
 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση Προς το ΔΣ του Διεθνούς        Application to the Board of Directors  

Πολιτιστικού Οργανισμού        of the International Cultural Organization 

“Δρόμος Ιστορικών Καφέ”              “Historic Cafes Route” 

 

Ταυτότητα  Ιστορικού Καφέ  / Historic Café Info 

Όνομα Ιστορικού Καφέ / Name of the Historic Café:  

Xώρα, Πόλη / Country, City:  

Διεύθυνση / Address:  

Ιστότοπος / Website:   

Email:   

Τηλέφωνο / Telephone:  

 

Στοιχεία Νόμιμου Εκπρόσωπου  / Legal Representative's Info 

Όνομα / Name:   

Επώνυμο / Family Name:   

Ιδιότητα / Profession:   

Κινητό τηλέφωνο/ Cell Phone:  

Email:  

 



 

 

 

 

 

Στοιχεία Φορέα (Σωματείο, Ενωση, Σύνδεσμος κλπ) / Info of the Association, 

Union, Organization etc 

Όνομα / Name: 

Νομικό Καθεστώς / Legal Status: 

Εδρα / Headquarters: 

Διευθυνση / Address: 

Ιστότοπος / Website: 

Email:  

Τηλέφωνο / Telephone:  

Όνομα εκπροσώπου / Name of the Representative: 

Ιδιότητα/Profession: 

Κινητό τηλέφωνο/ Cell Phone:  

Email: 

Στοιχεία Ιδιώτη / Private citizen Info  

Όνομα/Name: 

Διευθυνση/ Address: 

Ιστότοπος / Website: 

email: 

Τηλέφωνο / Telephone: 

 



 

 

 

 

 

Στοιχεία Ιδιωτικού ή Δημοσίου Φορέα ( Υπουργεία, Οργανισμοί, Περιφέρειες, 
Δήμοι, Επιμελητήρια κλπ ) / Info of the Private or Public Body (Ministries, 
Organizations, Regions, Municipalities, Chambers, etc) 

Όνομα / Name: 

Νομικό Καθεστώς / Legal Status: 

Εδρα / Headquarters: 

Διευθυνση / Address: 

Ιστότοπος / Website: 

Email: 

Τηλέφωνο / Telephone: 

Όνομα εκπροσώπου / Name of the Representative: 

Ιδιότητα/Profession: 

Κινητό τηλέφωνο/ Cell Phone: 

Email: 

 

Ετήσιες Συνδρομές Mελών / Annual Membership Fee 

- Αίτηση εγγραφής πλήρους τακτικού μέλους στον «Δρόμο Ιστορικών Καφέ» ως 
Ιστορικό Καφέ - 300 ευρώ / Αpplication for full membership at the “Historic Cafes 
Route”- 300 euros 

- Αίτηση εγγραφής πλήρους τακτικού μέλους στον «Δρόμο Ιστορικών Καφέ» ως 
Φορέας  (Σωματείο, Ενωση, Σύνδεσμος κλπ) με έως και 10 μέλη - 1.000 ευρώ / 
Αpplication for full membership at the “Historic Cafes Route”  for  Associations, 
Unions, Organizations etc up to 10 members - 1.000 euros 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Αίτηση εγγραφής πλήρους μέλους στον «Δρόμο Ιστορικών Καφέ» ως Φορέας 
(Σωματείο,Ενωση, Σύνδεσμος κλπ) με έως και 25 μέλη  -  2.500 ευρώ / Αpplication 
for full membership at the “Historic Cafes Route”  for  Associations, Unions, 
Organizations etc up to 25 members- 2.500 euros 

- Αίτηση εγγραφής πλήρους μέλους στον «Δρόμο Ιστορικών Καφέ» ως Φορέας 
(Σωματείο,Ενωση, Σύνδεσμος κλπ) με περισσότερα από 50 μέλη  -  5.500 ευρώ / 
Αpplication for full membership at the “Historic Cafes Route”  for  Associations, 
Unions, Organisations etc, more than 50 members  - 5.500 euros 

- Αίτηση εγγραφής πλήρους μέλους στον «Δρόμο Ιστορικών Καφέ» Ιδιωτικού ή 
Δημοσίου Φορέα (Υπουργεία, Οργανισμοί, Περιφέρειες, Δήμοι, Επιμελητήρια κλπ) 
1000 ευρώ / Αpplication for full membership at the “Historic Cafes Route”  for 
Private or Public Body (Ministries, Organizations, Regions, Municipalities, 
Chambers, etc)  - 1000 euro 

-Αίτηση εγγραφής Ιδιώτη στον «Δρόμο Ιστορικών Καφέ» - 50 ευρώ / Αpplication for 
membership at “Historic Cafes Route” as a Private citizen - 50 euros 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ  /  CHANIA BANK 

ΙΒΑΝ: GR52 0690 0010 0000 0018 1908 001 

 

Με την παρούσα αιτούμαι την εγγραφή του ως άνω ( Ιστορικό Καφέ  ή Εταιρία ή 
Ενωση ή Οργανισμός ή Ιδιωτικός ή Δημόσιος Φορέας κλπ) ως πλήρες τακτικό μέλος 
του Διεθνούς Πολιτιστικού Οργανισμού με την επωνυμία «Δρόμος Ιστορικών Καφέ». 

Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχω λάβει γνώση, συναινώ και αποδέχομαι τους 
καταστατικούς σκοπούς του «Δρόμου Ιστορικών Καφέ» και εν γένει Καταστατικό, 
τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων του «Δρόμου Ιστορικών Καφέ». 

Επίσης με την παρούσα δηλώνω πως αποδέχομαι την υποχρέωση καταβολής της 
ετήσιας συνδρομής μέλους, η οποία θα πρέπει να κατατίθεται το αργότερο μέχρι και 
την 31 Ιανουαρίου κάθε χρονιάς. 

Τέλος δηλώνω πως επιτρέπω στον «Δρόμο Ιστορικών Καφέ» να κάνει χρήση της 
επωνυμίας, του λογότυπου και όλων των διακριτικών γνωρισμάτων του Ιστορικού 
Καφέ που εκπροσωπώ καθώς και των φωτογραφιών, video και κειμένων που 
υπάρχουν στα social media και την επίσημη ιστοσελίδα του εν λόγω Ιστορικού Καφέ. 



 

 

 

 

 

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 
της ΕΕ που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών (GDPR). 

 

I hereby request the registration of the above (Historic Café or Company or 
Association or Union or Organization or Private/ Public Body etc) as full member / as 
a supporter of the “Historic Cafes Route” 

I hereby declare that I am aware and I fully agree to all terms and conditions stated at 
the Legal Statute of “Historic Cafes Route”  

Additionally, with the present application I agree to the obligation of paying the 
annual membership fee as described above, that should be deposited not later than the 
31st of January of each year. 

Concluding, I hereby declare that is it allowed for the “Historic Cafes Route” to use 
the name, as well as the logo, photos, videos and texts displayed on the above Historic 
Café social media and official website. I authorize the use of my personal data in this 
application in accordance with the GDPR (EU Regulation for the protection of 
personal data 2016/679). 

 

Τόπος / Place:                                                         Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου 

Ημερομηνία / Date:                                                  Legal Representative Signature 

 

                                                                          

 


