
Α Ι Τ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ
Για εγγραφή  σωματείου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ: …………………………

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (ολογράφως) ………………………………………………………...................................................

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

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………...........................................................

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

FAX: …………………………………………………….  E-mail: ……………………………………………………………………

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…..……………………………………………………………………………………………..

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Α.Φ.Μ. (σωματείου):…………………….……………. Δ.Ο.Υ………………………………………………………………

ΑΡΙΘ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ. ΛΟΓΑΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: (ΤΡΑΠΕΖΑ) …………………………………………………………….

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

Ημερομηνία: ...................................... 20..... 

OI  ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

  ονοματεπώνυμο                   σφραγίδα του                         ονοματεπώνυμο

& υπογραφή                         σωματείου                                   & υπογραφή



  

Έχω ενημερωθεί και συναινω για την χρήση των προσωπικών μου στοιχείων που περιλαμβάνονται στο 
περιεχόμενο της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΜΕΛΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΣΔ

Έγγραφα που απαιτούνται βάσει του Καταστατικού της ΠΟΣΔ και του Αθλητικού Νόμου:

1. Αίτηση εγγραφής. 

2. Πίνακας μελών του Δ.Σ. (θα αναγράφεται η ιδιότητα, η διεύθυνση και το επάγγελμα). 

3. Ο υπεύθυνος του τμήματος της Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες

4.Ο υπεύθυνος του τμήματος της Αρσης Δραμιών.

5.Ο αντιπρόσωπος Σωματικής Διάπλασης και Φιτνες για την ΠΟΣΔ.

6. Ο αντιπρόσωπος Αρσης Δραμιών για την ΠΟΣΔ. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος Σωματείου, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτά που

αναφέρονται στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας. 

8.  Επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του, που εγκρίθηκε από το

Πρωτοδικείο  και  βεβαιώνεται  σ΄αυτό  η  καταχώρηση  και  η  εγγραφή του  στα  Βιβλία

Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου, καθώς επίσης και επικυρωμένα αντίγραφα 

των τυχόν εσωτερικών κανονισμών του. Το καταστατικό πρέπει να είναι εναρμονισμένο

με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε. 

9. Απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης τετρακοσίων (500) ευρώ στο ταμείο της Ομοσπονδίας

δια της οποίας θα έχει καταβληθεί το δικαίωμα εγγραφής και η πρώτη ετήσια συνδρομή 

( 300 ευρώ εγγραφή + 200 ευρώ ετήσια συνδρομή ). 

10. Υποβολή κατάστασης δεκα(10) αθλουμένων για την Σωματική Διάπλαση και Φίτνες

με όλα τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς τους.Κόστος Δελτίου 10 εύρω.

11.Υποβολή κατάστασης δεκα(10) αθλουμένων για την Αρση Δραμιών με όλα τα βασικά

στοιχεία της ταυτότητάς τους.Κόστος Δελτίου 10 εύρω.



12. Πρακτικό Γ.Σ. αρχαιρεσιών με τις οποίες εκλέχθηκε το Δ.Σ. 

13. Πρακτικό Δ.Σ. περί συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. που έχει εκλεγεί. 


