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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

• Αίτηση του Σωματείου για την εγγραφή στην δύναμη της Ε.Ο.ΠΕ., στην οποία πρέπει να περιέχεται δήλωση 

περί ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΟΠΕ και η οποία να 

περιλαμβάνει και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου (Διεύθυνση αλληλογραφίας, email και Α.Φ.Μ.) 

• Απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου για ορισμό αντικλήτου, με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του, για τις προς 

το σωματείο κοινοποιήσεις.  

• Επίσημο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει ότι στους σκοπούς του 

περιλαμβάνεται η καλλιέργεια του αθλήματος της Πετοσφαίρισης ή η καλλιέργεια όλων των Ολυμπιακών 

αθλημάτων. 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών  

• Κατάσταση με τα ονόματα και τις ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. 

• Ορισμός Υπεύθυνου Τμήματος Πετοσφαίρισης με τα στοιχεία επικοινωνίας του / της. 

• Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. Σωματείου για ορισμό εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου για πρόσβαση στις 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Ο.ΠΕ. (σύμφωνα με το σχέδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.ΠΕ.) 

• Αντίγραφο καταβολής του προβλεπόμενου δικαιώματος εγγραφής στην δύναμη Σωματείων της Ε.Ο.ΠΕ. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του 

σωματείου, να φέρουν την σφραγίδα του σωματείου και να αποσταλούν στην Ε.Ο.ΠΕ. στην ακόλουθη 

διεύθυνση: 

ΕΟΠΕ, ΟΑΚΑ, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Λεωφόρος Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη 1, ΤΚ, 15123, Μαρούσι. 

Για την οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι υπηρεσίες της Ε.Ο.ΠΕ. είναι στην διάθεσή σας (Γραμματεία 

ΕΟΠΕ, 210. 68 01 952, grammateia@volleyball.gr, 210.6801999, hellas@volleyball.gr) 

Σας γνωρίζουμε ότι στον Νόμο 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Κεφ. Α, αναφέρεται στο Αθλητικό 

Σωματείο και τις διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία του, π.χ. Ειδική αθλητική αναγνώριση 

(Άρθρο 8), Συγχώνευση Αθλητικών Σωματείων (Άρθρο 9). Τα ενδιαφερόμενα Σωματεία μπορούν να ανατρέξουν 

για την πλήρη ενημέρωσή τους, αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, όπως αυτές 

προκύπτουν από το νόμο. 


