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ΕΣΜΥΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΝ «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Επωνυμία Εταιρίας (*) : 

ΑΦΜ: ΔΟΥ: 

Διεύθυνση Έδρας Εταιρίας – Στοιχεία Επικοινωνίας 

Οδός (*) : Αριθμός (*) : 

Πόλη (*) : Τ.Κ. (*) : 

Τηλ (*) : E-mail (*) : 

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου Εταιρίας 

Όνομα (*) : Επώνυμο (*)  : 

Θέση στην εταιρία: Κινητό: 

Α.Δ.Τ.:  
 

Προαιρετικά, αναφέρω : 
Αριθμό MW έργων σε λειτουργία :                   MW 
Αριθμό MW έργων  σε αδειοδοτική διαδικασία :                         MW 

  

Παρακαλώ όπως αποδεχθείτε την αίτηση εγγραφή της εταιρίας που εκπροσωπώ ως μέλους του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
με την επωνυμία «Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων» και με τον διακριτικό τίτλο 
«Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.». 

  Δηλώνω πως γνωρίζω και αποδέχομαι το Καταστατικό του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ και ιδίως το άρθρο 5 αυτού 
(Υποχρεωτικό πεδίο βάσει Καταστατικού ΕΣΜΥΕ). 

  Δηλώνω, ρητά και χωρίς επιφύλαξη, (σύμφωνα με τον  Κανονισμό Ε.Ε. 2016/679 (GDPR)), ότι αφού 
ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των 
προσωπικών μου δεδομένων από το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΣΜΥΕ» εδρεύοντος επί της οδού Παύλου Μελά αρ. 6, τ.κ. 
584 00 Αριδαία Πέλλα, νομίμως εκπροσωπούμενου, δίνω με την παρούσα την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή 
μου, όπως το ανωτέρω Σωματείο συλλέγει, διατηρεί, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που του 
διαβιβάζω στα μηχανογραφημένα του συστήματα καθώς και στο φυσικό του αρχείο, σύμφωνα με τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) με αποκλειστικό στόχο τη διεκπεραίωση των σκοπών 
του Σωματείου, των συναλλαγών της εταιρίας με αυτό, την ενημέρωσή μου για την πορεία των υποθέσεών του 
καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του στα πλαίσια του νόμου. Τα δεδομένα αυτά το Σωματείο θα μπορεί να 
τηρεί και να επεξεργάζεται για όσο χρόνο είναι μέλος αυτού η ως άνω εταιρία, ή έως ότου παύσει η 
εκπροσώπησή της από εμένα.   

Τα στοιχεία που θα τηρούνται στο Μητρώο Μελών του «ΕΣΜΥΕ» περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα, ενώ 
προαιρετικά και για στατιστικούς λόγους, στο Μητρώο Μελών θα τηρείται ο αριθμός MW των έργων που έχει 
η εταιρεία σε λειτουργία και σε αδειοδοτική διαδικασία. 
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Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, συναινώ να γνωστοποιούνται μόνο τα στοιχεία με την ένδειξη (*), εκτός 

των στοιχείων που έχει επιλεγεί το αντίστοιχο πλαίσιο (), στα ταμειακώς ενήμερα μέλη του «ΕΣΜΥΕ» και προς 
όποια Δημόσια Υπηρεσία είναι απαραίτητα και άπτονται της δραστηριότητας του «ΕΣΜΥΕ». 

Αθήνα, .…./.…./………. 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
 

 

 

(σφραγίδα / υπογραφή) 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής νομικού προσώπου στον «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», με την υποβολή της αίτησης, πρέπει 
να επισυναφθεί το αποδεικτικό κατάθεσης της Εφάπαξ Εισφοράς Εισδοχής, η οποία ανέρχεται σε 100,00€ και 
της Ετήσιας Συνδρομής για τα μέλη «ΕΣΜΥΕ», τα ποσά της οποίας καθορίζονται ως εξής: 
 

Κατηγορία Μέλους Ποσό Συνδρομής (€) 

Εταιρίες / φυσικά πρόσωπα με έργα σε λειτουργία συνολικής δυναμικότητας 
πάνω από 1MW 

500,00 € 

Εταιρίες / φυσικά πρόσωπα με έργα σε λειτουργία συνολικής δυναμικότητας 

ως και 1 ΜW 
300,00 € 

Εταιρίες με/χωρίς Άδεια Παραγωγής, ή χωρίς ακόμα να λειτουργούν έργο, ή 
μελετητικές εταιρίες ή λοιπές εταιρίες του χώρου των ΜΥΗΕ 

150,00 € 

Φυσικά Πρόσωπα 100,00 € 

Φοιτητές και Πανεπιστημιακοί, με απόδειξη της ταυτότητάς τους 50,00 € 

 
Σημείωση: Στο αποδεικτικό κατάθεσης πρέπει να εμφανίζεται οπωσδήποτε η επωνυμία του Νομικού Προσώπου.  

 
Η αίτηση εγγραφής, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει να αποσταλεί μαζί με το αποδεικτικό 
κατάθεσης της Εισφοράς Εισδοχής και της Ετήσιας Συνδρομής προς έγκριση στα μέλη του Δ.Σ. του «ΕΣΜΥΕ», 
με έναν εκ των παρακάτω τρόπων: 

 με e-mail στο grammateia@microhydropower.gr 
 με το ταχυδρομείο στην παρακάτω διεύθυνση: 
 

Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων 
Υποκατάστημα Αθηνών 
Ηλέκτρας Αποστόλου 43, Τ.Κ. 141 21 
Ηράκλειο Αττικής, Αθήνα 

 
Ο Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. τηρεί τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 
 Τράπεζα Alpha Bank 

Επωνυμία:  Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων  
Αρ. Λογ.:  873.00.2002.004460  
IBAN:  GR79 0140 8730 8730 0200 2004 460 

 
 Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας  

Επωνυμία:  Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων  
Αρ. Λογ:  3010003610700-9 
IBAN:  GR85 0990 0100 0030 1000 3610 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: 

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής της εταιρίας σας στον «ΕΣΜΥΕ» απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου 
πρόσφατου καταστατικού και ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρίας.  
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