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      …………………. 2017 
Προς την Ε.Π.Σ. Κέρκυρας 
 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 
 

ΣΤΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ….. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΠΟΔ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 
 

 Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την από …………. 2017 απόφαση του διοικητικού 
μας συμβουλίου, δηλώνουμε συμμετοχή στο Πρωτάθλημα της …… κατηγορίας περιόδου 
2017 - 2018, αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. 
Κέρκυρας, τους εκδοθέντες κανονισμούς και όσους θα εκδοθούν σε εφαρμογή των 
αποφάσεων των σχετικών Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τους όρους της σχετικής 
προκήρυξης και καταθέτουμε στο ταμείο σας το ποσό των ……. ευρώ ως παράβολο 
συμμετοχής. . 
Η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
 
 Ακόμη, δηλώνουμε ότι: 
 
1.- Η αγωνιστική μας έδρα (γήπεδο) για τους αγώνες του παραπάνω πρωταθλήματος είναι το 

γήπεδο ……………………………………. και εναλλακτικά το γήπεδο ……………………………….  
Συνοδευτικά καταθέτουμε και το υπ΄ αριθμό ……. έγγραφο τ…  ………………………………. 

με το οποίο μας παραχωρήθηκε η χρήση του παραπάνω γηπέδου.  

2.- Τα χρώματα της στολής των ποδοσφαιριστών είναι: 

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΛΗ: ΦΑΝΕΛΑ:______________________ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ________________ 

     ΚΑΛΤΣΕΣ:______________________ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ:ΦΑΝΕΛΑ:______________________ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ_______________ 

     ΚΑΛΤΣΕΣ:______________________ 

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Π.Σ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
Καταβλήθηκε παράβολο ύψους …….. ευρώ. 
(Α1=300 ευρώ, Α’=250 ευρώ και Β’=200 
ευρώ) 
 
Αριθ. απόδειξης.:__________________ 
 

Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν 
οικονομικές εκκρεμότητες του 

σωματείου. 
 
 

……………………………… 
 



3.- Προπονητής της ομάδας μας είναι ο κύριος (συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τα σωματεία 

της Α1 Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας) : 

ΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________   ΟΝΟΜΑ:______________________  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:____________________    Κάτοικος_____________________ 

Οδός____________________ αριθ._________, ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ____________________________,  

ο οποίος είναι (υπογραμμίστε ανάλογα τις περιπτώσεις α, β, που ακολουθούν): 

α) Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο και έχει την ειδική αναγνώριση 

ισοτιμίας της Ε.Π.Ο. 

β) Κάτοχος διπλώματος προπονητή αναγνωρισμένης σχολής της Γ.Γ.Α. ή της Ε.Π.Ο. 

Σημ.  Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή από ερασιτεχνικό σωματείο εκτός των 

επιτρεπομένων από την σύμβαση της UEFA.  

4.- Ημέρα που επιθυμούμε να αγωνίζεται το σωματείο μας στους εντός έδρας 
αγώνες:     _______________________________________________  

Το αίτημα αυτό θα ικανοποιηθεί με βάση τις γηπεδικές και διαιτητικές δυνατότητες κατά σειρά 

κατηγορίας. 

 Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης και του προβλεπόμενου 
παράβολου είναι υποχρεωμένα να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές 
εκκρεμότητες με την Ένωση, που αφορούν οφειλές από διαιτησίες 
αγώνων, χρηματικές ποινές, χρήση γηπέδου κ.λπ. 

 Η μη συμμόρφωση προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του 
παρόντος άρθρου έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του σωματείου 
από τα Πρωταθλήματα με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Π.Σ.Κ. 

 
Υποχρεωτικά η δήλωσης συμμετοχής θα συνοδεύεται από τη σύνθεση 
του Δ.Σ του σωματείου. 

Με  Τιμή 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

___ _________________                   ____________________ 

(ονοματεπ.-υπογραφή)     (σφραγίδα σωματείου)     (ονοματεπ. υπογραφή) 


