Α2 Δικαιολογητικά
για τη χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης
σε σωµατείο
1.Αίτηση1 περί χορήγησης βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Δ.Σ. του
Σωµατείου προς τη Γ.Γ.Α. στην οποία θα προσδιορίζεται το συγκεκριµένο άθληµα(τα) ή
κλάδος(οι) αθλήµατος για τον οποίο αιτείται τη βεβαίωση. Η αίτηση να είναι
υπογραµµένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα, να φέρει τη σφραγίδα2 του
σωµατείου και να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
Επωνυµία3, αριθµό µητρώου αναγνώρισης, αριθµό απόφασης αθλητικής
αναγνώρισης Γ.Γ.Α., ταχυδροµική δ/νση του σωµατείου ή ταχυδροµική θυρίδα, τηλέφωνα
επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας, φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθµό τραπεζικού
λογαριασµού σωµατείου, ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) και έτος ίδρυσης.
2. Αντίγραφο πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωµατείου
υπογραµµένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα µε σφραγίδα του
σωµατείου.
3. Επικυρωµένο (πρόσφατο) αντίγραφο πιστοποιητικού µεταβολών του σωµατείου,
από το αρµόδιο Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο.
4.
Πρόσφατη βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα
προβλεπόµενα από το Ν. 2725/99, όπως ισχύει, βιβλία.
5.
Πρόσφατη βεβαίωση4,5 της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ή ένωσης στην
οποία να βεβαιώνεται:
α) Ότι το σωµατείο αποτελεί µέλος της, καθώς και η ηµεροµηνία εγγραφής του σωµατείου
στην οµοσπονδία ή ένωση.
β) Η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται το σωµατείο, προκειµένου για οµαδικό άθληµα.
γ) Η αγωνιστική του δραστηριότητα µέχρι σήµερα.
δ) Προκειµένου για σωµατείο ΑµεΑ, το σωµατείο έχει λάβει µέρος σε ένα Πανελλήνιο
πρωτάθληµα ΑµεΑ την τελευταία διετία.
6.
Πίνακα του τεχνικού προσωπικού (προπονητές ανά άθληµα), όπου απαιτείται6,
στον οποίο θα αναγράφονται η ιδιότητα, το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο. Ο
πίνακας θα συνοδεύεται από αντίγραφο της απαιτούµενης εκ του νόµου σύµβασης
σωµατείου –προπονητή(ων).
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Επισυνάπτεται υπόδειγµα.
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Η σφραγίδα να φέρει την επωνυµία του σωµατείου, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του.
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Όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του σωµατείου.
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Εάν το σωµατείο αιτείται χορήγηση βεβαίωσης αθλητικής αναγνώρισης για περισσότερα από ένα
αθλήµατα ή κλάδους αθλήµατος που υπάγονται σε διαφορετικές οµοσπονδίες, υποβάλλει βεβαιώσεις
των οικείων οµοσπονδιών ή ενώσεων.
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Η επωνυµία του σωµατείου να αναγράφεται στη βεβαίωση όπως ακριβώς ορίζεται στο καταστατικό του.
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Προκειµένου για οµαδικό άθληµα, όταν το σωµατείο συµµετέχει σε πρωταθλήµατα εθνικών κατηγοριών
και σε τοπικό πρωτάθληµα Α΄ κατηγορίας και προκειµένου για ατοµικό άθληµα, όταν το σωµατείο έχει
αθλητές ηλικίας κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών.
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Παρακαλούµε όπως χορηγήσετε βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο σωµατείο µας,
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3. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας για τη θεώρηση των βιβλίων.
4. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ή ένωσης.
5. Αντίγραφο της απαιτούµενης εκ του νόµου σύµβασης σωµατείου – προπονητή(ων)
(προπονητές ανά άθληµα).
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