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αίτηση εγγραφής μέλους 

 
 
Παρακαλούμε συμπληρώστε απαραιτήτως τα στοιχεία που σημειώνονται με 
έντονους χαρακτήρες. 
 
Επώνυμο: _____________________________________________________ 
 
Όνομα: _______________________________________________________ 
 
Όνομα πατρός: ________________________________________________ 
 
Διεύθυνση κατοικίας: οδός: ___________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
αριθμός: _________________ Τ.Κ.:_______________________________ 
 
Διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας (αν είναι διαφορετική από την 

παραπάνω): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
πόλη / περιοχή: _______________________________________________ 
 
Επάγγελμα: ____________________________________________________ 
 
Ημερομηνία γέννησης: ________________________________________ 
 
Τηλέφωνο σταθερό:___________________________________________ 
 
Τηλέφωνο κινητό: __________________________________________ 
 
Fax: _______________________________________________________ 
 
e-mail: ____________________________________________________ 
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Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας (απαιτείται για τις επισκέψεις) : 
___________________________________________________________ 
 
 
Ποια είναι τα κυριότερα ενδιαφέροντά σας σχετικά με το χώρο της 
αεροπορίας; 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή την αίτηση θα χρησιμοποιηθούν 
μόνο για τις ανάγκες του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση». Υπάρχει, 
ωστόσο, μια  λίστα  επαφών στη διάθεση όλων των μελών με τα ονόματα και 
την πόλη κατοικίας του καθενός. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω 
ποια από τα στοιχεία που μας δώσατε θέλετε να φαίνονται στη λίστα 
αυτή: 
 
Διεύθυνση  κατοικίας  �         Διεύθυνση αλληλογραφίας � 
Τηλέφωνο σταθερό   �            κινητό  �         fax    �       e-mail  � 
 
Με την αίτηση αυτή δηλώνω την ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
διατάξεων του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της 
Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, καταβάλω το δικαίωμα εγγραφής και 
την ετήσια εισφορά. 
 
 
Υπογραφή: _________________________________________________ 
 
 
Ημερομηνία: _______________________________________________ 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από της λήψεως της 
αιτήσεως και εφόσον αυτή καλύπτει τις προϋποθέσεις που τίθενται από το 
καταστατικό, αποφασίζει για την εγγραφή του αιτούντα. Διαφορετικά 
απορρίπτει την αίτηση και επιστρέφει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια 
εισφορά. 
Τα προσωπικά σας στοιχεία θα τηρηθούν στο αρχείο του Συλλόγου μας και δε 
θα χρησιμοποιηθούν για κανένα λόγο εκτός αυτών που αναφέρονται στο 
καταστατικό. 
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