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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 

Α1΄-Α2΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ.Π..ΔΡΡΩΝ 

ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2020 – 2021 

 

1. Γήιωζεο πκκεηνρήο (πξωηόηππε) ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε κε ζπκπιεξωκέλα 
όια ηα ζηνηρεία ππνρξεωηηθά (έυρ 07.08.20 για ηιρ ομάδερ ηηρ Α1΄ και υρ 21.08.20 για ηιρ ομάδερ 
ηηρ Α2΄).  

 

2.  Απόδεημε ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο:                                                                                             
250€ γηα ηα ζωκαηεία ηεο Α1΄, 150€ γηα ηα ζωκαηεία ηεο Α2΄ θαη 100€ γηα ζωκαηεία πνπ ήηαλ    
αλελεξγά, ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο Δ.Π.. Σξαπέδεο Πεηξαηώο GR60 0172 25700052 5702 1624 
232 (έυρ 07.08.20 για ηιρ ομάδερ ηηρ Α1΄ και υρ 21.08.20 για ηιρ ομάδερ ηηρ Α2΄). 

 

3. ύλζεζε Γ.. ηωλ ωκαηείωλ: 
Το κάθε Συμαηείο οθείλει να μαρ πποζκομίζει εγγπάθυρ ηην ζύνθεζη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος 
ηος, καθώρ και οποιαδήποηε αλλαγή πποκύτει ζε αςηό καηά ηην διάπκεια ηηρ αγυνιζηικήρ πεπιόδος 
(έυρ 07.08.20 για ηιρ ομάδερ ηηρ Α1΄ και υρ 21.08.20 για ηιρ ομάδερ ηηρ Α2΄).  

 

4. Σν πξαθηηθό αξραηξεζηώλ από ηε Γ. ηωλ ωκαηείωλ, ηο οποίο εθόζον οι απσαιπεζίερ έσοςν 
γίνει μεηά ηον Μάπηιο ηος 2019, θα ππέπει να ζςνοδεύεηαι από ππακηικό ζςγκπόηηζηρ εθοπεςηικήρ 
επιηποπήρ ζηο οποίο θα θαίνεηαι πυρ πποεδπεύει δικαζηικόρ ανηιππόζυπορ, οπιζμένορ από ηον 
δικηγοπικό ζύλλογο Σεππών. 

 

5. Βεβαίωζε Δηδηθήο Αζιεηηθήο Αλαγλώξηζεο από ηε Γ.Γ.Α(εθόζνλ ππάξρεη θαη δελ έρεη ήδε 
θαηαηεζεί) 

 

6. πλππνζρεηηθό Γηαηηεζίαο/Γήιωζε ωκαηείνπ: 
Το κάθε Συμαηείο οθείλει να μαρ πποζκομίζει ζςμπληπυμένο και υπογεγπαμμένο από ηο Νόμιμο 
Εκππόζωπο ηου ωμαηείου με επικυπωμένη ηην υπογπαθή (έυρ 07.08.20 για ηιρ ομάδερ ηηρ 
Α1΄ και υρ 21.08.20 για ηιρ ομάδερ ηηρ Α2΄). 

 

7. Πξάμε ζπλαίλεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα: 
Το κάθε Συμαηείο οθείλει να μαρ πποζκομίζει ηιρ εν λόγυ ππάξειρ, ζςμπληπυμένερ και 
ςπογεγπαμμένερ από ηο κάθε Μέλορ ηος Γ.Σ. ηος Συμαηείος ηοςρ με επικςπυμένη ηην ςπογπαθή, 
εθόζον ππόκειηαι για νέα μέλη που δεν είχαν καηαθέζει ανάλογη ππάξη ηην πποηγούμενη 
ζεζόν (έυρ 07.08.20 για ηιρ ομάδερ ηηρ Α1΄ και υρ 21.08.20 για ηιρ ομάδερ ηηρ Α2΄). 

 
8. Αίηεζε Δπηθεθαιήο Γηνξγάλωζεο Αγώλα: 

Τα ζυμαηεία ηηρ Α1 Καηηγοπίαρ είναι ςποσπευμένα να ςποβάλλοςν αίηηζη για πιζηοποίηζη από 
ηην Δ.Π.Σ.Σεππών πποζώπυν πος θα έσοςν καθήκονηα Δπικεθαλήρ Γιοπγάνυζηρ Αγώνα. 

 

http://www.epss.gr/


ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 
 
Σύμθυνα με ηην Πποκήπςξη ηηρ Δ.Π.Σ.Σεππών, όλα ηα ζυμαηεία ηηρ Α1΄ Καηηγοπίαρ είναι ςποσπευμένα 
να απαζσολούν υρ ππώηο Πποπονηηή κάηοσο Γιπλώμαηορ UEFA Β΄ ηοςλάσιζηον ζύμθυνα με ηον 
Κανονιζμό. Οι πποπονηηέρ είναι ςποσπευμένοι να θέποςν ηην ηαςηόηηηα ηπιεηίαρ 2019-2021 ζε ιζσύ και ηο 
δεληίο πιζηοποίηζηρ πποπονηηή πος εκδίδει η Δ.Π.Σ.Σεππών 
Τα δικαιολογηηικά πος απαιηούνηαι για ηην έκδοζη ηος Γεληίος Πιζηοποίηζηρ ηο οποίο είναι αναγκαίο για 
ηην άζκηζη ηυν καθηκόνηυν ηος Πποπονηηή, είναι αναπηημένα ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Δ.Π.Σ.Σ – Καηηγοπία 
έγγπαθα.). Καηαληκηική ημεπομηνία καηάθεζηρ ηυν ανυηέπυν δικαιολογηηικών έυρ 31.08.20. 
Σε κάθε, ηςσόν, αλλαγή Πποπονηηή ηα ανυηέπυ έγγπαθα θα ππέπει να καηαηίθενηαι ζηην Δ.Π.Σ.Σ, ενηόρ 
δέκα πένηε (15) ημεπών, διαθοπεηικά θα επιβάλλονηαι οι πποβλεπόμενερ από ηοςρ κανονιζμούρ κςπώζειρ. 
 
 
ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ 

Όλα ηα ζυμαηεία έσοςν ηην ςποσπέυζη να εκδώζοςν ηην αηομική κάπηα ςγείαρ για ηοςρ ποδοζθαιπιζηέρ 
ηοςρ ηιρ οποίερ θα επιδεικνύοςν ζηον Γιαιηηηή  
 

 

 
 
 
 
 

 


