
Γράμμου 1, Μελίσσια Αττική, Τ.Κ.: 15127 
Τηλ.: 697 035 8438 / 210-8040223 
Email: info@grmmaf.gr   
Website: www.grmmaf.gr 

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  Ημερομηνία: ………./………../………. 

Στοιχεία Σωματείου 
 

Όνομα Σωματείου: 
………………………….......................................................................... 
Έτος Ιδρύσεως: 
…………..………………………………………….…….…………………….………….… 
Α.Φ.Μ.: 
…………..……………………………………………………….………..…………………. 
Δ.Ο.Υ.: 
………………………………..…………….…………………………………………………. 
 
Στοιχεία Έδρας – Επικοινωνίας 
 

Νομός: 
…………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος: 
…………………………………………………………………………………………………. 
Περιοχή: 
…………………………………………………………………………………………………. 
Διεύθυνση: 
…………………………………………………………………………………………………. 
Τ.Κ.: 
………………………………………………………………….…………………………….. 
Τηλέφωνο/Φαξ: 
………………………………..………………………………………………………………. 
E-mail: 
…………………………………………………………………..……………………………. 
Website: 
………………………………………………..……………………………………..……….. 
Στοιχεία Προπονητηρίου: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Τα παρακάτω στοιχεία συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση 
που το προπονητήριο δεν συμπίπτει με την έδρα του 
σωματείου: 
 
Νομός: 
…………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος: 
………………………………………………………………………………………….…….. 
Περιοχή: 
……………………………………………………………….…………………………..…… 
Διεύθυνση: 
………………………………………………………………………………………….…….. 
Τ.Κ.: 
………………………………………………………………………………….……………… 
Τηλέφωνο: 
………………………………………………………………………………………………… 
Κινητό Προπονητή: 
……………………………………………………………………………………….……….. 

 
 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Δια της παρουσίας του Δ.Σ. του αθλητικού μας σωματείου 
αιτείται όπως γίνει αποδεκτό το αίτημα εγγραφής του 
σωματείου μας, στο μητρώο αθλητικών σωματείων της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Μικτών Πολεμικών Τεχνών (Ε.Ο.Μ.), 
προς τούτο δε ομοίως δηλώνεται υπευθύνως ότι, με την 
υποβολή της παρούσας γίνονται αποδεκτά, από το Διοικητικό 
μας Συμβούλιο, το οποίο δεσμεύει όλα τα εγγεγραμμένα 
μέλη μας, το οργανωτικό καταστατικό της Ε.Ο.Μ., ο 
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της, οι εκάστοτε 
λαμβανόμενες αποφάσεις του Δ.Σ. αυτής, καθώς και οι 
αποφάσεις των λοιπών θεσμικών οργάνων αυτής, ως τα 
όργανα αυτά λειτουργούν βάσει των ανωτέρω θεσμικών 
κειμένων. 
 
Με την αίτηση εγγραφής κατατίθενται τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
 
 Αντίγραφο του καταστατικού του αθλητικού σωματείου, 

στο οποίο αναφέρεται το άθλημα των Μικτών 
Πολεμικών Τεχνών ή απόφαση ένταξης του αθλήματος 
Μικτές Πολεμικές Τέχνες από Δ.Σ./Γ.Σ. 

 
 Αντίγραφο απόφασης περί της σύνθεσης του ισχύοντος 

Δ.Σ. του σωματείου, με τις υπογραφές του Προέδρου 
και του Γενικού Γραμματέα. 

 
 Έκδοση, κατ’ ελάχιστο, δέκα (10) δελτίων αθλητικής 

ιδιότητας. 
 
 Αντίγραφο της πράξης χορήγησης ειδικής αθλητικής 

αναγνώρισης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
στο σωματείο σε άλλο άθλημα (εφόσον υφίσταται). 

 
Δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού 
ΕΕ2016/679 (GDPR), ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι αφού 
ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο 
σχετικά με την τήρηση, επεξεργασία και διανομή των 
προσωπικών δεδομένων μου, δίνω με την παρούσα επιστολή 
τη συγκατάθεση περί των παραπάνω. 
 
 

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού Ε.Ο.Μ: 
Τράπεζα Πειραιώς: GR45 0172 0090 0050 0910 1568 259  

ΟΝΟΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

                          Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας 
(Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή)                                                           (Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή) 

 
 

(Σφραγίδα Σωματείου) 
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