
 
 

 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ   

 

Προς τον Γεν. Γραμματέα της ΕΛΑΟ 
 

Σας υποβάλλουμε συμπληρωμένη αίτηση του αθλητή  _________________________________________ 

σχετικά με την απόκτηση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας από την ΕΛΑΟ μέσω του σωματείου  ___________ 

____________________  για το/τα αεραθλήματα _____________________________________________. 

 

Σας υποβάλουμε συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Αντίγραφο Αστ. ταυτότητας ή Πιστοποιητικό 

Γέννησης)  

Επώνυμο:  Όνομα:  

Όνομα Πατρός:  Όνομα Μητρός:  

Ημ/νία γέννησης: Τόπος γέννησης:  

Αρ. Αστ. Ταυτότητας:  Εκδούσα αρχή:  

Εθνικότητα:  Υπηκοότητα:  

Διεύθυνση:  Πόλη & Ταχ. κώδικας:  

Τηλ: e-mail:  
 

 

Υπογραφή Αθλητή    

Ημερομηνία  

 
Στοιχεία και υπογραφή κηδεμόνα σε περίπτωση που ο αθλητής είναι κάτω των 18 ετών.  
 
Όνομα______________________________________ ΑΔΤ ____________________ 
 
Υπογραφή ________________________________ 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 
Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΛΑΟ, τις διατάξεις των οποίων 
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.                                                                           

                      
Δηλώνω επίσης ότι κατανοώ τα οριζόμενα από το Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPR) περί διαχείρισης 
Προσωπικών Δεδομένων» και παρέχω ελεύθερα τη συγκατάθεσή μου σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτό                     
προς τη Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία προκειμένου να διατηρεί και να διαχειρίζεται τα προσωπικά μου 
δεδομένα για τις ανάγκες της αθλητικής μου δραστηριότητας.  
 
Ημερομηνία Δήλωσης               /   /20   Υπογραφή Αθλητή _____________________________                               
 

 
 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα η ταυτότητα και το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος αθλητή 
 
 
Ο Γεν. Γραμματέας (Όνομα - Σφραγίδα σωματείου-υπογραφή) 
  
Ημερομηνία 

                                                                          



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

 
1. Η αίτηση συμπληρώνεται στον Η/Υ 

2. Η φωτογραφία κολλιέται με κόλλα και σφραγίζεται με την σφραγίδα του σωματείου. 

3. Η αίτηση υπογράφεται από τον αεραθλητή και  τους γονείς ή κηδεμόνες εφόσον ο αεραθλητής είναι 

ανήλικος – κάτω των 18 ετών) 

4. Συμπληρώνονται τα στοιχεία των γονέων για ανηλίκους 

5. Υπογράφεται από τον Γεν. Γραμματέα του σωματείου ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την ταυτότητα και 

το γνήσιο της υπογραφής του αεραθλητή και των γονέων – κηδεμόνων.  

6. Υποβάλλονται συνημμένα πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας. 

7. Υποχρεωτικά η αίτηση συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο με έγχρωμη φωτογραφία του 

αθλητή σε μορφή jpg και διαστάσεις ταυτότητας. Το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι με λατινικούς 

χαρακτήρες και να περιέχει το όνομα του αθλητή.  

8. Η αίτηση να έχει πρόσφατη ημερομηνία (δεκτή μέχρι 1 μήνα) 

 


