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Αίτηση Εγγραφής 
 
Προς: Το ∆Σ του συλλόγου «ΩΡΙΩΝ - Το ∆ΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ» 
Fax: 213.20.38.524 (υπόψη Ν.Παπαϊωάννου) 
 
∆ηλώνω ότι συµφωνώ πλήρως µε το καταστατικό και τους σκοπούς του συλλόγου "ΩΡΙΩΝ - 
Το ∆ΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ".  Ειδικότερα, βεβαιώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί και δεν εκκρεµεί 
σε βάρος µου αγωγή για παράβαση της νοµοθεσίας περί Θήρας, και γενικότερα έχω ικανότητα  
δικαιοπραξίας σύµφωνα µε το νόµο. Έχω ενηµερωθεί ότι το τέλος εγγραφής είναι 20€ και ότι 
η τρέχουσα ετήσια συνδροµή είναι επίσης 20€. Παρακαλώ να µε εγγράψετε ως µέλος του 
συλλόγου µε τα ακόλουθα στοιχεία, την ακρίβεια των οποίων επιβεβαιώνω πλήρως: 
 

Ονοµατεπώνυµο:  

Πατρώνυµο:  

Ηµερ/νία γέννησης: (ηµέρα/µήνας/έτος) 

Ταχ.∆ιεύθυνση κατοικίας:  

Τηλέφωνα:  

E-Mail:  

Κυνηγετικός σύλλογος:  

Αρ.Μητρώου στον Κ.Σ.:  

Προσυπογράφον µέλος:  

Σχόλια, Παρατηρήσεις: 
 
 
 

 

Ο Αιτών 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

Οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης εγγραφής 

1. Η παρούσα αίτηση συµπληρώνεται χειρόγραφα, αφού έχει προηγηθεί η υποβολή της πλήρους 
ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα µας. Όλα τα πεδία πρέπει να συµπληρωθούν υποχρεωτικά, εκτός 
των σχολίων (και εκτός του e-mail ή/και του Κυν.Συλλόγου, αν πρόκειται για έκτακτο µέλος).  

2. Σύµφωνα µε τον κανονισµό µας, κάθε αίτηση νέου µέλους προσυπογράφεται από ένα τακτικό µέλος του 
Συλλόγου. Παρακαλούµε, γράψτε ποιο τακτικό µέλος του Συλλόγου γνωρίζετε ώστε να προσυπογράψει 
την αίτησή σας. Αν δεν γνωρίζετε κάποιο από τα τακτικά µέλη µας, γράψτε πώς µάθατε για τον Ωρίωνα 
(µέσω γνωστών, από internet, περιοδικά, κλπ) και ποιοι λόγοι σας ωθούν να ενταχθείτε στον Ωρίωνα. 

3. Αποστείλετε την αίτηση µέσω fax ή ταχυδροµικά ή σαρωµένη (σκαναρισµένη) µέσω e-mail. Αν δεν έχετε 
εύκολη πρόσβαση σε εκτυπωτή, µπορείτε να αντιγράψετε χειρόγραφα την αίτηση σε µια σελίδα χαρτί, 
προσέχοντας να συµπεριλάβετε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιέχει η πρωτότυπη αίτηση 
(εκτός από τις οδηγίες). Αν µας στείλετε ταχυδροµικά την αίτηση, διατηρήστε στο αρχείο σας ένα 
αντίγραφο, για την περίπτωση που δεν τη λάβουµε. Σε περίπτωση που τη στείλετε µε fax ή mail, 
διατηρήστε το πρωτότυπο, για τον ίδιο λόγο. 

4. Απορίες: Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση επί της διαδικασίας εγγραφής, µπορείτε να επικοινωνήσετε 
στο e-mail του Συλλόγου µας: orion@orion.net.gr ή στο τηλέφωνο: 6986.777.007 (Cosmote). 

5. Η υποβολή της παρούσας αίτησης και η καταβολή του τέλους εγγραφής µπορούν να γίνουν και 
αυτοπροσώπως στην έδρα µας, µόνο κατόπιν σχετικής συνεννόησης. _ 


