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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 
 

Ημερομηνία:__________       
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 
 

H επιχείρησή μας αιτείται την εγγραφή της ως  τακτικό μέλος  του Συνδέσμου Ελληνικών  Επιχειρήσεων 
Ηλεκτρονικού Τσιγάρου (Σ.Ε.Ε.Η.Τ.) με την ιδιότητα του Παραγωγού/Εισαγωγέα: 
 
Η εταιρεία μας παράγει: 

Υγρά Αναπλήρωσης Συσκευές Άλλο
 

Η εταιρεία διαθέτει εργαστήριο παρασκευής υγρών ή συσκευών: 

Ναι Όχι
 

Η εταιρεία μας εισάγει:  

Υγρά Αναπλήρωσης Συσκευές Άλλο
 

Έχουμε λάβει γνώση του καταστατικού, του κώδικα δεοντολογία και των οικονομικών υποχρεώσεων προς το 
Σύνδεσμο. 
Δηλώνουμε ότι τηρούμε τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι Ν.4419/2016 , Ν 4389/2016, καν. 1272/2008/ΕΕ , της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και οι  αγορανομικές διατάξεις  όπως εκάστοτε ισχύουν: 

• Δεν διαθέτουμε  προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου σε ανηλίκους. 
• Τηρούμε τους περιορισμούς  για τη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων  ηλεκτρονικού τσιγάρου 

. 
• Τα προϊόντα είναι κοινοποιημένα στο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την 

Υγεία και Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας. 
• Τα προϊόντα είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ), εφόσον απαιτείτε. 
• Τα προϊόντα φέρουν προειδοποίηση για την υγεία στην Ελληνική γλώσσα. 
• Τα προϊόντα συνοδεύονται από ενημερωτικό φυλλάδιο, οι ετικέτες και τα φυλλάδια είναι στην 

ελληνική γλώσσα. 
• Για τα προϊόντα διατίθενται Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα. 
• Οι συσκευές φέρουν την επισήμανση CE. 
• Το εργαστήριο είναι αδειοδοτημένο. 

Η εταιρεία μας φέρει τις παρακάτω πιστοποιήσεις: 

ISO 9001 ISO 14001 AEOS/AEOF Άλλο
 

Τα στοιχεία της Εταιρείας μας είναι: 

Επωνυμία 
Επιχείρησης: 

 

Επάγγελμα: 
 

Διεύθυνση: 
 

Πόλη: 
 

Τ.Κ.: 
 

Τηλέφωνο:  
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E-mail:  
Website*:  
Landing page**:  
Α.Φ.Μ.:  
Δ.Ο.Υ.:  

 

Σημείωση: Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Η.Τ. έχει ορίσει σε συνεδρίαση του ότι το ύψος της ετήσιας οικονομικής εισφοράς για 

τα τακτικά μέλη που είναι παραγωγοί/εισαγωγείς ανέρχεται στα 500 ευρώ. 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: 
 

Πρόσωπο για επικοινωνίας με το 

σύνδεσμο* 
 

E-mail Προσώπου Επικοινωνίας* 
 

 
*Μη υποχρεωτικά πεδία 
**Landing page είναι η ιστοσελίδα προορισμού, που θα καταλήγει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του ΣΕΕΗΤ, όταν θα κάνει 
κλικ στο λογότυπό σας στην καρτέλα μελών της ιστοσελίδας. (πχ. homepage της ιστοσελίδας της εταιρείας, ή η καρτέλα 
επικοινωνίας της ιστοσελίδας της εταιρείας σας, ή το προφίλ της εταιρείας σε ένα κοινωνικό δίκτυο)  

 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή 
 

 


