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ΑΙΣΗΗ 

Εγγραφήσ                                                          □ 
για την ζκδοςη Δελτίου Αθλητικήσ Ιδιότητασ  

Μεταγραφήσ                                   □ 

  

ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟ:  

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ / ΑΘΛΗΣΡΙΑ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ   ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ   ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ  

ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ  

ΑΔΣ/ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ  

ΑΦΜ  Δ.Ο.Τ.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ  ΟΔΟ  ΑΡ.  

  ΠΟΛΗ  Σ.Κ.  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ   E-MAIL  

    

   ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΗ ή 
ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

  

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΜΗΣΡΩΟ ΕΟΙ 
Συμπληρώνεται από την ΕΟΙ 

Ονοματεπϊνυμο  Πατζρα: Ονοματεπϊνυμο Μητζρασ: ΑΜ ΕΟΙ 

Δ/νςη: Δ/νςη: Ημερ. Εγγραφήσ 

Α.Δ.Σ.: Α.Δ.Σ.: Τπογραφή Γ.Γ. ΕΟΙ 

Σηλζφωνο: Σηλζφωνο:  

  

Βεβαιώνεται υπεφκυνα θ ταυτότθτα και το γνιςιο τθσ υπογραφισ του/τθσ πιο 
πάνω ακλθτι/ακλιτριασ και των γονζων ι του κθδεμόνα.  (ςελ. 2) 

Ο Γεν. Γραμματζασ του αθλητικοφ ςωματείου 

(Υπογραφή Γ.Γ. και ςφραγίδα του ςωματείου) 
 

ΠΡΟΟΧΗ: Οδηγίεσ και λοιπά ςτοιχεία για την ςυμπλήρωςη τησ αίτηςησ εγγραφήσ/μεταγραφήσ ςτην ςελ. 2 
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ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ 

Με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ διλωςθσ, ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ   ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ  

Ο Γονζασ/Κθδεμόνασ  (ςυμπληρώνεται για ανήλικουσ) 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ   ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ  

  

Δθλώνω ότι, µε πλιρθ επίγνωςθ, βαςιηόµενοσ ςτθν ελεφκερθ και ανεµπόδιςτθ απόφαςθ µου, ςυµφωνώ, 

ςυναινώ και παρζχω τθ ρθτι ςυγκατάκεςθ µου ςτο Σωµατείο που ανικω και ςτθν Eλλθνικι Οµοςπονδία 

Ιππαςίασ για τθν επεξεργαςία όλων των προςωπικών δεδοµζνων - όπωσ αυτά ζχουν δθλωκεί ςτθν αίτθςθ 

µου /τζκνου µου και ςτα επιςυναπτόµενα δικαιολογθτικά- για τουσ παραπάνω ακλθτικοφσ λόγουσ και για 

το παραπάνω χρονικό διάςτθµα.  

Επιπροςκζτωσ δθλώνω ότι ζχω ενθµερωκεί ότι τα Προςωπικά Δεδοµζνα όπωσ αυτά αναγράφονται ςτθν 

Αίτθςθ Νζασ Εγγραφισ/Μεταγραφισ και είναι ορατά ςε όλουσ τουσ εξουςιοδοτθµζνουσ χριςτεσ του 

ιςτοχώρου τθσ Βάςθσ Δεδοµζνων Μθτρώου ΕΟΙ κακώσ επίςθσ ότι τα δεδοµζνα αυτά δφναται να 

κοινοποιθκοφν ςτθ Διεκνι Ομοςπονδία Ιππαςίασ ι ςε άλλεσ Ομοςπονδίεσ του εξωτερικοφ ι ςτθ Γ.Γ.Α. και 

δθλώνω εν πλιρθ επίγνωςθ και βαςιηόµενοσ ςτθν ελεφκερθ και ανεµπόδιςτθ απόφαςθ µου ότι 

ςυµφωνώ, ςυναινώ και παρζχω τθν ρθτι ςυγκατάκεςθ µου. Γνωρίηω δε το δικαίωµα πρόςβαςισ µου ςτα 

πιο πάνω δεδοµζνα, το δικαίωµα εναντίωςθσ ςτθν επεξεργαςία τουσ κακώσ και ανάκλθςθσ τθσ 

ςυγκατάκεςθσ µου οποτεδιποτε. 

(Θεώρηςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ από ΚΕΠ ή Δημόςια Αρχή) 

Ημερομηνία:  

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΗ ή 
ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 

 

Οδηγίεσ για τη ςυμπλήρωςη τησ Αίτηςησ 

 Η αίτηςη ςυμπληρϊνεται µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ και καθαρά γράµµατα.  

 Η αίτηςη υπογράφεται από τον/την αθλητή/τρια, τουσ γονείσ ή κηδεµόνεσ (αν είναι ανήλικοσ/κη - κάτω 

των 18 ετϊν).  

 υμπληρϊνονται τα ςτοιχεία των γονζων.  

 Τπογράφεται από τον Γενικό Γραµµατζα του ςωματείου, ο οποίοσ και είναι υπεφθυνοσ για την ταυτότητα 

και το γνήςιο τησ υπογραφήσ του/τησ αθλητή/τριασ και των γονζων - κηδεµόνων.  

 Τποβάλλονται ςυνηµµζνα για την εγγραφή πιςτοποιητικό γεννήςεωσ του Δήµου ή και θεωρηµζνο 

φωτοαντίγραφο αςτυνοµικήσ ταυτότητασ, ζγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία και η Κάρτα Τγείασ Αθλητή 

(με υπογραφή Ιατροφ όχι παλαιότερη του ενόσ μήνα από την υποβολή τησ Αίτηςησ) 

  Αποφεφγετε διορθϊςεισ ςτην αίτηςη.  

 


