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....................................................................................................................................... 
(Αναγράφεται ο επίσημος τίτλος της ομάδας         και          ο  αριθμός μητρώου της) 
 
Α.Φ.Μ.  ............................................           Δ.Ο.Υ.   ...................................................... 
 
 
  Αριθ. Πρωτ .......................                       Ημερομηνία:  ............................................. 
                     (της ομάδας). 
 
 

                                                                                   
Aριθ.Γραμ.Εισπρ. .................................... 
Ποσό ευρώ        ..………..........................                                                                   

(συμπληρώνεται από την ΕΠΟ) 

 
 
 

Προς την 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
 
 
Θέμα: «Δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο Ελλάδος  Επαγγελματικών Ομάδων 
Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας  (Super League – Football  League) 
περιόδου 2016-2017. 
 
 
 
 
 1.- Σύμφωνα με την από .................................... απόφαση του Διοικητικού μας 
Συμβουλίου, δηλώνουμε συμμετοχή στην ως άνω διοργάνωση. 
       Με την παρούσα δήλωση μας αποδεχόμαστε πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα το 
περιεχόμενο και τους όρους της προκήρυξης της διοργάνωσης, το καταστατικό της 
ΕΠΟ, τις διατάξεις των κανονισμών της ΕΠΟ, τις αποφάσεις, οδηγίες, εγκυκλίους της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και  την οικονομική εγκύκλιο. 
 
Καταθέτουμε στο ταμείο σας το ποσό των ................... ευρώ σαν δικαίωμα 
συμμετοχής. 
 
 
 2.- α. Ως έδρα, που θα χρησιμοποιήσουμε για τους αγώνες μας στη διοργάνωση 
είναι το Γήπεδο  

.......................................................................................... 
 

Χωρητικότητας.................................... θεατών.  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ …... 
                                                                                                               
       β)  Ως εναλλακτική έδρα δηλώνουμε το γήπεδο 

.......................................................................................... 
 

Χωρητικότητας.................................... θεατών.  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ….. 
 
      Συνημμένα καταθέτουμε άδεια λειτουργίας και παραχωρητήριο των αθλητικών 
εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιήσουμε. 



 
 3.-  Τα χρώματα της βασικής στολής ( Α ) των ποδοσφαιριστών μας είναι : 
       α)  φανέλα.......................................................... 
       β)  παντελονάκι................................................. 
       γ)  κάλτσες ........................................................ 
 
 
4.-  Τα χρώματα της εναλλακτικής στολής ( Β )  των ποδοσφαιριστών μας είναι : 
       α)  φανέλα......................................................... 
       β)  παντελονάκι................................................. 
       γ)  κάλτσες ....................................................... 
 
 
5.-  Τα χρώματα της εναλλακτικής στολής ( Γ )  των ποδοσφαιριστών μας είναι : 
       α)  φανέλα........................................................ 
       β)  παντελονάκι................................................ 
       γ)  κάλτσες ....................................................... 
 
 
 6.-  Τα γραφεία μας βρίσκονται ........................................................,,.......................... 
οδός ..............................……..…….………....... αριθ. .....................Τ.Κ.  …….………... 
τηλ .......………...…..……………………..…  FAX …......……......................................... 
e-mail ……………………………….……………Website …..……….….………………… 

τηλ. Γηπέδου..................………..…… 
τηλ. Προέδρου...............................…….... τηλ.  Διευθ. Συμβούλου.............………........ 

 
 

7.-  Υπεύθυνος Διοργάνωσης Αγώνα ορίζεται ο κ. ……………....……………………… 
Κάτοικος ……………..………...…, οδός …..……..…………………………. Αριθμ. …… 
Τηλ. …………………………………… e-mail ……………………………….……………. 
 
 
 
 
 
 
            Ο Πρόεδρος                                                       O Διευθύνων Σύμβουλος  
 
 
 

{σφραγίδα} 
 (ονοματεπώνυμο και υπογραφή)                              (ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 


