
EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

Σκήκα Βeach Volleyball

Φνξέαο Αίηεζεο: (Νομικό πρόζωπο ζηο 

οποίο ανήκει η Ακαδημία ή ηο Club)

Καηεγνξία Φνξέα:

ΑΦΜ & ΓOY Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ΑΦΜ: Γ.Ο.Τ.:

Ολνκαζία Αθαδεκίαο/Club:

Σνπνζεζία (πόλη-περιοχή) :

Γηεύζπλζε:

Σει. Δπηθνηλωλίαο:

E-mail:

Website/FB/Social Media:

Όλνκα & Σειέθωλν Τπεπζύλνπ:

Δδξα (Δγθαηάζηαζε): Αξηζκόο γεπέδωλ:

Ιδηόθηεηε / Με λόκηκε παξαρώξεζε ρξήζεο

Πηζηνπνηεκέλε Δγθαηάζηαζε ΝΑΙ / ΌΥΙ

Α) Δθπαηδεπηηθή / Πξνπνλεηηθή

Δπηθεθαιήο Σερληθόο (Πξνπνλεηήο) 

Αιινη Πξνπνλεηέο/πλεξγάηεο:

Β) Αγωληζηηθή / Οξγαλωηηθή

Δπηθεθαιήο Σερληθόο Τπεύζπλνο 

Υνξεγνί Ολνκαζίαο ή Μεγάινη Υνξεγνί 

(εάλ ππάξρνπλ):

Κνηλωληθή Γξάζε (εθόζνλ ππάξρεη):

Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Τπνγξαθή/θξαγίδα

Τπνγξαθή Έλωζεο - Σ/Δ ΔΟΠΔ 

(εθόζνλ πξόθεηηαη γηα Αζιεηηθό 

ύιινγν):

(ζσμπληρώνεηαι από ηην ΔΟΠΔ)

Τπεύθσνος Δλέγτοσ:
Δγκριζη Δπιηροπής B/V 

(αρ. πρακηικού):

Ημερομηνία: Κωδικός Αναγνώριζης:

σνημμένο Δγγραθο Φορέα (Καηαζηαηικό εθόζον πρόκειηαι για Αθληηικό ύλλογο, 

Βεβαίωζη Γραζηηριόηηηος από ΓΟΤ εθόζον πρόκειηαι για άλλη θορέα κλπ). 

Δθόζνλ ε εγθαηάζηαζε δελ είλαη πηζηνπνηεκέλε ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζεί καδί θαη ε ζρεηηθή θόξκα

Οη πξνπνλεηέο ζα πξέπεη λα 

είλαη αλαγλωξηζκέλνη 

ζύκθωλα κε ηα όζα 

πξνβιέπνπλ ην άξζξν 8.β. ηνπ 

Καλνληζκνύ Beach Volley 

θαζώο θαη νη εθάζηνηε 

δηαηάμεηο ηεο Αζιεηηθήο 

Ννκνζεζίαο. 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

Φόρμα Αναγνώριζης

ΔΣΟ 

Ακαδημίας - σλλόγοσ (Club) Beach Volley

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Με ηελ παξνύζα ν ππνγξάθωλ εθπξόζωπνο ηνπ Φνξέα βεβαηώλεη ηελ αθξίβεηα ηωλ αλωηέξω ζηνηρείωλ θαη όηη έιαβε γλώζε ηνπ Καλνληζκνύ 

Beach Volley ηεο ΔΟΠΔ θαη ηωλ ζρεηηθώλ άξζξωλ (Αξζξα 8β. & 8γ. Πξνπνλεηέο θαη Γξαζηεξηόηεηα Λνηπώλ Φνξέωλ) θαζώο ηηο ζρεηηθέο 

νδεγίεο όπωο επεμεγνύληαη ζην ζρεηηθό έληππν "Γεκηνπξγία & Λεηηνπξγία Αθαδεκίαο & πιιόγνπ (Club) Beach Volley". Η αλαγλώξηζε απηή 

αθνξά κόλν ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνύληαη γηα ζπκκεηνρή ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο αγωληζηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ δηθαηνδνζία ηεο ΔΟΠΔ θαη δελ ππνθαζηζηά ηελ  "εηδηθή αζιεηηθή αλαγλώξηζε" ε νπνία ρνξεγείηαη ζε αζιεηηθά ζωκαηεία 

απνθιεηζηηθά από ηελ ΓΓΑ, ή άιιεο κνξθέο λνκηκνπνίεζεο θαη αδεηνδνηήζεωλ λνκηθώλ πξνζώπωλ πνπ ρνξεγνύληαη από αξκόδηνπο θξαηηθνύο 

θνξείο.

Δάλ είλαη παξαρωξεκέλε λα επηζπλαθζεί ζρεηηθή βεβαηώζε ρξήζεο 

από ηνλ θνξέα ηδηνθηεζίαο

Αζιεηηθόο ύιινγνο / Αιιν
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