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Υπόψη: Προέδρου 
Κοιν.  Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα 
           Νοµική Υπηρεσία 
           Αγωνιστικό Τµήµα  
 
ΘΕΜΑ: Συνυποσχετικό ∆ιαιτησίας / ∆ήλωση Σωµατείου  
περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισµών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και 
των αποφάσεων  F.I.F.A. , U.E.F.A. και Ε.Π.Ο. ( Άρθρο 2, παρ. 3Α εδ. ιγ του 
Καταστατικού της Ε.Π.Ο.) 
 
Κύριε Πρόεδρε 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής έχει υιοθετήσει το συνηµµένο 
Συνυποσχετικό ∆ιαιτησίας / Σχέδιο ∆ήλωσης, η κατάθεση του οποίου εκ µέρους όλων των 
Σωµατείων , στην κατά περίπτωση οικεία διοργανώτρια των πρωταθληµάτων, είναι 
υποχρεωτική. 
 
Το Συνυποσχετικό ∆ιαιτησίας /  ∆ήλωση Σωµατείου, µε επικυρωµένο νόµιµα το γνήσιο της 
υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου, θα κατατίθεται στη διοργανώτρια µαζί µε τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά της ∆ήλωσης Συµµετοχής, για κάθε διοργάνωση στην οποία το 
Σωµατείο λαµβάνει µέρος. 
 
Σε διαφορετική περίπτωση η ∆ήλωση Συµµετοχής του Σωµατείου δεν θα γίνεται δεκτή από τη 
διοργανώτρια. 
 
Παρακαλούµε θερµά για την άµεση ενηµέρωση των Σωµατείων  µελών σας µε την 
επισήµανση της υποχρεωτικότητας κατάθεσης του Συνυποσχετικού ∆ιαιτησίας / ∆ήλωσης µε 
την ως άνω διαδικασία. 
 
Συν. Το Σχέδιο Συνυποσχετικού ∆ιαιτησίας / ∆ήλωσης Σωµατείου   
 

Με εκτίµηση 
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      ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ / ∆ΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισµών, των 
εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A., της 

U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο. 
( Άρθρο 2, παρ. 3Α εδ ιγ Καταστατικού Ε.Π.Ο.) 

 
 

Ο υπογραφόµενος…………………………………………………………………………… 

µε Α.∆.Τ. …………………… ως νόµιµος εκπρόσωπος του σωµατείου ……………… 

………………………………………………………………….. µε αριθ. Μητρώου Ε.Π.Ο 

………………………..δηλώνω, µε την ιδιότητά µου ως …………………………………    

……………………….. τα παρακάτω: 

 

Το σωµατείο………………………………………………………………………………… 

µε αρ. µητρώου Ε.Π.Ο. …………………, Μέλος της Ε.Π.Σ …………………………... 

…………………………………………………. αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

το Καταστατικό, τους Κανονισµούς, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις της 

F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο., τις αποφάσεις των αρµοδίων Οργάνων τους και 

την απόλυτη δικαιοδοσία τους για κάθε διαφορά στο Οµοσπονδιακό ποδόσφαιρο. 

 
Αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία και σέβεται απολύτως τις αποφάσεις του ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου της Ε.Π.Ο.  
Θα παραπέµπει ενώπιον του ως άνω ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, ως  τελευταίο βαθµό, 
κάθε εθνικής διάστασης διαφορά, που προκύπτει από ή σχετίζεται µε την εφαρµογή 
του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Π.Ο., την οποία το ∆ικαστήριο θα 
εκδικάσει, αποκλειοµένης κάθε προσφυγής σε οποιοδήποτε πολιτικό δικαστήριο. 
 
Αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία και σέβεται τις αποφάσεις του ∆ιεθνούς ∆ιαιτητικού 
Αθλητικού ∆ικαστηρίου ( C.A.S.) της Λοζάνης όπως καθορίζεται στις σχετικές 
διατάξεις των Καταστατικών της F.I.F.A. και της U.E.F.A. 
 
Εγγυάται και διαβεβαιώνει ότι όλα τα εµπλεκόµενα µαζί του  και µε οποιαδήποτε 
ιδιότητα φυσικά πρόσωπα ( ποδοσφαιριστές, προπονητές, αξιωµατούχοι κ.λ.π.) 
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα  το Καταστατικό, τους Κανονισµούς, τις 
οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις της F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο., τις 
αποφάσεις των αρµοδίων Οργάνων τους και την απόλυτη δικαιοδοσία τους για κάθε 
διαφορά στο Οµοσπονδιακό ποδόσφαιρο την οποία θα υποβάλλουν µόνο στα 
αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα. 
 
 
Για το Σωµατείο…………………………………………………………………… 
 
Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος 


