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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ  
 
Αγαπητοί μας φίλοι θα χαρούμε να σας  καλωσορίζουμε στη μεγάλη μας ορειβατική 
οικογένεια του ΣΧΟΠ.ΘΗΒΑΣ και σας πληροφορούμε ότι με την εγγραφή σας, ως ισότιμα 
μέλη στην συνέχεια, θα απολαμβάνετε όλα τα προνόμια που ισχύουν για τα μέλη του  

Συλλόγου μεταξύ των οποίων είναι τα εξής:  Απόκτηση ορειβατικής ταυτότητας του 

Σχοπ.Θήβας,  Αναβάσεις στα βουνά της Ελλάδας και του εξωτερικού υπό την καθοδήγηση 

έμπειρων Αρχηγών,  Δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης & 
ενημέρωσης του συλλόγου μας σχετικά με (ορειβασία, χιονοδρομία, αναρρίχηση, ορεινό 

ποδήλατο, ορεινό τρέξιμο κ.ά.),  Ευκαιρίες συμμετοχής σε εθελοντικές ομάδες (π.χ. 
προστασίας του περιβάλλοντος, σήμανσης και καθαρισμός μονοπατιών, κοινωνικής και 

πολιτισμικής δραστηριότητας κ.ά.),  Δυνατότητα συμμετοχής στη διοίκηση του Συλλόγου 

μέσω ομάδων εργασίας,  Έκπτωση στο κόστος διανυκτέρευσης σε ελληνικά ή ευρωπαϊκά 

ορειβατικά καταφύγια.   Δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες στο Αλσος του 
Μοσχοποδίου όπως π.χ. πεζοπορίες ενηλίκων και παιδικές, ορεινό ποδήλατο ,ορεινό 
τρέξιμο, αναρρίχηση, αθλοπαιδίες κ.ά. 
Οδηγίες εγγραφής 
Η εγγραφή νέου μέλους μπορεί να γίνει στα γραφεία του συλλόγου με μετρητά ή με 
κατάθεση στον λογαριασμό Πειραιώς που διαθέτει ο σύλλογος μας. Το κόστος της 
εγγραφής είναι 10 ευρώ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η ετήσια συνδρομή. Και στις 
δύο περιπτώσεις τα νέα μέλη θα συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφής την οποία μπορείτε 
να λάβετε στα γραφεία μας ή να σας σταλεί ηλεκτρονικά. 
 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 
 
Αγαπητό μέλος, ο Σύλλογος στον οποίον έχεις εγγραφεί, διοικείται και λειτουργεί από 
εθελοντές, τα δε έσοδά του προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές και τις δωρεές 
των μελών του, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να είσαι συνεπής προς τις οικονομικές σου 
υποχρεώσεις, η σημαντικότερη των οποίων είναι, η ετήσια συνδρομή των 10€. Σύμφωνα με 
το καταστατικό μας, το μέλος παύει να απολαμβάνει τα πιο πάνω προνόμια αν, μετά τη 
λήξη της ετήσιας συνδρομής του, δεν την ανανεώσει έγκαιρα. 
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