
911α-Πρώτη φάση διαδικασίας Εγγραφής Νέου Μέλους – 30/11/2019 1 
 

1 - Πρώτη φάση διαδικασίας Εγγραφής συλλόγου στην ΠΟΠΚ 
 

 
ΜΕΡΟΣ 1ο  

Βήμα 1 – Ο σύλλογος ζητάει με email την Αίτηση Ενδιαφέροντος Εγγραφής στην ΠΟΠΚ από το 

email του συλλόγου ή το ονομαστικό email του προέδρου του στο email: info@popk.gr. 

 

Βήμα 2 – Του αποστέλλεται η Αίτηση Ενδιαφέροντος. (911β) 

 

Βήμα 3 - Ο σύλλογος υποβάλλει ηλεκτρονικά την Αίτηση Ενδιαφέροντος στην ΠΟΠΚ (από το email 

του συλλόγου ή το ονομαστικό email του προέδρου του στο email: info@popk.gr) συνοδευόμενη 

ενδεικτικά από τα έγγραφα, που ζητούνται σε αυτήν (δηλ, Καταστατικό, Απόφ. Πρωτοδ., Εσωτ. 

Κανον., ομοσπονδίες που είναι μέλος, βαθμοί Νταν του εκπαιδευτή του στο παραδοσιακό καράτε, 

πίνακα μελών του με Νταν και από πού τα έχουν), ζητώντας το Καταστατικό, τον Εσωτερικό 

Κανονισμό της ΠΟΠΚ, την Αίτηση Εγγραφής και την κύρια Διαδικασία Εγγραφής στην ΠΟΠΚ, με 

χρέωση 50 ευρώ για τον έλεγχο των εγγράφων από δικηγόρο και το ΔΣ της ΠΟΠΚ. 

 

ΜΕΡΟΣ 2ο   

Βήμα 4 – Το ΔΣ μελετάει αν ο σύλλογος ανταποκρίνεται απευθείας στα κριτήρια ένταξης στην 

ΠΟΠΚ και αντιστρόφως. 

α) –  Αν ΟΧΙ, τότε αιτιολογεί στο σύλλογο την οποιαδήποτε απόφασή του με τις τυχόν 

ρυθμίσεις για την ένταξη του συλλόγου στην ΠΟΠΚ. 

β) – Αν ΝΑΙ, τότε αποστέλλει στο Σύλλογο το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της 

ΠΟΠΚ, την Αίτηση Εγγραφής και τα Υποδείγματα Υποβολής των Δικαιολογητικών της Αίτησης. 

 

Ακολουθούν τα επόμενα βήματα 

 

====== <> ====== 

mailto:info@popk.gr


911β-Αίτηση Ενδιαφέροντος – 30/11/2019 

 
 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Του σωματείου : 
(πλήρης επωνυμία) 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
Το οποίο εδρεύει εις την (πόλη): 
 
___________________________ 
 
και την οδό : 
 
 

 
αριθμό:  ______T.K.__________ 
 
ΑΦΜ:____________________ 
 
Εφορία   ___________________ 
 
Tηλ.:    __________________ 
(απαραίτητα) 
 
 
E-mail: ____________________ 
(απαραίτητα) 
 
 
 
Ημ/νία :  ________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Προς την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ (ΠΟΠΚ) 

Κατσώνη Λ. 60, 11471 Αθήνα 
Τη. 210-6459966 – Κιν. 6948-553000 

email: info@popk.gr  

 
 

 

Δια της παρούσης και μετά από την απόφαση 

(αρ/ημ) _______________    του ΔΣ του σωματείου μας, 

σας δηλώνουμε το ενδιαφέρον μας να εγγραφούμε μέλος 

στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε δε-

δομένου ότι στο καταστατικό μας περιλαμβάνεται και ανά-

πτυξη τμήματος παραδοσιακού καράτε. 

Για τον λόγο αυτό σας επισυνάπτουμε 1) το κατα-

στατικό μας, 2) την απόφαση αναγνώρισης του Πρωτοδι-

κείου, 3) τον εσωτερικό μας κανονισμό (αν υπάρχει), 4) 

δήλωση με τις Ελληνικές και αλλοδαπές ομοσπονδίες στις 

οποίες είμαστε μέλος, 5) τα διπλώματα Νταν του εκπαι-

δευτή παραδοσιακού καράτε του συλλόγου μας, και 6) πί-

νακα των κατόχων Νταν, που είναι εγγεγραμμένοι στο σω-

ματείο μας (ονοματεπώνυμο, κάθε Νταν, ημ/νία κτήσης 

και πλήρες όνομα ομοσπονδίας που το εξέδωσε), και πα-

ρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε το Καταστατικό και 

τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΠΟΠΚ και να μας πληρο-

φορήσετε τη διαδικασία για την εγγραφή μας στην ΠΟΠΚ. 

 

Με τιμή 

 
Ο Πρόεδρος         Ο Γεν.  Γραμματέας 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
(αυθεντικές υπογραφές, ονοματεπώνυμα & σφραγίδα σωματείου) 
(αποστολή με ταχυδρομείο ή με email) 

mailto:info@popk.gr


915.1-Αίτηση Αναγνώρισης 1 Νταν-30.11.2019 

Αίτηση για Δίπλωμα Αναγνώρισης Πρώτου Νταν Παραδοσιακού Καράτε 

Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, 
Κατσώνη Λάμπρου 60, Αθήνα 11471, τηλ. 210-6459966, κιν. 6948-553000 

Επώνυμο, όνομα, (του) πατρώνυμο:_________________________________________________ 

Ημ/νία γέννησης:_______________         τηλέφ.:___________________ 

Διεύθυνση κατοικίας, _____________________________________________________________ 

Προκειμένου να μου αναγνωρίσετε το 1ο Νταν στο στιλ _____________ και να μου 

εκδώσετε το Δίπλωμα 1ου Νταν/ΠΟΠΚ σας δηλώνω υπεύθυνα τα επόμενα: 

(Μικρό βιογραφικό του αιτούντος ανά έτος (από Σεπτ μέχρι και Ιούν) για τουλάχιστον τρία έτη): 

1 - Προπονήθηκα ανελλιπώς (τουλάχιστον τρεις προπονήσεις την εβδομάδα) στο παραδοσιακό 

καράτε, στιλ ΤΑΔΕ, ως κατωτέρω: 

α) κάτω από τις οδηγίες του προπονητή ΤΑΔΕ (επώνυμο – όνομα) στο σύλλογο (ή σχολή) 

ΤΑΔΕ από τον μήνα/έτους μέχρι τον μήνα/έτους. 

β) κάτω από τις οδηγίες του προπονητή ΤΑΔΕ (επώνυμο – όνομα) στο σύλλογο (ή σχολή) 

ΤΑΔΕ από τον μήνα/έτους μέχρι τον μήνα/έτους. 

(Κτλ. Μία ξεχωριστή αναφορά για κάθε έτος.) 

2 - Έδωσα εξετάσεις για 1ο Νταν στον ΤΑΔΕ ΦΟΡΕΑ (η οργάνωση που έκανε τις εξετάσεις και 

εξέδωσε το δίπλωμα) την ΤΑΔΕ (ημ/νία) και το κατέκτησα λαμβάνοντας το δίπλωμα του 1ου Νταν, 

το οποίο και υποβάλλω συνημμένα σε έγχρωμο φωτοαντίγραφο (φυσικό μέγεθος με χωριστή 

μετάφραση των ξενόγλωσσων κειμένων). 

3 - Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα πήρα μέρος και στους κάτωθι αγώνες λαμβάνοντας τις 

αντίστοιχες θέσεις: 

α) Αγώνας ΤΑΔΕ της ομοσπονδίας ΤΑΔΕ, κατηγορία ΤΑΔΕ, όπου κατέκτησα την ΤΑΔΕ θέση. 

β) Αγώνας ΤΑΔΕ της ομοσπονδίας ΤΑΔΕ, κατηγορία ΤΑΔΕ, όπου κατέκτησα την ΤΑΔΕ 

θέση.   (Κτλ. για κάθε αγώνα με τη συμμετοχή του αιτούντος προσώπου.) 

4 - Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα πήρα μέρος και στα επόμενα σεμινάρια παραδοσιακού 

καράτε: 

α) Σεμινάριο με τον/τους δάσκαλο/λους ΤΑΔΕ την ΤΑΔΕ (ημερομηνία) στο ΤΑΔΕ (στάδιο ή 

σχολή) (επισυνάπτεται αποδεικτικό συμμετοχής) 

β) Σεμινάριο με τον/τους δάσκαλο/λους ΤΑΔΕ την ΤΑΔΕ (ημερομηνία) στο ΤΑΔΕ (στάδιο ή 

σχολή) (επισυνάπτεται αποδεικτικό συμμετοχής) 

(Κτλ. για κάθε συμμετοχή σε σεμινάριο του αιτούντος προσώπου.) 

ΗΜ/ΝΙΑ Ο ΑΙΤΩΝ 

 

____________  

 (Υπογραφή και ονοματεπώνυμο ολογράφως) 



916.Γ2-Αίτηση Έκδοσης Διπλώματος Εκπαιδευτή 2ου Νταν-30.11.2019 

 

Αίτηση κατόχου 2ου Νταν για έκδοση Διπλώματος Εκπαιδευτή 

Παραδοσιακού Καράτε Κατηγορίας Γ΄  

 

Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, 

Κατσώνη Λάμπρου 54, Αθήνα 11471, τηλ. 210-6459966, κιν. 6948-553000 

 

Επώνυμο, όνομα, (του) πατρώνυμο:_________________________________________________ 

Ημ/νία γέννησης:_______________         τηλέφ.:___________________ 

Διεύθυνση κατοικίας, _____________________________________________________________ 

 

Προκειμένου να μου εκδώσετε Δίπλωμα Εκπαιδευτή παραδοσιακού καράτε Κατηγορίας Γ΄ 

στο στιλ _________________ με δικαίωμα εξετάσεων στα Kyu 

σας δηλώνω υπεύθυνα τα επόμενα στοιχεία 

 

 

1 – Έχω ήδη υποβάλει αιτήσεις στην ΠΟΠΚ για την αναγνώριση των 1ου και 2ου Νταν, οι οποίες 

έχουν εγκριθεί και έχουν εκδοθεί στο όνομά μου τα αντίστοιχα διπλώματα Νταν/ΠΟΠΚ. 

2 – Έχω κλείσει το 23ο έτος της ηλικίας μου. 

3 – Κατέχω Πανεπιστημιακό Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, το οποίο και επισυνάπτω σε αντίγραφο. 

4 – Δεν είμαι εν ενεργεία αθλητής παραδοσιακού καράτε. 

5 – Έχω διατελέσει επί ένα έτος βοηθός εκπαιδευτή στο παραδοσιακό καράτε, στιλ ΤΑΔΕ, στον 

σύλλογο-μέλος της ΠΟΠΚ ΤΑΔΕ με εκπαιδευτή τον ΤΑΔΕ, από ΤΑΔΕ (ημ/νία) μέχρι ΤΑΔΕ 

(ημ/νία). (Επισυνάπτεται βεβαίωση του συλλόγου.) 

6 – Τυχόν επιπλέον σχετικά στοιχεία. 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ Ο ΑΙΤΩΝ 

 

____________  

 (Υπογραφή και ονοματεπώνυμο ολογράφως) 

 



916.Γ3-Αίτηση Έκδοσης Διπλώματος Εκπαιδευτή 3ου Νταν-30.11.2019 

 

Αίτηση κατόχου 3ου Νταν για έκδοση Διπλώματος Εκπαιδευτή 

Παραδοσιακού Καράτε Κατηγορίας Γ΄  

 

Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, 

Κατσώνη Λάμπρου 60, Αθήνα 11471, τηλ. 210-6459966, κιν. 6948-553000 

 

 

Επώνυμο, όνομα, (του) πατρώνυμο:_________________________________________________ 

Ημ/νία γέννησης:_______________         τηλέφ.:___________________ 

Διεύθυνση κατοικίας, _____________________________________________________________ 

 

Προκειμένου να μου εκδώσετε Δίπλωμα Εκπαιδευτή παραδοσιακού καράτε Κατηγορίας Γ΄ 

με δικαίωμα εξετάσεων στα Kyu στο στιλ _______________  

σας δηλώνω υπεύθυνα τα επόμενα στοιχεία 

 

1 – Έχω ήδη υποβάλει αιτήσεις στην ΠΟΠΚ για την αναγνώριση των 1ου, 2ου  και 3ου Νταν, οι 

οποίες έχουν εγκριθεί και έχουν εκδοθεί στο όνομά μου τα αντίστοιχα διπλώματα Νταν/ΠΟΠΚ. 

2 – Έχω κλείσει το 25ο έτος της ηλικίας μου. 

3 – Δεν είμαι εν ενεργεία αθλητής παραδοσιακού καράτε. 

4 – Έχω διατελέσει επί ένα έτος βοηθός εκπαιδευτή στο παραδοσιακό καράτε, στιλ ΤΑΔΕ, στον 

σύλλογο-μέλος της ΠΟΠΚ ΤΑΔΕ με εκπαιδευτή τον ΤΑΔΕ, από ΤΑΔΕ (ημ/νία) μέχρι ΤΑΔΕ 

(ημ/νία). (Επισυνάπτεται βεβαίωση του συλλόγου.) 

5 – Τυχόν επιπλέον σχετικά προσόντα! 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ Ο ΑΙΤΩΝ 

 

____________  

 (Υπογραφή και ονοματεπώνυμο ολογράφως) 

 



916.Γ3-Αίτηση Έκδοσης Διπλώματος Εκπαιδευτή 3ου Νταν-30.11.2019 

 

Αίτηση κατόχου 4ου Νταν για έκδοση Διπλώματος Εκπαιδευτή 

Παραδοσιακού Καράτε Κατηγορίας Γ΄  

 

Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε, 

Κατσώνη Λάμπρου 60, Αθήνα 11471, τηλ. 210-6459966, κιν. 6948-553000 

 

 

Επώνυμο, όνομα, (του) πατρώνυμο:_________________________________________________ 

Ημ/νία γέννησης:_______________         τηλέφ.:___________________ 

Διεύθυνση κατοικίας, _____________________________________________________________ 

 

Προκειμένου να μου εκδώσετε Δίπλωμα Εκπαιδευτή παραδοσιακού καράτε Κατηγορίας Γ΄ 

με δικαίωμα εξετάσεων μέχρι και το 1ο Νταν στο στιλ ______________  

σας δηλώνω υπεύθυνα τα επόμενα στοιχεία 

 

1 – Έχω ήδη υποβάλει αιτήσεις στην ΠΟΠΚ για την αναγνώριση των 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Νταν, 

οι οποίες έχουν εγκριθεί και έχουν εκδοθεί στο όνομά μου τα αντίστοιχα διπλώματα Νταν/ΠΟΠΚ. 

2 – Έχω κλείσει το 28ο έτος της ηλικίας μου. 

3 – Δεν είμαι εν ενεργεία αθλητής παραδοσιακού καράτε. 

4 – Έχω ήδη το δίπλωμα Εκπαιδευτή 3ου Νταν της ΠΟΠΚ και εξεταστή Κύου. 

5 – Έχω διατελέσει επί δύο έτη εκπαιδευτής στο παραδοσιακό καράτε, στιλ ΤΑΔΕ, στον σύλλογο-

μέλος της ΠΟΠΚ ΤΑΔΕ, από ΤΑΔΕ (ημ/νία) μέχρι ΤΑΔΕ (ημ/νία). (Επισυνάπτεται βεβαίωση του 

συλλόγου.) 

6 - Τυχόν επιπλέον σχετικά προσόντα! 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ Ο ΑΙΤΩΝ 

 

____________  

 (Υπογραφή και ονοματεπώνυμο ολογράφως) 
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