
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΣ  

“ΚΑΛΧΙΟΝ” 

Χάλκη, Δωδεκανήσου, τκ 85110 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

Επώνυμο  

Όνομα  

Ονοματεπώνυμο Πατρός  

Ημερομηνία Γέννησης  

Υπηκοότητα  

Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός – Αριθ.  

Περιοχή  

Πόλη  

Ταχ. Κωδικός  

Χώρα  

Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας  

ΑΦΜ  

ΔΟΥ  

Τηλέφωνο  

Κινητό Τηλ.  

E-mail  

 

Με την παρούσα αιτούμαι να γίνω μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας Χάλκης με διακριτικό 

τίτλο «ΚΑΛΧΙΟΝ» και προκειμένου να γίνω μέλος της, δηλώνω υπεύθυνα ότι: (α) ανάγνωσα 

και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ – (β) δεν 

τελώ υπό δικαστική συμπαράσταση και συγκεντρώνω τις λοιπές προϋποθέσεις του 

καταστατικού – (γ) δεν αποτελώ μέλος άλλου ομοειδούς συνεταιρισμού με έδρα τη Χάλκη και 

ότι αν είχα υπάρξει μέλος τέτοιου συνεταιρισμού, ότι έχω εξέλθει από αυτόν και έχω 

εκπληρώσει όλες μου τις υποχρεώσεις και δεν διαγράφτηκα από αυτόν. 

Γνωρίζω πως η ιδιότητα μέλους θα αποκτηθεί αφού έχω καταβάλει το δικαίωμα έγγραφης και 

την αξία τουλάχιστον μιας συνεταιριστικής μερίδας και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του 

καταστατικού και αφού πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση για την ένταξη νέων μελών. 

Αριθμός συνεταιριστικών μερίδων με τον όποιο θα συμμετέχω στην ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ : (………) 

Ημερομηνία  

Υπογραφή Αιτούντος  

 



 

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Η καταγραφή των ικανοτήτων, γνώσεων και ενδιαφερόντων των μελών της Ενεργειακής 

Κοινότητας Χάλκης «ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ» έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων, 

την κατανομή αρμοδιοτήτων, την δημιουργία ομάδων εργασίας κλπ.   

Τα πεδία είναι προαιρετικά, συμπληρώνετε όσα θέλετε!  

Επάγγελμα 
Πολλοί από εμάς άλλα σπούδασαν και άλλες δουλειές 
κάνουν. Αν είστε άνεργοι ή δεν έχετε δουλειά αυτή τη 

στιγμή μπορείτε να το σημειώσετε επίσης. 

 

Εκπαίδευση – Σπουδές 
Θα μπορούσε να λέει «απόφοιτος Γυμνασίου», 

«οικονομικά ΑΣΟΕ – μεταπτυχιακό στα δημοσιονομικά» 
ή «αισθητικός» ή «διοίκηση επιχειρήσεων» ή 

οποιοδήποτε αντικείμενο στο οποίο  έχετε εκπαιδευτεί. 
Μπορείτε επίσης αν θέλετε να αναφέρετε σεμινάρια, 

διπλώματα Η/Υ, κλπ.  

 

 

Δεξιότητες 
Το ερώτημα εδώ είναι «σε τι είστε καλός;» και οι 

απαντήσεις μπορεί να είναι όλων των ειδών ανεξάρτητα 
από επίσημα πιστοποιημένες γνώσεις 

 

Γνώση ξένων γλωσσών 
Αναφέρετε αν γνωρίζετε κάποια ξένη γλώσσα και ποια, 

επίσης προσδιορίστε το επίπεδο («λίγο», «μέτρια», 
«καλά» 

 

Ενδιαφέροντα 
Με τι θα ενδιαφερόσασταν να ασχοληθείτε; Μπορεί να 

είναι κάτι που σήμερα φαίνεται αναξιοποίητο για την 
ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ αλλά στο μέλλον να αποδειχτεί χρήσιμο. 

Μπορεί να είναι κάποια από τις ιδέες που έχουν ήδη 
καταγράφει για πιθανές δράσεις της ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ, ή 
μπορεί να είναι κάτι άλλο που σας ενδιαφέρει ή σας 

αρέσει. 

 

 
Εάν θέλετε να ασχοληθείτε ενεργά με μια ή περισσότερες δραστηριότητες της ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ.  
παρακαλούμε γράψτε πιο κάτω τι σας ενδιαφέρει περισσότερο: 

Ημερομηνία   

Ονοματεπώνυμο & όνομα Πατρός  

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης «ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ» δεν παραχωρεί με οποιονδήποτε τρόπο τα 

προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από τα μέλη του προς οποιονδήποτε τρίτο.  

Κοινοποίηση των στοιχείων αυτών σε τρίτους είναι δυνατή μόνο ύστερα από άδεια του 

μέλους και με μοναδικό σκοπό την προώθηση των σκοπών της ΕΝΕ.ΚΟΙ.ΧΑ. 

 


