
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(Εδώ συμπληρώνετε τα στοιχεία σας για να μπορέσουμε να έρθουμε σε 

επικοινωνία μαζί σας) 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Όνομα Πατρός: 

e-mail: 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 

Σχολή - Τμήμα: 

Απόφοιτος/Απόφοιτη:            ΝΑΙ:   ☐            ΟΧΙ:   ☐        

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Τ.Ε. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

Αριθμός Μητρώου: 

Έτος Εισαγωγής: 

 

*Σημείωση: Για τους φοιτητές/σπουδαστές μαζί με την αίτηση επισυνάψτε 

μια πρόσφατη βεβαίωση σπουδών. 

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Αριθμός Πτυχίου: 

Έτος Αποφοίτησης:  

 

*Σημείωση: Για τους απόφοιτους μαζί με την αίτηση επισυνάψτε ένα 

αντίγραφο του βασικού πτυχίου σας. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Αφού συμπληρώσετε την αίτηση μπορείτε να την στείλετε χρησιμοποιώντας 

την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας του Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο (link) 

https://teiunion.gr/contact_her/.  

Εναλλακτικά μπορείτε να την στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail_her@teiunion.gr. 

Μαζί με την αίτηση επισυνάπτετε ένα αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας ή 

μια πρόσφατη βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές Τ.Ε. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Κάθε αίτηση υποψήφιου μέλους εγκρίνεται έπειτα από συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για να ελέγξει την ορθότητα της 

αίτησης καθώς και αν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Όλες οι 

πληροφορίες που μας προωθείτε είναι απόλυτα εμπιστευτικές και σε καμία 

περίπτωση δεν προωθούνται σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Με την 

επιτυχή έγκριση αίτησης θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να καταθέσετε το 

απαραίτητο ποσό εισφοράς για την εγγραφή σας. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3ο – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

Αφού επικοινωνήσουμε με εσάς θα πρέπει να καταβάλετε εισφορά εγγραφής 

μέλους η οποία ανέρχεται στα 23 € συν 4 € τέλη εγγραφής για τα νέα μέλη. 

Προσοχή: Κάθε ανανέωση εγγραφής μέλους ρυθμίζεται στα 23€ τα τέλη 

εγγραφής αφορούν τα νέα μέλη μόνο. Θα καταθέσετε το ποσό αυτό στον 

τραπεζικό λογαριασμό της Παγκρήτιας Τράπεζας με:  

• Αριθμό IBAN: GR5308700940000300003276067  

• Όνομα Δικαιούχου: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ». 

• Αιτιολογία κατάθεσης ποσού: ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ 

ΜΕΛΟΥΣ. 

Στην συνέχεια μας στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση mail_her@teiunion.gr το αποδεικτικό 

κατάθεσης. 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 
 

Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Α.Φ.Μ. 

996846497 

Τηλέφωνο: 

6948736628 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email):  

mail_her@teiunion.gr  

 

-   ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ   -  

 

https://teiunion.gr/contact_her/
mailto:mail_her@teiunion.gr
mailto:mail_her@teiunion.gr
mailto:mail_her@teiunion.gr


* Με την υπογραφή της παρούσης αίτησης δηλώνετε ότι:  

           α. αποδέχεστε το καταστατικό και το υπόμνημα – γενικό σκοπό του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. 

           β. τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου  

              από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 

 

 

(υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 


