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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ AΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΥΑΪΤΑΪ 
 

Στοιχεία Σωματείου 
 

Όνομα Συλλόγου:  

  

Έτος Ιδρύσεως:  

Α.Φ.Μ. :  

Δ.Ο.Υ. :  

  

  

  

  
Στοιχεία Έδρας-Επικοινωνίας 

Νομός:  

Δήμος:  

Περιοχή:  

Διεύθυνση:  

Τ.Κ. :  

Τηλέφωνο:  

Φαξ:  

Email :  
Ιστοσελίδα: 
Στοιχεία Προπονητηρίου 

 
Τα παρακάτω στοιχεία συμπληρώνονται μόνο στην 
περίπτωση που το προπονητήριο δεν συμπίπτει με την 
έδρα του σωματείου.                                     

Νομός:  

Δήμος:  

Περιοχή:  

Διεύθυνση:  

Τ.Κ. :  

Τηλέφωνο:  

Κινητό προπονητή:  

Σημείωση: Απαιτείται επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή από Αστυνομικό Τμήμα 

 
Δια της παρούσας το Δ.Σ. του αθλητικού μας συλλόγου αιτείται όπως, 
γίνει αποδεκτό το αίτημα εγγραφής του σωματείου μας, στο μητρώο 
των αθλητικών σωματείων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μουάιτάι 
(Π.Ο.Μ.), προς τούτο δε ομοίως δηλώνεται υπευθύνως ότι, με την 
υποβολή της παρούσας γίνονται αποδεκτά, από το Διοικητικό μας 
Συμβούλιο, το οποίο δεσμεύει όλα τα εγγεγραμμένα μέλη μας,  το 
οργανωτικό καταστατικό της Π.Ο.Μ., ο εσωτερικός κανονισμός 
λειτουργίας της, οι εκάστοτε  λαμβανόμενες  αποφάσεις του Δ.Σ. 
αυτής, καθώς και οι αποφάσεις των λοιπών θεσμικών οργάνων αυτής, 
ως τα όργανα αυτά λειτουργούν βάσει των ανωτέρω θεσμικών 
κειμένων. 
 
 
     

Με την αίτηση εγγραφής κατατίθενται τα κάτωθι απαραίτητα 
δικαιολογητικά: 

 Απόφαση Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου (αντίγραφο 
νομίμως επικυρωμένο) 

 Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου, 
περί εγγραφής στο βιβλίο των αδειοδοτημένων 
σωματείων, της έδρας αυτού. 

 Αντίγραφο του καταστατικού του αθλητικού  συλλόγου, 
στο οποίο να αναφέρεται  υποχρεωτικά το άθλημα του 
Μουάιτάι (νομίμως επικυρωμένο). 

 Αντίγραφο απόφασης περί της σύνθεσης  του ισχύοντος  
Δ.Σ. του συλλόγου, θεωρημένο νομίμως με τις υπογραφές 
του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου.  

 Έκδοση, κατ’ ελάχιστο, δέκα (10) δελτίων αθλητών με 
κόστος δελτίου οκτώ ευρώ (8€). 

 Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου Δ.Σ. του Συλλόγου,  περί 
της τήρησης  των νομίμως προβλεπόμενων βιβλίων του 
Συλλόγου. 

      Έντυπα τραπεζικής κατάθεσης ποσού ογδόντα ευρώ   
           (80€) και εκατόν πενήντα ευρώ (150€), ως αντίτιμο για την  
           εγγραφή και την ετήσια συνδρομή της Π.Ο.Μ, αντιστοίχως. 
             
 
 
 
 

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού της ΠΟΜ: 
Eurobank: GR4002601750000410200795711 

ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΥΑΪΤΑΪ 
             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

(ονοματεπώνυμο ολογράφως) (σφραγίδα συλλόγου) (ονοματεπώνυμο ολογράφως) 

   

 


