
Προς την 
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 
Οδός ΒΟΥΡΒΑΧΗ 1 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ - Τ.Κ. 26221 

 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ : ..………………………………………… 
Αριθ. Πρωτ. ………..                  Ημερομηνία ….  -  ….  -  …. 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 -2023 

 
Κύριε Πρόεδρε, 
 Έχουμε την τιμή να δηλώσουμε συμμετοχή στο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ αποδεχόμενοι πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις του κανονισμού αγώνων ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ως και της οικείας προκήρυξης.  
 Επίσης παρέχουμε την συγκατάθεσή μας για την χρησιμοποίηση των αγώνων της ομάδας μας δια τον καταρτισμό των 
δελτίων προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου. 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΘΑ : 
1. Την οικία διάταξη του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) και της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ σχετικά με την 

αποκλειστική αρμοδιότητα των συγκεκριμένων οργάνων προς επίλυση των αναφυομένων διαφορών, και 
2. Οικονομική εκκαθάριση αγώνα όπως παρακάτω αναλυτικά ενημερώνουμε : 

Για τους αγώνες του ΚΥΠΕΛΛΟΥ αυτού τα ποσοστά διανομής του καθαρού προϊόντος, που προκύπτουν μετά την 
οικονομική εκκαθάριση που γίνεται σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. μεταξύ των διαγωνιζομένων ομάδων ορίζονται σε 50% για κάθε μία.  

 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 
ΕΔΡΑ                   >>      
     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        >> 
 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
(κατά την περίοδο 2022–-2023) 

: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………….…………………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………..…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 
 

 
………..………………………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ  : ………………………………... 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ : ………………………….…….. 
 

ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ 
 

1. ………………………………………………...................………………………………………………………………….. 
 

2. ………………………………………………………………………………….………..……………………………………………………………………….. 
 

ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

: 

Φανέλλα : …………………………………………………………..……………….………………………… 
 

Παντελονάκι : …………………………………………………………………….……….……………………… 
 

Κάλτσες :  ……………………………….. .…………………….……………………… 
 

Παράβολο συμμετοχής  : 50  Ευρώ  (το οποίο καταβάλλεται στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας ) 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 Το Κύπελλο Ελλάδος Ερασιτεχνών διοργανώνεται κάθε χρόνο και μετέχουν υποχρεωτικά σ' αυτό οι ομάδες που 

μετέχουν στο ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α' Ερασιτεχνικής Κατηγορίας καθώς και οι ομάδες της Γ’ Εθνικής.  
Η συμμετοχή των σωματείων της Β’ και Γ’  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας όπως και των Κ20 των ΠΑΕ, είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. 

Η παρούσα δήλωση συμμετοχής πρέπει να περιέλθει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας  μέχρι τις  05  Αυγούστου 2022. 

Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να συναποστέλλεται και το παράβολο συμμετοχής. 

Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης και του παραβόλου συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να έχουν εξοφλήσει τις 
οικονομικές εκκρεμότητες με την Ένωση, που αφορούν οφειλές από διαιτησίες αγώνων, πρόστιμα, χρήση γηπέδου 
κ.λ.π. 

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

 
ΠΑΤΡΑ    ….. / … / ,,,,,,,,,, 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 


