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ΔΗΛΩΣΗ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δια του παρόντος δηλώνω ότι:
•
•
•
•

•

•
•

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι πλήρη και αληθή και ότι θα ενημερώσω το
σύλλογο εγκαίρως σε κάθε αλλαγή των προσωπικών μου στοιχείων
Είμαι απόφοιτος σχολής Χειροπρακτικής αναγνωρισμένης από το
CCE/ECCE/CCE-I.
Έλαβα αντίγραφο του καταστατικού, του κανονισμού και του κώδικα
δεοντολογίας του συλλόγου, τα οποία αφού μελέτησα, αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα και συμφωνώ με όλες τις διατάξεις και άρθρα τους.
Αποδέχομαι τον ανωτέρω σύλλογο ως τον μόνο αρμόδιο επιστημονικό,
επαγγελματικό και συντεχνιακό φορέα του κλάδου της Χειροπρακτικής στην
Ελλάδα και ως τον νόμιμο εκπρόσωπο των Ελλήνων Χειροπρακτών στην
ECU & WFC.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση της έγκαιρης εξόφλησης όλων των τακτικών
και έκτακτων εισφορών προς το σύλλογο, όπως αυτές καθορίζονται από το
καταστατικό και των εκάστοτε αναπροσαρμογών τους από τη γενική
συνέλευση.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση της έγκαιρης ολοκλήρωσης του προγράμματος
πρακτικής άσκησης (GEP), όσο θα είμαι δόκιμο μέλος, ως προϋπόθεση
εγγραφής μου ως πλήρους μέλους του συλλόγου.
Στην παρούσα αίτηση επισυνάπτω τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Μία φωτογραφία
2. Αντίγραφο πτυχίων
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (Ελλάδας ή χώρας προέλευσης)
4. Πιστοποιητικό Ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς)
5. Αντίγραφο κατάθεσης του ποσού εγγραφής
6. Βεβαίωση εγγραφής/διαγραφής από προηγούμενο σύλλογο
7. Βεβαίωση εργασίας από προηγούμενο εργοδότη
8. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης (όταν ολοκληρωθεί)

Ο Δηλών

Ο Παραλαβών
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