
  

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ                             Ημερομηνία : …………………………………………….………………….. 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (Π.Α.Ο) 
 
Κύριοι,  
 
Αιτούμαι την εγγραφή μου στο Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο.)». 
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση του Καταστατικού του Σωματείου, τις διατάξεις του οποίου αποδέχομαι. Δηλώνω υπευθύνως, ότι 
πληρώ τις προϋποθέσεις εγγραφής μέλους, όπως προσδιορίζονται στο Καταστατικό του Π.Α.Ο. και ότι στο πρόσωπο μου δεν 
συντρέχει κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 3β του ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και κάθε διάταξης που 
να κωλύει την εγγραφή μου. Παραθέτω , κατωτέρω, τα ατομικά μου στοιχεία, για τη μεταβολή των οποίων αναλαμβάνω την 
υποχρέωση της έγκαιρης ενημέρωσης σας και επισυνάπτω στα παρούσα: 
 
α) Φωτοτυπικό αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής μου ταυτότητας. 
β) Απόδειξη πληρωμής του εφάπαξ αντιτίμου εγγραφής στο λογαριασμό  GR09 0140 3440 3440 0200 2002 597, της τράπεζας 
“Alpha Bank”, με δικαιούχο τον Παναθηναϊκό Α.Ο. 
 
Σας παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή μου ως μέλος του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (Π.Α.Ο) 
 Με τιμή, 

 
Ο Αιτών/ Η αιτούσα 

 
                            Προσωπικά Στοιχεία 
 
Όνομα :……………………………………………………………………………………  
 
Επώνυμο : ………………………………………………………………………......... 

 

 
Ον. Πατρός : …………………………………………………………………………… 

Προτείνοντα μέλη 

 
ΑΜΚΑ: ……………………………………………………………………………………. 

Έχουμε την τιμή να προτείνουμε την εγγραφή του στον 
Όμιλό μας 

 
Αρ. Ταυτότητας : ………………………………………………………............... 

 

 
E-mail : ……………………………………………………………………………………  

1. Όνομα : ………………………………...… 

 
Ημερομηνία Γέννησης : …………………………………………………………. 

Υπογραφή 

 
Διεύθυνση: ……………………………………………………...Τ.Κ.………………. 

 

 
Πόλη : ……………………………………………………………………………………. 

2. Όνομα : …………………………………... 
 

 
Τηλέφωνο  :…………………………………………………………………………… 
 

Υπογραφή 

Ο αιτών δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συναινώ στη χρήση των ως άνω προσωπικών δεδομένων μου από τον Π.Α.Ο για 

τους σκοπούς της δραστηριότητας λειτουργίας του σωματείου. Ο υπογράφων δηλώνω ότι συναινώ στην περαιτέρω επεξεργασία 

των προσωπικών μου δεδομένων, για το διάστημα που παραμένω μέλος του Παναθηναϊκού Α.Ο., ώστε να λαμβάνω ενημερώσεις 

από τον Π.Α.Ο., τους χορηγούς του και τις συνεργαζόμενες εταιρείες, σχετικά με νέα του σωματείου, εκπτώσεις, προσφορές και 

προωθητικές ενέργειες. 

                                                                                                           ΝΑΙ                      ΟΧΙ 

 

 

 

Ημερομηνία : …………….………..…………….….………………..……………..…              Υπογραφή : ………………………………..............……………………………..…………... 

 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΩΝ 

Τηλέφωνο: 211 411 7600                                 Email: members@pao1908.com 


