
 

 

 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΟΜΑΕ 

 

1. Αίτηση εγγραφής μέλους/αθλητικού σωματείου προς το Δ.Σ. της ΟΜΑΕ (διαθέσιμο έντυπο) 
2. Επίσημο επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του σωματείου 
3. Επίσημο επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που το αναγνωρίζει ως 

σωματείο 
4. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου, ότι γράφτηκε στο Βιβλίο 

Αναγνωρισμένων Σωματείων 
5. Απόσπασμα απόφασης ένταξης στην ΟΜΑΕ, όπως ορίζεται από το καταστατικό του 

σωματείου (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης) με σφραγίδα του 
Σωματείου και υπογραφή του Προέδρου, ότι αποδέχεται την ένταξη στην Ομοσπονδία και 
αποδέχεται το παρόν Καταστατικό, τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις 
που εκδίδουν το Δ.Σ., οι Επιτροπές και τα άλλα όργανά της, όπως προβλέπονται από το 
Καταστατικό της 

6. Κατάλογο των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου 
7. Υπεύθυνες δηλώσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του ΔΣ, θεωρημένες από 

δημόσια αρχή για το γνήσιο των  υπογραφών τους, στις οποίες θα αναφέρονται:  
α) Το σωματείο δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα  

οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
οργανισμών ή εργασιακών χώρων. 

β) Το σωματείο δεν συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση.  
γ) Δεν υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου. 
δ) Η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου είναι αυτή που αναγράφεται στην αίτηση.  
ε) Η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και το ιδιοκτησιακό1 τους καθεστώς. 
στ) Τηρούνται  τα  βιβλία που προβλέπει ο Ν. 2725/99, όπως ισχύει,   
ζ) Για τον προπονητή δεν συντρέχει το κώλυμα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και ο περιορισμός της 

παραγράφου 11 του άρθρου 31 του Ν. 2725/99, όπως ισχύουν. 
η) Δεν συντρέχουν οι περιορισμοί των παραγράφων 1, 5 & 6, του άρθρου 3 του Ν. 2725/99 για όλα τα 

μέλη του σωματείου,  σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου του. 
 

8. Απόφαση του ΔΣ του σωματείου για τον ορισμό εκπροσώπου του στην ΟΜΑΕ 
9. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Τραπέζης όπου φαίνεται ο λογαριασμός και το 

ΙΒΑΝ του σωματείου. 
10. Παράβολο εγγραφής αξίας εκατό πενήντα (150) ευρώ, το οποίο θα κατατεθεί στην ΟΜΑΕ 

(ηλεκτρονικά μέσω του ΣΔΔΑ) μετά την απόφαση ένταξης από τη ΓΣ.  
 

     Ημερομηνία Δημοσίευσης 04/02/16 

 
                                                           


