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ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα το Καταστατικό του Σωματείου 

(https://tomov.gr/wp-content/uploads/2014/07/TOMOV-katastatiko.pdf) και ότι συνηγορούν 

θετικά για την εγγραφή μου ως μέλος τα εξής δύο πρόσωπα που είναι ήδη μέλη του Σωματείου 

και οικονομικά τακτοποιημένα: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 2  

 

Τόπος και ημερομηνία 

 

Υπογραφή 

 

https://tomov.gr/poies-eimaste/
http://tomov.gr/
mailto:info@tomov.gr
https://tomov.gr/wp-content/uploads/2014/07/TOMOV-katastatiko.pdf


 
ΤΟ ΜΩΒ - Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων λειτουργεί από το 2015 ως Πανελλαδικό Σωματείο  

(αριθμός μητρώου 30780/2015) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητο από πολιτικά κόμματα  
και κρατικούς φορείς, όπως ορίζει το Καταστατικό του (https://tomov.gr/poies-eimaste/). 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (προαιρετικό) 
 

Τι σε παρακίνησε να 
θελήσεις να γίνεις μέλος 
του ΜΩΒ; 

 

Σε ποια δράση του Μωβ 
θέλεις να 
δραστηριοποιηθείς; 

 

Θέλεις να προτείνεις κάποια 
δράση ή κάποιο τομέα που 
κατά τη γνώμη σου δεν 
καλύπτει ή δεν καλύπτει 
επαρκώς το ΜΩΒ; 

 

Ενασχολήσεις σου, 
συμμετοχές σε άλλες 
οργανώσεις, χόμπυ, 
δεξιότητες κ.α. 

 

 

Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΜΩΒ 

Η Οργάνωση Γυναικείων Δικαιωμάτων «ΤΟ ΜΩΒ» λειτουργεί ως Πανελλαδικό Σωματείο μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητο από πολιτικά κόμματα και κρατικούς φορείς. 

Ως μέλος του Μωβ μπορείς κι εσύ να λαμβάνεις τακτική ενημέρωση και να παίρνεις μέρος στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, έχοντας το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύεσεις καθώς 

και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα αιρετά όργανα του Σωματείου. 

Έτσι συμμετέχεις ενεργά και συνειφέρεις στην προώθηση και προστασία των σκοπών του 

Σωματείου που είναι: 1. η υποστήριξη των γυναικείων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων, 2. 

η εξάλειψη της έμφυλης βίας, 3. η υπεράσπιση της αυτονομίας και του αυτοπροσδιορισμού της 

γυναικείας υπόστασης και του γυναικείου σώματος, 4. η εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου και 

σεξουαλικού αυτοπροσδιορισμού, 5. η αποδοχή της διαφορετικότητας της άλλης/ άλλου, 6. η 

εξάλειψη της πατριαρχίας, 7. η υποστήριξη της κοινωνικής δικαιοσύνης σε κάθε της εκδοχή, 8. η 

υποστήριξη της ειρήνης και της αντίρρησης συνείδησης στη στράτευση, η αντίσταση στον πόλεμο, 

τον μιλιταρισμό, τον εθνικισμό και το φασισμό, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, 9. η 

υποστήριξη δραστηριοτήτων προστασίας της φύσης. 
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