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ΠΡΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ο. Ζ-Ζ 

 
 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (EMAIL) 
 

Νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που να αντιπροσωπεύει την 

επωνυμία του Αθλητικού Συλλόγου - Μέλους της ΕΦΕΟΖΖ καλούνται άμεσα να 

στείλουν τα εγγεγραμμένα σωματεία στην Ομοσπονδία.  

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των στοιχείων αλληλογραφίας που διαθέτει η 

Ομοσπονδία και προκειμένου να επιτευχθεί με ακρίβεια η επικοινωνία μεταξύ της 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ και των Συλλόγων, όσα σωματεία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση 

που να αφορά αποκλειστικά τον Σύλλογο, καλούνται να δημιουργήσουν άμεσα.  

Προσοχή! Όσα σωματεία διαθέτουν email με την επωνυμία του συλλόγου και δια 

μέσου αυτών γίνεται ήδη η επικοινωνία με την Ομοσπονδία, καλούνται να 

επιβεβαιώσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση, ώστε αυτή να καταχωρηθεί εκ νέου ως 

οριστική και μέσω αυτής να επιτυγχάνεται η αλληλογραφία.  

Σημειώνεται ότι οι Αθλητικοί Σύλλογοι που δεν θα προσκομίσουν ηλεκτρονική 

διεύθυνση Σωματείου, καθώς και οι Σύλλογοι που χρησιμοποιούν ατομικές 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις (του προπονητή ή μέλους Δ.Σ. ή εξουσιοδοτημένου 

χρήστη του Συλλόγου) θα σταματήσουν να δέχονται αλληλογραφία από την 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.   

 

Ως τελική ημερομηνία επικαιροποίησης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ορίζεται η 

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021. Μετά το πέρας της προθεσμίας η αλληλογραφία θα 

διακοπεί και ενημερώσεις θα λαμβάνουν μόνο οι Σύλλογοι που ανταποκρίθηκαν.  

Επίσης, οι Σύλλογοι που δεν θα υλοποιήσουν την παρούσα διαδικασία δεν θα 

συμπεριληφθούν στον Πίνακα Εγγεγραμμένων-Αναγνωρισμένων Σωματείων της 



ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΗ 8 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΤΚ.185-35  

ΤΗΛ: + 30 6937 404079   +30 6936 806924  ΦΑΞ: +30 210-4172714 

E-MAIL: efeozz@yahoo.gr 

Web site : www.jujitsu.gr 

 
 

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ, ανά Περιφέρεια, που πρόκειται να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα 

της Ομοσπονδίας.   

Στον πίνακα που σας επισυνάπτεται, ο Σύλλογος έχει την υποχρέωση να δηλώσει: 

ακριβή επωνυμία, αριθμό μητρώου Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ, διεύθυνση email, άθλημα, 

περιφέρεια στην οποία εδρεύει. Προσοχή! Όλα τα στοιχεία να συμπληρωθούν 

μέσω υπολογιστή, όχι χειρόγραφα, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη στις 

διευθύνσεις email.    

 

Συμπληρώστε τον πίνακα και στείλτε στο email της Ομοσπονδίας efeozz@yahoo.gr 
(έως 11/10/2021) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Α.Μ. 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
EMAIL 

ΑΘΛΗΜΑ 
JJ / BJJ / CJJ  
SBD /  BDK 
NJJ / AKD 

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

      

      

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ο. Ζ-Ζ 

Η Πρόεδρος                                                                  Ο  Γεν. Γραμματέας

  

 
 

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ    ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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