
 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ: __________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _________________________

Τ.Κ.: ________________________________

ΑΡΙΘ. ΤΗΛ.: _________________________

ΑΡΙΘ. FAX: _________________________

e-mail: _____________________________

ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. Π.

Κύριε Πρόεδρε, 

 Με τη με αριθμό ___________ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας, 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο πρωτάθλημα κατηγορίας ____________
αγων. περ. 2022-2023 της Ε.Π.Σ.Π.
συμμετοχής, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη

Γι΄ αυτό σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Τα χρώματα της ομάδας μας είναι:

ΦΑΝΕΛΛΑ: ________________________ 

2. Υπεύθυνους-αντιπροσώπους του σωματείου μας ορίζουμε τις κυρίες / τους κυρίους:

 α) _______________________________________ τηλ.: _____________________ e 
__________________ 

 β) ________________________________
__________________ 

3. Προπονητής της ομάδας μας είναι ο / η κύριος / 

 _________________________________________ τηλ. _______________________ e 
__________________ , που είναι κάτοχος της με αριθμό _____
προπονητή, κατηγορίας UEFA Α Β C (κυκλώνεται ανάλογα) 

4. Η αγωνιστική μας έδρα είναι το γήπεδο __________________________ που είναι 
ιδιόχρηστο – ιδιόκτητο – 
αγώνες (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ: __________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _________________________ 

Τ.Κ.: ________________________________ 

ΑΡΙΘ. ΤΗΛ.: _________________________ 

ΑΡΙΘ. FAX: _________________________ 

mail: _____________________________ 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Κ - ___ 

ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 

Με τη με αριθμό ___________ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας, 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο πρωτάθλημα κατηγορίας _______________________ της 

της Ε.Π.Σ.Π.-Λ., αποδεχόμενοι ανεπιφύλακτα τους όρους 
συμμετοχής, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη. 

Γι΄ αυτό σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

1. Τα χρώματα της ομάδας μας είναι: 

ΦΑΝΕΛΛΑ: ________________________ ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ: ________________________

αντιπροσώπους του σωματείου μας ορίζουμε τις κυρίες / τους κυρίους:

α) _______________________________________ τηλ.: _____________________ e 

β) _______________________________________ τηλ. ______________________ e 

3. Προπονητής της ομάδας μας είναι ο / η κύριος / α: 

_________________________________________ τηλ. _______________________ e 
__________________ , που είναι κάτοχος της με αριθμό _______________ταυτότητας 
προπονητή, κατηγορίας UEFA Α Β C (κυκλώνεται ανάλογα) . 

4. Η αγωνιστική μας έδρα είναι το γήπεδο __________________________ που είναι 
 δημοτικό (υπογραμμίστε ανάλογα) και είναι κατάλληλο για 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ).  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

Με τη με αριθμό ___________ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας, 
___________ της 

Λ., αποδεχόμενοι ανεπιφύλακτα τους όρους 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ: ________________________ 

αντιπροσώπους του σωματείου μας ορίζουμε τις κυρίες / τους κυρίους: 

α) _______________________________________ τηλ.: _____________________ e – mail 

_______ τηλ. ______________________ e – mail 

_________________________________________ τηλ. _______________________ e – mail 
__________ταυτότητας 

4. Η αγωνιστική μας έδρα είναι το γήπεδο __________________________ που είναι 
δημοτικό (υπογραμμίστε ανάλογα) και είναι κατάλληλο για 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 



 

Συνημμένα: 

1. Παραχωρητήριο Γηπέδου
2. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 

του Σωματείου/ Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, 
των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., και Ε.Π.Ο. 
(άρθρο 2, παρ.3α, εδ. Ιγ του Κατασ
την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία δήλωση Συμμετοχής 
δεν γίνεται δεκτή. 

3. ΔΗΛΩΣΗ Π.Δ. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΟΛΩΝ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικο
θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής τους 
(εφόσον δεν έχει κατατεθεί). 

4. Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων και Καταστατικό του Σωματείου.(εφόσον δεν έχει 
κατατεθεί).  
 

 

Παραχωρητήριο Γηπέδου 
Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 
του Σωματείου/ Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, 
των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., και Ε.Π.Ο. 
(άρθρο 2, παρ.3α, εδ. Ιγ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένο. Χωρίς 
την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία δήλωση Συμμετοχής 

ΔΗΛΩΣΗ Π.Δ. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΟΛΩΝ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικο
θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής τους 
(εφόσον δεν έχει κατατεθεί).  
Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων και Καταστατικό του Σωματείου.(εφόσον δεν έχει 

Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 
του Σωματείου/ Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, 
των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., και Ε.Π.Ο. 

τατικού της Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένο. Χωρίς 
την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία δήλωση Συμμετοχής 

ΔΗΛΩΣΗ Π.Δ. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΟΛΩΝ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής τους 

Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων και Καταστατικό του Σωματείου.(εφόσον δεν έχει 


