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    Πξνο  

   ΄Οια ηα ζωκαηεία  ηεο δύλακήο καο 

           ΄Δδξεο ηνπο 

 

 αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα Πξνθήξπμε ηνπ πξωηαζιήκαηνο πεξηόδνπ 2019-2020, 

θαζώο θαη  δειώζεηο ζπκκεηνρήο,  γηα ην πξωηάζιεκα ηεο Α΄ θαη Β΄ θαηεγνξίαο ΄Δβξνπ  γηα ηελ 

πεξίνδν 2019-2020.  

Δάλ επηζπκείηε λα ιάβεηε κέξνο ζην πξωηάζιεκα πνπ δηθαηνύζηε, παξαθαινύκε λα  ζπκπιεξώζεηε 

ηε δήιωζε  θαη λα ηελ απνζηείιεηε ζηελ ΄Δλωζε κέρξη ηελ  16ε  ΑΤΓΟΤΣΟΤ  2019. 

 Μαδί κε ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη ην ζπλεκκέλν έληππν ζύλζεζες 

ηοσ Γ.. ηωλ ωκαηείωλ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ,   ζην νπνίν ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ζα αλαγξάθεηαη  έλα 

e-mail επηθνηλωλίαο, δηόηη ζην εμήο ε αιιεινγξαθία ζα δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά, θαζώο θαη 

ΠΡΑΞΖ ΤΝΑΗΝΔΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ γηα όια ηα κέιε 

ηνπ Γ.. ηνπ ζωκαηείνπ ζαο ζεωξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (γηα θάζε έλα κέινο).  

 Δάλ δελ ππάξρνπλ ηα παξαπάλω δελ γίλεηαη δεθηή ε δήιωζε. 

 Δπίζεο πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηελ ΄Δλωζε  ή ζηελ Σξάπεδα ην δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην 

πξωηάζιεκα θαη ε εηήζηα ζπλδξνκή ηωλ ζωκαηείωλ πξνο ηελ ΄Δλωζε γηα ην έηνο 2019. 

 Παράβοιο ζσκκεηοτής νξίδεηαη ην πνζό ηωλ  150,00 εσρώ γηα ηελ Α΄ θαηεγορία  

 Παράβοιο ζσκκεηοτής νξίδεηαη ην πνζό ηωλ  120,00 εσρώ γηα ηε  Β΄ θαηεγορία 

 Παράβοιο ζσλδροκής νξίδεηαη ην πνζό ηωλ 50,00 εσρώ γηα όια ηα ζωκαηεία θαη πρέπεη 

λα θαηαβιεζεί καδί κε ηο δηθαίωκα ζσκκεηοτής ζηο πρωηάζιεκα. 

 ας αποστέλλοσμε σσνημμένα  ΤΝΤΠΟΥΕΣΙΚΟ ΔΙΑΙΣΗΙΑ –  ΔΗΛΩΗ 

ΩΜΑΣΕΙΟΤ  το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Π.. ΄Εβροσ  μαζί με τη ΔΗΛΩΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΠΡΩΣ/ΣΟ  - ΚΤΠΕΛΛΟΤ και το οποίο αυού σσμπληρώσετε  θα πρέπει 

επικσρώζεηε  νόμιμα ηο γνήζιο ηης σπογραθής ηοσ σπογράθονηος εκπροζώποσ τοσ 

σωματείοσ.  

 Σε διαθορεηική περίπηωζη δεν θα γίνεηαι δεκηή η Δήλωζη ζσμμεηοτής. 

 Σο παράβοιο ζσκκεηοτής εθόζολ θαηαηεζεί ζηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ζα πρέπεη καδί κε ηε 

δήιωζε ζσκκεηοτής λα αποζηαιεί  θαη  θωηοαληίγραθο ηοσ θαηαζεηερίοσ ζηελ Δ.Π.. 

ΔΒΡΟΤ. 
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