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Προς:  
Σωματείο Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού / Ενεργοί Καταναλωτές 
(Σ.Ε.Ε.Π./Ε.Κ), «Επιβάτες Προαστιακού», Έτος ίδρυσης 2015 
Έδρα: Εργατικό Κέντρο Κορίνθου,  
Κολοκοτρώνη 54, 20100 Κόρινθος 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Στοιχεία Επιβάτη – Υποψήφιου μέλους : 

ΕΠΩΝΥΜΟ:   ………………………………………………………................................................................. 

ΟΝΟΜΑ: .................................................... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ........................................... 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: .............................................................................................................. 

ΤΚ: ………………………………………… ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ........................................................................ 

Εmail: ................................................................... 

Στοιχεία Ταυτοποίησης : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ……………………………………………………., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΕΩΣ: ...../....../……..... , ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ………………………..................................... 

Στατιστικά  Στοιχεία : 

Διαδρομή προαστιακού την οποία χρησιμοποιείτε:  

………………………………………………………………………………..……………………… (π.χ. Αθήνα-Κόρινθος). 

Αιτούμαι την εγγραφή μου ως μέλος στο Σωματείο Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού  
/Ενεργοί Καταναλωτές  (Σ.Ε.Ε.Π./Ε.Κ), «Επιβάτες Προαστιακού», και δηλώνω ότι γνωρίζω και 
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού του Σωματείου. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 11 Ν. 2472/1997 ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν. 3471/2006, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1/1999 ΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ : Σύμφωνα με τον ν. 3471/2006 και τον ν.2472/1997 
περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,  Σωματείο Εργαζομένων Επιβατών 
Προαστιακού / Ενεργοί Καταναλωτές Σ.Ε.Ε.Π./Ε.Κ), «Επιβάτες Προαστιακού», (Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, 
Κολοκοτρώνη 54, 20100) («Σωματείο») ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συμπληρώνουν την κατωτέρω 
αίτηση εγγραφής μέλους (περιλαμβανομένων Επιβατών Προαστιακού, Εργαζομένων ή μη) («Υποκείμενα») ότι τα 
προσωπικά τους δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση αυτή, καθώς και άλλα προσωπικά τους δεδομένα 
που τυχόν το Σωματείο έχει συλλέξει ή θα συλλέξει με τη συνδρομή τους, («Δεδομένα») θα αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας από το Σωματείο, ή/και τρίτους, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, καθ’όλη τη 
διάρκεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών επεξεργασίας τους ως εξής :Σκοπός της 
επεξεργασίας: (α) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής ενημέρωσης, (β) 
εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση δεδομένων Επιβατών του Σωματείου και (γ)  προάσπιση  των 
συμφερόντων του Σωματείου και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της. Αποδέκτες των Δεδομένων: Για 
τα στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται το Σωματείο να ανακοινώνει βάσει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως: 
δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί ή τρίτοι.Το Υποκείμενο των Δεδομένων, έχει 
δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν 
αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθ. 12 Ν. 2472/1997) και να προβάλλει εγγράφως και 
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οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους (δικαίωμα αντίρρησης, ά. 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση 
των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σωματείο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: epivatesproastiakou@gmail.com 

Δήλωση Συγκατάθεσης : Μελέτησα και κατανόησα την ανωτέρω ενημέρωση και δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι 
συναινώ να αποτελέσουν τα Δεδομένα αντικείμενο επεξεργασίας από το Σωματείο  ή/και άλλους  τρίτους κατ’ 
εντολήν και για  λογαριασμό αυτού και για τους σκοπούς του Σωματείου (πχ εξασφάλιση έκπτωσης HELLENIC 
TRAIN,ΟΑΣΑ κλπ.).  

Ημερομηνία , ......................... 
 
Ο ΑΙΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΣ 
 
 
__________________ 
(ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Παρακαλούμε να καταθέσετε το ποσό των 10 € για την εγγραφή σας στο Σωματείο 
στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου στην Εθνική Τράπεζα με αρ. 
379/00181209, (ΙΒΑΝ: GR7701103790000037900181209) είτε σε οποιοδήποτε 
κατάστημα της ΕΤΕ, είτε με e-banking, είτε με μεταφορά από ΑΤΜ. Εφόσον η 
μεταφορά γίνεται από άλλη τράπεζα τα έξοδα του εμβάσματος βαραίνουν τον 
εντολέα, δηλαδή εσάς.  
ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην αιτιολογία να αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη 
ΕΓΓΡΑΦΗ. 

2. Στείλτε τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση και τη φωτοτυπία ή 
φωτογραφία του καταθετηρίου και της μπροστινής όψης του εγγράφου 
ταυτοποίησής σας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής), στο 
οποίο να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του εγγράφου ταυτοποίησης, με e-mail στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση: epivatesproastiakou@gmail.com. 
 

Παρακαλούμε σημειώστε, ότι: 

• η Hellenic Train λαμβάνει ως μόνο στοιχείο από το Σωματείο μας για την παροχή 

έκπτωσης τον αριθμό του εγγράφου ταυτοποίησης των μελών μας. Για το λόγο αυτό 

είναι σημαντικό να μην γίνει λάθος κατά την αναγραφή, στην αίτησή σας,  του αριθμού 

του εγγράφου ταυτοποίησης. Το έγγραφο αυτό πρέπει να επιδεικνύεται στα εκδοτήρια 

για την αγορά της κάρτας πολλαπλών διαδρομών, καθώς και σε πιθανό έλεγχο κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού. 

• η λίστα με τα μέλη του σωματείου μας, τα οποία δικαιούνται έκπτωση από την Hellenic 

Train, ανανεώνεται κάθε τρίμηνο και συγκεκριμένα στο τελευταίο δεκαήμερο  των 

μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους, οπότε η παροχή της 

έκπτωσης αρχίζει με την επικαιροποίηση της λίστας από την Hellenic Train, όχι με την 

αποστολή της αίτησής σας εγγραφής.  
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• το ποσό των 10 €, το οποίο καταβάλατε για την εγγραφή σας, αποτελεί συγχρόνως και 

τη συνδρομή σας για το έτος της εγγραφής σας.  

• Ενημερώστε μας αμέσως σε περίπτωση απώλειας του εγγράφου ταυτοποίησής σας για 

να γίνει η αλλαγή και στη σχετική λίστα μας. Έως την επόμενη επικαιροποίηση της 

λίστας συνιστάται να έχετε μαζί σας ένα φωτοαντίγραφο του απολεσθέντος εγγράφου 

ή τη δήλωση απώλειας.   

• Συνιστούμε στα μέλη μας να δηλώσουν στα εκδοτήρια κατά την αγορά της κάρτας 

πολλαπλών διαδρομών την ακριβή διαδρομή (π.χ. Κιάτο – Ηράκλειο), γιατί 

διευκολύνει τη διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης από την Hellenic Train σε περίπτωση 

κατάργησης κάποιων δρομολογίων.  

Μετά την εγγραφή σας θα παραλάβετε (σε τακτικά διαστήματα): 

 με e-mail  τα ενημερωτικά δελτία του Σωματείου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας  
δηλώσατε). 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη λίστα ώστε να μη λαμβάνετε πλέον 
μηνύματα για την ενημέρωσή σας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικώς στο email 
: epivatesproastiakou@gmail.com. Επίσης, για την ενημέρωσή σας, το καταστατικό του 
Σωματείου είναι αναρτημένο στο www.epivatesproastiakou.gr. 

 

 

http://www.epivatesproastiakou.gr/
mailto:epivatesproastiakou@gmail.com
http://www.epivatesproastiakou.gr/

