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Δήλωση προσχώρησης 
   

Επώνυµο, Όνοµα  Επώνυµο, Όνοµα του παιδιού 

Οδός, Αριθµός   

Ταχ. Κώδικας, Πόλη   

Ηλεκτρονική διεύθυνση   

Τηλέφωνο (προαιρετικά)   Κινητό (προαιρετικά) 

Το ποσό της εισφοράς βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του κάθε µέλους. Η ελάχιστη εισφορά είναι 12 € ανά σχολικό έτος. Οι 
συνδροµές σας στον σύλλογό µας εκπίπτουν από τη εφορία.  

Η ετήσια εισφορά µου είναι: 
 12 €  25 €  50 €  ____ € 

Η ετήσια συνδροµή  θα πρεπει να καταβάλλεται το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Τα νέα µέλη πρέπει να 
καταβάλλουν το ποσό µέσα σε ένα µήνα µετά την εγγραφή τους. 

Με την υπογραφή µου, έχω λάβει υπόψη µου και αποδεχθεί το καταστατικό** του συλλόγου. Επίσης έχω αποδεχθεί την 
αποθήκευση των προσωπικών µου στοιχείων ως µέρος της διαχείρισης συλλόγου.  
(** Το καταστατικό του συλλόγου βρίσκεται στην εξής σελίδα στο διαδύκτιο 
 http://www.athene-grundschule.de/foerderverein/) 
   

Πόλη, Ηµεροµηνία  Υπογραφή 

 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die Freunde und Förderer der Athene-Grundschule e.V. (im folgenden „Förderverein“ genannt) 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Förderverein auf unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Gläubiger-Identifikationsnummer des Fördervereins: DE87ZZZ00001943156, Mandatsreferenz: wird zugesendet. 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
   

Kontoinhaber/-in  IBAN 

Ort, Datum  Unterschrift Kontoinhaber/-in 

 
Bitte geben Sie das Formular einem Mitglied des Vorstandes oder im Schulsekretariat ab. 
  



 

 

Ο Σύλλογος για την Υποστήριξη  
του Δηµοτικού Σχολείου Αθηνά  
(Verein zur Förderung der Athene-Grundschule e.V.) παρουσιάζεται! 
 
Ανάµεσα στα καθήκοντά µας για όλους του µαθητές και τις µαθήτριες του Δηµοτικού Σχολείου 
Αθηνά είναι τα εξής: 
 

• Προώθηση καλύτερης εκπαίδευσης  
• Οικονοµική ενίσχυση των µαθηµάτων  
• Οικονοµική ενίσχυση του εξοπλισµού των µαθητικών αιθουσών και της σχολικής αυλής 

(Βιβλιοθήκη, αίθουσα υπολογιστών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα µουσικής, 
αίθουσα καλλιτεχνικών, κλπ.) 

• Οργάνωση των οµάδων δραστηριοτήτων (AGs) και των εργασιών Δηµοσίων Σχέσεων  
• Ιστοσελίδα  
• Διατήρηση και αύξηση του πρασίνου στο Σχολείο και στην αυλή του Σχολείου  
• Υποστήριξη του Σχολείου ως χώρου µάθησης και διαβίωσης  
• Η κάλυψη και αντιµετώπιση κοινωνικών διαφορών  
• Η υποστήριξη του κοινού παιχνιδιού µεταξύ των δύο κλάδων του Σχολείου 
 

Εάν θεωρείτε ότι η ενίσχυση του Συλλόγου για την Υποστήριξη του Δηµοτικού Σχολείου 
Αθηνά, µε µια ελάχιστη συνδροµή των 12€ ετησίως, είναι αυτονόητη, αυτό χαροποιεί 
ιδιαίτερα εµάς τους γονείς τους και δασκάλους/-λες του Συλλόγου υποστήριξης του  
Σχολείου, στο όνοµα τόσο του δικού σας παιδιού όσο και όλων των άλλων παιδιών του 
Δηµοτικού Σχολείου Αθηνά. Υπογράφοντας την παρακάτω έγκριση χρέωσης λογαριασµού 
µπορείτε να εξασφαλίσετε ετήσια την εισφορά σας στο Σύλλογο. Την έγκριση αυτή µπορείτε 
φυσικά να την ανακαλέσετε στην τράπεζά σας ανά πάσα στιγµή. 
 
Είναι ευπρόσδεκτες επίσης και δωρεές (τόσο µε την µορφή υψηλότερων εισφορών όσο και 
αντικειµένων, όπως π.χ. µουσικά όργανα, βιβλία, υλικά για τα µαθήµατα Φυσικών 
Επιστηµών), καθώς και η ενεργή συµµετοχή µελών. Για κάθε δωρεά µπορούµε να 
χορηγήσουµε αντίστοιχη βεβαίωση. Οι οικονοµικές δωρεές σας στο φιλανθρωπικό 
οργανισµό µας εκπίπτουν φορολογικά. Φυσικά οι δωρεές θα χρησιµοποιηθούν 
αποκλειστικά για σκοπούς που περιγράφονται στο καταστατικό. 
 
Σας ευχαριστούµε για την εγγραφή σας στο Σύλλογο καθώς και για την υποστήριξή σας για 
το Δηµοτικό Σχολείο Αθηνά. Στην άλλη πλευρά της σελίδας θα βρείτε τη δήλωση 
εγγραφής. 
 
Με φιλικούς χαιρετισµούς, 
Το ΔΣ των Φίλων και Υποστηρικτών του Δηµοτικού Σχολείου Αθηνά e.V. 
 
 


