Αγαπητέ/ή συνάδελφε,

Θέμα: Αναβάθμιση Τράπεζας Πληροφοριών και Δημοσίευση Στοιχείων Επικοινωνίας των Κατόχων Άδειας
Άσκησης Επαγγέλματος στην Ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ
Μετά από σχετική εισήγηση αρκετών μελών του, το Επιμελητήριο διερευνά τη δυνατότητα ανάρτησης των επαγγελματικών
στοιχείων επικοινωνίας των μελών του, στο διαδικτυακό του χώρο.
Στόχος της σχετικής υπηρεσίας είναι να δίνεται η δυνατότητα στο κοινό να πληροφορείται σε σχέση με τα άτομα που έχουν
δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στη Μηχανική Επιστήμη.
Προς το σκοπό αυτό διευκρινίζεται ότι στην ιστοσελίδα θα παρουσιάζονται ο Αριθμός Μητρώου, το Ονοματεπώνυμο και ο
Κλάδος όλων των μελών του ΕΤΕΚ που έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους και είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Περαιτέρω στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, θα παρουσιάζονται και τα στοιχεία επικοινωνίας που αφορούν την επαγγελματική
διεύθυνση του κάθε μέλους , νοουμένου ότι θα δοθεί προς τούτο σχετική συγκατάθεση με την αποστολή του εντύπου που
επισυνάπτεται.
Στην περίπτωση που αποδέχεστε την δημοσίευση στην ιστοσελίδα των επαγγελματικών στοιχείων επικοινωνίας, παρακαλώ
όπως επιλέξετε τις πληροφορίες που επιθυμείτε να δημοσιεύονται σημειώνοντας ✓ στο κουτί «ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ», στο
συνημμένο έντυπο.
Αφού συμπληρωθεί να αποσταλεί με φαξ στον αριθμό 22730373 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cyprus@etek.org.cy.
Σημειώνεται ότι η δήλωση είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ www.etek.org.cy
και δύναται να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά.

Με εκτίμηση
Στέλιος Αχνιώτης
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ (Ο Αριθμός Μητρώου και το Ονοματεπώνυμο θα δημοσιοποιηθούν για όλα τα μέλη που κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΙΘΕΤΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Παρακαλώ συμπληρώστε μόνο σε περίπτωση αλλαγής)
ΟΔΟΣ:
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:

ΕΠΑΡΧΙΑ:

*ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Παρακαλώ σημειώστε ✓ αν επιθυμείτε ανάρτηση στην ιστοσελίδα και συμπληρώστε μόνο σε περίπτωση αλλαγής)
ΟΔΟΣ:
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:

ΕΠΑΡΧΙΑ:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:

ΕΠΑΡΧΙΑ:
*Μόνο για Κατόχους ΑΑΕ

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Παρακαλώ σημειώστε με √ στο κάθε ένα ξεχωριστά αν επιθυμείτε ανάρτηση στην ιστοσελίδα και συμπληρώστε μόνο σε περίπτωση αλλαγής)

*ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:
*Μόνο για Κατόχους ΑΑΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΤΕΚ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Παρακαλώ επιλέξετε επιπλέον επιθυμητούς τρόπους με τους οποίους το ΕΤΕΚ δύναται να επικοινωνεί μαζί σας (πέραν του ταχυδρομείου)
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΑΣ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση Διαμονής, Επαγγελματική Διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας)
να συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει αλλαγή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

