
 E-mail:  eoslefkosias99@gmail.com .   

Διεύθυνση : ΕΟΣ Λευκωσίας  Τ.Θ. 20434, 2152 Αγλαντζιά / Address:  EOS Lefkosias P.O.Box 20434, 2152 Aglantzia 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

(HELLENIC MOUNTAIN ASSOCIATION LEFKOSIAS) 

Έτος ιδρύσεως 1997- Year of established 1977 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ Membership application form  

 
Όνομα-Επίθετο / Name-Surname  : ………………………………………………………………………….……. 

 

Διεύθυνση /  Address:………………………………………………………………………………………………      

E-mail  :…………………………………….. Τηλέφωνο/ Telephone:…………………… 

 

Φυσική κατάσταση / physical condition :  

Αναφέρατε αν έχετε κάποιο καρδιακό ή άλλο σοβαρό πρόβλημα. 

State any heart or other medical problem   

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Άλλες προαιρετικές πληροφορίες / Any optionnel information 

Περιγράψετε ειδικές δεξιότητες και γνώσεις σας που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στις δραστηριότητες του Σωματείου 

/Describe special competences and skills which could be useful for the Association 's activities: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Τα πιο πάνω δεδομένα είναι εμπιστευτικά /The above data are confidential. 

Σε περίπτωση ατυχήματος ο Σύλλογος δεν φέρει καμιά ευθύνη.  

In case of an accident, the Association bears no responsibility.  
 

Για τη ασφάλεια σας/ For your safety :  

1. Μην παραλείψετε να δηλώσετε κάποιο σοβαρό ιατρικό πρόβλημα.  

         Do not forget to indicate any serious medical problem. 

2. Να συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις του υπεύθυνου αποστολής σε θέματα σωστής εξάρτυσης και εξοπλισμού./Follow the 

mission leader's instruction   in matters of proper harness and equipment. 

3. Να ακολουθείτε την ομάδα χωρίς να θέτετε σε κίνδυνο εσάς και τους άλλους ορειβάτες. 

 

Follow the team without putting yourself and the other hikers in danger 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει γνώση του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ του ΕΟΣ Λευκωσίας, τo οποίo αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο 

σύνολό του και επιθυμώ να γίνω μέλος του. 

I hereby declare that I am aware of the Statute of EOS Lefkosias, which I unreservedly accept as a whole and I would like to become 

member of the Association. 
 

Οι φωτογραφίες των δραστηριοτήτων και πορειών  θα δημοσιεύονται στην σελίδα-FB και ιστοσελίδα του συλλόγου. / The photos of 

the activities and marches will be posted on the FB-page and the Association’s website. 

Τα μέλη του Ε.Ο.Σ. Λευκωσίας  τα οποία έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους μετέχουν στις πορείες και δραστηριότητες του 

Συλλόγου δωρεάν, λαμβάνουν ηλεκτρονική και άλλη ενημέρωση. Η ετήσια συνδρομή μέλους είναι €15 και διευθετείται μέχρι και την 

τρίτη πορεία. Η ορειβατική χρονιά ξεκινά αρχές του Οκτώβρη και λήγει τέλος Μαΐου. 

 

Members of EOS Lefkosias who have paid their annual subscription participate in marches and activities of the Association for free, 

receive emails and other information. The annual membership fee is €15 and should be settled by the third march. The march/activities 

season sets off at the beginning of October and is completed by the end of May. 

 

Υπογραφή/ Signature   :                                           Ημερομηνία/ Date :   

 

 

 

……………………………..                                           ………………………… 

 

 

mailto:eoslefkosias99@gmail.com

