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1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ   

                                                                                                Ημ/νία Εγγραφής :    _____________ 

Επώνυμο ________________________________    ‘Ονομα   ______________________ 

‘Eτος γεννήσεως  _________                           

Α.Δ.Τ. / Διαβατηρίου    _____________ 

Νέο μέλος στον ΑΟΑΗ  :       x : ναι              Αρ. Μητρώου ΕΦΟΑ :  _____________ 

Ονομ/μο Κηδεμόνα:  _________________________________________________ 

Επάγγελμα Κηδεμόνα:  ______________________________ 

 

Διεύθυνση διαμονής  

Οδός _____________________________________       Αριθμός ______   ΤΚ  _________ 

Περιοχή ____________________________       Πόλη  ____________________________  

 

Επικοινωνία 

 Κιν. Τηλ.  __________________     Τηλ. 1  ________________   Τηλ.2 ________________ 

 Email _____________________________________ 

Ποσό εγγραφής   :   ______________  €                                                                                                        

Διάβασα προσεκτικά τον κανονισμό λειτουργίας στην πίσω σελίδα της αίτησης 

 συμφωνώ πλήρως και τον αποδέχομαι.                                                           

                                                                                                          Ο/Η ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ                                                                                                                            

http://www.aoailioupoli.gr/
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ»  ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη του 
αθλήματος του Τέννις. Είναι αναγνωρισμένο Αθλητικό Σωματείο  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.Για να καλύψει  
τις  δαπάνες εκπαίδευσης και λειτουργίες του ομίλου εισπράττει από τους εκπαιδευόμενους μαθητές μηνιαίο 
αντίτιμο το οποίο καθoρίζεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το εβδομαδιαίο σύνολο ωρών 
εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν σε τμήματα εκπαίδευσης της Αθλητικής 
Ακαδημίας, υποβάλλουν έντυπο αίτημα εγγραφής στη Γραμματεία του Ομίλου και καταβάλλουν το 
προβλεπόμενο εφάπαξ ποσό εγγραφής. Το ποσό της εφάπαξ εγγραφής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Αφορά όλα τα τμήματα της αθλητικής ακαδημίας και ισοδυναμεί με το ποσό μίας ( 1 ) μηνιαίας 
συνδρομής του αντίστοιχου τμήματος εκπαίδευσης. Για όσους μαθητές ολοκληρώνουν πλήρως τη χρονική 
περίοδο της αθλητικής ακαδημίας, ο Όμιλος αποσβένει το ποσό της εφάπαξ εγγραφής που κατέβαλαν στην αρχή 
της εκπαιδευτικής περιόδου με το αντίστοιχο ποσό του τελευταίου μήνα της αθλητικής περιόδου, προκειμένου να 
μην επιβαρύνονται οικονομικά οι γονείς των αθλητών. Αντίθετα, το ποσό της εφάπαξ εγγραφής δεν επιστρέφεται 
σε όσους αθλητές δεν προσέρχονται στα μαθήματα ή διέκοψαν πρόωρα και χωρίς λόγο την αθλητική εκπαίδευση. 
Τούτο δεν ισχύει στις περιπτώσεις διακοπής της εκπαίδευσης για προφανείς λόγους τραυματισμών ή άλλων 
λόγων υγείας. Οι αθλητές και αθλήτριες που εντάχθηκαν στα τμήματα της αθλητικής ακαδημίας καταβάλουν 
«μηνιαία συνδρομή». Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής καθορίζεται για κάθε εκπαιδευτική περίοδο με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ανάλογο του «Τμήματος Εκπαίδευσης».  Η συνδρομή καταβάλλεται 
υποχρεωτικά στις αρχές κάθε μήνα προκειμένου να συμβάλλει οικονομικά στην ομαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία των μαθημάτων της αθλητικής εκπαίδευσης. Η συνδρομή μπορεί να καταβληθεί είτε εφ’ άπαξ, είτε σε 
τρίμηνες δόσεις προκειμένου να επωφεληθούν σχετικών εκπτώσεων, που έχει θεσπίσει με απόφασή του το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Ανεξόφλητες συνδρομές πέραν των δύο μηνών αποτελούν αιτία διακοπής της αθλητικής 
εκπαίδευσης, ή στην περίπτωση που αποτελέσει πρακτική από περισσότερους εκπαιδευόμενους του τμήματος, 
ακόμα και διακοπή της λειτουργίας του τμήματος. Αναίτια απουσία του εκπαιδευόμενου από τα μαθήματα δεν 
συνιστά αιτία μείωσης ή καθυστέρησης στην καταβολή της μηνιαίας συνδρομής. Εντούτοις, στις περιπτώσεις 
σοβαρού τραυματισμού κατά την εκπαίδευση, όπου απαιτείται υποχρεωτική αποχή από την άθληση για περίοδο 
που υπερβαίνει τον (1) μήνα , ιατρικώς τεκμηριωμένη, η μηνιαία συνδρομή μειώνεται στο 50 % .Ο απέχων από 
την άθληση μαθητής μπορεί, ωστόσο, να παρακολουθεί μαθήματα τακτικής και στρατηγικής του τένις τα οποία ο 
Όμιλος παρέχει στις εγκαταστάσεις του για τους λόγους αυτούς. Στην περίπτωση που «Τμήμα Εκπαίδευσης» της 
Αθλητικής Ακαδημίας καταστεί οικονομικά μη βιώσιμο, είτε λόγω της μη προσέλευσης των μαθητών που 
δήλωσαν συμμετοχή, είτε λόγω πρόωρης και αναιτιολόγητης αποχώρησης από την εκπαίδευση, το Τμήμα 
καταργείται, ενημερώνονται σχετικά οι γονείς των μαθητών. Η κατάργηση μπορεί να αποφευχθεί μόνον στις 
περιπτώσεις εκείνες που οι εναπομείναντες αθλητές ζητήσουν με γραπτό αίτημά τους, είτε να μειωθούν οι 
εβδομαδιαίες ώρες προπόνησης είτε να ενισχύσουν οι ίδιοι τη λειτουργία του με αύξηση της μηνιαίας συνδρομής 
προκειμένου να καταστεί τούτο βιώσιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εξετάσει το θέμα και μπορεί να 
αποδεχτεί είτε τη μείωση των ωρών, είτε την κατ’ εξαίρεση αύξηση της μηνιαίας συνδρομής εφόσον το 
προκύπτον νέο ολιγομελές Τμήμα Εκπαίδευσης αυξάνει σημαντικά τον χρόνο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων 
μαθητών σε σχέση με το προηγούμενο πολυμελές.    Σε περίπτωση επιβεβλημένης διακοπής της αθλητικής 
εκπαίδευσης ή εκούσιας μετακίνησης αθλητή από ένα Τμήμα Εκπαίδευσης σε άλλο, τούτος οφείλει να 
ενημερώσει εγγράφως τη Γραμματεία του Ομίλου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία διακοπής 
ή μετακίνησης καταβάλλοντας στο ακέραιο τη συνδρομή του τρέχοντος μηνός. Μαθητής/τρια που σταματά  
οριστικά και έχει ανεξόφλητες οφειλές, παραμένει  χρεωμένος στον όμιλο με το ποσό των οφειλών του, εάν δε 
στο μέλλον θελήσει να επιστρέψει στον όμιλο, θα πρέπει πρώτα να εξωφλήσει το παλιό οφειλόμενο ποσό και 
στην συνέχεια να επανεγγραφεί. Η διάρκεια των μαθημάτων των ενηλίκων τμημάτων εφ΄όσον το επιτρέπουν οι 
συνθήκες  παρατείνεται κατά 15 λεπτά, πλέον της κανονικής ώρας, με σκοπό την κάλυψη εκείνων των μαθημάτων 
που θα χαθούν λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών. Όλοι οι μαθητές (ιδιαίτερα οι ανήλικοι) πριν ξεκινήσουν 
προπόνηση υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Γραμματεία,  ιατρική βεβαίωση από Καρδιολόγο ή Παθολόγο 
που να βεβαιώνει ότι είναι υγιείς και ότι μπορούν να αθλούνται (προπόνηση και συμμετοχή σε αγώνες).  
Οι μαθητές θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν ειδικά παπούτσια του τέννις διαφορετικά ο  προπονητής ή ο 
συντηρητής των γηπέδων δύναται να τους απομακρύνει από τα γήπεδα.                                                                                                                                                                                                                                                                              
.                                                                                                                                      Έλαβα γνώση και αποδέχομαι                   
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