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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 
(* συμπληρώνονται υποχρεωτικά) 

 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ (συμπληρώνεται από ΕΟΣΗ): ……………………………………………. 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ *: ..…………………………………………………………………………………………… 

 

ΟΝΟΜΑ *: ………………………………………………………………………………………………… 

 

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ *:…………………………………………………………………………………………… 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ *: ……………………………………………………………………………………….. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ *:……………………………………………………………………… 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ *: ………………………………………………………………………………………… 

 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………………….. 

 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ *: ……………………………………………………………………………. 

 

EMAIL *: …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σου και την έκδοση της ορειβατικής σου 
ταυτότητας χρειάζεται να: 

• πληρώσεις μετρητοίς στο σύλλογο ή καταθέσεις €20 (€5 εγγραφή & €15 
ετήσια συνδρομή) στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN: 
GR0601710400006040101437233 | Δικαιούχος: Ελληνικός Ορειβατικός 
Σύλλογος Ηλιούπολης | Αιτιολογία: το ονοματεπώνυμο σου και εγγραφή (πχ 
Papadopoulos Ioan EOSHeggrafi) 

• προσκομίσεις 2 φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)  
 

 

Ημερομηνία    Υπογραφή  
 

 

       ……………………………                    ………………………… 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ 

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …………………………………………………………, με ατομική μου 
ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

1. Την πρόθεσή μου να συμμετέχω σε ορειβατικές/ αναρριχητικές δραστηριότητες τις 
οποίες διοργανώνει ο Σύλλογος και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στις δραστηριότητες αυτές, που έχουν ήδη τεθεί από τον Σύλλογο και 
είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα αναβάσεων/εκδηλώσεών του, το περιεχόμενο 
του οποίου δηλώνω ότι έχω διαβάσει και γνωρίζω πλήρως υπογράφοντας την 
παρούσα δήλωση. 

2. Είμαι ενήλικας/η και υγιής και γνωρίζω τις απαιτήσεις και την τυχόν επικινδυνότητα 
των εγχειρημάτων στα οποία θα συμμετάσχω κάθε φορά, αναλαμβάνω δε ατομικά 
την ευθύνη της άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών, αποδεχόμενος/η τους 
κινδύνους που τυχόν ενέχει η συμμετοχή μου σε αυτές και αναλαμβάνω προσωπικά 
την ευθύνη για την ασφάλειά μου. 

3. Διαθέτω τις κατάλληλες ικανότητες, τον κατάλληλο εξοπλισμό και την εμπειρία που 
απαιτούνται για την εκάστοτε διαδρομή στην οποία θα επιλέξω να συμμετέχω και 
έχω λάβει υπόψη μου τις καιρικές συνθήκες για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
θα πραγματοποιείται η δραστηριότητα. 

4. Δηλώνω ότι παραιτούμαι από κάθε απαίτηση τόσο κατά του Ε.Ο.Σ. Ηλιούπολης όσο 
και κατά του εκάστοτε αρχηγού ή συντονιστή της δραστηριότητας στην οποία θα 
συμμετάσχω. 

5. Δεν έχω παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με 
αμετάκλητο βούλευμα, δεν έχω καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση 
κακουργήματος, δεν έχω καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά 
αδικήματα του νόμου 2725/1999 όπως εκάστοτε τροποποιημένος ισχύει και ιδίως 
για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του Ν. 2725/1999, 
ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, 
υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, 
δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, 
απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί 
όπλων και περί μεσαζόντων. 

6. Δεν έχω δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες 
ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων μου και της αποστέρησης 
θέσεων και αξιωμάτων. 

7. Δεν έχω τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.2725/1999  με 
τελεσίδικη απόφαση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας  
(Ε.Φ.Ι.Π.Η.Δ.) με στέρηση της φίλαθλης ιδιότητος μου. 

8. Δεν αποτελώ προσωπικό του σωματείου και δεν έχω σύμβαση εργασίας με αυτό 
ούτε σύμβαση για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά, 
είτε ως ομόρρυθμος εταίρος, είτε ως διαχειριστής  Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.   ή μέλος διοικητικού 
συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας. 

9. Δεν είμαι ενεργεία διαιτητής ομαδικού αθλήματος, μέλος των οικείων συνδέσμων 
διαιτητών και εν ενεργεία προπονητής του οικείου κλάδου άθλησης, που καλλιεργεί 
τον ίδιο κλάδο άθλησης. (Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, 
θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι 
παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό 
έργο ομαδικού αθλήματος.)   

10. Δεν εμπίπτω στην απαγόρευση του αρ. 4 παρ. 5 του Καταστατικού περί αθλητών . 

 

 

Ημερομηνία: ………………………………… 

Ο Δηλών/ Η Δηλούσα 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ε.Ε.) 2Ο16Ι679 

 

A) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης (Ε.Ο.Σ.Η.) επεξεργάζεται (λαμβάνει, 
διατηρεί/ καταχωρίζει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες: 

Στοιχεία των μελών: Όνομα, επώνυμο πατρώνυμο μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail, 

Δελτίο Ταυτότητας, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης και στοιχεία επικοινωνίας. 
Επίσης ιατρικά δεδομένα όπως αυτά προκύπτουν από ιατρικές βεβαιώσεις απαιτούμενες για 
συμμετοχή σε εξορμήσεις του Συλλόγου και για τη συμμετοχή του αιτούντος σε σχολές 
ορειβασίας/αναρρίχησης που διοργανώνει ο Σύλλογος ως μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) 

Φωτογραφίες ή και βίντεο κατά τη συμμετοχή των μελών στις εξορμήσεις του Συλλόγου. Σε 
περίπτωση διαφωνίας οφείλει εκ των προτέρων να το δηλώσει το μέλος γραπτώς είτε στο 
info@eosh.gr είτε στα γραφεία του Συλλόγου. Ο Σύλλογος δηλώνει ότι δεν προβαίνει σε 
αναφορά ονόματος των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο ή σε λοιπά μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (tag). 

B) ΣΚΟΠΟΣ 

Η εγγραφή σε λίστα επικοινωνίας με σκοπό την ενημέρωση των μελών για εξορμήσεις και 
λοιπές δράσεις του Συλλόγου που αποστέλλονται με απλό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Η χρήση των φωτογραφιών ή και βίντεο στην ιστοσελίδα ή/και σε έντυπα του Συλλόγου 
www.eosh.gr καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα 
εναντίωσης γραπτώς ως ανωτέρω. 

Γ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

Ο Σύλλογος διαβιβάζει στην Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης τα 
απαραίτητα στοιχεία των εγγεγραμμένων μελών για την έκδοση ταυτότητας, καθώς και 
στοιχεία και ιατρικές βεβαιώσεις που θα προσκομίσουν οι αιτούντες στα πλαίσια διενέργειας 
σχολών ορειβασίας και αναρρίχησης κατά τα κάθε φορά απαιτούμενα από τον Κανονισμό 
διεξαγωγής των σχολών αυτών. Επίσης, αποδέκτες θα είναι και τρίτοι, ήτοι οι κατά 
περίπτωση αρμόδιες Αρχές σε περίπτωση που τούτο επιβάλλεται από τον Νόμο, από 
δικαστική απόφαση ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, η ασφαλιστική εταιρεία που 
καλύπτει την ασφαλιστική κάλυψη από ατύχημα, σε περίπτωση συμμετοχής προσώπου σε  
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εξόρμηση του Συλλόγου είτε σε σχολή ορειβασίας και αναρρίχησης, κατά τον Κανονισμό της 
Ε.Ο.Ο.Α. 

Δ) ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για όσο χρόνο υπάρχει η ιδιότητα μέλους του Συλλόγου έως την διαγραφή του ή την 
οικειοθελή αποχώρησή του. Μετά την διαγραφή του μέλους ή την αποχώρησή του κατόπιν 
αιτήματος τα στοιχεία διαγράφονται από τον υπολογιστή όμως παραμένουν στο βιβλίο 
μελών και δύνανται να διαγραφούν από εκεί και δεν θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε 
επεξεργασίας αυτών. 

E) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Δικαίωμα πρόσβασης και πληροφόρησης για τα προσωπικά στοιχεία, λήψη αντιγράφων και 
κάθε άλλη πληροφορία για την επεξεργασία. 
Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών στοιχείων.  
Δικαίωμα εναντίωσης στην αποστολή ενημερώσεων εγγράφως στο info@eosh.gr 

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία φωτογραφιών ή και βίντεο με την 
ταυτόχρονη φροντίδα εκάστου δηλώσει τούτο ρητώς στον αρχηγό της εκάστοτε εξόρμησης 
και δεν συμμετάσχει στην φωτογράφιση. 
 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΜΩΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ 
ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ.  
 

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τα παραπάνω και ότι γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία μου στον 
Σύλλογο από εμένα προσωπικά οικεία βουλήσει και κατόπιν αιτήσεως μου για τη συμμετοχή 
μου (υπογραμμίστε αναλόγως):  

1. ως μέλος του Συλλόγου 

2. στα πλαίσια σχολής ορειβασίας / αναρρίχησης που διοργανώνει ο Σύλλογος. 

 

Ημερομηνία: ..................................... 

Ονοματεπώνυμο:........................................................                  Υπογραφή: 
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