ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ [MEMBERSHIP APPLICATION FORM]
Ο Αιτητής θα συμπληρώσει το παρόν Έντυπο με κεφαλαία γράμματα. [The Applicant shall complete this Form in capital letters]

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

[APPLICANT’S PARTICULARS]

1. Επίθετο:……………………………………………………………………………. 2. Όνομα:………………………………………………...
[Surname]
[Forename]
3. Τόπος γεννήσεως:………………………………………………………………... 4. Ημερομηνία γεννήσεως:…………………………….
[Place of birth]
[Date of birth]
5. Υπηκοότητα:……………………………………………………………………….
6. Αρ. Ταυτότητας:……………………………………...
[Nationality]
[Identity Card No]
7. Διεύθυνση κατοικίας: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
[Residence address]
8. Τηλ:………………………… 9. Κινητό Τηλ:……………………………… 10. Hλεκτρ. Ταχ.…………………………................................
[Tel.]
[Mob. Tel.]
[Email]
10. Όνομα εργοδότη και διεύθυνση εργασίας:…………………………………………………………………………………………………………
[Name of employer and work address]
………………………………… 11. Φαξ:……………………… 12. Τηλ:………………………
[Fax]
[Tel]
13. Ημερομηνία μόνιμης εγκατάστασης στην Κύπρο (για πρώην κάτοικους εξωτερικού):……………………………………………………….
[Date of becoming permanent resident in Cyprus (for ex-overseas residents]
14. Ημερομηνία ένταξης στο ΕΤΕΚ ως πλήρες μέλος:……………………………………..
15. Αρ. Μητρώου Μελών:……………………
[Date of admittance in Tech. Ch. of Cy]
[Reg. No in Members Register]
16. Ημερομηνία ένταξης στο RICS ως Associate μέλος:……………………………………
17. Αρ. Eγγραφής:……………………………
[Date of admittance in the RICS as Associate member]
[Registration No]
18. Παρών βαθμός (class) στο RICS:…………………………………………………………
[Present membership class in the RICS]
19. Συμμετοχή σε άλλα επαγγελματικά ινστιτούτα/επιμελητήρια:
[Membership in other professional institutions/chambers]
Ινστιτούτο/Επιμελητήριο
[Institution/Chamber]
...................................

Χώρα
[Country]
..................................

Ημερομηνία Ένταξης
[Date of admittance]

Βαθμός μέλους
[Membership class]

Αρ. Εγγραφής
[Registration No]

........................................

..................................

............................

ΙΙ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΙΤΗΤΗ (APPLICANT’S HIGHER ACADEMIC QUALIFICATIONS]
Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
[Educational Institution]

Χώρα
[Country]

Από
[From]

Μέχρι
[To]

Πτυχίο
[Degree/Diploma]

......................................................

......................

.....................

..................

.....................................

.....................................................

......................

.....................

..................

................................

ΙΙI. ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ

[APPLICANT’S DECLERATION]

1. Δηλώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή και αντιλαμβάνομαι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης του αντιθέτου τούτο δυνατόν να
έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή μου από μέλος του Συνδέσμου. [I declare that the above details are true and I understand that in
case it is otherwise found this may result in the termination of my membership in the Association]
2.
Επισυνάπτω με το παρόν Έντυπο Αίτησης μια σειρά φωτοαντιγράφων των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών διπλωμάτων
μου, μία φωτογραφία διαβατηρίου και μια τραπεζική επιταγή επ’ ονόματι του Συνδέσμου για ποσό €10,00 ως τέλος εγγραφής. [With my
application form I submit one set of photocopies of my academic and professional diplomas, one passport photo and a bank cheque in
the name of the Association for €10,00 as registration fee] .[ Αρ. Λογ.: 015801009090, ΙΒΑΝ: CY55002001580000000100909000
Όνομα Λογ.: SYNDESMOS EPIST.EKTIM.AKINIT. KYPROU, Τράπεζα Κύπρου]
Υπογραφή Αιτητή [Applicant’s signature]:…………………………………………

Ημερομηνία[Date]:………………………………

Για υπηρεσιακή χρήση μόνο/*απαλείψατε αναλόγως
Η Αίτηση γίνεται/δεν γίνεται* αποδεκτή
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Αρ. Εγγραφής στο Μητρώο Μελών του Συνδέσμου:……………………………………….

1 . ................................... ……..

3 .................................. ……….…

5. ………………………...

2. ................................... ……..

4. ................................. ……….…

6. ................................ ..

Ο Σύνδεσμος διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τον περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμο. Hμερομηνία

[Date]: ……………………

ΤΚ. 23883, 1687, Λευκωσία, Κύπρος │Τηλ.:+35722516050, Φαξ.: +35722516054
board@propertyvaluers.org.cy, www.propertyvaluers.org.cy

