
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

ΣΑΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ  ΕΟΚ 

 

                      1.    Αίτηση εγγραφής 

 

2. Κεκυρωµένο αντίγραφο Καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει  

οτι το σωµατείο δικαιούται να γίνει µέλος της Ε.Ο.Κ. και 

Εσωτερικός Κανονισµός , εάν το σωµατείο διαθέτει τέτοιον.                                                            

3.  Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου, ότι το σωµατείο είναι 

γραµµένο στο βιβλίο αναγνωρισµένων Σωµατείων. 

4.  ΄Εγγραφη δήλωση του Σωµατείου ότι αποδέχεται τις διατάξεις του     

Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισµού και κάθε άλλον 

ειδικού της Ε.Ο.Κ. 

5. Ονοµαστικός κατάλογος των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Σωµατείου καθώς και της ειδικής επιτροπής ή του υπεύθυνου 

Εφόρου ή του Αρχηγού του Τµήµατος καλαθοσφαίρισης. 

6. Κατάσταση 20 τουλάχιστον αθλητών και οι αιτήσεις  εγγραφής 

αυτών. 

7. ∆ιορισµός αντιπροσώπου στην Ε.Ο.Κ.  

8. ∆ικαίωµα εγγραφής  

9. Ετήσια συνδροµή 

10. ∆ήλωση γηπέδου στο οποίο θα γίνονται οι επίσηµοι αγώνες 

 

ΕΟΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΚΑΣΕ 

 

 

Για την εγγραφή σας στην ΄Ενωση πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγραφής 

µε τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

1. Αίτηση εγγραφής στην ΕΣΚΑΣΕ 

2. Ονοµαστικός κατάλογος των µελών του ∆.Σ. του σωµατείου σας , 

καθώς και της Ειδικής επιτροπής ή του υπεύθυνου εφόρου ή του 

αρχηγού του τµήµατος καλαθόσφαιρας. 

3. Η έδρα του σωµατείου σας, διεύθυνση τηλέφωνο  

4. ΄Εγγραφη δήλωση του σωµατείου σας ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΟΚ και 

της ΕΣΚΑΣΕ. 

5. Ονοµαστικός κατάλογος τουλάχιστον (10) µελών του σωµατείου 

σας. 

6. ∆ήλωση από τον υπεύθυνο φορέα που ανήκει το γήπεδο στο οποίο 

θα αγωνίζεται το σωµατείο σας ότι επιτρέπει  στο σωµατείο σας να 

αγωνίζεται σε αυτό. 

7. Υποβολή νόµιµα κεκυρωµένου και νοµότυπα εγγεγραµµένου στα 

βιβλία  σωµατείων του οικείου πρωτοδικείου από όπου θα φαίνεται  

η ισχύς και οι τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού. 

8. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι το σωµατείο είναι 

γραµµένο στο βιβλίο αναγνωρισµένων σωµατείων. 



9. Ονοµαστικός κατάλογος (20) τουλάχιστον αθλητών µε όλα τα 

στοιχεία αυτών.(έτος γεννήσεως ,αρθµ. Ταυτότητας αυτών ή των 

γονέων τους κ.λ.π) 

10. Καταβολή δικαιώµατος  τέλους εγγραφής 30€. 

 

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζεται τα κάτωθι:  

� α. Θα  πρέπει να διαθέτεται κριτές (γραµµατεία) για τους 

αγώνες των πρωταθληµάτων που συµµετέχετε. 

� β. Η εγγραφή στην ΕΣΚΑΣΕ προϋποθέτει να έχετε ήδη 

εγγραφεί στην Ε.Ο.Κ. και η απόφαση της Ε.Ο.Κ. να έχει 

σταλεί στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε 

� γ. Για να λάβετε µέρος στα πρωταθλήµατα της νέας 

περιόδου της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 

εγγραφή σας στην Ε.Ο.Κ. και Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε το αργότερο 

µέχρι την ηµεροµηνία προθεσµίας υποβολής δηλώσεων 

συµµετοχής στα πρωταθλήµατα που αναφέρεται κάθε χρόνο 

στις προκηρύξεις της ΄Ενωσης. 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

� Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµίζονται στη 

πρωτότυπη µορφή δηλ µε τις πρωτότυπες επικυρώσεις στο 

Καταστατικό  

� Τα  έγγραφα να έχουν υπογραφή Προέδρου – Γενικού 

Γραµµατέα  όπου χρειάζεται και να προσκοµίζονται τα 

πρωτότυπα και όχι σε φωτοτυπίες µε τους ανάλογους 

αριθµούς Πρωτοκόλλου σε κάθε έγγραφο. 

 

Από το ∆.Σ της  Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. 

 
 

 



 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

1. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του ∆.Σ  του σωµατείου. 

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα του 

∆.Σ του Σωµατείου, θεωρηµένες από ∆ηµόσια Αρχή για το γνήσιο 

των υπογραφών τους, στις οποίες θα αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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 µονάδων  µε πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί 

αθλητικά σωµατεία. 

Β. τηρούνται τα προβλεπόµενα από το Ν 2725/99, όπως ισχύει, βιβλία 

Γ. το σωµατείο δεν συστεγάζεται µε εµπορική επιχείρηση. 

∆. δεν υποκρύπτεται άσκηση εµπορικής δραστηριότητας από τη 

λειτουργία του σωµατείου 

3. Βεβαίωση της οικείας Οµοσπονδίας που θα περιλαµβάνει τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παρ. 1
ο
 του Ν 2725/99 όπως ισχύει καθώς 

και : 

Α. την ηµεροµηνία ένταξης του σωµατείου στην Οµοσπονδία  

Β.  την κατηγορία (όπου υπάρχει) στην οποία αυτό αγωνίζεται. 

4. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί  τα 

προβλεπόµενα από το  Ν 2725/99 όπως ισχύει , βιβλία 

Σωµατεία που υποχρεούνται  να απασχολούν προπονητή  πρέπει 

επιπλέον να προσκοµίσουν : 

1. Έγγραφο στο οποίο θα δηλώνεται ο/οι προπονητές του 

(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, αρ. απόφασης άδειας άσκησης 

επαγγέλµατος) 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο της θεωρηµένης από την οµάδα ∆ΟΥ 

σύµβασης εργασίας προπονητή/των και σωµατείου.  

Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 


