
Καλώς Ηλθατε στο Κέντρο μας, 

Σας Θυμίζουμε: 

Μέλη 

Ιδρυτικά Μέλη 

Είναι αυτά που συνέλαβαν και υλοποίησαν την ιδέα σύστασης του Κ.Αρ. Ακρόπολις, και έχουν 

υπογράψει το ιδρυτικό Καταστατικό. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα Ενεργά μέλη 

με εξαίρεση το ύψος της εφ' άπαξ συνδρομής τους και το ότι δυνητικά στελεχώνουν το Τιμητικό 

Συμβούλιο (Τ.Σ) και το Εκτελεστικό Συμβούλιο Διευθυντών (Ε.Σ.Δ). Η εφ' άπαξ συνδρομή των 

Ιδρυτικών Μελών ορίζεται στο ποσό των 100 Ευρώ. Τα Ιδρυτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Ε.Σ.Δ μετά από υποβολή υποψηφιότητας μετά την εκπνοή της πρώτης 

διετίας λειτουργίας του Κέντρου. 

Τακτικά Μέλη 

Σαν τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι ενδιαφέρονται και σκοπεύουν να συμβάλλουν 

ενεργά για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου, οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες και διαμένουν 

στην Ελλάδα. Η εφ' άπαξ συνδρομή των Ιδρυτικών Μελών ορίζεται στο ποσό των 50 Ευρώ. 

Επίτιμα Μέλη 

Σαν επίτιμα μέλη γράφονται μετά από έγγραφη πρόταση πέντε τακτικών μελών του σωματείου και 

απόφαση του Ε.Σ., πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο, και την 

κοινωνία γενικότερα. 

Αντεπιστέλλοντα Μέλη 

Σαν αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γραφτούν όσοι ενδιαφέρονται και σκοπεύουν να 

συμβάλουν για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους και 

του τόπου κατοικίας τους. Η εφ' άπαξ συνδρομή ορίζεται στο ποσό των 50 Ευρώ 

Φίλοι και Υποστηρικτές 

Όσοι ενήλικες επιθυμούν να παρακολουθούν τις δράσεις του Κέντρου, χωρίς συμμετοχή στα 

Όργανά του, μπορούν να ζητήσουν να γίνουν Φίλοι. Η εφ' άπαξ συνδρομή των Φίλων ορίζεται στο 

ποσό των 20,00 Ευρώ. Οι Φίλοι ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Ε.Σ.Δ. 

Η καταβολή του κόστους της αρχικής εγγραφής, μπορεί να γίνει με τους τρόπους: 

•   Μέσω κατάθεσης στην Εθνική ΤΡΑΠΕΖΑ, στο λογαριασμό με στοιχεία 

ΙΒΑΝ: GR2901106460000064651201879 

Δικαιούχος: Αναστάσιος Μπασαράς,(προσωρινά μέχρι την νομιμοποίηση του 

καταστατικού!) 

Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου και έτος  χχχ/2022  

•   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΕΔΩ!), με την χρήση οποιασδήποτε πιστωτικής ή 

χρεωστικής κάρτας. 

Για την εγγραφή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά την 

παρακάτω Φόρμα εγγραφής http://coeacropolis.gr/vima/2021 -09-07-15-50-14 

Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και του Κανονισμού Οργάνωσης 

Λειτουργίας (ΚΟΛ) του Κέντρου και αναλαμβάνω πλήρως την τήρηση των υποχρεώσεων και 

των δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτά. 

□ 

Ενημερώθηκα για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και παρέχω στο Κ.Αρ. 

Ακρόπολις και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του τη ρητή συγκατάθεσή μου για την εκ μέρους τους 

συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μου, τα 

οποία θα συλλεχτούν στο πλαίσιο της συμμετοχής μου, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679. 

http://coeacropolis.gr/vima/2021-09-07-15-50-14
http://www.coeacropolis.gr/
http://www.coeacropolis.gr/20-anakoinoseis/1208-2021-09-05-08-30-13

