
 
 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ‘‘SUPER LEAGUE’’ 
  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
............................................................................................................................ 
(Αναγράφεται ο τίτλος της ομάδας        και ο αριθμός Μητρώου της ομάδας) 
 
Α.Φ.Μ................................................... Δ.Ο.Υ...................................................... 
  
Αριθμ.Πρωτ.......................................... 
(της ομάδας) 

Ημερομηνία............................................. 

 Αρ. Γραμ. Εισπρ....................................... 

 Ποσό ευρώ …………………………………………. 

Ποσό ευρώ............................................. 

(συμπληρώνεται από τη Super League) 

 
 
Προς τη 
“Super League Ελλάδα” 
 
 
Θέμα: «Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα ‘‘Super League’’ – Αγωνιστικής 
Περιόδου2016 – 2017» 
 
Σε απάντηση του με αριθ. ............/.............-16 εγγράφου σας, με το οποίο μας 
κοινοποιήσατε την Προκήρυξη του Πρωταθλήματος ‘‘Super League’’ σας γνωρίζουμε 
ότι σύμφωνα με την από....................................απόφαση του Διοικητικού μας 
Συμβουλίου: 
 
Δηλώνουμε συμμετοχή στην παραπάνω διοργάνωση, αποδεχόμαστε ρητά και 
ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο και τους όρους της Προκήρυξης αυτής ως ενεκρίθη από 
τη Γ.Σ. της Super League της …………………………..(και με τις τυχόν τροποποιήσεις της 
ΕΠΟ) και της Οικονομικής Εγκυκλίου, το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της “Super League Ελλάδα”, 
τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ, και καταθέτουμε στο 
Ταμείο σας το ποσό των ................................ΕΥΡΩ ως δικαίωμα συμμετοχής, που 
αφορά το παράβολο συμμετοχής (10.000 ευρώ) και την υποχρέωση έναντι 
ασφαλίστρων των ποδοσφαιριστών (5.000 ευρώ). 
 
1. Γήπεδο, που θα χρησιμοποιήσουμε για τους αγώνες μας στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ αυτό 

είναι το Γήπεδο.............................................................................................. 
χωρητικότητας....................................θεατών 

 
2. Γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά για τους αγώνες μας στο 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ αυτό είναι το Γήπεδο …................................................................. 
χωρητικότητας…………………………………θεατών 

 



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 .................................................. Αριθμ. .................... Τ.Κ. .......................... 
Τηλ. ................................................... FAX……………………………............................ 
Email:……………………………………………………Website:…………………………………………….. 
Τηλ. Γηπέδου.......................................Τηλ. Προέδρου ......................................... 
          Τηλ. Διευθ. Συμβούλου.............................. 
 
7. Αντίκλητος μας ορίζεται ο κ. ........................................................................... 
Κάτοικος Αθήνας, οδός .................................................. αριθμ. ............................. 
Τηλ. ..................................................................................................................... 
 
8. Γενικός Αρχηγός (εκπρόσωπος της ομάδας) ορίζεται ο κ. ………………………………….. 
Κάτοικος ………………………………, οδός ………….................................................... 
αριθμ………..Τηλ……………………………………………Email:…………………………………………….  
 
9. Υπεύθυνος Διοργάνωσης Αγώνα ορίζεται ο κ. ...................................................... 
Κάτοικος ……………….,οδός ............................................ αριθμ. …........................... 
Τηλ.................................................................Email…………………………………………… 
 
10. Επίσημη Επωνυμία ομάδας................................................................................. 
 
11. Έμβλημα (συνημμένο σε ψηφιακή μορφή)......................................................... 

 
 
 
     Ο Πρόεδρος                              Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 
 
 
(ονοματεπώνυμο και υπογραφή) (σφραγίδα) (ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 
 

 


