
                                                              
 

 

ΑΡ.  ΠΡΩΣΟΚΟΛΟY: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
ΠΡΟ: ΕΟΣ-ΑΟΧ  

 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ - ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΟΜΑΔΙΚΟΤ ΥΟΡΟΤ ΕΟΣ- ΑΟΥ 
ΓΙΑ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ ΣΟΤ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ 

 
Σο Δ.. ηοσ σλλόγοσ μας αιηείηαι ηην εγγραθή ηοσ 
σλλόγοσ ζηην Ελληνική Ομοζπονδία Σζιρλίνηινγκ 
Αθληηικού Ομαδικού Υορού, για ηο άθλημα ηοσ 
ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ. 
 

Δηλώνοσμε επίζης με ηην παρούζα ηην πλήρη αποδοτή 
ηοσ Καηαζηαηικού ηης Ε.Ο.Σ.- Α.Ο.Υ., ηοσς εζωηερικούς 
κανονιζμούς ηης, ηις αποθάζεις ηοσ Δ.. και ηων 
Επιηροπών ηης και κάθε εγκύκλιό ηοσς.  
 

σνημμένα σποβάλλοσμε ζε θωηοησπίες:  
 

 Απόθαζη δικαζηηρίοσ για ηην ίδρσζη ηοσ ζωμαηείοσ 

(επικσρωμένη) 

 Ανηίγραθο ηελεσηαίοσ ιζτύονηος καηαζηαηικού ηοσ 

ζωμαηείοσ (επικσρωμένο) 

 Ανηίγραθο πιζηοποιηηικού εγγραθής και ηστόν μεηαβολών 

οικείοσ Πρωηοδικείοσ (επικσρωμένο) 

 ύνθεζη ιζτύονηος Διοικηηικού σμβοσλίοσ  

 Πρακηικό απόζπαζμα ηοσ Δ.. ζηο οποίο να αναγράθεηαι 

η απόθαζη για ηην εγγραθή ηοσ      

       ζωμαηείοσ ως μέλος ζηην ΕΟΣ-ΑΟΧ  

 Πρακηικό απόζπαζμα ηοσ Δ.. ζηο οποίο αναγράθονηαι η 

απόθαζη για ηον οριζμό ηακηικού και αναπληρωμαηικού 

ανηιπροζώποσ ηοσ ζωμαηείοσ ζηην ΕΟΣ-ΑΟΧ, καθώς και 

ηα ζηοιτεία επικοινωνίας ηοσς (email και ηηλέθωνο)  

 Αίηηζη για έκδοζη 12 ζσμπληρωμένων δεληίων αθληηικής 

ιδιόηηηας με ηα πλήρη ζηοιτεία ηων αθληηών 

 Δήλωζη, σπογεγραμμένη από ηον Πρόεδρο και ηον 

Γραμμαηέα ηοσ ζωμαηείοσ μας, όηι καηά ηα πρώηα δύο (2) 

έηη από ηην εγγραθή ηοσ ζωμαηείοσ μας ζηην ομοζπονδία 

ΕΟΣ-ΑΟΧ, θα σποβάλοσμε ζηην Γενική Γραμμαηεία 

Αθληηιζμού, ηην αίηηζη για ειδική αθληηική αναγνώριζη 

ηοσ ζωμαηείοσ μας για ηο άθλημα ηοσ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ και θα 

εγγραθούμε ζηο ζτεηικό μηηρώο ζωμαηείων. 

 

 
Ο Πρόεδρος      Ο Γενικός Γραμμαηέας 

 
                                          …………………………                         ……………………….. 
                                                  σπογραθή                                                                                                                               σπογραθή 
           ζθραγίδα σλλόγοσ 
 
 

  …………………………………………………………                                                                 ……....................................................................... 
                          ονομαηεπώνσμο             ονομαηεπώνσμο                                              

ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 

 
ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   

Σο παρών πρωηοκολλείηαι από ηην ΕΟΣ-
ΑΟΧ, με ηην ημερομηνία ηης ηλεκηρονικής 
σποβολής  ηοσ ζηο email ηης ομοζπονδίας  
info@helleniccheerleadingfederation.gr 

ΠΛΗΡΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΩΜΑΣΕΙΟΤ (όπως αναγράθεηαι ζηο καηαζηαηικό) 
 
 

   
 

ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΔΡΑ ΩΜΑΣΕΙΟΤ (ΟΔΟ, ΑΡΙΘΜΟ, ΠΕΡΙΟΥΗ, ΣΚ) 
 
 

 

 
ΣΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΜΑΣΕΙΟΤ_____________________________ 
 

 
EMAIL ΩΜΑΣΕΙΟΤ _______________________________________________ 
 

 
ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΩΜΑΣΕΙΟΤ__________________________________________ 
 

 
Α.Φ.Μ.  ΩΜΑΣΕΙΟΤ _____________________________________________ 
 
ΔΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ _______________________________________________ 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ 
 

______________________________________________________________ 
 
Σηλέθωνο: ___________________Email:_____________________________ 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΦΟΡΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Σηλέθωνο: ___________________Email:_____________________________ 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ – ΥΟΡΟΓΡΑΦΟΤ (ICU)  
 
_______________________________________________________________ 
 
Σηλέθωνο: ___________________Email:_____________________________ 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ – (ΓΓΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ)  
 
_______________________________________________________________ 
 
Σηλέθωνο: ___________________Email:_____________________________ 

mailto:info@helleniccheerleadingfederation.gr

