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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 
 

Ζ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία παξνπζηάδεη ηνλ λέν 

αλαζεσξεκέλν Καλνληζκφ Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ (Έθδνζε 2010), πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ Αδεηνδφηεζε, Παξαξηήκαηα 

εθαξκνγήο θαη επεμεγεκαηηθά ζρφιηα ηνπ Καλνληζκνχ θαη ηνλ Γηθνλνκηθφ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ Αδεηνδφηεζεο. 

 

Παξάιιεια, ην Σκήκα Αδεηνδφηεζεο κεηέθξαζε ηνλ λέν «Καλνληζκφ 

Τπνδνκήο θαη Γεπέδσλ ηεο UEFA» πνπ απνηειεί κέξνο ησλ 

απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ. 

 

Ο Καλνληζκφο ζπληάρζεθε κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο UEFA, είλαη ε 3ε, αλαζεσξεκέλε, έθδνζε 

θαη ζα εθαξκνζηεί απφ ηελ πεξίνδν 2011-2012. 

 

ηφρνο ηεο UEFA θαη ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο είλαη νη νκάδεο λα είλαη 

άξηζηα νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο, λα είλαη βηψζηκεο νηθνλνκηθά θαη λα αζθνχλ άςνγα ηα 

δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα, λα παξάγνπλ γεγελείο λεαξνχο πνδνζθαηξηζηέο θαη λα πξνζθέξνπλ 

ζέακα ζε γήπεδα ιεηηνπξγηθά θαη αζθαιή. 

 

Σν Σκήκα Αδεηνδφηεζεο ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο πηζηνπνηείηαη, σο πξνο 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Δγρεηξηδίνπ θαη ηελ έθδνζε αδεηψλ, θάζε ρξφλν απφ αλεμάξηεηνπο 

ειεγθηηθνχο θνξείο θαζνξηζκέλνπο απφ ηελ UEFA. Ζ ηειεπηαία πηζηνπνίεζή ηνπ κε ISO 9001 

έιαβε ρψξα ηνλ Γεθέκβξην 2010 θαη δεκνζηνπνηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο. 

 

Γηα ηελ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ησλ νκάδσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο Π.Α.Δ. – Μέιε ηεο Super League, θαζψο θαη γηα ηηο Π.Α.Δ. ηεο Β΄ 

Δζληθήο πνπ πξνβηβάδνληαη ζηελ αλψηεξε θαηεγνξία. Ήδε φκσο ζρεδηάδεηαη ε επέθηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιν ησλ Π.Α.Δ. ηεο Β΄ Δζληθήο θαη ζε φζεο Π.Α.Δ. ή Σ.Α.Π. πξνβηβαζηνχλ 

απφ ηε Γ΄ Δζληθή ζηε Β΄ Δζληθή θαηεγνξία. 

 

Σνλίδνπκε γηα αθφκε κηα θνξά πσο ν Καλνληζκφο Αδεηνδφηεζεο είλαη ην κεγάιν φπιν ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ γηα λα δηνξζψζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ, λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηελ 

αλνξζφδνμε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα θαηαζηεί ηζφηηκν ησλ 

πξσηαζιεκάησλ ησλ αλεπηπγκέλσλ πνδνζθαηξηθά ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. Δίλαη ε κεγάιε 

επθαηξία ην ίδην ην πνδφζθαηξν λα εμνξζνινγήζεη ηα ηνπ νίθνπ ηνπ καθξηά απφ 

εμσπνδνζθαηξηθέο παξεκβάζεηο θάζε είδνπο. 

 

Ζ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία ζα ζηαζεί ζην πιεπξφ φισλ ησλ νκάδσλ πνπ 

επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ νπζηαζηηθά ηηο παξακέηξνπο ηνπ Καλνληζκνχ θαη λα πξνσζήζνπλ 

έλα πγηή θαη παξαγσγηθφ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζε εηαηξείεο ιεηηνπξγηθέο, βηψζηκεο θαη 

απνιχησο εληαγκέλεο ζηα δεδνκέλα ηνπ επξσπατθνχ πνδνζθαίξνπ. 

 

Ο Πξφεδξνο 

ΟΦΟΚΛΖ ΠΗΛΑΒΗΟ 
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Πξννίκην 
 
 
Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΠΟ. Ο Καλνληζκφο θαιχπηεη φια ηα ζέκαηα 
αλαθνξηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε ησλ ΠΑΔ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο 
ηεο UEFA θαη ηηο δηνξγαλψζεηο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο Α΄ Δζληθήο (νχπεξ Λίγθα). ηνλ 
Καλνληζκφ απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη, απνηειψληαο εληαίν ζχλνιν, ηα αθφινπζα: 

α) ηα Παξαξηήκαηα θαη 

β) ν Γηθνλνκηθφο Καλνληζκφο δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ. 

 
 
 

Μέξνο Η. Γεληθέο δηαηάμεηο 
 
Άξζξν 1 – Έθηαζε εθαξκνγήο 

 
1 Ο παξψλ θαλνληζκφο ηζρχεη νπνηεδήπνηε ξεηά αλαθέξεηαη εηδηθφο θαλνληζκφο πνπ δηέπεη 

ηε ζπκκεηνρή ζε δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ππφ ηελ αηγίδα ηεο UEFA (εθ’εμήο: 
δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο UEFA) θαη ηελ δηνξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ πξσηαζιήκαηνο 
Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο. 
 

2 Ο παξψλ θαλνληζκφο δηέπεη ηα δηθαηψκαηα, θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο φισλ ησλ κεξψλ 
πνπ εκπιέθνληαη ζην ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο νκάδσλ ηεο UEFA – ΔΠΟ (κέξνο ΗΗ) θαη 
θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλα: 

α) ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ απφ ηελ ΔΠΟ πξνθεηκέλνπ 
λα ελεξγεί σο εθδφηεο γηα ηηο δηθέο ηεο νκάδεο, θαζψο επίζεο θαη ηηο ειάρηζηεο 
δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ ηελ ΔΠΟ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
θξηηεξίσλ αδεηνδφηεζεο (θεθάιαην 1), 

β) ηελ ππνςήθηα γηα άδεηα ΠΑΔ θαη ηελ άδεηα γηα ζπκκεηνρή ζηηο δηαζπιινγηθέο 
δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA θαη ηνπ πξσηαζιήκαηνο Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο  
(θεθάιαην 2), 

γ) ηα ειάρηζηα αζιεηηθά, ππνδνκήο, δηνηθεηηθά, λνκηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα πνπ 
πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ απφ ηελ ΠΑΔ πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί κία άδεηα απφ ηελ 
ΔΠΟ γηα ζπκκεηνρή ζηηο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA θαη ηεο ΔΠΟ 
(θεθάιαην 3). 

 
3 Ο παξψλ θαλνληζκφο επηπξφζζεηα δηέπεη ηα δηθαηψκαηα, θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο φισλ 

ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ 
νκάδσλ ηεο UEFA (κέξνο ΗΗΗ) γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ επ 
αγσλίδεζζαη, θαη θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλα: 

α) ηνλ ξφιν θαη ηα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ, ηηο 
ειάρηζηεο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ ηνπο εθδφηεο θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ απαηηήζεσλ παξαθνινχζεζεο ησλ νκάδσλ ηνπο, θαη ηηο επζχλεο 
ησλ αδεηνδνηεκέλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαζπιινγηθψλ δηνξγαλψζεσλ ηεο 
UEFA θαη ηνπ πξσηαζιήκαηνο Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο (θεθάιαην 1), 

β) ηηο απαηηήζεηο παξαθνινχζεζεο πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ απφ ηνπο 
αδεηνδνηεκέλνπο πνπ πξνθξίζεθαλ ζηηο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA θαη 
ηνπ πξσηαζιήκαηνο Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο (θεθάιαην 2). 
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Άξζξν 2 – Σηόρνη 

 
1 θνπφο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη: 

α) λα πξνσζήζεη πεξαηηέξσ θαη βειηηψζεη ζπλερψο ηα πξφηππα γηα φιεο ηηο πηπρέο 
ηνπ Δπξσπατθνχ πνδνζθαίξνπ θαη λα δίλεη δηαξθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνπφλεζε 
θαη θξνληίδα ησλ λεαξψλ πνδνζθαηξηζηψλ θάζε ΠΑΔ, 

β) λα εμαζθαιίδεη φηη κία ΠΑΔ έρεη επαξθέο επίπεδν δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο, 

γ) λα πξνζαξκφζεη ηα θξηηήξηα ππνδνκήο ψζηε νη πνδνζθαηξηζηέο, νη ζεαηέο θαη νη 
εθπξφζσπνη ησλ Μ.Μ.Δ. λα έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο θαηάιιειεο, θαιά 
εμνπιηζκέλεο θαη αζθαιείο εγθαηαζηάζεηο, 

δ) λα πξνζηαηεχεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ δηαζπιινγηθψλ 
δηνξγαλψζεσλ ηεο UEFA θαη ηεο ΔΠΟ, 

ε) λα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε δεηθηψλ κέηξεζεο ησλ ΠΑΔ κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ, 
αζιεηηθψλ, λνκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θξηηεξίσλ θαη θξηηεξίσλ πξνζσπηθνχ θαη 
ππνδνκήο ησλ νκάδσλ αλά ηελ Δπξψπε. 

 
2 Δπηπιένλ, λα απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε ηνπ νηθνλνκηθνχ επ αγσλίδεζζαη ζηηο 

δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA θαη ηεο ΔΠΟ θαη εηδηθφηεξα: 

α) λα βειηηψζεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ησλ νκάδσλ, απμάλνληαο ηελ 
δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία ηνπο, 

β) λα δψζεη ηελ απαξαίηεηε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ πηζησηψλ δηαζθαιίδνληαο 
φηη νη νκάδεο ηαθηνπνηνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο, 
ζηηο αζθαιηζηηθέο/θνξνινγηθέο αξρέο θαη ζηηο άιιεο νκάδεο,  

γ) λα εηζαγάγεη πεξηζζφηεξε πεηζαξρία θαη νξζνινγηζκφ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
ησλ νκάδσλ, 

δ) λα ελζαξξχλεη ηηο νκάδεο λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηα δηθά ηνπο έζνδα, 

ε) λα ελζαξξχλεη ηηο ιεινγηζκέλεο δαπάλεο κε ζθνπφ ην καθξνπξφζεζκν φθεινο ηνπ 
πνδνζθαίξνπ, 

ζη) λα πξνζηαηεχεη ηελ καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα θαη δηαηήξεζε ησλ 
πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Διιάδαο. 
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Άξζξν 3 – Καζνξηζκόο ησλ όξσλ 

 
1 Γηα ηνλ ζθνπφ απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 
 

Γηακεζνιαβεηήο κεηεγγξαθψλ Έλα θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν, έλαληη ακνηβήο, 
ζπζηήλεη πνδνζθαηξηζηέο ζε νκάδεο κε πξννπηηθή 
ηελ δηαπξαγκάηεπζε ή επαλαδηαπξαγκάηεπζε ελφο 
ζπκβνιαίνπ εξγαζίαο ή ζπζηήλεη δχν νκάδεο, ηελ κία 
ζηελ άιιε κε πξννπηηθή ηελ ζχλαςε ζπκθσλίαο 
κεηεγγξαθήο. 

πκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο Καηά ηελ αλάιεςε εξγαζίαο εθηέιεζεο 
ζπκθσλεκέλσλ δηαδηθαζηψλ, έλαο νξθσηφο ινγηζηήο 
δεζκεχεηαη λα εθηειέζεη ηηο δηαδηθαζίεο ειεγθηηθήο 
θχζεσο επί ησλ νπνίσλ έρνπλ ζπκθσλήζεη ν 
νξθσηφο ινγηζηήο, ε νληφηεηα θαη θάζε θαηάιιειν 
ηξίην κέξνο, θαη λα εθζέζεη ηα πξαγκαηηθά επξήκαηα. 
Οη απνδέθηεο ηεο έθζεζεο ζα πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ 
ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έθζεζε ηνπ 
νξθσηνχ ινγηζηή. Ζ έθζεζε πεξηνξίδεηαη ζε φζνπο 
ελδηαθεξφκελνπο έρνπλ ζπκθσλήζεη επί ησλ 
δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ θαζφζνλ ηπρφλ 
άιινη, κελ έρνληαο γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ελδέρεηαη 
λα εξκελεχζνπλ εζθαικέλα ηα απνηειέζκαηα. 

ηνηρεία ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – 
εμφδσλ 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαη ηα ηεξνχκελα 
ινγηζηηθά αξρεία, πνπ ππνβάιινληαη απφ κία ΠΑΔ γηα 
λα αμηνινγεζεί ε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο απαηηήζεηο 
ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ. 

Κξηηήξηα αδεηνδφηεζεο νκάδσλ Απαηηήζεηο, ηαμηλνκεκέλεο ζε πέληε θαηεγνξίεο 
(αζιεηηθά, ππνδνκήο, δηνηθεηηθά, λνκηθά θαη 
νηθνλνκηθά), πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ απφ ηελ 
ππνςήθηα ΠΑΔ πξνθεηκέλνπ λα ηεο ρνξεγεζεί κία 
άδεηα. 

Παξαθνινχζεζε ησλ νκάδσλ Απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ απφ κηα 
αδεηνδνηεκέλε ε νπνία πξνθξίζεθε ζηηο 
δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA. 

Κφζηε εγγξαθήο πνδνζθαηξηζηή Καηαβνιέο πξνο ηξίηνπο γηα ηελ απφθηεζε ηεο 
εγγξαθήο ελφο πνδνζθαηξηζηή, εμαηξνπκέλσλ ηπρφλ 
εζσηεξηθψλ εμφδσλ αλάπηπμεο ή άιισλ εμφδσλ. 
Απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 ην πνζφ κεηεγγξαθήο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο, 

 Φφξνη επί ηνπ πνζνχ ηεο κεηεγγξαθήο (αλ 
ππάξρνπλ), θαη 

 άιια άκεζα θφζηε  απφθηεζεο ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
απνδεκίσζεο θαηάξηηζεο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο 
αιιειεγγχεο). 

Σξέρνληα νηθνλνκηθά ζηνηρεία Πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε 
θαη ζέζε ηεο ΠΑΔ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο πνπ 
ιήγεη ην έηνο θαηά ην νπνίν αξρίδνπλ νη δηαζπιινγηθέο 
δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA (πεξίνδνο αλαθνξάο Σ). 
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Πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηνλ 
εθδφηε 

Ζ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία θάζε εθδφηεο απαηηεί 
απφ ηνπο ππνςήθηνπο λα έρνπλ ππνβάιιεη φια ηα 
ζρεηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ αίηεζή ηνπο γηα ηελ 
ρνξήγεζε άδεηαο. 

πκβάλ ή ζπλζήθε κεγάιε νηθνλνκηθήο 
ζεκαζίαο 

Έλα ζπκβάλ ή κία ζπλζήθε ε νπνία ζεσξείηαη 
κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, νπζηαζηηθή γηα ηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ηνπ ππφρξενπ θαη 
ζα απαηηνχζε κία δηαθνξεηηθή (δπζκελή) παξνπζίαζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, ηεο 
νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ππφρξενπ, εάλ είρε αλαθχςεη θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο πξνεγνπκέλεο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ 
αλαθνξάο ή ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ. 

Μειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά 
ζηνηρεία 

Πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε 
θαη ζέζε ηεο ΠΑΔ θαηά ηηο εθζέζεηο ησλ πεξηφδσλ 
πνπ ιήγνπλ ηα έηε πνπ αθνινπζνχλ ηελ έλαξμε ησλ 
δηαζπιινγηθψλ δηνξγαλψζεσλ ηεο UEFA (εθζέζεηο 
πεξηφδσλ Σ+1 θαη αξγφηεξα). 

Όκηινο Ζ κεηξηθή θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο απηήο. Ζ κεηξηθή 
είλαη κηα νληφηεηα πνπ δηαζέηεη κία ή πεξηζζφηεξεο 
ζπγαηξηθέο. Χο ζπγαηξηθή λνείηαη κηα νληφηεηα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  επηρεηξήζεσλ κε 
απεξηφξηζηε επζχλε φπσο ζπλεηαηξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο, ε νπνία ειέγρεηαη απφ κηα άιιε 
νληφηεηα (γλσζηή σο κεηξηθή εηαηξεία). 

Δλδηάκεζε πεξίνδνο Μία νηθνλνκηθή πεξίνδνο αλαθνξάο ε νπνία είλαη 
ζπληνκφηεξε απφ έλα πιήξεο νηθνλνκηθφ έηνο. Γελ 
είλαη απαξαίηεην λα είλαη εμάκελε. 

Γηεζλή Πξφηππα Οηθνλνκηθψλ 
Αλαθνξψλ ("IFRS") 

Σα Πξφηππα θαη νη Δξκελείεο πνπ πηνζεηνχληαη απφ 
ην Γηεζλέο Όξγαλν Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ("IASB"). 
Απνηεινχληαη απφ ηα αθφινπζα: 

 Γηεζλή Πξφηππα Οηθνλνκηθψλ Αλαθνξψλ 
("IFRS"), 

 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, θαη 

 Δξκελείεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Γηεζλή 
Δπηηξνπή Δξκελεηψλ Οηθνλνκηθψλ Αλαθνξψλ 
(IFRIC) ή ηελ ηέσο Γηαξθή Δπηηξνπή Δξκελεηψλ 
(SIC). 

Γηεζλή Πξφηππα γηα: 

 Λνγηζηηθφ Έιεγρν ("ISA")  

 Δξγαζίεο Αλαζεψξεζεο ("ISRE") 

 ρεηηθέο Τπεξεζίεο ("ISRS") 

Σν Γηεζλέο Όξγαλν Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ θαη 
Γηαβεβαηψζεσο ("IAASB"), εθδίδεη Γηεζλή Πξφηππα 
επί: 

 Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ("ISA") ηα νπνία 
εθαξκφδνληαη απφ ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο θαηά 
ηελ αλαθνξά ηζηνξηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

 Δξγαζίεο Αλαζεψξεζεο ("ISRE") νη νπνίεο 
εθαξκφδνληαη ζε έιεγρν ησλ ηζηνξηθψλ 
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

 ρεηηθψλ Τπεξεζηψλ ("ISRS") ηα νπνία 
εθαξκφδνληαη ζε ζπιινγηθέο εξγαζίεο θαη 
εξγαζίαο ζε ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο 
πιεξνθφξεζεο. 

Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε "IAASB", 
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"ISA", "ISRE" θαη "ISRS" είλαη δηαζέζηκεο ζηελ 
δηεχζπλζε www.ifac.org 

Ηζηνξηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε θαη 
ζέζε ηεο ΠΑΔ θαηά ηηο εθζέζεηο ησλ πεξηφδσλ πνπ 
ιήγνπλ ηα έηε πνπ αθνινπζνχλ θαηά ηα νπνία 
αξρίδνπλ νη δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA 
(εθζέζεηο πεξηφδσλ Σ-1 θαη λσξίηεξα). 

Άδεηα Πηζηνπνηεηηθφ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ ΔΠΟ 
επηβεβαηψλνληαο ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 
ειάρηζησλ θξηηεξίσλ απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ, σο 
κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο 
δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA. 

Τπνςήθηνο/α Ννκηθή νληφηεηα πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε 
γηα ηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη ζε 
εζληθέο θαη δηεζλείο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο θαη 
αηηείηαη ηελ άδεηα. Καζ’ φζνλ αθνξά ηηο ειιεληθέο 
νκάδεο ε λνκηθή νληφηεηα ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία είλαη απνθιεηζηηθά κία Πνδνζθαηξηθή 
Αλψλπκε Δηαηξεία (ΠΑΔ). 

Αδεηνδνηεκέλνο/ε Τπνςήθηνο ζηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα απφ ηνλ 
εθδφηε ηνπ. 

Πεξίνδνο ηεο αδεηνδφηεζεο Ζ πεξίνδνο ηεο UEFA γηα ηελ νπνία έλαο ππνςήθηνο 
αηηήζεθε γηα / ρνξεγήζεθε κία άδεηα. Αξρίδεη ηελ 
εκέξα πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ πξνζεζκία γηα 
ππνβνιή ηεο ιίζηαο κε ηηο απνθάζεηο αδεηνδφηεζεο 
απφ ηελ ΔΠΟ πξνο ηελ UEFA θαη δηαξθεί έσο ηελ ίδηα 
πξνζεζκία ηεο επφκελεο ρξνληάο. 

Δθδφηεο Σν φξγαλν πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα 
αδεηνδφηεζεο, ρνξεγεί άδεηεο θαη αλαιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία 
παξαθνινχζεζεο ησλ νκάδσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 
αδεηνδφηεζε ησλ ειιεληθψλ νκάδσλ γηα ηηο 
δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA θαη ην ειιεληθφ πξσηάζιεκα 
Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο, εθδφηεο είλαη ε Διιεληθή 
Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (ΔΠΟ). 

Λίζηα κε ηηο απνθάζεηο αδεηνδφηεζεο Ζ ιίζηα πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηελ ΔΠΟ πξνο ηελ 
UEFA, πνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ζηνηρεία 
αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςήθηνπο νη νπνίνη έρνπλ 
πεξάζεη απφ ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ηνπο 
ρνξεγήζεθε κία άδεηα απφ ηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηεο 
ΔΠΟ κε βάζε ην πξφηππν πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη 
γλσζηνπνηήζεθε απφ ηελ UEFA. 
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Οπζηαζηηθφηεηα Οη παξαιείςεηο ή παξαπιαλεηηθέο δειψζεηο 
ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ είλαη νπζηαζηηθέο εάλ ζα 
κπνξνχζαλ κεκνλσκέλα ή ζπιινγηθά λα επεξεάζνπλ 
ηηο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ ιακβάλνληαη κε 
βάζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ππέβαιε ε ΠΑΔ. Ζ 
νπζηαζηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ηελ 
θχζε ηεο παξάιεηςεο ή ηεο παξαπιαλεηηθήο 
δήισζεο, θξηλφκελε κέζα ζηηο πεξηβάιινπζεο 
ζπλζήθεο ή ην πιαίζην. Ο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 
ζα κπνξνχζε λα είλαη ην κέγεζνο ή ε θχζε ηνπ 
ζηνηρείνπ. 

Διάρηζηα θξηηήξηα Σα πξνο εθπιήξσζε θξηηήξηα απφ ηνλ ππνςήθην 
ψζηε λα ιάβεη ηελ άδεηα.  

Δζληθφ ινγηζηηθφ πξφηππν Σν ινγηζηηθφ πξφηππν θαη ην πξφηππν αλαθνξψλ θαη 
γλσζηνπνίεζεο πνπ απαηηείηαη απφ ηηο ΠΑΔ. 

Καζαξφ ρξένο Σν θαζαξφ ηζνδχγην κεηεγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ 
(ήηνη, ειεχζεξν θαη απαιιαγκέλν απφ ινγαξηαζκνχο 
εηζπξαθηένπο απφ κεηεγγξαθέο πνδνζθαηξηζηψλ θαη 
ινγαξηαζκνχο πιεξσηένπο απφ κεηεγγξαθέο 
πνδνζθαηξηζηψλ) θαη θαζαξνί δαλεηζκνί (ήηνη, 
ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο θαη δάλεηα, δαλεηζκνί ηνπ 
ηδηνθηήηε θαη ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη 
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο κείνλ κεηξεηά θαη 
ηζνδχλακα κεηξεηψλ). Σν θαζαξφ ρξένο δελ 
ζπκπεξηιακβάλεη εκπνξηθά ή άιια πιεξσηέα. 

Τπφρξενο / ππφρξενη Έλα εγγεγξακκέλν κέινο θαη/ή πνδνζθαηξηθή εηαηξεία 
ή φκηινο πνπ πξέπεη λα παξάζρεη πξνο ηελ ΔΠΟ 
ζηνηρεία γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ νκάδσλ αιιά θαη 
γηα ηνπο ιφγνπο ηεο παξαθνινχζεζεο. 

Πεξίνδνο αλαθνξάο Μία έθζεζε νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ ε νπνία ιήγεη θαηά 
κία θαηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο, εηήζηα ή κε. 

εκαληηθή αιιαγή Έλα γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη νπζηαζηηθφ γηα ηα 
έγγξαθα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί λσξίηεξα ζηελ ΔΠΟ 
θαη ζα απαηηνχζε δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε εάλ είρε 
ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο γηα ηελ 
αδεηνδφηεζε. 

Γήπεδν Ζ ηνπνζεζία γηα έλαλ αγψλα δηνξγάλσζεο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κε πεξηνξηζηηθψο, ησλ 
αθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πιεζίνλ ηνπ γεπέδνπ 
απηνχ (γηα παξάδεηγκα, γξαθεία, ρψξνη θηινμελίαο, 
θέληξν ηχπνπ θαη θέληξν δηαπίζηεπζεο). 

Καηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο Ζ εηήζηα εκεξνκελία ππνβνιήο ινγηζηηθψλ 
θαηαζηάζεσλ απφ ηνλ ππφρξεν. 
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πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία Οη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 
ππνβιεζνχλ ζηελ ΔΠΟ επηπξφζζεηα ζηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εάλ δελ 
θαιχπηνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε 
γλσζηνπνίεζε θαη ηε ινγηζηηθή. 

Σα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη 
κε βάζε ηελ ινγηζηηθή θαη ηα ινγηζηηθά πξφηππα, ζε 
ζπκθσλία κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξέπεη λα εμάγνληαη απφ πεγέο 
πνπ είλαη ζχκθσλεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. Όπνπ απαηηείηαη, νη δειψζεηο ζηα 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ζπκθσλνχλ, ή 
λα ελαξκνλίδνληαη, κε ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ζηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο . 

Πξνπνλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Ζ ηνπνζεζία(ίεο) ζηηο νπνίεο νη εγγεγξακκέλνη 
πνδνζθαηξηζηέο κίαο ΠΑΔ πξαγκαηνπνηνχλ 
πνδνζθαηξηθή πξνπφλεζε θαη/ή νη δξαζηεξηφηεηεο 
αλάπηπμεο ππνδνκψλ ζε ηαθηηθή βάζε. 

 
2 ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ε ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ γέλνπο παξαπέκπεη εμ’ ίζνπ θαη ζην 

ζειπθφ γέλνο. 
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Μέξνο ΗΗ. Αδεηνδόηεζε νκάδσλ UEFA – ΔΠΟ  
 
Άξζξν 4 – Πνιηηηθή εμαηξέζεσλ 

 
Ζ δηνίθεζε ηεο UEFA κπνξεί λα δψζεη κία εμαίξεζε ζηηο δηαηάμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 
κέξνο ΗΗ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηίζεληαη απφ ην Παξάξηεκα Η ηνπ «Καλνληζκφο 
Αδεηνδφηεζεο UEFA θαη Οηθνλνκηθφ επ αγσλίδεζζαη, έθδνζε 2010». 
 
Δμαίξεζε κπνξεί λα δνζεί επίζεο αλαινγηθά παξφκνηα απφ ηελ ΔΠΟ γηα ην πξσηάζιεκα  
Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο. 
 
 

Κεθάιαην 1:  Δθδόηεο 
 
Άξζξν 5 – Δπζύλεο 

 
1 Ζ ΔΠΟ είλαη ν εθδφηεο, δηαρεηξίδεηαη ην πξφγξακκα αδεηνδφηεζεο, εγθαζηζηά ηα 

απαξαίηεηα φξγαλα αδεηνδφηεζεο θαη θαζνξίδεη ηελ απαξαίηεηε δηαδηθαζία κε 
θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο, ζπλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο UEFA θαη εθηειεί φια 
ηα ππφινηπα θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο. Ζ άδεηα εθδίδεηαη θάζε 
ρξφλν θαη έρεη ηζρχ κφλν γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. 
 

2 Ζ ΔΠΟ εμαζθαιίδεη φηη φιεο νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην  
κέξνο ΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ «Καλνληζκφο Αδεηνδφηεζεο UEFA θαη Οηθνλνκηθφ  
επ αγσλίδεζζαη, έθδνζε 2010» είλαη ελζσκαησκέλεο εληφο ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ 
αδεηνδφηεζεο νκάδσλ, ν νπνίνο ζα ππνβιεζεί ζηελ δηνίθεζε ηεο UEFA ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα γηα έιεγρν. 
 

3 Δηδηθφηεξα, ε ΔΠΟ: 

α) έρεη ηδξχζεη έλα θαηάιιειν ηκήκα αδεηνδφηεζεο φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 6, 

β) έρεη δεκηνπξγήζεη δχν δηθαηνδνηηθά φξγαλα φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 7, 

γ) έρεη θαηαξηίζεη έλαλ θαηάινγν πνηλψλ φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 8, 

δ) θαζνξίδεη ηελ θχξηα δηαδηθαζία φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 9, 

ε) αμηνινγεί ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο ΠΑΔ, εμεηάδεη ηελ νξζφηεηά ηνπο 
θαη πξνζδηνξίδεη εάλ έρεη εθπιεξσζεί θάζε θξηηήξην, θαη πνηα πεξαηηέξσ ζηνηρεία, αλ 
απαηηνχληαη, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 10, 

ζη) δηαζθαιίδεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε πξνο φιεο ηηο ΠΑΔ πνπ αηηνχληαη κία άδεηα θαη 
εγγπάηαη ζηηο ΠΑΔ πιήξε ερεκχζεηα αλαθνξηθά κε φια ηα ζηνηρεία πνπ 
ππνβιήζεθαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 11, 

δ) θαζνξίδεη εάλ κπνξεί λα ρνξεγεζεί κία άδεηα. 
 
 
Άξζξν 6 – Τν ηκήκα αδεηνδόηεζεο 

 
1 Δπηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδφηεζεο ηεο ΔΠΟ είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο 

Αδεηνδφηεζεο. Σν Σκήκα δηαζέηεη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
αθφινπζσλ θαζεθφλησλ:  

α) ηελ πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 
αδεηνδφηεζεο νκάδσλ, 

β) ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα, 



ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 2010 9 
 

γ) ηελ παξνρή ζπλδξνκήο, ζπκβνπιψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αδεηνδνηεκέλσλ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, 

δ) ηελ ελεκέξσζε ηεο UEFA γηα νπνηνδήπνηε γεγνλφο ιάβεη ρψξα κεηά ηελ απφθαζε 
αδεηνδφηεζεο πνπ απνηειεί κία ζεκαληηθή αιιαγή ζηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ 
ζηελ ΔΠΟ πξνεγνπκέλσο, 

ε) ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο ζεκείν επαθήο θαη αληαιιαγήο γλψζεσλ κε άιια Σκήκαηα 
Αδεηνδφηεζεο άιισλ νκνζπνλδηψλ – κειψλ ηεο UEFA, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο 
UEFA. 

 
2 Ζ ΔΠΟ ζπλεξγάδεηαη κε έλαλ εμσηεξηθφ νηθνλνκηθφ ζχκβνπιν, ν νπνίνο έρεη ην 

απαξαίηεην νηθνλνκηθφ ππφβαζξν θαη πηπρίν ινγηζηή, αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία. 

 
 
Άξζξν 7 – Γηθαηνδνηηθά όξγαλα 

 
1 H ΔΠΟ έρεη δχν δηθαηνδνηηθά φξγαλα:  

α) Σν Πξσηνβάζκην Όξγαλν Αδεηνδφηεζεο (ΠΟΑ) θαη 

β) Σελ Δπηηξνπή Δθέζεσλ Αδεηνδφηεζεο (ΔΔΑ) 

Σα δηθαηνδνηηθά φξγαλα είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. 
 

2 Σν ΠΟΑ απνθαζίδεη εάλ πξέπεη λα ρνξεγεζεί ε άδεηα ζηελ ππνςήθηα βάζεη ησλ 
ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πνπ έζεζε ε ΔΠΟ θαη γηα ην 
εάλ πξέπεη λα αλαθιεζεί ε άδεηα. 
 

3 Ζ ΔΔΑ απνθαζίδεη επί ησλ εθέζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί εγγξάθσο θαη ιακβάλεη ηελ 
νξηζηηθή θαη εθηειεζηή απφθαζε γηα ην εάλ πξέπεη λα ρνξεγεζεί ε άδεηα. 
 

4 Δθέζεηο κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ κφλν απφ: 

α) ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ πνπ έιαβε κία απνξξηπηηθή απφθαζε απφ ην ΠΟΑ, 

β) ηελ αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ ηεο νπνίαο ε άδεηα αλαθιήζεθε απφ ην ΠΟΑ, ή 

γ) ηελ ΔΠΟ, θαη δε ηνλ Γ/ληή ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ. 
 

5 Ζ ΔΔΑ απνθαζίδεη κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ ΠΟΑ, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 
ππνβιήζεθαλ απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ ή ηελ ΔΠΟ, κε ην έγγξαθν αίηεκα έθεζεο θαη εληφο 
ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο. 
 

6 Tα κέιε ησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΠΟ γηα δηεηή 
ζεηεία, θαη κπνξνχλ λα επαλνξηζζνχλ. Σα κέιε πξέπεη: 

α) λα ελεξγνχλ ακεξφιεπηα θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

β) λα απέρνπλ εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ακθηβνιία γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζε 
ζρέζε κε θάπνηα ππνςήθηα ΠΑΔ, ή εάλ ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, 

γ) σο κέιε ησλ νξγάλσλ απηψλ απαγνξεχεηαη λα νξίδνληαη άηνκα πνπ είηε νη ίδηνη, είηε 
νπνηνζδήπνηε ζπγγελείο ηνπο (κέρξη θαη Γ’ βαζκνχ ζπγγέλεηαο) είλαη κέιε Γ.. ΠΑΔ, 
κέηνρνη ΠΑΔ, ή έρνπλ νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ή ζπκβαηηθή ζρέζε κε ΠΑΔ (π.ρ. 
ζπλεξγάηεο, ζπφλζνξεο, νπνηνπδήπνηε είδνπο ζχκβνπινη), 

δ) λα κελ είλαη ηαπηφρξνλα δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο, 

ε) λα κελ αλήθνπλ ηαπηφρξνλα ζε ζεζκνζεηεκέλν δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ηεο ΔΠΟ, 
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ζη) λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ λνκηθφ θαη έλαλ νξθσηφ ινγηζηή, 
πηζηνπνηεκέλνπο θαη αλαγλσξηζκέλνπο απφ ηελ αξκφδηα εζληθή επαγγεικαηηθή 
αξρή. 

 
7 Σα κέιε ηεο ΔΔΑ δελ πξέπεη λα αλήθνπλ ηαπηφρξνλα ζην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ή ζε 

νπνηνδήπνηε δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ή επηηξνπή ηεο ΔΠΟ ή ηεο ιίγθαο. 
 

8 ηα φξγαλα παξέρεηαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ ΔΠΟ ππφ ηνλ επνπηεία ηνπ 
Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδφηεζεο. 
 

9 Σα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ζπγθξνηνχληαη απφ ηξία (3) κέιε.  
 

10 Σα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην Γηθνλνκηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο 
ηνπ ΠΟΑ θαη ηεο ΔΔΑ ηνπ πζηήκαηνο Αδεηνδφηεζεο. Ο Γηθνλνκηθφο Καλνληζκφο 
πξνβιέπεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

α) Πξνζεζκίεο (π.ρ. πξνζεζκίεο ππνβνιήο, θ.ι.π.) 

β) Δμαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

γ) Δθπξνζψπεζε (π.ρ. λνκηθή εθπξνζψπεζε, θ.ι.π.) 

δ) Γηθαίσκα αθξφαζεο (π.ρ. αθξνακαηηθή δηαδηθαζία) 

ε) Δπίζεκε γιψζζα  

ζη) Υξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ ππνβνιή θάπνηνπ αηηήκαηνο (π.ρ. ππνινγηζκφο, 
ζπκκφξθσζε, δηαθνπή, παξάηαζε) 

δ) Υξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ ππνβνιή έθεζεο 

ε) Απνηειέζκαηα έθεζεο (π.ρ. κε αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα) 

ζ) Σχπνο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη 

η) Βάξνο απφδεημεο (π.ρ. ε ππνςήθηα ΠΑΔ θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο) 

ηα) Απφθαζε (π.ρ. έγγξαθε κε ην ζθεπηηθφ) 

ηβ) Λφγνπο πξνζθπγψλ 

ηγ) Πεξηερφκελν θαη κνξθή ηζρπξηζκψλ 

ηδ) πδήηεζε / αθξνακαηηθή δηαδηθαζία 

ηε) Κφζηνο δηαδηθαζίαο / δηνηθεηηθή ακνηβή / εγγχεζε 
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Άξζξν 8 – Καηάινγνο πνηλώλ 

 
1 Σα δηθαηνδνηηθά φξγαλα αδεηνδφηεζεο ηεο ΔΠΟ (ΠΟΑ – ΔΔΑ), πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζζεί ε ζσζηή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ηήξεζεο ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ θαη 
ησλ εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ ηεο UEFA θαη ηεο ΔΠΟ, επηβάιινπλ ηηο αθφινπζεο πνηλέο: 

α) ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 22 (Θέκαηα 
δηαηηεζίαο θαη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ), ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο ηνπιάρηζηνλ 
πεληαθνζίσλ επξψ (500€) έσο ρηιίσλ επξψ (1.000€). 

β) ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 23 (Πξαθηηθή 
θπιεηηθήο ηζφηεηαο), ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο ηνπιάρηζηνλ δχν ρηιηάδσλ επξψ 
(2.000€) έσο πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000€). 

γ) ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 26 
(Πξνπνλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο – Πξνπνλεηηθέο ππνδνκέο), ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο 
ηνπιάρηζηνλ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000€) έσο δέθα ρηιηάδσλ επξψ (10.000€). 

δ) ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 35 
(Τπεχζπλνο ζχλδεζκνο κε ηνπο θηιάζινπο), ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο ηνπιάρηζηνλ 
δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000€) έσο πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000€). 

ε) ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 39 
(Πξνπνλεηέο ηκεκάησλ ππνδνκήο), ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο ηνπιάρηζηνλ  
πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000€) έσο νθηψ ρηιηάδσλ επξψ (8.000€). 

ζη) ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 41 
(Γηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα), ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο ηνπιάρηζηνλ  
δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000€) έσο ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ (4.000€). 

δ) ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 42 
(Τπνρξέσζε αληηθαηάζηαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ), ρξεκαηηθή πνηλή 
χςνπο ηνπιάρηζηνλ δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000€) έσο πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000€). 

ε) ε θάζε πεξίπησζε απνζηνιήο ή κε εγγξάθσλ πνπ παξαβηάδεηαη κία θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία πνπ έρεη ηεζεί κε ηελ εγθχθιην ή κε νδεγία ηεο ΔΠΟ, ρξεκαηηθή πνηλή 
χςνπο ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ επξψ (1.000€) έσο πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000€). 

 
2 Σα δηθαηνδνηηθά φξγαλα αδεηνδφηεζεο ηεο ΔΠΟ (ΠΟΑ – ΔΔΑ) θαη ν δηεπζπληήο ηνπ 

Σκήκαηνο Αδεηνδφηεζεο παξαπέκπνπλ ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠΟ θάζε 
παξάβαζε πνπ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςή ηνπο θαη αθνξά παξάβαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ 
Καλνληζκνχ ηεο ΔΠΟ (π.ρ. ππνβνιή πιαζηψλ εγγξάθσλ, πνηλέο εηο βάξνο πξνζψπσλ 
θ.ι.π.). 

 
 
Άξζξν 9 – Η θύξηα δηαδηθαζία 

 
1 Κάζε ρξφλν ζηελ αξρή ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ε ΔΠΟ πξνζθαιεί φιεο ηηο ΠΑΔ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο θαη Κππέιινπ Διιάδνο γηα ηελ 
ππνβνιή αίηεζεο γηα ηε ιήςε άδεηαο. 

Οη πξνζθαινχκελεο ΠΑΔ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή γξαπηήο αίηεζεο ζηελ ΔΠΟ γηα ηελ 
έθδνζε άδεηαο. 

ηελ αίηεζε ππνρξεσηηθά ζα δειψλεηαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε 
άδεηαο θαη φηη ε ΠΑΔ ζα ζπκκνξθσζεί κε φιεο ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα. 
 

2 Σαπηφρξνλα κε ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο, ε ΔΠΟ, κέζσ ηνπ αξκφδηνπ 
ηκήκαηνο, απνζηέιιεη ζηηο ΠΑΔ εγθχθιην ζηελ νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φια ηα 
απαηηνχκελα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα εθδνζνχλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη 
ηα νπνία πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ. Ζ ΠΑΔ πξέπεη λα επηζηξέςεη φια ηα έγγξαθα πξηλ 
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ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά εληφο ηεο εγθπθιίνπ. Δθφζνλ ηα 
ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε, πξνσζνχληαη απφ ην Σκήκα Αδεηνδφηεζεο γηα 
έιεγρν απφ ηνπο εηδηθνχο ησλ θξηηεξίσλ. ε πεξίπησζε ειιείςεσλ εηδνπνηείηαη ε 
ππνςήθηα γηα αδεηνδφηεζε ΠΑΔ γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπο. 
 

3 Σα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά εμεηάδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ εηδηθνχο γηα θάζε θξηηήξην 
– πξνυπφζεζε. Οη εηδηθνί ζπληάζζνπλ εηδηθή αλαθνξά γηα θάζε ζέκα πνπ παξαδίδεηαη 
ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδφηεζεο. 
 

4 Δληφο επηά (7) εκεξψλ πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Οξγάλνπ Αδεηνδφηεζεο ε 
ΠΑΔ ππνβάιιεη ζηελ ΔΠΟ επηζηνιή εθπξνζψπεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ  
Άξζξνπ 51. Δθφζνλ νη αλαθνξέο είλαη ζεηηθέο γηα ηελ αδεηνδφηεζε, ν δηεπζπληήο ηνπ 
ηκήκαηνο κε αηηηνινγεκέλε έθζεζε παξαπέκπεη φιν ηνλ θάθειν ηεο θάζε ΠΑΔ ζην 
Πξσηνβάζκην Όξγαλν γηα ηελ απφθαζή ηνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 
Σν ΠΟΑ θαιείηαη λα εθδψζεη απφθαζε φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ πθηζηάκελν θαλνληζκφ. 
 

5 Δάλ ην ΠΟΑ απνθαζίζεη αξλεηηθά γηα ηελ άδεηα ηφηε: 

α) Ζ ππνςήθηα έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη έθεζε (έγγξαθε) εληφο πέληε (5) εκεξψλ 
ζηελ Δπηηξνπή Δθέζεσλ Αδεηνδφηεζεο ηεο ΔΠΟ. 

β) Ζ Δπηηξνπή Δθέζεσλ Αδεηνδφηεζεο ηεο ΔΠΟ δχλαηαη λα δεηήζεη επηπξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο είηε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο, είηε απφ ηελ 
αηηνχκελε ηελ άδεηα ΠΑ.Δ. Καζ’ φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα ε Δπηηξνπή 
Δθέζεσλ Αδεηνδφηεζεο ηεο ΔΠΟ πξέπεη λα ζπκβνπιεπηεί εηδηθφ ειεγθηή γηα Α.Δ. ή 
αλεμάξηεην ειεγθηή. 

γ) Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ Αδεηνδφηεζεο εθδίδεηαη εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο έθεζεο. 

δ) Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαζνξίδεη αλάινγα ηηο θαηαιεθηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ 
έθδνζε ηεο απφθαζεο. 

 
6 ε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ εγθχθιην ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο, εθφζνλ παξαηεξεζνχλ ειιείςεηο, επηηξέπεηαη 
ζηελ ΠΑΔ ε εθπξφζεζκε ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζή ηνπο. ε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 
ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ αιήζεηα θαη ηελ πηζηφηεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ κε θάζε 
ηξφπν. 
 

7 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ε ΔΠΟ δχλαηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν απφ ηηο 
ΠΑΔ ψζηε λα πηζηνπνηεζεί ε εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ. 
 

8 Ζ θχξηα δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη πεξαηηέξσ ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 
 

9 Ζ θχξηα δηαδηθαζία αξρίδεη κε ηελ απνζηνιή ηεο εγθπθιίνπ ηεο ΔΠΟ πξνο ηηο ΠΑΔ θαη 
ιήγεη κε ηελ ππνβνιή ηνπ θαηαιφγνπ κε ηηο απνθάζεηο αδεηνδφηεζεο ζηελ δηνίθεζε ηεο 
UEFA θαηά ηελ πξνζεζκία πνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί απφ ηελ ηειεπηαία. 
 

10 Γηα θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, νξίδεηαη απφ ηελ ΔΠΟ θαη γλσζηνπνηείηαη ζηηο 
ελδηαθεξφκελεο ΠΑΔ κέζσ ηεο εγθπθιίνπ ηεο ΔΠΟ, ξεηή θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, ε 
νπνία απαηηείηαη λα ηεξείηαη απαξέγθιηηα. 

 
 
Άξζξν 10 – Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο 

 
Ζ ΔΠΟ θαζνξίδεη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, εθηφο απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
επαιήζεπζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα, γηα ηα νπνία πξέπεη λα ηεξεζνχλ 
εηδηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ. 
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Άξζξν 11 – Ίζε κεηαρείξηζε θαη ερεκύζεηα 

 
1 Ζ ΔΠΟ δηαζθαιίδεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ ππνςεθίσλ ΠΑΔ θαηά ηελ θχξηα 

δηαδηθαζία. 
 

2 Ζ ΔΠΟ εγγπάηαη ζηηο ππνςήθηεο ΠΑΔ πιήξε ερεκχζεηα αλαθνξηθά κε φια ηα ζηνηρεία πνπ 
ππνβάιινληαη απφ ηελ ππνςήθηα θαηά ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο. Κάζε εκπιεθφκελνο 
ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ή πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ ΔΠΟ, πξέπεη λα ππνγξάθεη 
έγγξαθν εκπηζηεπηηθήο ζπκθσλίαο πξηλ αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ. 

 
 

Κεθάιαην 2:  Υπνςήθηνο θαη άδεηα 
 
Άξζξν 12 – Οξηζκόο ππνςεθίνπ 

 
1 Ο ππνςήθηνο επηηξέπεηαη λα είλαη κφλν κία ΠΑΔ, ήηνη κία λνκηθή νληφηεηα πνπ είλαη 

πιήξσο ππεχζπλε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ζε ειιεληθέο θαη 
δηεζλείο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο, ε νπνία είλαη εγγεγξακκέλε ζηελ ΔΠΟ θαη είλαη 
κέινο ηεο έλσζεο επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ Α΄ Δζληθήο (εθ’εμήο: εγγεγξακκέλν 
κέινο).  

 
2 Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο πξέπεη λα έρεη δηαξθέζεη – θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ 

αδεηνδφηεζεο – ηνπιάρηζηνλ ηξία ζπλαπηά έηε. Κάζε κεηαβνιή ζηελ λνκηθή ππφζηαζε ηεο 
ΠΑΔ ή ζηελ εηαηξηθή δνκή ηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, γηα παξάδεηγκα, ηεο κεηαβνιήο 
ηεο έδξαο ηεο, ηεο επσλπκίαο ή ησλ ρξσκάησλ ηεο ΠΑΔ, ή ηεο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ΠΑΔ) θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ πξνθεηκέλνπ λα 
δηεπθνιπλζεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηεο κε αγσληζηηθά θξηηήξηα θαη/ή ε ιήςε κηαο άδεηαο 
εηο βάξνο ηεο αθεξαηφηεηαο κηαο δηνξγάλσζεο, ζεσξείηαη σο δηαθνπή ηεο ηδηφηεηαο 
κέινπο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηάηαμεο. 

 
 
Άξζξν 13 – Γεληθέο επζύλεο ππνςήθηνπ 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ ΔΠΟ: 

α) φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη/ή ζρεηηθά έγγξαθα πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη 
πιήξσο φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο, θαη 

β) νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν γηα ηελ ιήςε απφθαζεο απφ ηελ ΔΠΟ. 
 

2 Απηφ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία αζιεηηθά, ππνδνκήο, δηνηθεηηθά, λνκηθά θαη νηθνλνκηθά γηα ηελ 
ππφρξεε ΠΑΔ ηα νπνία πξέπεη λα παξάζρεη. 
 

3 Κάζε γεγνλφο πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ αδεηνδφηεζεο ζηελ 
ΔΠΟ, πνπ αληηπξνζσπεχεη κία ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαηέζεθαλ 
πξνγελέζηεξα, πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη έγθαηξα ζηελ ΔΠΟ. 

 
 
Άξζξν 14 – Άδεηα 

 
1 Οη ΠΑΔ πνπ έρνπλ πξνθξηζεί ζε δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA κε βάζε ηα 

αγσληζηηθά ηνπο απνηειέζκαηα ή κε βάζε ηελ θαηάηαμε «επ αγσλίδεζζαη» ηεο UEFA, 
πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ κία άδεηα ρνξεγεζείζα απφ ηελ ΔΠΟ, ζχκθσλα κε ηνλ ειιεληθφ 
θαλνληζκφ αδεηνδφηεζεο, κε εμαίξεζε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 15. 
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2 Ζ άδεηα ιήγεη ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ζην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ 
νπνία εθδφζεθε. 
 

3 Μία άδεηα δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί. 
 

4 Ζ άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ ηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηεο ΔΠΟ αλ: 

α) γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ν αδεηνδνηεκέλνο θαηαζηεί αθεξέγγπνο θαη ηεζεί ζε 
εθθαζάξηζε, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία (φηαλ ν αδεηνδνηεκέλνο 
γίλεηαη αθεξέγγπνο θαη ηίζεηαη ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ν ζθνπφο ηεο 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο είλαη ε δηάζσζε ηεο ΠΑΔ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, 
ηφηε ε άδεηα δελ αλαθαιείηαη), 

β) νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο δελ ζπλερίδεη λα 
πιεξνχηαη, 

γ) ν αδεηνδνηεκέλνο παξαβηάζεη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εζληθφ θαλνληζκφ αδεηνδφηεζεο νκάδσλ. 

 
5 Δθφζνλ ζθνπεχεηαη ε αλάθιεζε κηαο άδεηαο, ε ΔΠΟ εηδνπνηεί ηε δηνίθεζε ηεο UEFA 

ζρεηηθά. 
 
 
Άξζξν 15 – Δηδηθή έγθξηζε 

 
1 Δάλ κία ΠΑΔ πξνθξηζεί ζε κηα δηαζπιινγηθή δηνξγάλσζε ηεο UEFA κε βάζε ηα 

αγσληζηηθά ηεο απνηειέζκαηα, αιιά δελ έρεη εληαρζεί ζε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο 
θαζφινπ ή έρεη εληαρζεί ζε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαηψηεξε απφ ή κε ηζφηηκε κε απηήλ 
πνπ ηζρχεη γηα ηηο νκάδεο ηεο Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο, επεηδή αλήθεη ζε δηαθνξεηηθή 
θαηεγνξία ε ΔΠΟ κπνξεί – γηα ινγαξηαζκφ ηεο ελ ιφγσ ΠΑΔ – λα δεηήζεη ηελ  
θαη’ εμαίξεζε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο νκάδσλ ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα IV. 
 

2 Βαζηδφκελε ζε κία ηέηνηα θαη’ εμαίξεζε αίηεζε, ε UEFA κπνξεί λα δψζεη εηδηθή έγθξηζε 
ζπκκεηνρήο ζηελ ΠΑΔ ζηελ αληίζηνηρε δηαζπιινγηθή δηνξγάλσζε ηεο UEFA. Απηή ε θαη’ 
εμαίξεζε αίηεζε ηζρχεη κφλνλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ΠΑΔ θαη γηα ηελ αληίζηνηρε αγσληζηηθή 
πεξίνδν. 

 
 

Κεθάιαην 3:  Κξηηήξηα αδεηνδόηεζεο 
 
Άξζξν 16 – Γεληθά 

 
1 Με ηελ εμαίξεζε φζσλ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 παξαθάησ, ηα θξηηήξηα πνπ 

νξίδνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ ηηο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 
ρνξεγεζεί ε άδεηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA θαη ηνπ 
πξσηαζιήκαηνο ηεο Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο. 
 

2 Ζ κε εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηα Άξζξα 22, 23, 26, 35, 39, 41 θαη 42 
δελ ζπλεπάγεηαη άξλεζε ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο, αιιά επηβνιή πνηλήο απφ ηελ ΔΠΟ 
ζχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ησλ πνηλψλ (βι. Άξζξν 8). 
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Η.  ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
 
Άξζξν 17 – Πξόγξακκα αλάπηπμεο ππνδνκώλ 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα έρεη έλα γξαπηφ πξφγξακκα αλάπηπμεο ππνδνκψλ, 

εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΔΠΟ. 
 

2 Σν πξφγξακκα απηφ πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

α) θνπνί θαη θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ππνδνκψλ, 

β) Οξγάλσζε ηνκέα ππνδνκψλ (νξγαλφγξακκα, εκπιεθφκελα φξγαλα, ζρέζε κε ηελ 
ππνςήθηα ΠΑΔ, νκάδεο ηκεκάησλ ππνδνκήο θηι), 

γ) Πξνζσπηθφ (ηερληθφ, ηαηξηθφ θαη δηνηθεηηθφ θηι) θαη ειάρηζηα απαηηνχκελα 
πξνζφληα, 

δ) Δγθαηαζηάζεηο δηαζέζηκεο γηα ηνλ ηνκέα ππνδνκψλ (πξνπνλεηηθέο θαη αγσληζηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο θηι), 

ε) Οηθνλνκηθνί πφξνη (δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο, ζπλεηζθνξά ππνςήθηαο ΠΑΔ, 
πνδνζθαηξηζηέο, ηνπηθή θνηλφηεηα θηι), 

ζη) Πνδνζθαηξηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα θάζε ειηθηαθφ εχξνο (πνδνζθαηξηθέο 
ηθαλφηεηεο, ηερληθήο, ηαθηηθήο θαη θπζηθέο ηθαλφηεηεο), 

δ) Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηνπο Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ, 

ε) Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαηά ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο, 

η) Ηαηξνθαξκαθεπηηθή ππνζηήξημε γηα ηνπο λεαξνχο πνδνζθαηξηζηέο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ), 

ηα) Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, 

ηβ) Γηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα θαη αλψηαην φξην 7 ρξφληα). 
 

3 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη: 

α) θάζε λεαξφο πνδνζθαηξηζηήο πνπ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα αλάπηπμεο 
ππνδνκψλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζεη ηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή 
εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ην εζληθφ λφκν, θαη 

β) θάζε λεαξφο πνδνζθαηξηζηήο πνπ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα αλάπηπμεο 
ππνδνκψλ δελ εκπνδίδεηαη απφ ην λα ζπλερίζεη ηελ κε πνδνζθαηξηθή εθπαίδεπζή 
ηνπ. 

 
Γηαηάμεηο εθαξκνγήο: 

 Κάζε ΠΑΔ νθείιεη εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο θάζε έηνο εκεξνκελίαο λα θαηαζέηεη ην σο 
άλσ γξαπηφ πξφγξακκα πνπ ζα εκπεξηέρεη αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη 
απφ ηηο παξ. 2 & 3 ζπλππνβάιινληαο θαη θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ πηζηνπνηεί  ηελ 
πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Σν ηκήκα αδεηνδφηεζεο δχλαηαη λα δεηά απφ ηελ ΠΑΔ θάζε πιεξνθνξία πνπ απνδεηθλχεη 
ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή θαη λα παξαπέκπεη ζ’ άιια ηκήκαηα ηεο ΔΠΟ ηνλ 
έιεγρν γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. Δθπαηδεπηηθφ ζπκβνχιην, ΚΔΓ/ΔΠΟ, 
Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή θ.ι.π.) 

 Δθ’ φζνλ γηα θάπνηα πεξίνδν αδεηνδφηεζεο θαηαηεζεί ην σο άλσ πξφγξακκα, ε ΠΑΔ γηα 
ηηο ππφινηπεο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο ηεο δηάξθεηάο ηνπ, δχλαηαη, λα κελ θαηαζέηεη εθ λένπ 
ην πξφγξακκα, αιιά δη’ απινχ εγγξάθνπ λα επηβεβαηψλεη ηε ζπλέρηζή ηνπ ή ηηο ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 
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Άξζξν 18 – Οκάδεο ηκεκάησλ ππνδνκώλ 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο νκάδεο ππνδνκψλ εληφο 

ηεο λνκηθήο ηεο νληφηεηαο ή ζπλδεδεκέλεο κε ηελ λνκηθή ηεο νληφηεηα: 

α) ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νκάδεο ειηθηαθνχ εχξνπο 15-21, 

β) ηνπιάρηζηνλ κία (1) νκάδα ειηθηαθνχ εχξνπο 10-14, 

γ) ηνπιάρηζηνλ κία (1) νκάδα θάησ ησλ 10 εηψλ. 
 

2 Κάζε νκάδα ππνδνκήο, εθηφο ηεο νκάδαο θάησ ησλ 10 εηψλ, πξέπεη λα ιακβάλεη κέξνο 
ζε επίζεκεο δηνξγαλψζεηο ή πξνγξάκκαηα πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή 
ηνπηθφ επίπεδν θαη είλαη αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ ΔΠΟ. 

 
Γηαηάμεηο εθαξκνγήο: 

Κάζε ΠΑΔ εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο νθείιεη λα θαηαζέηεη αλαιπηηθή θαηάζηαζε 
ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θάζε νκάδαο (νλνκαηεπψλπκν – αξηζκφο αζιεηηθνχ δειηίνπ) θαζψο θαη ηε 
δηνξγάλσζε ζηελ νπνία ιακβάλεη κέξνο. 
 
 
Άξζξν 19 – Ιαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα πνδνζθαηξηζηώλ 

 
Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα εγθαζηδξχζεη θαη λα εθαξκφζεη κία πνιηηηθή πνπ λα εμαζθαιίδεη φηη 
φινη νη πνδνζθαηξηζηέο κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Α νκάδα, ππνβάιινληαη ζε εηήζην ηαηξηθφ 
έιεγρν ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ ησλ δηαζπιινγηθψλ δηνξγαλψζεσλ ηεο 
UEFA ή ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ ηεο ΔΠΟ. 
 
Γηαηάμεηο εθαξκνγήο: 

Κάζε ΠΑΔ εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο νθείιεη λα θαηαζέηεη αλαιπηηθή θαηάζηαζε 
φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνδνζθαηξηζηψλ κε βεβαίσζε ηαηξνχ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. 
 
 
Άξζξν 20 – Δγγξαθή πνδνζθαηξηζηώλ 

 
Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λεαξψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ εθηφο ησλ ειηθηψλ θάησ ησλ 10 εηψλ, πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ 
ΔΠΟ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Ιδηόηεηαο θαη Μεηεγγξαθώλ ησλ 
Πνδνζθαηξηζηώλ ηεο FIFA θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θαλνληζκνχ ηεο ΔΠΟ. 
 
Γηαηάμεηο εθαξκνγήο: 

Όιεο νη αλαθνξέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζε έγγξαθν, πέξαλ ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ, πξέπεη λα 
εκπεξηέρνπλ θαη ηνλ Α.Μ. ηνπ δειηίνπ ηνπο. 
 
 
Άξζξν 21 – Γξαπηό ζπκβόιαην κε επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο 

 
Όινη νη επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ πξέπεη λα έρνπλ έλα γξαπηφ 
ζπκβφιαην κε ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Ιδηόηεηαο 
θαη Μεηεγγξαθώλ ησλ Πνδνζθαηξηζηώλ ηεο FIFA θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θαλνληζκνχ ηεο ΔΠΟ. 
 
Γηαηάμεηο εθαξκνγήο: 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ΠΑΔ, ε θαηάζηαζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζα παξαπέκπεηαη ζην αξκφδην 
ηκήκα ηεο ΔΠΟ πξνο επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο γξαπηνχ ζπκβνιαίνπ. 
  



ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 2010 17 
 

Άξζξν 22 – Θέκαηα δηαηηεζίαο θαη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη έλα ζεκηλάξην ή κηα εθδήισζε ηεο ΔΠΟ ζε 

ζέκαηα δηαηηεζίαο ή ππφ ηελ επνπηεία ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο 
πεξηφδνπ αδεηνδφηεζεο. 
 

2 Χο ειάρηζην, ν αξρεγφο ηεο Α νκάδαο ή ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ θαη ν επηθεθαιήο 
πξνπνλεηήο ηεο Α νκάδαο ή ν βνεζφο ηνπ επηθεθαιήο πξνπνλεηή πξέπεη λα 
παξαθνινπζήζνπλ ηέηνην ζεκηλάξην ή εθδήισζε. 

 
Γηαηάμεηο εθαξκνγήο: 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ νκάδσλ, ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο ΠΑΔ ζα παξαπέκπεηαη ζηελ  
ΚΔΓ – Τπεχζπλν αλάπηπμεο Γηαηηεζίαο, γηα ηελ πηζηνπνίεζε παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ. 
 
 
Άξζξν 23 – Πξαθηηθή θπιεηηθήο ηζόηεηαο 

 
Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα εγθαζηδξχζεη θαη λα εθαξκφζεη κία πνιηηηθή γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ 
ξαηζηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ ζην πνδφζθαηξν ζε ζπκθσλία κε ην ζρέδην 10 ζεκείσλ ηεο 
UEFA γηα ηνλ ξαηζηζκφ φπσο νξίδεηαη ζην Καλνληζκό Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηεο UEFA θαη 
ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΠΟ. 
 
Γηαηάμεηο εθαξκνγήο: 

Ζ ΠΑΔ νθείιεη κε έγγξαθν ηεο λα γλσζηνπνηεί ηελ εγθαζίδξπζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο γηα ηελ 
εμάιεηςε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ ζην πνδφζθαηξν θαη ηηο ελέξγεηεο θαη εθδειψζεηο 
πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ σο άλσ ζθνπνχ. 
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IΗ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΤΠΟΓΟΜΖ 
 
Άξζξν 24 – Γήπεδν γηα δηνξγαλώζεηο ηεο UEFA 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα δηαζέηεη γήπεδν γηα ηηο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο 

UEFA ην νπνίν λα βξίζθεηαη εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη εγθεθξηκέλν απφ ηελ 
ΔΠΟ. 
 

2 Δάλ ε ππνςήθηα ΠΑΔ δελ είλαη ηδηνθηήηεο ελφο γεπέδνπ, πξέπεη λα παξέρεη έλα γξαπηφ 
ζπκβφιαην (παξαρσξεηήξην) απφ ηνλ ηδηνθηήηε(εο) ηνπ γεπέδνπ(σλ) πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη. 
 

3 Σν παξαρσξεηήξην απηφ πξέπεη λα εγγπάηαη ηελ ρξήζε ηνπ γεπέδνπ(σλ) απφ ηελ 
ππνςήθηα ΠΑΔ γηα ηνπο εληφο έδξαο αγψλεο ηεο UEFA γηα ηελ πεξίνδν αδεηνδφηεζεο θαη 
αληίζηνηρα γηα ην ειιεληθφ πξσηάζιεκα Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο. 
 

4 Σν γήπεδν(α) πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηνλ 
Καλνληζκό Γεπέδσλ ηεο UEFA θαη λα έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ σο γήπεδν 
θαηεγνξίαο 2 ηεο UEFA. 

 
 
Άξζξν 25 – Πξνπνλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο – δηαζεζηκόηεηα 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα δηαζέηεη πξνπνλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, δηαζέζηκεο νιφθιεξν 

ηνλ ρξφλν. 
 

2 Δάλ ε ππνςήθηα ΠΑΔ δελ είλαη ν ηδηνθηήηεο ησλ πξνπνλεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πξέπεη 
λα παξέρεη έλα γξαπηφ ζπκβφιαην (παξαρσξεηήξην) απφ ηνλ ηδηνθηήηε(εο) ησλ 
πξνπνλεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 

3 Σν παξαρσξεηήξην απηφ πξέπεη λα εγγπάηαη ηελ ρξήζε ησλ πξνπνλεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ απφ φιεο ηηο νκάδεο ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ γηα ηελ πεξίνδν αδεηνδφηεζεο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα αλάπηπμεο ππνδνκψλ ηνπ. 

 
 
Άξζξν 26 – Πξνπνλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο – Διάρηζηεο ππνδνκέο 

 
Χο ειάρηζην, νη ππνδνκέο ησλ πξνπνλεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 
αλνηρηέο θαη θιεηζηέο εγθαηαζηάζεηο, απνδπηήξηα θαη ηαηξείν. 
 
 
Γηαηάμεηο εθαξκνγήο: (Άξζξα 24 – 26) 

Ζ ΠΑΔ νθείιεη λα θαηαζέηεη: 

 Αλαιπηηθά ζρεδηαγξάκκαηα θάζε κέξνπο ηνπ γεπέδνπ. 

 πκβφιαην παξαρψξεζεο ή απνδεηθηηθά ηδηνθηεζίαο ηνπ γεπέδνπ. 

Δπίζεο: 

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ γεπέδνπ θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ γίλεηαη 
απφ ην ηκήκα Αδεηνδφηεζεο. 

 Δθ’ φζνλ δελ ππάξρνπλ ηξνπνπνηήζεηο, ζε φηη αθνξά ηα ζρεδηαγξάκκαηα, δελ 
απαηηνχληαη λέα, αιιά γίλεηαη αλαθνξά ζηα ήδε ππνβιεζέληα. 
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IΗΗ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
 
Άξζξν 27 – Γξακκαηεία ηεο ΠΑΔ 

 
Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα δηνξίζεη επαξθή αξηζκφ ηθαλψλ ππαιιήισλ γηα ηελ γξακκαηεηαθή 
ππνζηήξημε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο.  
Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ρψξν γξαθείσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο.  
Πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίζεη φηη ηα γξαθεία είλαη αλνηθηά γηα επηθνηλσλία κε ηελ ΔΠΟ θαη ην 
θνηλφ, θαη φηη είλαη εμνπιηζκέλα ηνπιάρηζηνλ κε ηειέθσλν, θαμ θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 
 
 
Άξζξν 28 – Γεληθόο δηεπζπληήο 

 
Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα έρεη δηνξίζεη έλαλ γεληθφ δηεπζπληή, ππεχζπλν γηα ηελ θαζεκεξηλή 
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 
 
 
Άξζξν 29 – Οηθνλνκηθόο δηεπζπληήο 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα έρεη δηνξίζεη έλαλ εηδηθεπκέλν νηθνλνκηθφ δηεπζπληή 

ππεχζπλν γηα ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα. 
 

2 Ο νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο πξέπεη λα θαηέρεη: 

 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Λνγηζηή – Φνξνηερληθνχ Α΄ ηάμεο. 

 
 
Άξζξν 30 – Υπεύζπλνο ηύπνπ 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα έρεη δηνξίζεη έλαλ εηδηθεπκέλν ππεχζπλν ηχπνπ 

επηθνξηηζκέλν κε ηα ζέκαηα ηχπνπ. 
 

2 Ο ππεχζπλνο ηχπνπ πξέπεη λα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηίηινπο: 

α) Γίπισκα δεκνζηνγξάθνπ (ηαπηφηεηα ΔΖΔΑ), 

β) ‘’Αλαγλψξηζε ηθαλνηήησλ’’ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΠΟ βάζεη πξνυπεξεζίαο ζε 
ζπλαθή ζέκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ 3 έηε. 
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Άξζξν 31 – Ιαηξόο 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα έρεη δηνξίζεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηαηξφ ππεχζπλν γηα ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή ππνζηήξημε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ θαη ησλ πξνπνλήζεσλ 
θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε θαηά ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο. 
 

2 Οη ηίηινη ηνπ ηαηξνχ πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο 
πγείαο. (Άδεηα αζθήζεσο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο) 
 

3 Ο ηαηξφο πξέπεη λα είλαη λνκίκσο εγγεγξακκέλνο ζηελ ΔΠΟ. 
 
 
Άξζξν 32 – Φπζηνζεξαπεπηήο 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα έρεη δηνξίζεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ θπζηνζεξαπεπηή ππεχζπλν 

γηα ηελ ηαηξηθή αγσγή θαη ηηο καιάμεηο (καζάδ) γηα ηελ Α νκάδα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
πξνπνλήζεσλ θαη ησλ αγψλσλ. 
 

2 Οη ηίηινη ηνπ θπζηνζεξαπεπηή πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο 
αξρέο πγείαο. (Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θπζηνζεξαπεπηή) 
 

3 Ο θπζηνζεξαπεπηήο πξέπεη λα είλαη λνκίκσο εγγεγξακκέλνο ζηελ ΔΠΟ. 
 
 
Άξζξν 33 – Υπεύζπλνο αζθαιείαο 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα έρεη δηνξίζεη έλαλ εηδηθεπκέλν ππεχζπλν αζθαιείαο γηα ηα 

ζέκαηα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο. 
 

2 Ο ππεχζπλνο αζθαιείαο πξέπεη λα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηίηινπο: 

α) Γίπισκα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο κε βάζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ππφ ηελ 
αηγίδα ηεο ΔΠΟ, 

β) ‘’Αλαγλψξηζε ηθαλνηήησλ’’ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΠΟ βάζεη ζπκκεηνρήο ζε εηδηθφ 
πξφγξακκα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο ΔΠΟ, θαη πξνυπεξεζία ζε ζπλαθή 
ζέκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο. 

 
 
Άξζξν 34 – Φξνληηζηέο αζθαιείαο 

 
Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα απαζρνιεί εηδηθεπκέλνπο θξνληηζηέο αζθαιείαο ψζηε λα 
εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζηνπο εληφο έδξαο αγψλεο. 
Οη θξνληηζηέο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηελ ΔΠΟ, ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ Γεπέδσλ θαη Αζθάιεηαο & Πξνζηαζίαο ησλ Αγψλσλ ηεο ΔΠΟ θαη λφκηκα 
εγγεγξακκέλνη. 
 
 
Άξζξν 35 – Υπεύζπλνο ζύλδεζκνο κε ηνπο θηιάζινπο 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα έρεη δηνξίζεη έλα άηνκν σο ππεχζπλν ζχλδεζκν πνπ ζα 

ελεξγεί σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κε ηνπο θηιάζινπο. 
 

2 Ο ππεχζπλνο ζχλδεζκνο κε ηνπο θηιάζινπο πξέπεη λα ιακβάλεη ηαθηηθά κέξνο ζε 
ζπλαληήζεηο κε ηνπο δηνηθνχληεο ηελ ΠΑΔ θαη πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν 
αζθαιείαο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία. 
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Άξζξν 36 – Δπηθεθαιήο πξνπνλεηήο Α νκάδαο 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα έρεη δηνξίζεη έλαλ εηδηθεπκέλν επηθεθαιήο πξνπνλεηή 

ππεχζπλν γηα ηα πνδνζθαηξηθά ζέκαηα ηεο Α νκάδαο. 
 

2 Ο Δπηθεθαιήο Πξνπνλεηήο πξέπεη λα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ έγθπξν δίπισκα UEFA PRO ή 
άιιν έγθπξν ηζφηηκν μέλν δίπισκα, αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ UEFA.  
 

3 Ο Δπηθεθαιήο Πξνπνλεηήο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη εγγεγξακκέλνο ζηελ 
ΔΠΟ. 

 
 
Άξζξν 37 – Βνεζόο πξνπνλεηήο Α νκάδαο 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα έρεη δηνξίζεη έλαλ εηδηθεπκέλν πξνπνλεηή ν νπνίνο βνεζάεη 

ηνλ επηθεθαιήο πξνπνλεηή ζε φια ηα πνδνζθαηξηθά ζέκαηα ηεο Α νκάδαο. 
 

2 Ο βνεζφο πξνπνλεηήο Α νκάδαο πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα πξνζφληα: ηνπιάρηζηνλ έλα 
έγθπξν δίπισκα UEFA A ή άιιν έγθπξν ηζφηηκν μέλν δίπισκα, αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ 
UEFA.  
 

3 Ο Βνεζφο πξνπνλεηήο Α νκάδαο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη εγγεγξακκέλνο 
ζηελ ΔΠΟ. 

 
 
Άξζξν 38 – Δπηθεθαιήο πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ππνδνκώλ 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα έρεη δηνξίζεη έλαλ εηδηθεπκέλν επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλάπηπμεο ππνδνκψλ ππεχζπλν γηα ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ηερληθά 
ζέκαηα ηνπ ηκήκαηνο ππνδνκψλ. 
 

2 Ο επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ππνδνκψλ πξέπεη λα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ 
έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ πξνπνλεηηθνχο ηίηινπο: 

α) έλα έγθπξν δίπισκα UEFA A, 

β) Έγθπξν δίπισκα πξνπνλεηηθήο εθηφο UEFA, ηζφηηκν κε απηφ πνπ απαηηείηαη ζηελ 
πεξίπησζε α) παξαπάλσ θαη αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ UEFA, 

γ) UEFA Elite Youth A-Diploma πνπ εθδφζεθε απφ ηελ ΔΠΟ θαη αλαγλσξηζκέλν απφ 
ηελ UEFA. 
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Άξζξν 39 – Πξνπνλεηέο ηκεκάησλ ππνδνκήο 

 
1 Γηα θάζε ππνρξεσηηθή νκάδα λέσλ, ε ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα έρεη δηνξίζεη ηνπιάρηζηνλ 

έλαλ εηδηθεπκέλν πξνπνλεηή ππεχζπλν γηα φια ηα πνδνζθαηξηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 
κε απηήλ ηελ νκάδα. 
 

2 Σνπιάρηζηνλ έλαο πξνπνλεηήο ησλ ηκεκάησλ ππνδνκψλ πξέπεη λα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ 
έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ πξνπνλεηηθνχο ηίηινπο: 

α) έλα έγθπξν δίπισκα UEFA A, 

β) Έγθπξν δίπισκα πξνπνλεηηθήο εθηφο UEFA, ηζφηηκν κε απηφ πνπ απαηηείηαη ζηελ 
πεξίπησζε α) παξαπάλσ θαη αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ UEFA, 

γ) UEFA Elite Youth A-Diploma πνπ εθδφζεθε απφ ηελ ΔΠΟ θαη αλαγλσξηζκέλν απφ 
ηελ UEFA. 

 
3 Οη ππφινηπνη πξνπνλεηέο ησλ ηκεκάησλ ππνδνκψλ πξέπεη λα θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ: 

α) έλα έγθπξν δίπισκα UEFA Β, 

β) UEFA Elite Youth A-Diploma πνπ εθδφζεθε απφ ηελ ΔΠΟ θαη αλαγλσξηζκέλν απφ 
ηελ UEFA. 

 
 
Άξζξν 40 – Κνηλέο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ηίηινπο πξνπνλεηηθήο ηεο UEFA 

ζύκθσλα κε ηελ Σύκβαζε Πξνπνλεηηθήο ηεο UEFA 

 
1 Χο θάηνρνο ηνπ απαηηνχκελνπ δηπιψκαηνο πξνπνλεηηθήο ηεο UEFA ππφ ηελ έλλνηα ησλ 

άξζξσλ 36 έσο 39 ζεσξείηαη ν πξνπνλεηήο πνπ, ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο 
εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο Πξνπνλεηηθήο ηεο UEFA έρεη: 

α) ιάβεη δίπισκα πξνπνλεηηθήο ηεο UEFA απφ ηελ ΔΠΟ, ή 

β) ηνπιάρηζηνλ έρεη ζπκκεηνρή ζην απαηηνχκελν ζεκηλάξην πξνπνλεηηθήο ηεο UEFA. 
Απιή εγγξαθή ζην απαηηνχκελν ζεκηλάξην πξνπνλεηηθήο δελ αξθεί γηα ηελ 
εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ. 

 
2 Όινη νη δηπισκαηνχρνη πξνπνλεηέο πξέπεη λα είλαη λφκηκα εγγεγξακκέλνη ζηελ ΔΠΟ. 
 
 
Άξζξν 41 – Γηθαηώκαηα θαη θαζήθνληα 

 
1 Σα δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ νξίδεηαη ζηα Άξζξα 28 έσο 39 

παξαπάλσ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη γξαπηψο, είηε ζην ηπρφλ ππάξρνλ ζπκβφιαην, είηε κε 
απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΠΑΔ. 
 

2 Ζ πξφζιεςε ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη λφκηκε θαηά ηνπο πνδνζθαηξηθνχο 
θαλνληζκνχο θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 
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Άξζξν 42 – Υπνρξέσζε αληηθαηάζηαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 

 
1 Δάλ κία ζέζε πνπ νξίδεηαη ζηα Άξζξα 28 έσο 39 κείλεη ειεχζεξε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ αδεηνδφηεζεο, ε αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη, κέζα ζε έλα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιχ 60 εκεξψλ, απηή ε ζέζε ζα θαιπθζεί απφ θάπνηνλ πνπ θαηέρεη 
ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο. 
 

2 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κηα ζέζε κείλεη ειεχζεξε εμαηηίαο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο, 
ε ΔΠΟ κπνξεί λα ρνξεγήζεη κία παξάηαζε ζηελ πεξίνδν ησλ 60 εκεξψλ, κνλάρα εάλ 
πθίζηαηαη επαξθήο απφδεημε φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν ζπλερίδεη λα είλαη ηαηξηθά αλίθαλν 
γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
 

3 Ζ αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηελ ΔΠΟ θάζε ηέηνηα αληηθαηάζηαζε εληφο 
επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 

 
 
Γηαηάμεηο εθαξκνγήο: (Άξζξα 27 – 42) 

 Ζ εξγαζηαθή ζρέζε ησλ αλαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ ζηα σο άλσ άξζξα απνδεηθλχεηαη κε 
ηελ θαηάζεζε γξαπηνχ ζπκβνιαίνπ ή πξαθηηθνχ Γ.. κε ην νπνίν δηνξίδεηαη. 

 ην ζπκβφιαην ή ζην πξαθηηθφ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ξεηά ηα δηθαηψκαηα, νη 
ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα θάζε πξνζψπνπ. 

 Οη πξνζιήςεηο θαη νη ζπκβάζεηο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
(αλαγγειίεο πξφζιεςεο ζε αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ζθξάγηζε ζπκβνιαίνπ απφ αξκφδηα 
ΓΟΤ) 

 ε φηη αθνξά ηα δηπιψκαηα ησλ πξνπνλεηψλ, θαηαηίζεληαη θσηνηππίεο απηψλ, ε δε 
εγθπξφηεηά ηνπο επηβεβαηψλεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο ΔΠΟ. 

 Ζ εγθπξφηεηα θαη ε ηζνηηκία μέλσλ δηπισκάησλ, αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ UEFA, 
πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο ΔΠΟ. 
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IV.  ΝΟΜΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
 
Άξζξν 43 – Γήισζε αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηηο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλώζεηο ηεο 

UEFA 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα ππνβάιιεη κία λνκηθά έγθπξε δήισζε ζηελ νπνία λα 

βεβαηψλεη ηα αθφινπζα: 

α) φηη αλαγλσξίδεη σο δεζκεπηηθά θαηά λφκν ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο 
νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο FIFA, UEFA, ηεο ΔΠΟ θαη ηεο ιίγθαο θαζψο επίζεο 
θαη ηελ δηθαηνδνζία ηνπ CAS ηεο Λσδάλεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα 
ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο UEFA, 

β) φηη ζε εζληθφ επίπεδν ζα ζπκκεηέρεη ζε δηνξγαλψζεηο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλεο θαη 
ππφ ηελ αηγίδα ηεο ΔΠΟ (π.ρ. εζληθφ πξσηάζιεκα, εζληθφ θχπειιν), 

γ) φηη ζε δηεζλέο επίπεδν ζα ζπκκεηέρεη ζε δηνξγαλψζεηο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλεο 
απφ ηελ UEFA ή ηελ FIFA (πξνο απνθπγή ακθηβνιηψλ, ε δηάηαμε απηή δελ αθνξά 
θηιηθνχο αγψλεο), 

δ) φηη ζα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ ΔΠΟ γηα θάζε ζεκαληηθή αιιαγή, ζπκβάλ ή 
θαηάζηαζε κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, 

ε) φηη ππφζρεηαη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ηεξεί ηνλ θαλνληζκφ αδεηνδφηεζεο ησλ 
νκάδσλ ηεο ΔΠΟ, 

ζη) φηη ππφζρεηαη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ηεξεί ηνλ Καλνληζκό Αδεηνδόηεζεο θαη 
Οηθνλνκηθνύ Δπ Αγσλίδεζζαη ηεο UEFA, 

δ) φηη φια ηα ππνβαιιφκελα έγγξαθα είλαη πιήξε θαη αθξηβή, 

ε) φηη εμνπζηνδνηεί ην αξκφδην ηκήκα αδεηνδφηεζεο νκάδσλ θαη ηα φξγαλα 
αδεηνδφηεζεο νκάδσλ, ηελ δηνίθεζε ηεο UEFA, ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ 
Οκάδσλ θαη ηα Όξγαλα ηεο UEFA γηα ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο λα ειέγρνπλ θάζε 
ζρεηηθφ έγγξαθν θαη λα αλαδεηνχλ ζηνηρεία απφ θάζε ζρεηηθή δεκφζηα αξρή ή 
ηδησηηθφ θνξέα, 

ζ) φηη αλαγλσξίδεη φηη ε UEFA επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα δηελεξγεί ειέγρνπο 
ζπκκφξθσζεο ζε εζληθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 71. 

 
2 Ζ δήισζε πξέπεη λα θέξεη ππνγξαθή εμνπζηνδνηεκέλνπ γηα ππνγξαθή εθπξνζψπνπ ηεο 

ππνςήθηαο ΠΑΔ εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ηεο πξνο ηελ ΔΠΟ. 

 
 
Άξζξν 44 – Διάρηζηεο λνκηθέο πιεξνθνξίεο 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα ππνβάιιεη έλα αληίγξαθν ηνπ ελ ηζρχη λφκηκνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηνπ. 
 

2 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη επηπξφζζεηα λα ππνβάιιεη έλα απφζπαζκα απφ δεκφζηα 
ππεξεζία (π.ρ. Δκπνξηθφ Μεηξψν) ή έλα απφζπαζκα απφ ην κεηξψν νκάδσλ ηεο ΔΠΟ, 
πνπ ζα πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο: 

α) Δπσλπκία, 

β) Έδξα (δηεχζπλζε), 

γ) Ννκηθή κνξθή, 

δ) Καηάινγν λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο ππνγξαθή πξνζψπσλ, 

ε) Σχπν δεζκεπηηθήο ππνγξαθήο (αηνκηθή, ζπιινγηθή, θιπ). 
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Γηαηάμεηο εθαξκνγήο: 

 Δθ’ φζνλ έλα θαηαηεζέλ θαηαζηαηηθφ δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί, δελ απαηηείηαη ε εθ λένπ 
ππνβνιή ηνπ, αιιά κία έγθπξε βεβαίσζε πεξί κε ηξνπνπνίεζή ηνπ. 

 Σν απφζπαζκα ηνπ Μεηξψνπ ηεο Οκάδαο, ζα ιακβάλεηαη ελδνππεξεζηαθά. 

 Ο θαηάινγνο ησλ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο ππνγξαθήλ πξνζψπσλ θαη ν ηχπνο 
ηεο δεζκεπηηθήο ππνγξαθήο, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ. 

 
 
Άξζξν 45 – Γξαπηό Σπκβόιαην κε πνδνζθαηξηθή αλώλπκε εηαηξεία 

 
Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα ππνβάιιεη κία γξαπηή δήισζε πνπ ζα αλαθέξεη σο ειάρηζην ηα 
αθφινπζα: 

α) Ζ πνδνζθαηξηθή αλψλπκε εηαηξεία πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην ελ ηζρχη Καηαζηαηηθφ, 
ηνπο Καλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη απνθάζεηο ησλ FIFA, UEFA, ΔΠΟ θαη ηεο Super 
League. 

β) Ζ πνδνζθαηξηθή αλψλπκε εηαηξεία δελ επηηξέπεηαη λα εθρσξήζεη πεξαηηέξσ ην δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ηεο ζε κηα εζληθή ή δηεζλή δηνξγάλσζε. 

γ) Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηεο πνδνζθαηξηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο ζηηο δηνξγαλψζεηο απηέο 
παχεη λα ηζρχεη εάλ ε ΠΑΔ απνιέζεη ηελ ηδηφηεηα κέινπο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Έλσζεο Α΄ 
Δζληθήο. 

δ) Ζ ΔΠΟ δηαηεξεί ην δηθαίσκα έγθξηζεο ηεο νλνκαζίαο κε ηελ νπνία ε πνδνζθαηξηθή 
αλψλπκε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζηηο εζληθέο δηνξγαλψζεηο. 

ε) Ζ πνδνζθαηξηθή αλψλπκε εηαηξεία πξέπεη, θαηφπηλ αηηήκαηνο, δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ, λα 
ππνβάιιεη ηελ άπνςή ηεο, ζηνηρεία θαη έγγξαθα ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 
ζπκκεηνρή ηεο ζηελ εζληθή ή δηεζλή δηνξγάλσζε. 

 
 

V.  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
 
Άξζξν 46 – Υπόρξεε νληόηεηα θαη πιαίζην αλαθνξάο 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ ΔΠΟ ηε ζπλνιηθή λφκηκε εηαηξηθή δνκή ηνπ 

νκίινπ (ήηνη παξνπζίαζε ζε δηάγξακκα), λνκίκσο εγθεθξηκέλε απφ ηελ δηνίθεζε. 
 
2 Σν έγγξαθν απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζπγαηξηθή, θάζε 

ζπλδεδεκέλε νληφηεηα θαη θάζε ειέγρνπζα νληφηεηα κέρξη ηελ ηειηθή ειέγρνπζα κεηξηθή 
εηαηξεία, θαη ην ηειηθφ ειέγρνλ κέξνο. Κάζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ή ζπγαηξηθή απηήο ηεο 
κεηξηθήο εηαηξείαο πξέπεη επίζεο λα αλαθνηλψλεηαη. 
 

3 H λφκηκε εηαηξηθή δνκή ηνπ νκίινπ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη θαη λα αλαθέξεη ηα παξαθάησ: 

α) Δπσλπκία λνκηθήο νληφηεηαο, 

β) Σχπνο λνκηθήο νληφηεηαο, 

γ) Πιεξνθνξίεο γηα ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θάζε πνδνζθαηξηθή δξαζηεξηφηεηα, 

δ) Πνζνζηφ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο (θαη, αλ δηαθνξνπνηείηαη, ην πνζνζηφ κεηνρψλ κε 
δηθαίσκα ςήθνπ πνπ θαηέρνληαη), 

ε) Μεηνρηθφ Κεθάιαην, 
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ζη) χλνιν ελεξγεηηθνχ, 

δ) χλνιν εζφδσλ, 

ε) χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. 
 

4 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ θαζνξίδεη ην πιαίζην αλαθνξάο, ήηνη ηελ νληφηεηα ή ηνλ ζπλδπαζκφ 
νληνηήησλ αλαθνξηθά κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
πιεξνθνξίεο (π.ρ. ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα κηα εληαία νληφηεηα, ελνπνηεκέλεο 
ή ζπλδπαζκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) ζε 
ζπκθσλία κε ην Παξάξηεκα VII Β. 
 

5 Κάζε απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη πξνο πνδνζθαηξηζηέο πνπ απνξξέεη απφ 
ζπκβαηηθέο ή λνκηθέο ππνρξεψζεηο, φια ηα θφζηε/έζνδα γηα ηελ απφθηεζε/πψιεζε ηεο 
εγγξαθήο ελφο πνδνζθαηξηζηή θαη φια ηα έζνδα πνπ απνξξένπλ απφ ηα εηζηηήξηα πξέπεη 
λα θαηαινγίδνληαη ζηα βηβιία κηαο εθ ησλ νληνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην 
αλαθνξάο. 

 
 
Άξζξν 47 – Δηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

 
1 Πξέπεη λα ζπληαρζνχλ θαη λα ππνβιεζνχλ εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε 

ζρέζε κε ηελ θαηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο, πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο γηα 
ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξνο ηελ ΔΠΟ θαη πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
ηνπ θαηαιφγνπ ησλ απνθάζεσλ αδεηνδφηεζεο ζηελ UEFA. 
 

2 Οη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ αλεμάξηεην 
νξθσηφ ινγηζηή ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα V. 
 

3 Οη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ: 

α) Ηζνινγηζκφ, 

β) Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, 

γ) Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, 

δ) Πξνζαξηήκαηα, πνπ απνηεινχληαη απφ κηα πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ 
πξνηχπσλ θαη άιια επεμεγεκαηηθά πξνζαξηήκαηα, θαη 

ε) Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή επηζθφπεζε απφ ηε δηνίθεζε. 
 

4 Οη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο αλαθνίλσζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα VI θαη ηα ινγηζηηθά 
πξφηππα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα VII. Πξέπεη λα παξέρνληαη ζπγθξηηηθά 
πνζά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο. 
 

5 Αλ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηα ινγηζηηθά, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 4 παξαπάλσ, δελ ηθαλνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ηφηε ε ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα ζπληάμεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ψζηε 
λα ηθαλνπνηεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο νη νπνίεο πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ 
απφ έλαλ αλεμάξηεην νξθσηφ ινγηζηή φπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα V. 
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Άξζξν 48 – Φξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελδηάκεζεο πεξηόδνπ 

 
1 Δάλ ε θαηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ είλαη πέξαλ ησλ έμη 

κελψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπ θαηαιφγνπ ησλ απνθάζεσλ 
αδεηνδφηεζεο ζηελ UEFA, ηφηε πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ θαη λα ππνβιεζνχλ πξφζζεηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ ελδηάκεζε πεξίνδν. 
 

2 Ζ ελδηάκεζε πεξίνδνο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ αθνινπζεί ακέζσο κεηά ηελ 
θαηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο θαη ιήγεη ζε κηα εκεξνκελία κεηά απφ έμη κήλεο θαη 
πξνεγείηαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαηαιφγνπ ησλ 
απνθάζεσλ αδεηνδφηεζεο ζηελ UEFA. 
 

3 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη πιήξσο ή 
πεξηνξηζκέλα απφ αλεμάξηεην νξθσηφ ινγηζηή φπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα V. 
 

4 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ: 

α) Έλαλ ηζνινγηζκφ κέρξη ην ηέινο ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ θαη έλα ζπγθξηηηθφ 
ηζνινγηζκφ κέρξη ην ηέινο ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, 

β) Έλα ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ, κε ζπγθξηηηθνχο 
ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα ηε ζπγθξηηηθή ελδηάκεζε πεξίνδν ηνπ 
ακέζσο πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, 

γ) Μηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ, κε ζπγθξηηηθή δήισζε 
γηα ηε ζπγθξηλφκελε ελδηάκεζε πεξίνδν ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο, 

δ) αθή επεμεγεκαηηθά πξνζαξηήκαηα. 
 

5 Αλ ε ππνςήθηα ΠΑΔ δελ είρε ππνρξέσζε λα ζπληάμεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ελδηάκεζεο πεξηφδνπ γηα ηε ζπγθξηλφκελε ελδηάκεζε πεξίνδν ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηα ζπγθξηηηθά πνζά κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε πνζά απφ ηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ πιήξνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο. 
 

6 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ελδηάκεζεο πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο αλαθνίλσζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα VI. 
Πξφζζεηα ζηνηρεία ή ζεκεηψζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ε 
παξάιεηςή ηνπο ζα θαζηζηνχζε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ 
παξαπιαλεηηθέο. 
 

7 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα ίδηα 
ινγηζηηθά πξφηππα κε απηά πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθηφο ησλ αιιαγψλ ινγηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ έιαβαλ 
ρψξα κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ πην πξφζθαησλ νινθιεξσκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο ζα εκθαλίδνληαη ζηηο επφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  
– πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα δεισζνχλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ. 
 

8 Αλ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε ινγηζηηθή, φπσο θαζνξίδνληαη 
παξαπάλσ ζηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 7, δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ, ηφηε ε ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα ζπληάμεη 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο ηα 
νπνία πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ απφ έλαλ αλεμάξηεην νξθσηφ ινγηζηή φπσο πξνβιέπεηαη 
ζην Παξάξηεκα V. 
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Άξζξν 49 – Με ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο νκάδεο 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα απνδείμεη φηη κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ πνπ πξνεγείηαη ηεο 

πεξηφδνπ αδεηνδφηεζεο, δελ έρεη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο (φπσο θαζνξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα VIII) πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο κεηεγγξαθψλ πνπ πξνέθπςαλ πξηλ απφ 
ηελ παξειζνχζα 31ε Γεθεκβξίνπ. 
 

2 Χο νθεηιέο λννχληαη ηα πνζά πνπ νθείινληαη ζε πνδνζθαηξηθέο νκάδεο σο απνηέιεζκα 
κεηεγγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηεο απνδεκίσζεο 
θαηάξηηζεο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο αιιειεγγχεο φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 
Ηδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ Πνδνζθαηξηζηψλ ηεο FIFA, θαζψο επίζεο θαη θάζε 
νθεηιφκελν πνζφ κεηά ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ. 
 

3 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα ζπληάμεη θαη ππνβάιιεη ζηελ ΔΠΟ έλαλ πίλαθα νθεηιψλ απφ 
κεηεγγξαθέο, εθηφο αλ έρνπλ ήδε δεισζεί ηα ζηνηρεία ζηελ ΔΠΟ ζχκθσλα κε 
πθηζηάκελεο εζληθέο απαηηήζεηο κεηεγγξαθψλ. Απηφο πξέπεη λα ππνβιεζεί έζησ θαη αλ 
δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κεηεγγξαθέο/δαλεηζκνί θαηά ηε ζρεηηθή πεξίνδν. 
 

4 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη φιεο ηηο κεηεγγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλεηθψλ) πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 
αλεμαξηήησο ηνπ αλ ππάξρεη θάπνην πνζφ ζε εθθξεκφηεηα πξνο πιεξσκή ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ. Δπηπιένλ, ε ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη φιεο ηηο αμηψζεηο ηνπ 
απφ κεηεγγξαθέο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζχκθσλα κε ην εζληθφ 
δίθαην, ή δηαδηθαζίεο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ κηαο εζληθήο ή δηεζλνχο πνδνζθαηξηθήο 
αξρήο ή ζρεηηθνχ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. 
 

5 Ο πίλαθαο νθεηιψλ απφ κεηεγγξαθέο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη σο ειάρηζην ηηο παξαθάησ 
πιεξνθνξίεο (ζε ζρέζε κε θάζε κεηεγγξαθή πνδνζθαηξηζηή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δαλεηθψλ): 

α) Πνδνζθαηξηζηήο (πξνζδηνξηζκφο κε νλνκαηεπψλπκν θαη αξηζκφ δειηίνπ), 

β) Ζκεξνκελία ζπκθσλεηηθνχ κεηεγγξαθήο/ζπκθσλίαο δαλεηζκνχ, 

γ) Σελ νλνκαζία ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο, ζηελ νπνία ήηαλ εγγεγξακκέλνο 
πξνεγνπκέλσο ν πνδνζθαηξηζηήο, 

δ) Ακνηβή (ή δάλεην) πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηε κεηεγγξαθή θαη/ή νθεηιή 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνδεκίσζεο θαηάξηηζεο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο 
αιιειεγγχεο), 

ε) Σηο ινηπέο άκεζεο δαπάλεο απφθηεζεο ηεο εγγξαθήο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαη/ή είλαη 
νθεηιφκελα, 

ζη) Σν πνζφ πνπ ξπζκίζηεθε θαη εκεξνκελία πιεξσκήο, 

δ) Σν ππφινηπν πνπ είλαη πιεξσηέν κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ζε ζρέζε κε ηελ 
κεηεγγξαθή ηνπ θάζε πνδνζθαηξηζηή ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο εκεξνκελίαο 
νθεηιήο γηα θάζε κε θαηαβεβιεκέλν πνζφ, 

ε) Οπνηαδήπνηε νθεηιή κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ (πνπ κεηαθπιήζηεθε απφ ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ) ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θάζε 
απιήξσηνπ ζηνηρείνπ, καδί κε επεμεγεκαηηθφ ζρφιην θαη, 

ζ) Σα ππφ φξνπο πνζά (ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο) πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 
αθφκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ. 
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6 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα ζπκθσλήζεη ην ζπλνιηθφ παζεηηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 
πίλαθα νθεηιψλ κεηεγγξαθψλ κε ην πνζφ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ‘Λνγαξηαζκνί πιεξσηένη ζρεηηθά κε κεηεγγξαθέο 
πνδνζθαηξηζηψλ’ (αλ ηζρχεη) ή κε ηα ηεξνχκελα ινγηζηηθά αξρεία. Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ 
ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηνλ πίλαθα απηφ φιεο ηηο νθεηιέο αθφκα θαη αλ ε πιεξσκή δελ 
έρεη απαηηεζεί απφ ηνλ πηζησηή. 
 

7 Ο πίλαθαο νθεηιψλ απφ κεηεγγξαθέο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε θαη απηφ πξέπεη 
λα απνδεηθλχεηαη απφ κηα ζχληνκε δήισζε θαη ππνγξαθή εθ κέξνπο ηνπ εθηειεζηηθνχ 
νξγάλνπ ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ. 

 
 
Άξζξν 50 – Με ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο εξγαδόκελνπο θαη θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο/θνξνινγηθέο αξρέο 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα απνδείμεη φηη κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ πνπ πξνεγείηαη ηεο 

πεξηφδνπ αδεηνδφηεζεο δελ έρεη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο (φπσο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 
VIII) πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ή ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη θνξείο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο εμαηηίαο ζπκβαηηθψλ ή λφκηκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο εξγαδνκέλνπο ηνπ πνπ 
πξνέθπςαλ πξηλ απφ ηελ παξειζνχζα 31 Γεθεκβξίνπ. 
 

2 Χο νθεηιέο λννχληαη ηα πνζά εθείλα πνπ νθείινληαη ζε εξγαδφκελνπο ή ζε θνξνινγηθέο 
αξρέο θαη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο εμαηηίαο ζπκβαηηθψλ ή λφκηκσλ ππνρξεψζεσλ 
πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Πνζά πιεξσηέα ζε πξφζσπα πνπ, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, δελ 
απαζρνινχληαη πιένλ απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ, εκπίπηνπλ εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 
απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ θαη πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
ζπκβφιαην θαη/ή νξίδεηαη απφ ην λφκν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο νη 
νθεηιέο ππνινγίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 

3 Ο φξνο ‘’εξγαδφκελνη’’ ζπκπεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πξφζσπα: 

α) Όινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ 
Ηδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ Πνδνζθαηξηζηψλ ηεο FIFA, θαη 

β) Σν δηνηθεηηθφ, ηερληθφ, ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη πξνζσπηθφ αζθαιείαο πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα 28 έσο 33 θαη 35 έσο 39. 

 
4 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα ζπληάμεη έλαλ πίλαθα πνπ ζα εκθαλίδεη φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιήζεθαλ αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κέρξη  
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ πνπ πξνεγείηαη ηεο πεξηφδνπ αδεηνδφηεζεο, δει., φρη κφλν απηψλ πνπ 
παξακέλνπλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Ο πίλαθαο απηφο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ΔΠΟ. 
 

5 ε ζρέζε κε θάζε εξγαδφκελν πξέπεη λα παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α) Όλνκα ηνπ εξγαδφκελνπ, 

β) Θέζε/Ηδηφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ, 

γ) Ζκεξνκελία έλαξμεο απαζρφιεζεο, 

δ) Ζκεξνκελία ιήμεο απαζρφιεζεο (αλ ηζρχεη), 

ε) Σν ππφινηπν πνπ είλαη πιεξσηέν κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο 
ηεο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο γηα θάζε κε θαηαβεβιεκέλν ζηνηρείν, θαη 

ζη) Οπνηαδήπνηε νθεηιή κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ (πνπ κεηαθπιήζηεθε απφ ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ) ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο γηα θάζε κε 
θαηαβεβιεκέλν πνζφ, καδί κε επεμεγεκαηηθφ ζρφιην. 
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6 Ο πίλαθαο ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε θαη απηφ πξέπεη λα 
απνδεηθλχεηαη απφ κηα ζχληνκε δήισζε θαη ππνγξαθή εθ κέξνπο ηνπ εθηειεζηηθνχ 
νξγάλνπ ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ. 
 

7 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα ζπκθσλήζεη ην ζπλνιηθφ παζεηηθφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ 
πίλαθα εξγαδνκέλσλ κε ην πνζφ ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
γηα ‘Λνγαξηαζκνί πιεξσηένη ζε εξγαδφκελνπο’ (αλ ηζρχεη) ή κε ηα ηεξνχκελα ινγηζηηθά 
αξρεία.  
 

8 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηνλ ειεγθηή θαη/ή ζηελ ΔΠΟ ηα απαξαίηεηα 
γξαπηά ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνπλ ην νθεηιφκελν πνζφ (αλ ππάξρεη) κέρξη  
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο πεξηφδνπ αδεηνδφηεζεο θαζψο επίζεο 
θαη θάζε νθεηιή κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ πνπ πξνέθπςε απφ ζπκβαηηθέο θαη λφκηκεο 
ππνρξεψζεηο πξνο εξγαδνκέλνπο (πνπ κεηαθπιήζηεθε απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ) ζηηο 
αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο θαη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 
 
Άξζξν 51 – Γξαπηέο δειώζεηο πξν ηεο απόθαζεο αδεηνδόηεζεο 

 
1 Δληφο επηά (7) εκεξψλ πξν ηεο εκέξαο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα ιεθζεί ε απφθαζε 

αδεηνδφηεζεο απφ ην Πξσηνβάζκην Όξγαλν, ε ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα ππνβάιιεη 
γξαπηέο δειψζεηο πξνο ηελ ΔΠΟ.  
 

2 Οη γξαπηέο δειψζεηο πξέπεη λα αλαθέξνπλ εάλ ή φρη έρνπλ επέιζεη νπνηαδήπνηε 
ζπκβάληα ή πεξηζηαηηθά κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ δπζκελέο 
απνηέιεζκα ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ηζνινγηζκνχ ησλ πξνεγνχκελσλ ειεγκέλσλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή 
εμαθξηβσκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελδηάκεζεο πεξηφδνπ (αλ ηζρχεη).  
 

3 Αλ έρνπλ επέιζεη νπνηαδήπνηε ζπκβάληα ή πεξηζηαηηθά κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, ε 
επηζηνιή δειψζεσλ ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη κηα πεξηγξαθή ηεο θχζεο 
ηνπ ζπκβάληνο ή ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη κηα εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπ απνηειέζκαηνο, ή 
κηα δήισζε φηη ηέηνηα εθηίκεζε δε κπνξεί λα γίλεη. 
 

4 Ζ έγθξηζε απφ ηε δηνίθεζε πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κέζσ ππνγξαθήο εθ κέξνπο ηνπ 
εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ.  

 
 
Άξζξν 52 – Μειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 
1 Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ πξέπεη λα ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ζηελ ΔΠΟ φηη κπνξεί λα εμαθνινπζήζεη σο 
ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αδεηνδφηεζεο, αλ έρεη 
παξαβηάζεη νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο δείθηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 παξαθάησ. 
 

2 Αλ θάπνηα ππνςήθηα ΠΑΔ εκθαλίδεηαη φηη εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
πεξηγξάθνληαη απφ ην δείθηε 1 ή 2,ηφηε ζεσξείηαη φηη έρεη ππνπέζεη ζε παξαβίαζε ηνπ 
δείθηε: 

α) Γείθηεο 1: πλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα 

Ζ έθζεζε νξθσηνχ ινγηζηή ζε ζρέζε κε ηηο εηήζηεο ή ελδηάκεζεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  πνπ ππνβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 47 θαη 
48 ζπκπεξηιακβάλεη έκθαζε νπζίαο ή επηθπιαθηηθφ πφξηζκα/γλσκάηεπζε ζε ζρέζε 
κε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 
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β) Γείθηεο 2: Αξλεηηθή θαζαξή ζέζε 

Οη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνπ 
απαηηνχληαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ) πνπ ππνβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 47 εκθαλίδνπλ κηα θαζαξή ζέζε παζεηηθνχ ε νπνία έρεη επηδεηλσζεί ζε 
ζρέζε κε ην ζπγθξηηηθφ πνζφ πνπ πεξηέρεηαη ζηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο  ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ, ή ζηηο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο  πνπ ππνβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
φπνπ απαηηνχληαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ) εκθαλίδνπλ κηα θαζαξή ζέζε 
παζεηηθνχ ε νπνία έρεη επηδεηλσζεί ζε ζρέζε κε ην ζπγθξηηηθφ πνζφ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε θαηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο. 

 
3 Tα κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη 

ακέζσο κεηά ηελ ηειεπηαία θαηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ εηήζησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή, αλ ηζρχεη, ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελδηάκεζεο πεξηφδνπ. θαη ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ 
ηνπιάρηζηνλ νιφθιεξε ηελ πεξίνδν αδεηνδφηεζεο. 
 

4 Σα κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ: 

α) Μηα πξνυπνινγηζκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, κε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία 
γηα ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ρξήζε θαη ηελ ελδηάκεζε πεξίνδν (αλ ηζρχεη). 

β) Μηα θαηάζηαζε πξνυπνινγηζκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, κε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 
ακέζσο πξνεγνχκελε ρξήζε θαη ηελ ελδηάκεζε πεξίνδν (αλ ηζρχεη). 

γ) Πξνζαξηήκαηα, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ κηα ζχληνκε πεξηγξαθή γηα θάζε ζεκαληηθή 
παξαδνρή (κε παξαπνκπή ζηα ζρεηηθά ζέκαηα ησλ ηζηνξηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θαη άιισλ ζηνηρείσλ) πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζχληαμε ηεο 
πξνυπνινγηζκέλεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ηεο θαηάζηαζεο 
ηακεηαθψλ ξνψλ, θαζψο θαη κηα  πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ ηα κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. 

 
5 Σα κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε 

ηξηκεληαία βάζε. 
 

6 Σα κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζε ζπκθσλία κε 
ηηο ειεγκέλεο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαη λα αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο 
ινγηζηηθέο πνιηηηθέο κε εθείλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθηφο απφ κεηαβνιέο ζηε ινγηζηηθή πνιηηηθή, νη 
νπνίεο έρνπλ γίλεη κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ πιένλ πξφζθαησλ εηήζησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πεξηέρνληαη ζηηο επφκελεο εηήζηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ζα δειψλνληαη ιεπηνκεξή 
ζηνηρεία ησλ κεηαβνιψλ. 
 

7 Σα κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
δήισζεο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα VI. Πξφζζεηα ζηνηρεία ή ζεκεηψζεηο πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη αλ παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο ή αλ ε παξάιεηςή ηνπο ζα θαζηζηνχζε ηα 
κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παξαπιαλεηηθά. 
 

8 Σα κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία καδί κε ηηο παξαδνρέο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη 
πξέπεη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε θαη απηφ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ κηα 
ζχληνκε δήισζε θαη ππνγξαθή εθ κέξνπο ηνπ εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ ηεο ππφρξεεο 
επηρείξεζεο. 
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Μέξνο ΗΗΗ. Δπηηήξεζε ζπιιόγσλ από UEFA 
 

Κεθάιαην 1:  Γηθαηώκαηα, θαζήθνληα θαη ππνρξεώζεηο εκπιεθόκελσλ κεξώλ 
 
Άξζξν 53 – Υπνρξεώζεηο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθνύ Διέγρνπ Οκάδσλ 

 
1 Ζ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ: 

α) επηιέγεη, πξαγκαηνπνηεί θαη/ή απνθαζίδεη γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο 
φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 71, 

β) είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηαδηθαζία επηηήξεζεο ησλ νκάδσλ φπσο νξίδεηαη ζην 
Άξζξν 54 θαη πην ζπγθεθξηκέλα αμηνινγεί ηα ζηνηρεία πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηελ 
αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ θαη ππνβάιινληαη απφ ηελ ΔΠΟ, απνθαζίδεη εάλ είλαη νξζά θαη 
θαζνξίδεη αλ έρεη εθπιεξσζεί θάζε απαίηεζε επηηήξεζεο θαη ηη πξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο, αλ ππάξρνπλ, απαηηνχληαη, 

γ) δηεθπεξαηψλεη θάζε άιιε απνζηνιή πνπ νξίδεηαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 
Οξγαλσηηθνύ Καλνληζκνύ ηεο UEFA. 

 
2 Καηά ηελ δηεθπεξαίσζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ, ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ 

Οκάδσλ δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ αδεηνδνηεκέλσλ ΠΑΔ θαη εγγπάηαη 
ηελ απφιπηε ερεκχζεηα σο πξνο φια ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη. 
 

3 Ζ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ ζα ιακβάλεη πάληνηε ππφςε ηεο ηνπο 
γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ, θαη εηδηθφηεξα ηελ απνηξνπή νπνηαζδήπνηε 
πξνζπάζεηαο παξάθακςεο ηνπο. 

 
 
Άξζξν 54 – Γηαδηθαζία επηηήξεζεο 

 
1 Ζ δηαδηθαζία επηηήξεζεο αξρίδεη κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απνθάζεσλ αδεηνδφηεζεο απφ 

ηελ ΔΠΟ ζηελ δηνίθεζε ηεο UEFA θαη ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ 
αδεηνδφηεζεο. 
 

2 Ζ δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ειάρηζηα βαζηθά ζηάδηα: 

α) ηελ έθδνζε ησλ εγγξάθσλ επηηήξεζεο πξνο ηελ ΔΠΟ θαη ηελ αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ, 

β) ηελ επηζηξνθή ζπκπιεξσκέλσλ ησλ εγγξάθσλ επηηήξεζεο απφ ηελ αδεηνδνηεκέλε 
ΠΑΔ ζηελ ΔΠΟ, 

γ) ηελ αμηνιφγεζε θαη επηβεβαίσζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ εγγξάθσλ ηεο αδεηνδνηεκέλεο 
ΠΑΔ απφ ηελ ΔΠΟ, 

δ) ηελ ππνβνιή ησλ επηθπξσκέλσλ εγγξάθσλ απφ ηελ ΔΠΟ ζηελ Δπηηξνπή 
Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ, 

ε) ηελ αμηνιφγεζε ησλ εγγξάθσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ, 

ζη) ηπρφλ αίηεκα ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ 
Οκάδσλ, 

δ) ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ φπσο νξίδεηαη ζηηο 
νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Οξγαλσηηθνύ Καλνληζκνύ ηεο UEFA. 

 
3 Οη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο γηα ηα παξαπάλσ ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο επηηήξεζεο 

θνηλνπνηνχληαη εγθαίξσο απφ ηελ UEFA ζηελ ΔΠΟ. 
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Άξζξν 55 – Υπνρξεώζεηο ηεο ΔΠΟ 

 
1 Ζ ΔΠΟ πξέπεη λα: 

α) θνηλνπνηήζεη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο δηαδηθαζίαο επηηήξεζεο ζηελ 
αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ, 

β) ζπλεξγαζηεί κε ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ αλαθνξηθά κε ηα 
αηηήκαηα θαη ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ απαηηεί, 

γ) δηαζθαιίζεη θαη βεβαηψζεη, σο ειάρηζην θαη ζε ζπκθσλία κε ην Παξάξηεκα ΗΥ Ε, ηελ 
Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ φηη αλαθνξηθά κε ηνλ ηζνζθειηζκφ 
εζφδσλ-εμφδσλ, φια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ 
είλαη πιήξε θαη αληηζηνηρνχλ ζηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ πξνγελέζηεξα γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο αδεηνδφηεζεο νκάδσλ, 

δ) αμηνινγήζεη θαη επηβεβαηψζεη ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ φηη νη 
επηιεγκέλεο ππφρξεεο νληφηεηεο είλαη νη ίδηεο κε εθείλεο πνπ εθπιήξσζαλ ηα 
θξηηήξηα αδεηνδφηεζεο νκάδσλ θαη είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
δηαδηθαζίαο επηηήξεζεο νκάδσλ, 

ε) ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ γηα θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν 
πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηελ αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
δηαδηθαζίαο επηηήξεζεο θαζψο θαη γηα θάζε ζπκβάλ πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ 
απφθαζε αδεηνδφηεζήο ηεο, ην νπνίν ζπληζηά ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηελ αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ πξνγελέζηεξα. 

 
2 Καηά ηελ δηεθπεξαίσζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ, ε ΔΠΟ δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε θαη εγγπάηαη ηελ απφιπηε ερεκχζεηα σο πξνο φια ηα ζηνηρεία πνπ 
παξέρνληαη. 

 
 
Άξζξν 56 – Υπνρξεώζεηο ηεο αδεηνδνηεκέλεο ΠΑΔ 

 
Ζ αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ πξέπεη λα: 

α) ζπλεξγαζηεί κε ηελ ΔΠΟ θαη ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ αλαθνξηθά κε 
ηα αηηήκαηα ηνπο θαη ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ απαηηνχλ, 

β) ππνβάιιεη ζηελ ΔΠΟ θαη ζηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ φια ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη/ή ζρεηηθά έγγξαθα ψζηε λα απνδείμεη φηη πιεξνί φιεο ηηο 
απαηηήζεηο επηηήξεζεο, θαζψο θαη θάζε πξφζζεην έγγξαθν απαηηεζεί θαη ζεσξεζεί 
ζρεηηθφ κε ηελ ιήςε απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζία επηηήξεζεο (ε ππφρξεε νληφηεηα ή ν 
ζπλδπαζκφο ησλ νληνηήησλ αλαθνξηθά κε ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε παξνρή ζηνηρείσλ, 
πξέπεη λα είλαη νη ίδηεο κε εθείλεο ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο νκάδσλ), 

γ) ελεκεξψζεη έγθαηξα εγγξάθσο ηελ ΔΠΟ γηα θάζε κεηαγελέζηεξν ζπκβάλ πνπ ζπληζηά 
ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ πξνγελέζηεξα ζηελ ΔΠΟ. 
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Κεθάιαην 2:  Απαηηήζεηο επηηήξεζεο 
 
Άξζξν 57 – Έθηαζε εθαξκνγήο θαη εμαίξεζε 

 
1 Όιεο νη αδεηνδνηεκέλεο ΠΑΔ πνπ πξνθξίζεθαλ ζηηο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο 

UEFA πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο επηηήξεζεο, ήηνη κε ηελ απαίηεζε 
ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ (Άξζξα 58 έσο 63) θαζψο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο 
επηηήξεζεο (Άξζξα 64 έσο 68). 
 

2 Οη θάησζη νκάδεο εμαηξνχληαη απφ ηελ απαίηεζε ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ: 

α) κηα νκάδα πνπ πξνθξίλεηαη αγσληζηηθά ζηηο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA 
θαη ηεο ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα ζπκκεηνρήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 15, 

β) κηα αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ πνπ απνδεηθλχεη πσο έρεη ζρεηηθά έζνδα θαη έμνδα (θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην Άξζξν 58) ιηγφηεξα απφ 5 εθαηνκκχξηα επξψ αλαθνξηθά κε θαζεκία 
εθ ησλ δπν ρξήζεσλ πνπ έιεμαλ δπν ρξφληα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δηαζπιινγηθψλ 
δηνξγαλψζεσλ ηεο UEFA. Μηα ηέηνηα απφθαζε εμαίξεζεο ιακβάλεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ θαη είλαη νξηζηηθή. 

 
3 Αλ νη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αδεηνδνηεκέλεο ΠΑΔ έρνπλ ζπληαρζεί 

ζε λφκηζκα άιιν απφ ην επξψ, ηφηε γηα λα απνζαθεληζηεί αλ κπνξεί λα εμαηξεζεί ή κε 
απφ ηελ απαίηεζε ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ, ηα ζρεηηθά πνζά πξέπεη λα 
κεηαηξαπνχλ ζε επξψ ζχκθσλα κε ηελ κέζε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάο, φπσο απηή δεκνζηεχηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 
 

4 Δάλ ε πεξίνδνο αλαθνξάο γηα ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 
κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ησλ δψδεθα κελψλ, ηφηε ην φξην ησλ 5 εθαη. επξψ (ζρεηηθά 
έζνδα / ζρεηηθά έμνδα) ξπζκίδεηαη πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ αλάινγα κε ηελ έθηαζε 
ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Δλ ζπλερεία, ην πξνζαξκνζκέλν φξην ζπγθξίλεηαη κε ηα 
αληίζηνηρα ζρεηηθά έζνδα θαη ζρεηηθά έμνδα ηεο αδεηνδνηεκέλεο ΠΑΔ. 

 
 

I.  ΑΠΑΗΣΖΖ ΗΟΚΔΛΗΜΟΤ ΔΟΓΧΝ – ΔΞΟΓΧΝ  
 
Άξζξν 58 – Έλλνηα ησλ ζρεηηθώλ εζόδσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ εμόδσλ 

 
1 Σα ζρεηηθά έζνδα έρνπλ ηελ έλλνηα ησλ εζφδσλ απφ εηζηηήξηα, δηθαηψκαηα αλακεηάδνζεο, 

ρνξεγίεο θαη δηαθήκηζε, εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα, πιένλ είηε 
ηα θέξδε απφ ηελ δηάζεζε εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ ή ηα έζνδα απφ ηελ δηάζεζε 
εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ, ηα ππεξβάιινληα θέξδε απφ ηελ δηάζεζε παγίσλ 
ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά έζνδα. Γελ 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία ή νξηζκέλα εηζνδήκαηα απφ κε 
πνδνζθαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
 

2 Σα ζρεηηθά έμνδα έρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο ησλ πσιήζεσλ, ηηο δαπάλεο παξνρψλ 
πξνο εξγαδφκελνπο θαη άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα, πιένλ είηε ηελ απφζβεζε είηε ηηο δαπάλεο 
αγνξάο εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ, ηηο δαπάλεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα κεξίζκαηα. Γελ 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ απνκείσζε / απαμίσζε πάγησλ ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ, ηελ απφζβεζε / απαμίσζε πάγησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (εθηφο 
ησλ εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ), ηα έμνδα ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο ππνδνκψλ, 
ηα έμνδα ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο γηα ηελ θνηλφηεηα, θάζε άιιν κε ρξεκαηηθφ 
ζηνηρείν, ηηο δαπάλεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ νθείινληαη άκεζα ζηελ ζχλζεζε ησλ παγίσλ 
ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηηο θνξνινγηθέο δαπάλεο ή νξηζκέλα εηζνδήκαηα 
απφ κε πνδνζθαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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3 Σα ζρεηηθά έζνδα θαη ηα ζρεηηθά έμνδα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη θαη λα ξπζκίδνληαη απφ 
ηνλ αδεηνδνηεκέλν ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηα ηεξνχκελα ινγηζηηθά 
αξρεία, ήηνη ζηα ηζηνξηθά, ηξέρνληα ή κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε. 
 

4 Σα ζρεηηθά έζνδα θαη ηα ζρεηηθά έμνδα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε πξέπεη λα ξπζκίδνληαη έηζη 
ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ εχινγε αμία θάζε ηέηνηαο ζπλαιιαγήο. 
 

5 Σα ζρεηηθά έζνδα θαη ηα ζρεηηθά έμνδα δηεπθξηλίδνληαη ιεπηνκεξέζηεξα ζην Παξάξηεκα Υ. 
 
 
Άξζξν 59 – Έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο πεξηόδνπ 

 
1 Μηα νηθνλνκηθή πεξίνδνο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αμηνινγείηαη ν 

αδεηνδνηεκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο απαίηεζεο ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ. Καηά 
θαλφλα θαιχπηεη ηξεηο πεξηφδνπο αλαθνξάο:  

α) ηελ πεξίνδν αλαθνξάο πνπ ιήγεη ζην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ μεθηλνχλ νη 
δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA (εθεμήο: πεξίνδνο αλαθνξάο Σ), θαη 

β) ηελ πεξίνδν αλαθνξάο πνπ ιήγεη ζην εκεξνινγηαθφ έηνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
δηαζπιινγηθψλ δηνξγαλψζεσλ ηεο UEFA (εθεμήο: πεξίνδνο αλαθνξάο Σ-1), θαη 

γ) ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αλαθνξάο (εθεμήο: πεξίνδνο αλαθνξάο Σ-2). 

Γηα παξάδεηγκα, ε νηθνλνκηθή πεξίνδνο πνπ αμηνινγείηαη ζηελ πεξίνδν αδεηνδφηεζεο 
2015/16 θαιχπηεη ηηο πεξηφδνπο αλαθνξάο πνπ ιήγνπλ ην έηνο 2015 (πεξίνδνο αλαθνξάο 
Σ), ην έηνο 2014 (πεξίνδνο αλαθνξάο Σ-1) θαη ην έηνο 2013 (πεξίνδνο αλαθνξάο Σ-2). 
 

2 Καη' εμαίξεζε ηνπ θαλφλα απηνχ, ε πξψηε νηθνλνκηθή πεξίνδνο πνπ ζα αμηνινγεζεί γηα 
ηελ πεξίνδν αδεηνδφηεζεο 2013/14, θαιχπηεη κφλν δχν πεξηφδνπο αλαθνξάο, ήηνη ηηο 
πεξηφδνπο αλαθνξάο πνπ ιήγνπλ ην έηνο 2013 (πεξίνδνο αλαθνξάο Σ) θαη ην έηνο 2012 
(πεξίνδνο αλαθνξάο Σ-1). 

 
 
Άξζξν 60 – Έλλνηα ηνπ ηζνζθειηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ  

 
1 Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ εζφδσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ είλαη ην απνηέιεζκα 

ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ πνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ γηα θάζε πεξίνδν αλαθνξάο. 
 

2 Δάλ ηα ζρεηηθά έμνδα ελφο αδεηνδνηεκέλνπ είλαη ιηγφηεξα απφ ηα ζρεηηθά έζνδα γηα κία 
πεξίνδν αλαθνξάο, ηφηε ε ΠΑΔ παξνπζηάδεη πιεφλαζκα ζηνλ ηζνζθειηζκφ εζφδσλ – 
εμφδσλ. Δάλ ηα ζρεηηθά έμνδα κηαο ΠΑΔ είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα ζρεηηθά έζνδα γηα κία 
πεξίνδν αλαθνξάο, ηφηε ε ΠΑΔ παξνπζηάδεη έιιεηκκα ζηνλ ηζνζθειηζκφ εζφδσλ – 
εμφδσλ. 
 

3 Αλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ ηνπ επξψ, 
ηφηε ην απνηέιεζκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε επξψ 
ζχκθσλα κε ηελ κέζε ηξέρνπζα ηζνηηκία ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, φπσο δεκνζηεχηεθε 
απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 
 

4 Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ είλαη ην ζχλνιν ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο πνπ 
θαιχπηεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή πεξίνδν (ήηνη πεξίνδνη αλαθνξάο Σ, Σ-1 θαη Σ-2). 
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5 Δάλ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ είλαη ζεηηθφ (ίζν κε 
κεδέλ ή κεγαιχηεξν) ηφηε ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη πιεφλαζκα ζην ζπλνιηθφ 
απνηέιεζκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή πεξίνδν. Δάλ ην 
ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ είλαη αξλεηηθφ (κηθξφηεξν απφ 
κεδέλ) ηφηε ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη έιιεηκκα ζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηνπ 
ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή πεξίνδν. 
 

6 ε πεξίπησζε ειιείκκαηνο ζην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ 
γηα ηελ νηθνλνκηθή πεξίνδν, ν ππνςήθηνο κπνξεί λα απνδείμεη φηη ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα 
κεηψλεηαη απφ έλα πιεφλαζκα (εάλ ππάξρεη) πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ απφ ηηο δχν πεξηφδνπο αλαθνξάο 
πξηλ απφ ηελ πεξίνδν Σ-2 (ήηνη, ηηο πεξηφδνπο αλαθνξάο Σ-3 θαη Σ-4). 

 
 
Άξζξν 61 – Έλλνηα ηεο απνδεθηήο απόθιηζεο 

 
1 Χο απνδεθηή απφθιηζε λνείηαη ην κέγηζην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – 

εμφδσλ πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί γηα κηα ΠΑΔ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηζνζθειηζκνχ 
εζφδσλ – εμφδσλ, φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 63. 
 

2 Ζ απνδεθηή απφθιηζε αλέξρεηαη ζε 5 εθαη. Δπξψ. Μνιαηαχηα, κπνξεί λα ππεξβεί απηφ ην 
επίπεδν θαηά ηα αθφινπζα πνζά, κφλνλ εάλ απηή ε ππέξβαζε θαιχπηεηαη πιήξσο απφ 
εηζθνξέο θαηφρσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ θαη ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ: 

α) 45 εθαη. Δπξψ γηα ηελ νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ αμηνινγείηαη ζηηο πεξηφδνπο 
αδεηνδφηεζεο 2013/14 θαη 2014/15, 

β) 30 εθαη. Δπξψ γηα ηελ νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ αμηνινγείηαη ζηηο πεξηφδνπο 
αδεηνδφηεζεο 2015/16, 2016/17 θαη 2017/18, 

γ) έλα κηθξφηεξν πνζφ πνπ απνθαζηζηεί ελ επζέησ ρξφλσ απφ ηελ Δθηειεζηηθή 
Δπηηξνπή ηεο UEFA γηα ηηο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο πνπ αμηνινγεζνχλ ζηα επφκελα 
έηε. 

 
3 Οη εηζθνξέο θαηφρσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ θαη ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ (φπσο νξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ Γ) ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδεθηήο απφθιηζεο 
εάλ έρνπλ ιάβεη ρψξα θαη αλαγλσξηζηεί: 

α) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο απφ ηηο πεξηφδνπο αλαθνξάο Σ, Σ-1 ή Σ-2, ή 

β) ζηα ινγηζηηθά αξρεία κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο Σ. 

Ο ππνςήθηνο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο νπζίαο ηεο ζπλαιιαγήο, ε νπνία πξέπεη 
λα έρεη νινθιεξσζεί απφ θάζε άπνςε θαη ρσξίο λα πθίζηαηαη θακία αίξεζε. Μηα πξφζεζε 
ή δέζκεπζε εηζθνξάο ησλ ηδηνθηεηψλ, δελ αξθεί πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε απηή ε 
εηζθνξά. 
 

4 Δάλ νη εηζθνξέο θαηφρσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ θαη ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ πνπ έιαβαλ 
ρψξα πξηλ απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο έλαξμεο ησλ δηαζπιινγηθψλ δηνξγαλψζεσλ 
ηεο UEFA, δειψλνληαη απφ κηα ΠΑΔ ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο Σ-1 θαη έρνπλ 
ζπλππνινγηζηεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδεθηήο απφθιηζεο αλαθνξηθά κε ηελ 
νηθνλνκηθή πεξίνδν (Σ, Σ-1 θαη Σ-2) πνπ αμηνινγείηαη ζηελ πεξίνδν αδεηνδφηεζεο πνπ 
αξρίδεη ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο, ηφηε γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο νη 
εηζθνξέο ζα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ δεισζεί ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο Σ. 
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Άξζξν 62 – Σηνηρεία ηζνζθειηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ  

 
1 Μέρξη ηελ πξνζεζκία θαη κε ηελ κνξθή πνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί απφ ηελ δηνίθεζε ηεο 

UEFA, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαξηίζεη θαη ππνβάιιεη: 

α) ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο Σ-1, 

β) ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο Σ-2, εάλ 
δελ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα, 

γ) ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο Σ, εάλ 
έρεη παξαβηαζζεί θάπνηνο απφ ηνπο δείθηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 πνπ 
αθνινπζεί: 

 
2 Σα ζηνηρεία ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ πξέπεη: 

α) λα αθνξνχλ ηελ ίδηα νληφηεηα κε απηή ηεο αδεηνδνηνχκελεο ΠΑΔ, φπσο νξίδεηαη ζην 
Άξζξν 46, 

β) λα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ δηνίθεζε, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ κηα ζχληνκε δήισζε 
πνπ βεβαηψλεη ηελ πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, θαη ηελ ππνγξαθή γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ππνςήθηνπ. 

 
3 Αλ θάπνηνο ππνςήθηνο απνδείμεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ 

ηνπο δείθηεο 1 έσο 4, ζεσξείηαη φηη έρεη ππνπέζεη ζε παξαβίαζε ηνπ δείθηε: 

i) Γείθηεο 1: Βηψζηκε επηρείξεζε 

Ζ έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζε ζρέζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο (ήηνη ηελ πεξίνδν αλαθνξάο Σ-1) ή ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο (εάλ ππάξρνπλ) πνπ ππνβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 47 θαη 
48, ζπκπεξηιακβάλεη έκθαζε νπζίαο ή επηθπιαθηηθφ πφξηζκα/γλσκάηεπζε ζε 
ζρέζε κε βηψζηκε επηρείξεζε. 

ii) Γείθηεο 2: Αξλεηηθή θαζαξή ζέζε 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ήηνη ε πεξίνδνο αλαθνξάο Σ-1) πνπ 
ππνβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 47 γλσζηνπνηνχλ θαζαξή ζέζε 
παζεηηθνχ ε νπνία έρεη επηδεηλσζεί ζε ζρέζε κε ην ζπγθξηηηθφ πνζφ πνπ 
πεξηέρεηαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ 
(ήηνη ε πεξίνδνο αλαθνξάο Σ-2), ή νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 
ππνβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 48, γλσζηνπνηνχλ κηα θαζαξή ζέζε 
παζεηηθνχ πνπ έρεη επηδεηλσζεί ζε ζρέζε κε ην ζπγθξηηηθφ πνζφ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε θαηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο (ήηνη ε πεξίνδνο αλαθνξάο 
Σ-1). 

iii) Γείθηεο 3: Απνηέιεζκα ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ 

Ο ππνςήθηνο παξνπζηάδεη έιιεηκκα ζηνλ ηζνζθειηζκφ εζφδσλ – εμφδσλ, 
φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 60 ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ή θαη ζηηο δχν πεξηφδνπο 
αλαθνξάο Σ-1 θαη Σ-2. 

iv) Γείθηεο 4: Λεμηπξφζεζκεο νθεηιέο 

Ο ππνςήθηνο έρεη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο πνπ 
μεθηλνχλ νη δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA, φπσο θαζνξίδεηαη 
εηδηθφηεξα ζηα Άξζξα 65 θαη 66. 
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4 Πξφζζεηα, ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα 
δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην λα θαηαξηίζεη θαη ππνβάιιεη νπνηεδήπνηε πξφζζεηα ζηνηρεία, 
ηδηαίηεξα εάλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ φηη: 

α) νη δαπάλεο παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ππεξβαίλνπλ θαηά 70% ηα ζπλνιηθά 
έζνδα, ή 

β) ην θαζαξφ ρξένο ππεξβαίλεη ην 100% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 
 
Άξζξν 63 – Δθπιήξσζε ηεο απαίηεζεο ηζνζθειηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ  

 
1 Ζ απαίηεζε ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ εθπιεξψλεηαη εάλ δελ έρεη παξαβηαζζεί 

θαλέλαο δείθηεο (φπσο θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 62(3)) θαη ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη 
πιεφλαζκα ζηνλ ηζνζθειηζκφ εζφδσλ – εμφδσλ γηα ηηο πεξηφδνπο αλαθνξάο Σ-2 θαη Σ-1. 
 

2 Ζ απαίηεζε ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ εθπιεξψλεηαη αθφκε θαη εάλ έρεη 
παξαβηαζζεί έλαο δείθηεο (φπσο θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 62(3)), εάλ: 

α) ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ζπλνιηθφ πιεφλαζκα ζηνλ ηζνζθειηζκφ εζφδσλ – εμφδσλ 
γηα ηηο πεξηφδνπο αλαθνξάο Σ-2, Σ-1 θαη Σ, ή 

β) ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ζπλνιηθφ έιιεηκκα ζηνλ ηζνζθειηζκφ εζφδσλ – εμφδσλ 
γηα ηηο πεξηφδνπο αλαθνξάο Σ-2, Σ-1 θαη Σ ην νπνίν εκπίπηεη ζηα πιαίζηα ηεο 
απνδεθηήο απφθιηζεο (φπσο θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 61), έρνληαο ζπλππνινγίζεη ην 
πιεφλαζκα (εάλ ππάξρεη) γηα ηηο πεξηφδνπο αλαθνξάο Σ-3 θαη Σ-4 (φπσο νξίδεηαη 
ζην Άξζξν 60(6)). 

 
3 Ζ απαίηεζε ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ δελ εθπιεξψλεηαη εάλ ν ππνςήθηνο 

παξνπζηάδεη ζπλνιηθφ έιιεηκκα ζηνλ ηζνζθειηζκφ εζφδσλ – εμφδσλ γηα ηηο πεξηφδνπο 
αλαθνξάο Σ-2, Σ-1 θαη Σ ην νπνίν ππεξβαίλεη ηα πιαίζηα ηεο απνδεθηήο απφθιηζεο (φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 61), έρνληαο ζπλππνινγίζεη ην πιεφλαζκα (εάλ ππάξρεη) γηα ηηο 
πεξηφδνπο αλαθνξάο Σ-3 θαη Σ-4 (φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 60(6)). 
 

4 Δάλ ε απαίηεζε ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ δελ εθπιεξψλεηαη, ηφηε, 
ζπλππνινγίδνληαο ηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΥΗ, ε 
Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ κπνξεί λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζηα 
Γηθαηνδνηηθά Όξγαλα ηα νπνία ζα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ρσξίο θαζπζηέξεζε, 
ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηνλ Πεηζαξρηθφ Καλνληζκφ ηεο UEFA γηα 
θαηεπείγνπζεο ππνζέζεηο. 
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II.  ΑΛΛΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ  
 
Άξζξν 64 – Μειινληηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία – Δληζρπκέλν  

 
1 Μέρξη ηελ πξνζεζκία θαη κε ηελ κνξθή πνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί απφ ηελ δηνίθεζε ηεο 

UEFA, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαξηίζεη θαη ππνβάιιεη, εθηελέζηεξα κειινληηθά 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχληαη απφ: 

α) επηθαηξνπνίεζε ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί 
ζηνλ εθδφηε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 52, εάλ ππάξρεη παξαβίαζε ηνπ δείθηε 1 θαη/ή 2, 
φπσο νξίδνληαη ζηα Άξζξα 52(2) θαη 62(3), 

β) λέα κειινληηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία, εάλ ππάξρεη παξαβίαζε ηνπ δείθηε 3 θαη/ή 4, 
φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 62(3). 

 
2 Σα εθηελέζηεξα κειινληηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ δσδεθάκελε 

πεξίνδν πνπ μεθηλά ακέζσο κεηά ηελ θαηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάο Σ (εθεμήο: πεξίνδνο αλαθνξάο Σ+1). 
 

3 Σα εθηελέζηεξα κειινληηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ: 

α) κηα θαηάζηαζε πξνυπνινγηζκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, κε ζπγθξηηηθά εηήζηα 
ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο Σ (εάλ ηζρχεη), 

β) κηα θαηάζηαζε πξνυπνινγηζκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, κε ζπγθξηηηθά εηήζηα ζηνηρεία 
γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο Σ (εάλ ηζρχεη), 

γ) έλα πξνυπνινγηζκέλν ηζνινγηζκφ, κε ζπγθξηηηθά εηήζηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 
αλαθνξάο Σ (εάλ ηζρχεη), 

δ) πξνζαξηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εχινγσλ παξαδνρψλ, θηλδχλσλ θαη 
ζχγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε πξαγκαηηθά πνζά, θαη 

ε) έλα ζρέδην γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – 
εμφδσλ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο Σ+1 βάζεη ηεο θαηάζηαζεο πξνυπνινγηζκέλσλ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο καδί κε ξπζκίζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ 
εζφδσλ θαη εμφδσλ, σο δένλ. 

 
4 Πξφζζεηα, νη δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 52(4) έσο 52(7) ηζρχνπλ θαη' αλαινγία ζηα 

εθηελέζηεξα κειινληηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 
 
 
Άξζξν 65 – Με ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο νκάδεο – Δληζρπκέλν  

 
1 Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη κέρξη ηελ 30 Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν 

αξρίδνπλ νη δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA, δελ έρεη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο 
(φπσο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα VIII) έλαληη άιισλ νκάδσλ, σο απνηέιεζκα 
κεηεγγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα κέρξη ηελ 30 Ηνπλίνπ. 
 

2 Οθεηιέο είλαη ηα πνζά πνπ νθείινληαη ζε νκάδα σο απνηέιεζκα κεηεγγξαθηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηεο απνδεκίσζεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 
ζπλεηζθνξάο αιιειεγγχεο φπσο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Ηδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ 
Πνδνζθαηξηζηψλ ηεο FIFA, θαζψο επίζεο θαη θάζε πνζφ πνπ νθείιεηαη κεηά ηελ 
εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ. 
 

3 Μέρξη ηελ πξνζεζκία θαη κε ηελ κνξθή πνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί απφ ηελ δηνίθεζε ηεο 
UEFA, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαξηίζεη θαη ππνβάιιεη έλαλ πίλαθα πιεξσηέσλ γηα ηηο 
κεηεγγξαθέο, αθφκε θαη εάλ δελ έρνπλ ππάξμεη κεηεγγξαθέο ή δαλεηζκνί θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ. 
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4 Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα δειψζεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηεγγξαθψλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλεηθψλ) πνπ έρνπλ αλαιεθζεί έσο ηελ 30 Ηνπλίνπ, 
αλεμαξηήησο ηνπ αλ ππάξρεη θάπνην πνζφ ζε εθθξεκφηεηα ζηηο 30 Ηνπλίνπ. Πξφζζεηα, ν 
ππνςήθηνο πξέπεη λα δειψζεη φιεο ηηο κεηεγγξαθέο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν λνκηθψλ 
δηαδηθαζηψλ ελψπηνλ θάπνηνπ εζληθνχ ή δηεζλνχο αζιεηηθνχ νξγάλνπ, δηαηηεηηθνχ 
δηθαζηεξίνπ ή θξαηηθνχ δηθαζηεξίνπ. 
 

5 Ο πίλαθαο πιεξσηέσλ γηα ηηο κεηεγγξαθέο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζην ην 
αθφινπζα ζηνηρεία (ζε ζρέζε κε ηελ κεηεγγξαθή θάζε πνδνζθαηξηζηή 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλεηθψλ): 

α) Σνλ πνδνζθαηξηζηή (πξνζδηνξηζκφο κε φλνκα / αξηζκφ), 
β) Σελ εκεξνκελία ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κεηεγγξαθήο / δαλεηζκνχ, 
γ) Σν φλνκα ηεο νκάδαο ε νπνία θαηείρε πξνεγνπκέλσο ηεο εγγξαθή, 
δ) Σελ ακνηβή (ή δάλεην) πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηε κεηεγγξαθή θαη/ή νθεηιή 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνδεκίσζεο θαηάξηηζεο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο 
αιιειεγγχεο), 

ε) Σηο ινηπέο άκεζεο δαπάλεο απφθηεζεο ηεο εγγξαθήο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαη/ή είλαη 
νθεηιφκελα, 

ζη) Σν πνζφ πνπ ξπζκίζηεθε θαη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο, 
δ) Σν πιεξσηέν ππφινηπν θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ αλαθνξηθά κε θάζε κεηεγγξαθή 

πνδνζθαηξηζηή, 
ε) Σελ εκεξνκελία ή εκεξνκελίεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θάζε απιήξσηνπ ζηνηρείνπ 

ησλ πιεξσηέσλ γηα ηηο κεηεγγξαθέο, θαη 
ζ) Σα ππφ φξνπο πνζά (ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο) πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

αθφκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηελ 30 Ηνπλίνπ. 
 

6 Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπκθσλήζεη ην ζπλνιηθφ παζεηηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 
πίλαθα νθεηιψλ κεηεγγξαθψλ κε ην πνζφ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα "Λνγαξηαζκνί πιεξσηένη ζρεηηθά κε κεηεγγξαθέο 
πνδνζθαηξηζηψλ" (αλ ηζρχεη) ή κε ηα ηεξνχκελα ινγηζηηθά αξρεία. Ο ππνςήθηνο 
ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηνλ πίλαθα απηφ φιεο ηηο νθεηιέο αθφκα θαη αλ ε πιεξσκή δελ 
έρεη απαηηεζεί απφ ηνλ πηζησηή. 
 

7 Ο πίλαθαο νθεηιψλ απφ κεηεγγξαθέο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε θαη απηφ πξέπεη 
λα απνδεηθλχεηαη απφ κηα ζχληνκε δήισζε θαη ππνγξαθή εθ κέξνπο ηνπ εθηειεζηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ππνςήθηνπ. 
 

8 Δάλ ν ππνςήθηνο παξαβηάδεη ηνλ δείθηε 4 φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 62(3), ηφηε πξέπεη λα 
απνδείμεη επίζεο φηη, κέρξη ηελ επφκελε 30 επηεκβξίνπ, δελ έρεη θακία ιεμηπξφζεζκε 
νθεηιή έλαληη άιισλ νκάδσλ σο απνηέιεζκα κεηεγγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
έιαβαλ ρψξα κέρξη ηελ 30 επηεκβξίνπ. Οη παξάγξαθνη 2 έσο 7 ηζρχνπλ θαη' αλαινγία. 

 
 
Άξζξν 66 – Με ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο εξγαδόκελνπο θαη θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο/θνξνινγηθέο αξρέο – Δληζρπκέλν  

 
1 Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη κέρξη ηελ 30 Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν 

αξρίδνπλ νη δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA, δελ έρεη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο 
(φπσο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα VIII) έλαληη ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη/ή θνξέσλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο / θνξνινγηθψλ αξρψλ (φπσο νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ Άξζξνπ 
50), πνπ πξνέθπςαλ πξηλ απφ ηελ 30 Ηνπλίνπ. 

 
2 Μέρξη ηελ πξνζεζκία θαη κε ηελ κνξθή πνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί απφ ηελ δηνίθεζε ηεο 

UEFA, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαξηίζεη θαη ππνβάιιεη κηα δήισζε πνπ ζα βεβαηψλεη 
ηελ απνπζία ή ηελ χπαξμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ έλαληη ππαιιήισλ θαη/ή θνξέσλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο / θνξνινγηθψλ αξρψλ. 
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3 Πξέπεη λα παξέρνληαη θαη' ειάρηζην ηα παξαθάησ ζηνηρεία, ζε ζρέζε κε θάζε 
ιεμηπξφζεζκε νθεηιή έλαληη ππαιιήισλ, καδί κε επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο: 

α) Όλνκα ηνπ εξγαδφκελνπ, 

β) Θέζε / ηδηφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ, 

γ) Ζκεξνκελία έλαξμεο απαζρφιεζεο, 

δ) Ζκεξνκελία ιήμεο απαζρφιεζεο (αλ ηζρχεη), θαη 

ε) Λεμηπξφζεζκν ππφινηπν κέρξη ηελ 30 Ηνπλίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
εκεξνκελίαο πιεξσκήο θάζε ιεμηπξφζεζκνπ ζηνηρείνπ. 

 
4 Πξέπεη λα παξέρνληαη θαη' ειάρηζην ηα παξαθάησ ζηνηρεία, ζε ζρέζε κε θάζε 

ιεμηπξφζεζκε νθεηιή έλαληη ππαιιήισλ, θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο / θνξνινγηθψλ 
αξρψλ, καδί κε επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο: 

α) Όλνκα ηνπ πηζησηή, 

β) Λεμηπξφζεζκν ππφινηπν κέρξη ηελ 30 Ηνπλίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
εκεξνκελίαο πιεξσκήο θάζε ιεμηπξφζεζκνπ ζηνηρείνπ. 

 
5 Ζ δήισζε πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε θαη απηφ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ κηα 

ζχληνκε δήισζε θαη ππνγξαθή εθ κέξνπο ηνπ εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ππνςήθηνπ. 
 

6 Δάλ ν ππνςήθηνο παξαβηάδεη ηνλ δείθηε 4 φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 62(3), ηφηε πξέπεη λα 
απνδείμεη επίζεο φηη, κέρξη ηελ επφκελε 30 επηεκβξίνπ, δελ έρεη θακία ιεμηπξφζεζκε 
νθεηιή (φπσο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα VIII) έλαληη ππαιιήισλ, θνξέσλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο / θνξνινγηθψλ αξρψλ πνπ πξνέθπςε κέρξη ηελ 30 επηεκβξίνπ. Οη 
παξάγξαθνη 2 έσο 5 ηζρχνπλ θαη’ αλαινγία. 

 
 
Άξζξν 67 – Υπνρξέσζε δήισζεο κεηαγελέζηεξσλ ζπκβάλησλ 

 
1 Ο ππνςήθηνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη εγθαίξσο θαη εγγξάθσο θάζε ζεκαληηθή 

κεηαβνιή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε πεξηνξηζηηθά, κεηαγελέζηεξσλ ζπκβάλησλ κεγάιεο 
νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αδεηνδφηεζεο. 
 

2 Σα ζηνηρεία πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηε δηνίθεζε πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ κηα 
πεξηγξαθή ηεο θχζεο ηνπ ζπκβάληνο ή ηεο ζπλζήθεο θαη κηα εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 
απνηειέζκαηνο, ή κηα δήισζε (κε βάζηκνπο ιφγνπο ππνζηήξημεο) φηη ηέηνηα εθηίκεζε δελ 
είλαη δπλαηφ λα γίλεη. 

 
 
Άξζξν 68 – Κνηλή δηάηαμε 

 
Δάλ δελ εθπιεξψλεηαη κία απφ ηηο άιιεο απαηηήζεηο παξαθνινχζεζεο φπσο νξίδνληαη ζηα 
Άξζξα 64 έσο 67, ηφηε ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ κπνξεί λα παξαπέκςεη ηελ 
ππφζεζε ζηα Γηθαηνδνηηθά Όξγαλα ηα νπνία ζα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηνλ Πεηζαξρηθφ Καλνληζκφ ηεο UEFA 
γηα θαηεπείγνπζεο ππνζέζεηο. 
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Μέξνο ΗV. Σειηθέο δηαηάμεηο 
 
Άξζξν 69 – Έγθπξν θείκελν θαη γιώζζα επηθνηλσλίαο 

 
1 Κάζε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ΠΑΔ θαη ηεο ΔΠΟ γίλεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 
2 Κάζε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο UEFA θαη ηεο ΔΠΟ θαη/ή ηεο αδεηνδνηεκέλεο ΠΑΔ πξέπεη λα 

είλαη ζε κία απφ ηηο ηξεηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο UEFA (Αγγιηθή, Γαιιηθή θαη Γεξκαληθή). 
Ζ UEFA κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ ΔΠΟ θαη/ή ηελ αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ κηα πηζηνπνηεκέλε 
κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ κε δηθή ηνπο δαπάλε. 

 
 
Άξζξν 70 – Παξαξηήκαηα 

 
Όια ηα παξαξηήκαηα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ. 
 
 
Άξζξν 71 – Οηθνλνκηθνί έιεγρνη ζπκκόξθσζεο 

 
1 Ζ UEFA θαη/ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη θνξείο ηεο δηαηεξνχλ ην 

δηθαίσκα, αλά πάζα ζηηγκή, λα δηελεξγνχλ νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο ηεο 
ΔΠΟ, θαη παξνπζία ηεο ηειεπηαίαο, ζηηο ππνςήθηεο ή αδεηνδνηεκέλεο ΠΑΔ. 
 

2 θνπφο ησλ νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ε ΔΠΟ, θαζψο 
επίζεο θαη θάζε ππνςήθηα ή αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ, πιεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη φηη ε 
άδεηα ρνξεγήζεθε ζσζηά ηελ ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ηεο ΔΠΟ. 
 

3 Γηα ηνλ ζθνπφ ησλ νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο, ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 
αζπκθσλίαο ζηελ εξκελεία ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αδεηνδφηεζεο νκάδσλ κεηαμχ ηεο 
έθδνζεο ζηελ επίζεκε γιψζζα ηεο UEFA θαη ηεο παξνχζεο έθδνζεο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, ηφηε ππεξηζρχεη ε έθδνζε ηεο επίζεκεο γιψζζαο ηεο UEFA. 

 
 
Άξζξν 72 – Πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο 

 
Οπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κπνξεί λα ηηκσξεζεί απφ ηελ UEFA 
ζχκθσλα κε ηνλ Πεηζαξρηθό Καλνληζκό ηεο UEFA, θαη απφ ηελ ΔΠΟ ζχκθσλα κε ηνλ 
Πεηζαξρηθφ Καλνληζκφ ηεο ΔΠΟ. 
 
 
Άξζξν 73 – Γηαηάμεηο εθαξκνγήο 

 
Ζ δηνίθεζε ηεο UEFA ζα ιάβεη ηηο απνθάζεηο θαη πηνζεηήζεη κε κνξθή νδεγηψλ, ηηο ιεπηνκεξείο 
δηαηάμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ. 
 
 
Άξζξν 74 – Έγθξηζε, θαηάξγεζε θαη έλαξμε ηζρύνο 

 
1 Ο παξψλ θαλνληζκφο εγθξίζεθε απφ ην Γ.. ηεο ΔΠΟ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο  

17ε Γεθεκβξίνπ 2010. 
 

2 Ο παξψλ θαλνληζκφο αληηθαζηζηά ηνλ Καλνληζκφ Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ ηεο ΔΠΟ 
(Έθδνζε 2006). 
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3 Ο παξψλ θαλνληζκφο ηίζεηαη ζε ηζρχ άκεζα κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ, κε ηηο αθφινπζεο 
εμαηξέζεηο: 

α) Σα Άξζξα 53 έσο 56 θαη 64 έσο 68, ηα νπνία ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ ηελ 1 Ηνπλίνπ 2011, 

β) Σα Άξζξα 57 έσο 63, ηα νπνία ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο πνπ ιήγεη ην έηνο 2012, φπσο θαζνξίδεηαη ζην 
Άξζξν 59(2). 

 
ΑΘΖΝΑ, 17 Γεθεκβξίνπ 2010 

 
Γηα ηελ ΔΠΟ 

 
 Πξφεδξνο Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο 

 ΟΦΟΚΛΖ ΠΗΛΑΒΗΟ  Dr.ΗΧΑΝΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η:  Οξγαλόγξακκα ησλ ΠΑΔ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΝ ΠΑΔ 
 

(Άξζξα 27 έσο 39 ησλ Γηνηθεηηθψλ Κξηηεξίσλ) 
 
 

 
 

Γ.. ΠΑΔ

Πξφεδξνο - Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Γξακκαηεία 
ΠΑΔ

Γεληθφο 
Γηεπζπληήο

Οηθνλνκηθφο 
Γηεπζπληήο

Τπεχζπλνο 
Σχπνπ

Δπηθεθαιήο Πξνπνλεηήο Α΄ Οκάδαο

Βνεζφο Πξνπνλεηήο Α΄ Οκάδαο

Δπηθεθαιήο Πξνγξάκκαηνο 
Αλάπηπμεο Τπνδνκψλ

Πξνπνλεηέο Σκεκάησλ Τπνδνκήο

Ηαηξφο

Φπζηνζεξαπεπηήο

Τπεχζπλνο 
αζθαιείαο

Φξνληηζηέο 
αζθαιείαο

Τπεχζπλνο 
χλδεζκνο κε 

Φηιάζινπο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ:  Γηάγξακκα Κύξηαο Γηαδηθαζίαο 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΡΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
 
Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξαζέηεη έλα παξάδεηγκα κηαο θπξίαο δηαδηθαζίαο: 
 
Οη αξηζκνί ηνπ πίλαθα πνπ αλαγξάθνληαη κε ινγηθή ζεηξά αλαθέξνληαη ζηα βήκαηα πνπ πξέπεη 
λα αθνινπζνχληαη σο πξνο ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο εθ κέξνπο ησλ ΠΑΔ. Ο πίλαθαο 
αθνινπζεί ηελ αιιεινπρία ησλ αξηζκψλ απφ ην 1 έσο ην 19 (αξηζηεξή ζηήιε). Απηά ηα βήκαηα 
πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία, 
δει., φηαλ κηα ΠΑΔ ηθαλνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ε δηνίθεζε ηεο ΔΠΟ πξνρσξεί ζχκθσλα 
κε ην ηδαληθφ ζρέδην. 
 
Σα γξάκκαηα ζηνλ πίλαθα αλαθέξνληαη ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία κπνξεί ή ελδέρεηαη λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία, ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαηάιιεια. Ο πίλαθαο 
αθνινπζεί ηελ αιιεινπρία ησλ γξακκάησλ απφ ην (A) έσο ην (Η) (θεληξηθή ζηήιε). Ζ δεμηά ζηήιε 
παξέρεη ζηνλ αλαγλψζηε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ θάζε κεκνλσκέλνπ βήκαηνο.  
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1.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. 
πξνεηνηκάδεη ηα έγγξαθα 

πξνο δηαλνκή 

2.  Σα έγγξαθα 
απνζηέιινληαη ζηηο 
ππνςήθηεο πξνο 

ζπκπιήξσζε 

1.  Σν Σ.Α.Π. πξνεηνηκάδεη ηελ Δγθχθιην, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα θξηηήξηα, ηηο 

θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο θαη ππνδείγκαηα γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

(Α)  Δπηθνηλσλία κε 
ππνςήθηεο γηα ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

3.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. 
ιακβάλεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ 
ππνςεθίσλ 

4.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. 
ειέγρεη εάλ ηα έγγξαθα 

είλαη πιήξε 

5. Δληάμεη 

9.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. 
εμεηάδεη ηελ έθζεζε ησλ 

εηδηθψλ 

6. Σαμηλφκεζε, 
πξσηνθφιιεζε θαη δηαλνκή 
εγγξάθσλ ζηνπο εηδηθνχο 

θξηηεξίσλ 

2.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. απνζηέιιεη ηα έγγξαθα ζηηο ππνςήθηεο. 

3.  Οη ππνςήθηεο ζπκπιεξψλνπλ θαη επηζηξέθνπλ ηα έγγξαθα εληφο ησλ 

θαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ. 

4.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. ειέγρεη εάλ ηα έγγξαθα είλαη πιήξε. 

(Α). 
- Από ην βήκα 5: Ζ Π.Α.Δ. δελ ππνβάιεη φια ηα έγγξαθα. Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. 

επηθνηλσλεί κε ηελ Π.Α.Δ. ή απνζηέιιεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο   
 

ή 
 

- Από ην βήκα 8: Οη εηδηθνί εμεηάδνπλ ηα ιεθζέληα έγγξαθα θαη πξνζδηνξίδνπλ ηα 

ζεκεία πνπ ρξεηάδνληαη απνζαθήληζε ή πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. 

6.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. αξρεηνζεηεί, θαηαλέκεη θαη πξνσζεί ζηνπο εηδηθνχο ηα 
αληίζηνηρα –γηα θάζε θαηεγνξία- έγγξαθα. 

7.  Οη εηδηθνί ειέγρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπο, θαη ππνβάινπλ 
ηηο εθζέζεηο ηνπο ζηνλ Γ/ληή ηνπ Σ.Α.Π. Απφθαζε ηνπ Γ/ληή ηνπ Σ.Α.Π., κε βάζε ηηο 

εθζέζεηο ησλ εηδηθψλ, γηα ην αλ ηα ππάξρνληα έγγξαθα είλαη επαξθή ψζηε λα 
πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζην επφκελν ζηάδην ή πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξφζζεηα 

δηθαηνινγεηηθά απφ ηηο ππνςήθηεο. 

9.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. εμεηάδεη ηηο εθζέζεηο θαη ηελ γλψκε ησλ εηδηθψλ. 

3 2 

7.  Δμέηαζε εγγξάθσλ απφ εηδηθνχο 
θξηηεξίσλ θαη αλαθνξά ζην Γ/ληή 

ηνπ Σ.Α.Π. 

10.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. 
αμηνινγεί ηελ Π.Α.Δ. 

10.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. αμηνινγεί ηελ Π.Α.Δ.. Βάζεη ησλ εθζέζεσλ ησλ εηδηθψλ θαη 
ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ (αλ ρξεηάδνληαη) κπνξεί λα αλαγλσξίζεη πξνβιεκαηηθά 

ζεκεία πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ πξφζζεηε έξεπλα. 

8. Δληάμεη 

11(Α). Παξαβίαζε 

δεηθηψλ 
11(Β). Δθπιήξσζε 

δεηθηψλ 

11(Α). Δάλ νη ΠΑΔ έρνπλ παξαβηάζεη θάπνηνλ απφ ηνπ δπν δείθηεο α) ζέκα 
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο β) Αξλεηηθή Καζαξή Θέζε ηφηε ππνρξενχληαη λα 

ππνβάιινπλ Μειινληηθά Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

11(Β). Οη ΠΑΔ δελ παξαβηάδνπλ θαλέλα δείθηε νπφηε δελ ππνρξενχηαη ζηελ 

ππνβνιή Μειινληηθψλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 
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13.  Πξνεηνηκαζία 
αλαθνξάο ζην 

Πξσηνβάζκην Όξγαλν 

14.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. 
ιακβάλεη ην έγγξαθν 

δηνίθεζεο 

13.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. ζπκπιεξψλεη ηελ ζρεηηθή έθζεζε γηα ην Πξσηνβάζκην 
Όξγαλν. Ζ αλαθνξά απηή ζα πεξηιακβάλεη ζεκεία ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη άιια 

ζέκαηα, πεξηιακβαλνκέλεο κίαο αλαθνξάο φηη ε άδεηα πξέπεη λα ρνξεγεζεί. 

14.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. ιακβάλεη ην έγγξαθν ηεο δηνίθεζεο ηεο Π.Α.Δ., πνπ 
δειψλεη εάλ ζπλέβεζαλ, ή φρη, γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά κεγάιεο νηθνλνκηθήο 

ζεκαζίαο. 

18.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. απνζηέιιεη ζηελ UEFA ηελ ιίζηα κε ηηο αδεηνδνηεκέλεο 

νκάδεο, εληφο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο UEFA. 

 

15.πλεδξίαζε 
Πξσηνβάζκηνπ 

Οξγάλνπ 

17.  Ζ άδεηα εθδίδεηαη 

(Γ).  Ζ άδεηα 
απνξξίπηεηαη 

(Γ).  Ζ Π.Α.Δ. θάλεη 

έθεζε 

(Δ).  Ο Γ/ληήο ηνπ 
Σ.Α.Π. εηνηκάδεη ηελ 

αλαθνξά 

(Ε).πλεδξίαζε 
Δπηηξνπήο 
Δθέζεσλ 

(Θ). Ζ άδεηα 

απνξξίπηεηαη 

15.  Δθδίθαζε απφ ην Πξσηνβάζκην Όξγαλν Αδεηνδφηεζεο. 

16.  Σν Πξσηνβάζκην Όξγαλν 
Αδεηνδφηεζεο απνθαζίδεη αλ ζα 

ρνξεγήζεη, ή φρη, ηελ άδεηα. 

(Γ).  Ζ άδεηα απνξξίπηεηαη. Πεξίιεςε 
ησλ αηηηψλ αλαθνηλψλεηαη ζηελ Π.Α.Δ. 

θαη ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο έθεζεο. 

(Γ).  Ζ Π.Α.Δ. ππνβάιιεη έθεζε. Ζ Δπηηξνπή Δθέζεσλ εηδνπνηείηαη θαη ζπκθσλείηαη 

ε εκέξα εθδίθαζεο. 

(Δ).  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. γξάθεη κία έθζεζε θαη ηελ ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή 

Δθέζεσλ. 

(Ε).  Ζ Δπηηξνπή Δθέζεσλ ζπλεδξηάδεη θαη εμεηάδεη ηελ πξνζθπγή ηεο Π.Α.Δ.. 

(Ζ).  Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ αλ ζα ρνξεγήζεη, ή φρη, ηελ άδεηα ζηελ 

Π.Α.Δ.. 

19.  Οη αδεηνδνηεκέλεο ΠΑΔ πνπ έρνπλ θεξδίζεη αγσληζηηθά ηελ ζπκκεηνρή ζηηο 
δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA εληάζζνληαη ζηελ δηαδηθαζία επηηήξεζεο 

αλαθνξηθά κε ην Οηθνλνκηθφ Δπ Αγσλίδεζζαη.  

17.  Υνξεγείηαη ε άδεηα, ε νπνία δχλαηαη λα πεξηγξάθεη 
ηνκείο πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο ζην κέιινλ, θαη 

δειψλεη ηελ παξαβίαζε –ή κε- ησλ νηθνλνκηθψλ 
δεηθηψλ. 

(Θ).  Άξλεζε 

ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο 
πνπ αλαιχεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ 
πξέπεη λα 

δηνξζσζνχλ. 

Καηαιεθηηθή 
Ζκεξνκελία UEFA 

12. 
Δληάμεη 

16. 
Απφθαζε 

(Ζ).. 
Απφθαζε 

(Β).  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π 
δχλαηαη λα δεηήζεη 
πξφζζεηα ππνζηεξηθηηθά 
έγγξαθα. 

19.  Γηαδηθαζία επηηήξεζεο 

20.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. πξνσζεί ηα έγγξαθα 
ζηηο αδεηνδνηεκέλεο ΠΑΔ θαη ελεκεξψλεη γηα 

ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο 

23.  Αμηνιφγεζε εγγξάθσλ απφ Δπηηξνπή 
Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ 

(Η).  Πξφζζεηα 
ζηνηρεία αλ 

απαηηεζεί απφ 

ηελ Δπηηξνπή.  

Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ 
Διέγρνπ Οκάδσλ UEFA 

24.  Σειηθή απφθαζε Δπηηξνπήο 

11. Σα Μειινληηθά Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ππνβάιινληαη ζην Σκήκα 
Αδεηνδφηεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο, 

δεκηνπξγνχλ ηελ βάζε γηα ζεηηθή εηζήγεζε σο πξνο ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 

(Β). Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π δχλαηαη λα δεηήζεη πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά αλαθνξηθά κε 
ηα Μειινληηθά Υξεκαηννηθνλνκηθά (ζπκβάζεηο, ζπκθσλεηηθά θηι) ή αθφκα θαη ηελ 

επαλαζχληαμή ηνπο αλ δελ θξηζνχλ ξεαιηζηηθά ή δελ θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο. 

11. Τπνβνιή 
κειινληηθψλ 

ζηνηρείσλ 

 

22.   Πξνψζεζε ησλ εγγξάθσλ ζηελ 
Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ 

 

18.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. 

ππνβάιιεη ηε ιίζηα κε 

ηηο αδεηνδνηνχκελεο 

νκάδεο ζηελ UEFA 

 

21.  Ο Γ/ληήο ηνπ Σ.Α.Π. ιακβάλεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά ησλ αδεηνδνηεκέλσλ θαη 

βεβαηψλεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο. 
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1. Ο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο εηνηκάδεη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αδεηνδφηεζε 
νκάδαο, ηα νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα θξηηήξηα, εξσηεκαηνιφγηα θαη έληππα πνπ 
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ. 

2. Ο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο δηαλέκεη ην πξνεηνηκαζκέλν ζχλνιν ησλ 
εγγξάθσλ πξνο ηελ ΠΑΔ. Απηά κπνξνχλ λα ηαρπδξνκεζνχλ, ζηαινχλ κε ηειενκνηνηππία 
(θαμ) ή e-mail. Ο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο κπνξεί λα δεηήζεη επηβεβαίσζε 
ηεο παξαιαβήο ηνπο. 

3. Ζ ΠΑΔ ζπκπιεξψλεη ηα δηθαηνινγεηηθά (εξσηεκαηνιφγηα, πξφηππα, θιπ.) θαη ηα 
επηζηξέθεη πξνο ηνλ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο κέρξη ηελ ζπκθσλεκέλε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Σα έγγξαθα απηά κπνξνχλ λα επηζηξέθνληαη κε ην ηαρπδξνκείν, 
κέζσ ηειενκνηνηππίαο (θαμ). Αλ απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, απηά πξέπεη λα 
επηζπλάπηνληαη. 

4. Ο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο ειέγρεη θαηά ηελ παξαιαβή φηη ηα έγγξαθα πνπ 
επεζηξάθεζαλ απφ ηελ ΠΑΔ είλαη πιήξε θαη φηη επηζηξέθνληαη κέρξη ηελ ζπκθσλεκέλε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. 

5. Απφθαζε. 
Γπν ελαιιαθηηθέο: βήκα 6 ή βήκα (Α) 

6. Αλ ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε θαη έρνπλ απνζηαιεί κέρξη ηελ ζπκθσλεκέλε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, ν δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο ηαμηλνκεί ηα ζηνηρεία 
πνπ παξαιακβάλνληαη, ηα θαηαγξάθεη θαη ηα δηαβηβάδεη ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εηδηθνχο 
κε θαζήθνληα ειέγρνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εμέηαζεο (π.ρ., ηα λνκηθά έγγξαθα ζα 
δηαβηβάδνληαη ζην λνκηθφ εηδηθφ, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνλ εηδηθφ γηα ηα νηθνλνκηθά, 
θιπ.). 

7. Οη εμνπζηνδνηεκέλνη εηδηθνί παξαιακβάλνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ΠΑΔ απφ ηνλ 
δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο, εμεηάδνπλ ηα έγγξαθα, ειέγρνπλ ηελ εθπιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ θαη θαηφπηλ αλαθέξνπλ εγγξάθσο ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο 
αδεηνδφηεζεο κέρξη ηελ ζπκθσλεκέλε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ζχκθσλα κε ηα 
ηππνπνηεκέλα έληππα (θαηάινγνη, αλαθνξέο, θιπ.). Οη έιεγρνη πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη 
απφ δηθαηνινγεηηθά (απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη έρνπλ εθπιεξσζεί ηα θξηηήξηα). 

8. Απφθαζε. 
Γπν ελαιιαθηηθέο: βήκα 9 ή βήκα (Α) 

9. Ο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο επηβεβαηψλεη φηη νη εθζέζεηο ησλ εηδηθψλ είλαη πιήξεηο θαη 
έρνπλ επηζηξαθεί κέρξη ηελ ζπκθσλεκέλε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Ο δηεπζπληήο ηνπ 
ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο εμεηάδεη ηηο εθζέζεηο θαη ηε γλσκνδφηεζε ησλ εηδηθψλ. 

10. Ο δηεπζπληήο ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο αμηνινγεί ηελ ΠΑΔ. Με βάζε ηηο εθζέζεηο ησλ 
εηδηθψλ κπνξεί λα εληνπίζεη ηνκείο πξνβιεκαηηζκνχ πνπ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη 
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

11. Παξαβίαζε Γεηθηψλ. 
Γπν ελαιιαθηηθέο: 11 (Α) ή 11 (Β) 

12. Απφθαζε 
Γπν ελαιιαθηηθέο: βήκα 13 ή βήκα (Β) 

13. Αλ ν δηεπζπληήο ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο δελ εληνπίζεη νπνηνδήπνηε ηνκέα πνπ λα απαηηεί 
πεξαηηέξσ έιεγρν, ζπληάζζεη ηελ έθζεζε πνπ ζα ηεζεί ππφςε ηνπ ΠΟΑ κέρξη ηελ 
ζπκθσλεκέλε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Απηή ε έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη ζέκαηα ηνπ 
ειέγρνπ (αλάιπζε ησλ εγγξάθσλ πνπ παξειήθζεζαλ θαη, αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 
ζηνηρεία επηηφπησλ επηζθέςεσλ). 
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14. Ο ΓΣΑ ιακβάλεη ηελ επηζηνιή δήισζεο απφ ηελ ΠΑΔ πνπ πηζηνπνηεί εάλ έρνπλ ππάξμεη 
ή δελ έρνπλ ππάξμεη νπνηαδήπνηε ζπκβάληα ή πεξηζηαηηθά ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο 
ζεκαζίαο. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ ε έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ εηζήγεζε γηα ηε ρνξήγεζε ή άξλεζε ηεο άδεηαο. 

15. Σν ΠΟΑ παξαιακβάλεη ηελ έθζεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο κέρξη ηελ 
ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία, ηελ ειέγρεη, δεηάεη απφ ηνλ δηεπζπληή ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο 
πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο θαη έγγξαθα αλ είλαη απαξαίηεην, θαη απνθαζίδεη εάλ ζα 
ρνξεγεζεί ή άδεηα ή φρη. 
Σν ΠΟΑ ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο δηαθξίβσζεο, αλεμαξηεζίαο θαη 
ερεκχζεηαο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην νηθείν ηκήκα ηνπ Καλνληζκνχ. 

16. Απφθαζε. 
Γπν ελαιιαθηηθέο: βήκα 17 ή βήκα (Γ). 

17. Μεηά απφ επηκειή έιεγρν ησλ εγγξάθσλ ηεο ΠΑΔ, θαη ηεο έθζεζεο ηνπ ΓΣΑ, ην 
δηθαηνδνηηθφ φξγαλν εθδίδεη ηελ άδεηα. Ζ έθδνζε ηεο άδεηαο ππφθεηηαη ζηελ αίξεζε φηη ε 
ΠΑΔ ηθαλνπνηεί φια ηα ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην εγρεηξίδην 
αδεηνδφηεζεο νκάδσλ ηεο UEFA. Ζ εθδνζείζα άδεηα ελδέρεηαη λα αθνξά ζηνηρεία πνπ ζα 
πξέπεη λα παξαθνινπζεζνχλ κειινληηθά γηα ηελ ΠΑΔ. 

18. Ο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο παξαιακβάλεη ηελ έθζεζε ηνπ δηθαηνδνηηθνχ 
νξγάλνπ. Με βάζε ηελ απφθαζε πνπ ιήθζεθε απφ ην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν, ζπληάζζεη 
ηνλ πίλαθα ησλ ΠΑΔ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κηα δηαζπιινγηθή δηνξγάλσζε 
ηεο UEFA. Ο πίλαθαο ησλ αδεηνδνηεκέλσλ νκάδσλ απνζηέιιεηαη ζηελ UEFA κέρξη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ UEFA έσο ηελ 31ε 
Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο πξνο αδεηνδφηεζε πεξηφδνπ. 

19. Μεηά ηελ έθδνζε κηαο άδεηαο θάζε αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ εληάζζεηαη ζε δηαδηθαζία 
επηηήξεζεο (Οηθνλνκηθφ Δπ Αγσλίδεζζαη ηεο UEFA). Σν Σκήκα Αδεηνδφηεζεο ιεηηνπξγεί 
σο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ θαη ησλ 
αδεηνδφηεκέλσλ ΠΑΔ, πξνβαίλνληαο ζε κηα αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη 
παξέρνληαο νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε απαηηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή. 

20. Ζ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ γλσζηνπνηεί ζην Σκήκα Αδεηνδφηεζεο ηα 
απαηηνχκελα έγγξαθα/δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηελ ΠΑΔ. Σν 
Σκήκα Αδεηνδφηεζεο κε ηελ ζεηξά ηνπ πξνσζεί ηελ αιιεινγξαθία ζηελ ΠΑΔ θαη 
ελεκεξψλεη γηα ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή. 

21. Ο Γ/ληήο ηνπ ΣΑΠ ιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηελ ΠΑΔ θαη βεβαηψλεη ηελ πιεξφηεηά 
ηνπο ψζηε λα ηα πξνσζήζεη ζηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ.  

22. Ζ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ εμεηάδεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη απνθαζίδεη αλ 
ππάξρεη αλαγθαηφηεηα πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ/εγγξάθσλ. 

23. Ζ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ αλαθνηλψλεη ηελ ηειηθή ηεο απφθαζε γηα ηελ 
αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ. 

(Α) Απφ ην βήκα 5: 
Αλ ηα δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη πιήξε ή αλ δελ απνζηαινχλ κέρξη ηελ ζπκθσλεκέλε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, ν δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο επηθνηλσλεί κε ηελ 
Π.Α.Δ. ψζηε λα ζπκθσλήζεη γηα ηηο επφκελεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ (π.ρ., λα 
δεηήζεη ζηνηρεία, δηθαηνινγεηηθά, εξσηεκαηνιφγην ή έληππν πνπ ιείπεη). 

(Β) Απφ ην βήκα 8: 
Αλ ν εηδηθφο θξηηεξίσλ εληνπίζεη ζεκεία πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, 
επηθνηλσλεί κε ηελ ΠΑΔ γηα λα ζπδεηήζνπλ νπνηνδήπνηε ζέκα ψζηε λα ιάβεη 
δηεπθξηλίζεηο, θαη θαηαιήγνπλ ζε ακνηβαία ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 
ιεθζνχλ. 
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Αλ ν ΓΣΑ εληνπίζεη ζεκεία πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ έιεγρν (κε ζπκκφξθσζε κε νξηζκέλα 
θξηηήξηα, ζθάικαηα, έιιεηςε πιεξνθνξηψλ, θιπ.) επηθνηλσλεί κε ηελ ΠΑΔ γηα λα δηεξεπλήζεη 
ηπρφλ αλεζπρίεο. Ο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο κπνξεί λα απαηηήζεη πεξαηηέξσ 
δηεπθξηλίζεηο ή δηθαηνινγεηηθά ή κπνξεί λα απνθαζίζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα επηηφπηα 
επίζθεςε γηα ιφγνπο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Αλ πξνγξακκαηηζηεί επηηφπηα επίζθεςε, ν 
δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο θαη/ή ν εηδηθφο δηαβνπιεχνληαη κε ηελ ΠΑΔ, θαη 
αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία. 
Δληνπίδνπλ πηζαλά κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα ιάβεη ε ΠΑΔ πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζεη απηά ηα 
ζεκεία θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα. 

(Β) Απφθαζε. 

Γπν ελαιιαθηηθέο: 

 Αλ ε ΠΑΔ ζπκθσλήζεη κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο γηα ηα κέηξα 
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, ηφηε επηζηξέθεηε ζην βήκα 10. 

 Αλ ε ΠΑΔ δελ ζπκθσλήζεη κε ηελ έθζεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο 
θαη αξλεζεί λα πξνζθνκίζεη λέεο πιεξνθνξίεο ή λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα, ηφηε 
επηζηξέθεηε ζην βήκα 13. 

(Γ) Μεηά απφ επηκειή έιεγρν ησλ εγγξάθσλ ηεο ΠΑΔ, θαη ηεο έθζεζεο ηνπ ΓΣΑ ην ΠΟΑ 
αξλείηαη ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. Ζ αξλεηηθή απφθαζε αλαιχεη ιεπηνκεξψο ηα ζεκεία 
πξέπεη λα επηιπζνχλ θαη ε ΠΑΔ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη έθεζε ζηελ ΔΔΑ. 

(Γ) Ζ ΠΑΔ ππνβάιιεη έθεζε. Κνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΔΑ, θαη νξίδεηαη κε ζπκθσλία ε εκεξνκελία 
ηεο εθδίθαζεο. 

(Δ) Ο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο αδεηνδφηεζεο ζπληάζζεη κηα έθζεζε θαη ηελ πξνζθνκίδεη ζηελ 
ΔΔΑ. Ζ έθζεζε αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηα ζεκεία πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηνπο ιφγνπο ηεο 
άξλεζεο. 

(Ε) Ζ ΔΔΑ ζπλέξρεηαη θαη εμεηάδεη ηελ έθεζε ηεο ΠΑΔ. Ζ ΔΔΑ κπνξεί λα δεηήζεη πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίεο θαη/ή δηθαηνινγεηηθά απφ ηνλ ΓΣΑ θαη/ή ηελ ΠΑΔ. 

(Ζ) Απφθαζε. 
Γπν ελαιιαθηηθέο: βήκα 17 ή ην βήκα (Θ). 

(Θ) Μεηά απφ επηκειή έιεγρν ησλ εγγξάθσλ ηεο ΠΑΔ, θαη ηεο έθζεζεο ηνπ ΓΣΑ, ε ΔΔΑ 
αξλείηαη λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα. Ζ απφθαζε ηεο ΔΔΑ αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο 
ηεο άξλεζεο θαη ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ:  Δλζσκάησζε Μέξνπο ΗΗ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ ζηνλ Δζληθό 
Καλνληζκό Αδεηνδόηεζεο Οκάδσλ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ: ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΜΔΡΟΤ ΗΗ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΣΟΝ ΔΘΝΗΚΟ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΟΜΑΓΧΝ 
Α.  Αξρή 
 
ηνλ Δζληθφ Καλνληζκφ Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ, ε θάζε Οκνζπνλδία-κέινο ηεο UEFAπξέπεη λα 
θαζνξίδεη ηα εκπιεθφκελα κέξε (εθδφηεο, ππνςήθηα ΠΑΔ, δηθαηνδνηηθά φξγαλα), ηα δηθαηψκαηα 
θαη ηα θαζήθνληα ηνπο, ηα θξηηήξηα θαη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ζε ζπκθσλία κε ηνλ παξφληα 
Καλνληζκφ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA (βι. Άξζξν 5 (3)). 
 
 
Β.  Γηαδηθαζία 
 
1. Ζ ΔΠΟ νθείιεη λα νξηζηηθνπνηήζεη ηελ δηαηχπσζε ηνπ Δζληθνχ Καλνληζκνχ Αδεηνδφηεζεο 

Οκάδσλ θαη λα ηνλ απνζηείιεη, κεηαθξαζκέλν ζε κηα απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο 
UEFA, ζηελ δηνίθεζε ηεο UEFA πξνο εμέηαζε κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ 
θνηλνπνηήζεθε απφ ηελ ηειεπηαία. 
 

2. Ζ ΔΠΟ έρεη ηελ επζχλε λα δηαζθαιίζεη, θαη νθείιεη λα απνδείμεη ζηελ δηνίθεζε ηεο UEFA, 
φηη φιεο νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηνλ δηθφ 
ηεο Δζληθφ Δγρεηξίδην Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ. Ζ δηνίθεζε ηεο UEFA κπνξεί λα ρνξεγήζεη 
εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ παξφληα Καλνληζκνχ. 
 

3. Ζ ΔΠΟ είλαη ειεχζεξε ζηνλ Δζληθφ Καλνληζκφ Αδεηνδφηεζεο λα απμήζεη ηα ειάρηζηα 
θξηηήξηα ή λα εηζάγεη πξφζζεηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο 
UEFA. 
 

4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ΔΠΟ εηζάγεη ζηνλ Δζληθφ Καλνληζκφ Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ, 
ηπρφλ απμεκέλα ή πξφζζεηα ειάρηζηα θξηηήξηα ζα ηζρχζνπλ θαη’ αλαινγία 
(mutatismutandis) γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA. 
 

5. Ζ ΔΠΟ πξέπεη λα επηβεβαηψζεη ζηελ δηνίθεζε ηεο UEFA φηη φιεο νη δηαηάμεηο πνπ 
πεξηέρνληαη ζηνλ Δζληθφ Καλνληζκφ Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ 
ηζρχνπζα Δζληθή λνκνζεζία. 
 

6. Ζ δηνίθεζε ηεο UEFA εμεηάδεη ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ Δζληθνχ Καλνληζκνχ Αδεηνδφηεζεο 
Οκάδσλ θαη βεβαηψλεη εγγξάθσο ζηελ ΔΠΟ φηη: 

α) νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο δηαζπιινγηθέο 
δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA έρνπλ ελζσκαησζεί ζηνλ Δζληθφ Καλνληζκφ Αδεηνδφηεζεο 
Οκάδσλ, 

β) ε άδεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηα αξκφδηα εζληθά δηθαηνδνηηθά φξγαλα ζχκθσλα κε ηνλ 
Δζληθφ Καλνληζκφ Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ, βαζίδεηαη ζηα ειάρηζηα θξηηήξηα πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο ΗΗ ηνπ παξφληα Καλνληζκνχ. 

 
7. Ο Δζληθφο Καλνληζκφο Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα εζληθά 

φξγαλα θαη λα θνηλνπνηεζεί ζηηο ππνςήθηεο ΠΑΔ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
αδεηνδφηεζεο, θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
ηειεπηαίαο, εθηφο αλ έρεη λνκίκσο εγθξηζεί απφ ηελ UEFA. 
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8. Ζ ΔΠΟ ελζαξξχλεηαη λα εθαξκφζεη έλα Δζληθφ χζηεκα Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ θαη 
απαηηήζεηο επηηήξεζεο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ ζπκκεηνρή ζηηο εζληθέο δηνξγαλψζεηο. Γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ, ε ΔΠΟ είλαη ειεχζεξε λα απμήζεη ηα ειάρηζηα θξηηήξηα ή λα εηζάγεη πξφζζεηα 
γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο εζληθέο δηνξγαλψζεηο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV:  Καη’ εμαίξεζε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδόηεζεο 
νκάδσλ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV: ΚΑΣ’ ΔΞΑΗΡΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΟΜΑΓΧΝ 
 
1. Ζ δηνίθεζε ηεο UEFA θαζνξίδεη ηα ειάρηζηα θξηηήξηα γηα ηελ θαη’ εμαίξεζε εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο νκάδσλ φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 15 (1) θαη θνηλνπνηεί ηα 
θξηηήξηα ζηελ ΔΠΟ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31 Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο πξηλ ηελ πξνο 
αδεηνδφηεζε πεξίνδν. 
 

2. Ζ ΔΠΟ πξέπεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ δηνίθεζε ηεο UEFA γηα θάζε ηέηνηα αίηεζε 
θαη’ εμαίξεζε εθαξκνγήο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 15 Απξηιίνπ, αλαθέξνληαο ηελ νλνκαζία 
ηεο ελ ιφγσ νκάδαο. 
 

3. Ζ δηνίθεζε ηεο UEFA θαζνξίδεη ηηο απαξαίηεηεο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο θαη ηηο πξνσζεί 
ζηελ ΔΠΟ. 
 

4. Ζ ΔΠΟ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνζηνιή ηνπο ζε θάζε ελδηαθεξφκελε νκάδα πξνο 
αμηνιφγεζε ηεο θαη’ εμαίξεζε δηαδηθαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν. Πξέπεη επίζεο άκεζα λα 
πξάμεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο κε ηελ ελδηαθεξφκελε νκάδα πξνθεηκέλνπ λα 
πξνεηνηκαζηεί ε δηαδηθαζία. 
 

5. Ζ ελ ιφγσ νκάδα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζηελ ΔΠΟ 
ε νπνία ζα αμηνινγήζεη ηελ νκάδα έλαληη ησλ πάγησλ ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
πξνσζήζεη ζηελ δηνίθεζε ηεο UEFA, ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο, κέρξη ηελ 
πξνθαζνξηζκέλε θαηαιεθηηθή πξνζεζκίαο ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

α) έλα γξαπηφ αίηεκα γηα ρνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο ζπκκεηνρήο ζηελ αληίζηνηρε 
δηαζπιινγηθή δηνξγάλσζε ηεο UEFA, 

β) κηα πξφηαζε ηεο ΔΠΟ βαζηδφκελε ζηελ πξαγκαηνπνηεζείζα αμηνιφγεζε 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκεξνκεληψλ θαη ησλ νλνκάησλ ησλ πξνζψπσλ πνπ 
αμηνιφγεζαλ ηελ νκάδα), 

γ) φια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ ππέβαιε ε ΠΑΔ θαη ε ΔΠΟ, φπσο δεηήζεθε απφ 
ηελ δηνίθεζε ηεο UEFA, 

δ) θάζε πξφζζεην έγγξαθν πνπ δεηήζεθε απφ ηελ δηνίθεζε ηεο UEFA, θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαη’ εμαίξεζεο εθαξκνγήο. 

 
6. Ζ δηνίθεζε ηεο UEFA βαζίδεη ηελ απφθαζή ηεο ζηα ιεθζέληα έγγξαθα θαη ρνξεγεί εηδηθή 

άδεηα ζπκκεηνρήο ζηηο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA, εάλ έρνπλ εθπιεξσζεί φια 
ηα θξηηήξηα πνπ νξίζηεθαλ θαη εάλ ηειηθά ε νκάδα πξνθξηζεί κε βάζε ηα αγσληζηηθά ηεο 
απνηειέζκαηα. Ζ απφθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ ΔΠΟ, πνπ ζα πξέπεη λα ηελ πξνσζήζεη 
ζηελ ελδηαθεξφκελε νκάδα. 
 

7. Δάλ ε ελ ιφγσ νκάδα απνθιεηζηεί αγσληζηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο θαη' εμαίξεζε  
δηαδηθαζίαο, ε ΔΠΟ νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηελ δηνίθεζε ηεο UEFA άκεζα, ε 
δε δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη άκεζα ρσξίο θακία πεξαηηέξσ απφθαζε. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία 
πνπ έρεη ηεξκαηηζηεί δελ κπνξεί λα επαλεθθηλεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. 
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8. Δθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο UEFA κπνξνχλ λα 
ππνβιεζνχλ εγγξάθσο ελψπηνλ ηνπ Γηαηηεηηθνχ Αζιεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (CAS), ζε 
ζπκθσλία κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο UEFA. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V:  Οξηζκόο ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή θαη δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο 
από ηνλ Οξθσηό Διεγθηή 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V: ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ 
Α.  Αξρή 
 
1. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο ζε ζπκθσλία κε ηνλ Κψδηθα 

πκπεξηθνξάο Δπαγγεικαηηψλ Λνγηζηψλ ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (βι. 
άξζξα 47 θαη 48). 
 

2. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο πξέπεη λα είλαη κέινο ελφο εθ ησλ ζρεηηθψλ κειψλ νξγάλσλ ηεο 
Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ. Δάλ δελ ππάξρεη κέινο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 
Λνγηζηψλ κέζα ζηελ εδαθηθή επηθξάηεηα ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ, ε ππνςήθηα ΠΑΔ είλαη 
ππνρξεσκέλε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ αλεμάξηεην Οξθσηφ Διεγθηή πνπ ηνπ επηηξέπεηαη 
βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο λα εθηειέζεη εξγαζίεο νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

 
 
Β.  Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο 
 
1. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο πξέπεη λα ειέγμεη  ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο . Ζ 

έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή πξέπεη: 

α) λα πεξηιακβάλεη κηα δήισζε πνπ λα επηβεβαηψλεη φηη ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ή ζρεηηθά Δζληθά 
Λνγηζηηθά Πξφηππα ή πξαθηηθέο φηαλ απηέο ζπκκνξθψλνληαη, ηνπιάρηζηνλ, κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, θαη 

β) λα ππνβάιινληαη ζηελ ΔΠΟ καδί κε ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  
ψζηε λα δηακνξθψζνπλ κηα βάζε γηα ηελ απφθαζε αδεηνδφηεζεο. 

 
2. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα ειέγμεη ηηο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ζ έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή πξέπεη: 

α) λα πεξηιακβάλεη κηα δήισζε πνπ λα επηβεβαηψλεη φηη ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζχκθσλα κε ην κε ην Γηεζλέο Πξφηππν γηα Δξγαζίεο Δπηζθφπεζεο (ISRE) 2410, 
‘Δπηζθφπεζε Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ Γηελεξγείηαη 
απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Δπηρείξεζεο’ ή ζρεηηθά Δζληθά Πξφηππα ή 
πξαθηηθέο φηαλ απηέο ζπκκνξθψλνληαη, ηνπιάρηζηνλ, κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISRE 
2410, θαη  

β) λα ππνβιεζεί ζηελ ΔΠΟ καδί κε ηηο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  
ψζηε λα δηακνξθψζνπλ κηα βάζε γηα ηελ απφθαζε αδεηνδφηεζεο. 

 
3. Ο Οξθσηφο πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, εάλ ππάξρνπλ. Ζ έθζεζε 

ηνπ Οξθσηνχ επί ησλ πξαγκαηηθψλ επξεκάησλ πξέπεη: 

α) λα πεξηιακβάλεη κηα δήισζε πνπ λα επηβεβαηψλεη φηη ε αμηνιφγεζε 
πξαγκαηνπνηήζεθε δηα κέζνπ πξνζπκθσλεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ην 
Γηεζλέο Πξφηππν Παξεκθεξψλ Τπεξεζηψλ (ISRS) 4400 ή ζρεηηθά Δζληθά Πξφηππα 
ή πξαθηηθέο φηαλ απηέο ζπκκνξθψλνληαη, ηνπιάρηζηνλ, κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISRS 
4400, θαη  

β) λα ππνβιεζεί ζηελ ΔΠΟ καδί κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ψζηε λα 
δηακνξθψζνπλ κηα βάζε γηα ηελ απφθαζε αδεηνδφηεζεο. 
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4. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πέξαλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε έθζεζε ηνπ 
Οξθσηνχ επί ησλ πξαγκαηηθψλ επξεκάησλ πξέπεη: 

α) λα πεξηιακβάλεη κηα δήισζε πνπ λα επηβεβαηψλεη φηη ε αμηνιφγεζε 
πξαγκαηνπνηήζεθε δηα κέζνπ πξνζπκθσλεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ην 
Γηεζλέο Πξφηππν Παξεκθεξψλ Τπεξεζηψλ (ISRS) 4400 ή ζρεηηθά Δζληθά Πξφηππα 
ή πξαθηηθέο φηαλ απηέο ζπκκνξθψλνληαη, ηνπιάρηζηνλ, κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISRS 
4400, θαη  

β) λα ππνβιεζεί ζηελ ΔΠΟ καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ψζηε λα δηακνξθψζνπλ 
κηα βάζε γηα ηελ απφθαζε αδεηνδφηεζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI:  Διάρηζηεο απαηηήζεηο αλαθνίλσζεο 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI: ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 
 
Α.  Αξρή 
 
1. Παξά ηηο απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο Λνγηζηηθήο Πξαθηηθήο,  ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα ηνπ παξφληα 
Καλνληζκνχ απαηηνχλ απφ ηηο ππνςήθηεο/αδεηνδνηεκέλεο ΠΑΔ λα παξνπζηάδνπλ έλα 
ειάρηζην επίπεδν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ ΔΠΟ, φπσο νξίδεηαη ζηα 
άξζξα 47, 48, 52 θαη 64. 

 
2. Κάζε κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη μεθάζαξα. 

Οη θάησζη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο, θαη λα επαλαιακβάλνληαη 
φπνπ απαηηείηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε ζθνπφ ηελ ζσζηή θαηαλφεζε 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη: 

α) Ζ νλνκαζία(θαη ε λνκηθή κνξθή), ε έδξα θαη ε επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε ηεο 
αλαθεξφκελεο νληφηεηαο θαη θάζε κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο απφ ηελ 
πξνεγνχκελε θαηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο, 

β) Σν εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαιχπηνπλ ηελ κεκνλσκέλε 
ππνςήθηα/αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ, έλαλ φκηιν νληνηήησλ ή θάπνηνλ άιιν ζπλδπαζκφ 
νληνηήησλ, θαη κηα πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ηεο ζχλζεζεο θάζε ηέηνηνπ νκίινπ ή 
ζπλδπαζκνχ, 

γ) Σελ θαηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο θαη ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο (γηα ακθφηεξεο ηξέρνπζεο θαη ζπγθξίζηκεο 
πιεξνθνξίεο), θαη 

δ) Σν λφκηζκα ηεο παξνπζίαζεο. 
 
 
Β.  Ηζνινγηζκόο 
 
1. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ Ηζνινγηζκφ δειψλνληαη παξαθάησ: 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

i. κεηξεηά θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 

ii. ινγαξηαζκνί εηζπξαθηένη απφ κεηεγγξαθέο πνδνζθαηξηζηψλ 

iii. ινγαξηαζκνί εηζπξαθηένη απφ φκηιν νληνηήησλ θαη ζπλδεδεκέλα κέξε(3) 

iv. ινγαξηαζκνί εηζπξαθηένη – ινηπά 

v. απνγξαθέο 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

vi. πάγηα ελζψκαηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

vii. άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ – πνδνζθαηξηζηέο 
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viii. άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ – ινηπά 

ix. επελδχζεηο 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

x. ηξαπεδηθέο ππεξβάζεηο θαη δάλεηα 

xi. ινγαξηαζκνί πιεξσηένη ζρεηηθνί κε κεηεγγξαθέο πνδνζθαηξηζηψλ 

xii. ινγαξηαζκνί πιεξσηένη ζε φκηιν νληνηήησλ θαη ζπλδεδεκέλα κέξε  

xiii. ινγαξηαζκνί πιεξσηένη ζε ππαιιήινπο 

xiv. ινγαξηαζκνί πιεξσηένη – ινηπά 

xv. θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

xvi. βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο 

Με θπθινθνξνύλ παζεηηθό 

xvii. ηξαπεδηθά θαη άιια δάλεηα 

xviii. άιιεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, 

xix. θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

xx. καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 

Καζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία/παζεηηθό 

xxi. θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία/παζεηηθφ 

Ίδηα θεθάιαηα 

xxii. κεηνρέο ζε ηίηινπο 

xxiii. εθδνζέλ κεηνρηθφ θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά 
 

2. Ζ δηνίθεζε κπνξεί λα ζεσξήζεη φηη ηα πεδία (i) έσο (xxiii) παξνπζηάδνληαη θαιχηεξα ζηνλ 
Ηζνινγηζκφ ζηα Πξνζαξηήκαηα. 
 

3. Σν πνζφ γηα ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία/παζεηηθφ πνπ είλαη ην ζπγθεληξσηηθφ ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ κείνλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ παζεηηθνχ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
πξνζδηνξηζηεί ή κε εάλ ε ππνςήθηα/αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ παξαβηάδεη ηνλ δείθηε 2 πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 52 θαη 62. 

 
 
Γ.  Κέξδε θαη δεκηέο 
 
1. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο δειψλνληαη παξαθάησ: 

Έζνδα 

i. έζνδα απφ εηζηηήξηα 

ii. ρνξεγίεο θαη δηαθεκίζεηο 

iii. δηθαηψκαηα αλακεηάδνζεο 

iv. εκπνξηθά 

v. άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 
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Έμνδα 

vi. θφζηνο πσιήζεσλ/πιηθψλ 

vii. δαπάλε παξνρψλ εξγαδνκέλσλ 

viii. απνκείσζε θαη απφζβεζε 

ix. απνκείσζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

x. άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα 

Άιια 

xi. θέξδε/δεκίεο θαηά ηε δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

xii. δαπάλεο ρξεκαηνδφηεζεο 

xiii. δαπάλεο θνξνινγηθέο 

xiv. θέξδε ή δεκίεο κεηά απφ θφξνπο. 
 

2. Ζ δηνίθεζε κπνξεί λα ζεσξήζεη φηη ηα πεδία (i) έσο (xiv) παξνπζηάδνληαη θαιχηεξα ζηνλ 
Ηζνινγηζκφ ζηα Πξνζαξηήκαηα. 

 
 
Γ.  Καηάζηαζε ηακεηαθώλ εηζξνώλ 
 
1. Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ εηζξνψλ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή πεξίνδν (θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή πεξίνδν), 
θαηεγνξηνπνηεκέλεο κεκνλσκέλα ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα. 

α) Τακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Οη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο 
εζφδσλ ηεο νληφηεηαο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ απνηεινχλ επελδπηηθέο ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πλεπψο, πξνέξρνληαη γεληθά απφ ηηο 
ζπλαιιαγέο θαη ινηπά ζπκβάληα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηα θαζαξά 
θέξδε ή δεκίεο.  

β) Τακεηαθέο εηζξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Χο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λννχληαη ε αγνξά θαη δηάζεζε καθξνπξφζεζκσλ 
ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ) θαη ινηπέο 
επελδχζεηο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ηζνδχλακα κεηξεηψλ. Ζ νληφηεηα 
νθείιεη λα δειψλεη κεκνλσκέλα ηηο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο αθαζάξηζησλ εηζξνψλ 
κεηξεηψλ θαη ηηο αθαζάξηζηεο πιεξσκέο κεηξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

γ) Τακεηαθέο εηζξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Χο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο λννχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο 
απνηέιεζκα κεηαβνιέο ζην κέγεζνο θαη ζηελ ζχλζεζε ηνπ εηζθεξφκελνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ θαη δαλεηζκνχο ηεο νληφηεηαο. Ζ νληφηεηα νθείιεη λα δειψλεη 
κεκνλσκέλα ηηο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο αθαζάξηζησλ εηζξνψλ κεηξεηψλ θαη ηηο 
αθαζάξηζηεο πιεξσκέο κεηξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

δ) Λνηπέο ηακεηαθέο εηζξνέο 

Οη ινηπέο ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ θαη 
θαηαβιήζεθαλ πξέπεη λα δειψλνληαη μερσξηζηά. Κάζε κηα πξέπεη λα δειψλεηαη κε 
έλαλ ζπλεπή ηξφπν απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν σο ιεηηνπξγηθά, επελδπηηθά ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα. 



60 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 2010 
 

Οη ηακεηαθέο εηζξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο πξέπεη λα 
δειψλνληαη μέρσξα θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη σο ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο εάλ κπνξνχλ λα δεισζνχλ ζσζηά θαη κεκνλσκέλα σο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 
2. Σα ζηνηρεία κεηξεηψλ θαη ηζνδχλακσλ κεηξεηψλ πξέπεη λα δειψλνληαη θαη λα 

παξνπζηάδεηαη ζπκθσλία ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ εηζξνψλ, φπνπ ηα ηζνδχλακα 
ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ.   

 
 
Δ.  εκεηώζεηο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 
1. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν. Κάζε ζηνηρείν ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηεο 
θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ εηζξνψλ πξέπεη λα δηαζηαπξψλεηαη κε θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία 
ζηηο ζεκεηψζεηο. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε δήισζε ζηηο ζεκεηψζεηο είλαη νη 
αθφινπζεο: 

α) Λνγηζηηθά πξόηππα 

Ζ βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κηα πεξίιεςε ησλ 
ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

β) Πάγηα Δλζώκαηα Σηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 

Κάζε θαηεγνξία πάγησλ ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη λα 
δειψλεηαη κεκνλσκέλα (π.ρ. αθίλεηα, γήπεδν θαη εμνπιηζκφο).   

Γηα θάζε θαηεγνξία πάγησλ ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη λα 
δειψλνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

i) ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία θαη ε πξφβιεςε απαμίσζεο (ζπλνιηθά καδί κε 
ηελ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο) θαηά ηελ έλαξμε θαη ην ηέινο ηεο 
πεξηφδνπ, θαη 

ii) ζπκθσλία ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζηελ έλαξμε θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, πνπ 
ζα εκθαλίδεη ηηο πξνζζέζεηο, δηαζέζεηο, απμήζεηο ή κεηψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο πεξηφδνπ, φπσο πξνέθπςαλ απφ αλαπξνζαξκνγέο, δεκίεο απνκείσζεο 
πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ (εάλ ππάξρνπλ), δεκίεο απνκείσζεο πνπ 
αλαηξάπεθαλ ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο (εάλ ππάξρνπλ) θαη 
απφζβεζε.  

ηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή κέζνδν πξέπεη λα 
δειψλνληαη νη κέζνδνη απφζβεζεο θαη ν σθέιηκνο βίνο (ή ξπζκφο απφζβεζεο) πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη.  

γ) Άπια πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 

Κάζε θαηεγνξία άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη λα δειψλεηαη 
κεκνλσκέλα (π.ρ. εγγξαθέο πνδνζθαηξηζηψλ, ππεξαμία, ινηπά άπια πάγηα 
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ).  

Γηα θάζε θαηεγνξία άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη λα 
δειψλνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

i) ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία θαη ε πξφβιεςε απφζβεζεο (ζπλνιηθά καδί κε 
ηελ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο) θαηά ηελ έλαξμε θαη ην ηέινο ηεο 
πεξηφδνπ, θαη 
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ii) ζπκθσλία ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζηελ έλαξμε θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, πνπ 
ζα εκθαλίδεη ηηο πξνζζέζεηο, δηαζέζεηο, κεηψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ, φπσο πξνέθπςαλ απφ δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη 
ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
(εάλ ππάξρνπλ), θαη απφζβεζε.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζε ζρέζε κε ηελ ινγηζηηθή γηα ηηο 
εγγξαθέο πνδνζθαηξηζηψλ, δείηε Παξάξηεκα VII. 

δ) Υπνζεθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε παξαθξάηεζε 
θπξηόηεηαο 

Ζ χπαξμε απηή θαη ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαθξάηεζε ηεο θπξηφηεηαο, θαη 
αθηλήησλ, γεπέδνπ θαη εμνπιηζκνχ πνπ έρνπλ δεζκεπηεί σο εγγχεζε γηα 
ππνρξεψζεηο ή εγγπήζεηο, πξέπεη λα δειψλνληαη. 

Ζ χπαξμε απηψλ θαη νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ε 
θπξηφηεηα πεξηνξίδεηαη θαη ε ινγηζηηθή αμία ησλ άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ δεζκεπηεί σο εγγχεζε γηα ππνρξεψζεηο, πξέπεη λα 
δειψλνληαη. 

ε) Δπελδύζεηο  

Οη επελδχζεηο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, απφ θνηλνχ 
ειεγρφκελεο νληφηεηεο θαη ζπλεξγάηεο. ε ζρέζε κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, 
απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεξγάηεο, ζα δειψλνληαη ηνπιάρηζηνλ 
ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα θάζε επέλδπζε: 

i) Δπσλπκία, 

ii) Υψξα ζχζηαζεο ή εγθαηάζηαζεο / δηακνλήο, 

iii) Δίδνο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο/ επηρεηξήζεσλ ηεο εηαηξίαο, 

iv) Πνζνζηφ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο, 

v) Αλ δηαθνξεηηθφ, πνζνζηφ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ πνπ θαηέρνληαη, θαη 

vi) Πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ινγηζκφ ησλ 
επελδχζεσλ. 

ζη) Τξαπεδηθέο ππεξβάζεηο θαη δάλεηα 

Γηα θάζε θαηεγνξία νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, πξέπεη λα δειψλνληαη ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία: 

i) ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε θαη ηελ θχζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνζψλ θαη ηεο δηάξθεηαο θαη θάζε ζεκαληηθφο 
φξνο θαη πξνυπφζεζε πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ην πνζφ, ηνλ ρξφλν θαη 
ηελ βεβαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, θαη 

ii) ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ πηνζεηήζεθαλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ δήισζεο θαη ηελ βάζε ησλ κεηξήζεσλ 
πνπ εθαξκφζηεθε. 

δ) Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο πξέπεη λα δειψλνληαη ζε μερσξηζηέο θαηεγνξίεο. Πξνθεηκέλνπ λα 
θαζνξηζηεί πνηεο πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζε κηα θαηεγνξία, 
πξέπεη λα εμεηάδεηαη εάλ ε θχζε ησλ εηδψλ είλαη αξθεηά φκνηα ψζηε λα 
ζπλδπαζηνχλ ζε κηα δήισζε ελφο κνλαδηθνχ πνζνχ.  

Γηα θάζε θαηεγνξία πξνβιέςεσλ, πξέπεη λα δειψλνληαη ε ινγηζηηθή αμία ζηελ 
αξρή θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ην πνζφ πνπ αμηνπνηήζεθε θαη θάζε πνζφ πνπ 
απνδεζκεχηεθε, ή πηζηψζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.  
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ε) Δθδνζέλ κεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην, ηα ινηπά απνζεκαηηθά θαη ηα αδηαλέκεηα θέξδε πξέπεη λα 
δειψλνληαη μερσξηζηά. 

i) Μεηνρηθφ θεθάιαην 
ε ζρέζε κε ην εθδνζέλ κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, πξέπεη λα δειψλνληαη ηα αθφινπζα: 

 πιήζνο θαη είδνο ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ, 

 δηαθνξά απφ ηελ έθδνζε ππέξ ην άξηην (εάλ ππάξρεη) πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηηο κεηνρέο πνπ εθδφζεθαλ, 

 ζπλνιηθφ πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε σο απνηέιεζκα ηεο έθδνζεο ησλ 
κεηνρψλ, 

 αηηία γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. 

ii) Λνηπά απνζεκαηηθά 
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ αθίλεηα, ην γήπεδν θαη ν εμνπιηζκφο δειψλνληαη ζηα 
αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά, πξέπεη λα δειψλνληαη ην πιεφλαζκα ηεο 
αλαπξνζαξκνγήο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ κεηαβνιή γηα ηελ πεξίνδν θαη ηπρφλ 
πεξηνξηζκνί ζηελ δηαλνκή ηνπ ππνινίπνπ ζηνπο κεηφρνπο.  

iii) Αδηαλέκεηα θέξδε 
Πξέπεη λα δειψλεηαη ην ππφινηπν ησλ αδηαλέκεησλ θεξδψλ (ήηνη ζσξεπκέλα 
θέξδε ή δεκίεο) θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, φπσο επίζεο θαη νη κεηαβνιέο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

ζ) Διέγρσλ εηαίξνο 

Όηαλ ε ππφρξεε νληφηεηα ειέγρεηαη απφ έλα ειέγρνληα εηαίξν, πξέπεη δειψλεηαη ε 
ζρέζε ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη ε επσλπκία ηνπ κέξνπο απηνχ θαη, αλ είλαη 
δηαθνξεηηθά, ην κέξνο πνπ έρεη ηνλ ηειηθφ έιεγρν. Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα 
δειψλνληαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ γίλεη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ειεγρφλησλ 
κεξψλ θαη ηεο ππφρξεεο νληφηεηαο. 

η) Σπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο 

Δάλ έρνπλ γίλεη ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ 
πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε ππφρξεε νληφηεηα νθείιεη λα 
γλσζηνπνηήζεη ηε θχζε ηεο ζρέζεο ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο 
γηα εθείλεο ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα αλεμφθιεηα ππφινηπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ε δπλεηηθή 
επίπησζε ηεο ζρέζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Κνλδχιηα παξφκνηαο θχζεο 
κπνξνχλ λα γλσζηνπνηνχληαη ζπγθεληξσηηθά, εθηφο αλ ε γλσζηνπνίεζή ηνπο 
μερσξηζηά είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ ζπλαιιαγψλ 
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ππφρξεεο νληφηεηαο. 

Οη γλσζηνπνηήζεηο γηα θάζε ζπλδεδεκέλν κέξνο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 
ηνπιάρηζηνλ: 

i) ην πνζφ θαη ηελ θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ, 
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ii) ην πνζφ ησλ αλεμφθιεησλ ππνινίπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ππνρξεψζεσλ, θαη: 
 ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλ 

είλαη εμαζθαιηζκέλα, θαη ηε θχζε ηνπ αληαιιάγκαηνο κε ην νπνίν ζα 
γίλεη ν δηαθαλνληζκφο, θαη  

 ιεπηνκέξεηεο ησλ εγγπήζεσλ πνπ δφζεθαλ ή ειήθζεζαλ, ζπκβάζεηο 
αλάζεζεο έξγνπ ή ππεξεζίεο θαζψο θαη λνκηκνπνηεηηθέο απνθάζεηο 
αξκνδίσλ νξγάλσλ. 

iii) πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πνζφ ησλ 
αλεμφθιεησλ ππνινίπσλ, θαη  

iv) ην έμνδν πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ πεξίνδν ζε ζρέζε κε επηζθάιεηεο ή 
επηζθαιείο νθεηιέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη πξέπεη λα γίλνληαη ρσξηζηά γηα θάζε κία 
απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 ηε κεηξηθή, 

 ηηο νληφηεηεο πνπ ειέγρνπλ απφ θνηλνχ ηελ ππφρξεε νληφηεηα ή αζθνχλ 
ζεκαληηθή επηξξνή ζε απηήλ, 

 ηηο ζπγαηξηθέο, 

 ηηο ζπγγελείο εηαηξείεο, 

 ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ε νληφηεηα είλαη κέινο, 

 ηα θχξηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο νληφηεηαο ή ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, 
θαη 

 ηα άιια ζπλδεδεκέλα κέξε 

Οη γλσζηνπνηήζεηο φηη νη ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ έγηλαλ ππφ φξνπο πνπ 
ηζνδπλακνχλ κε εθείλνπο πνπ επηθξαηνχλ ζε ζπλαιιαγέο ζε θαζαξά εκπνξηθή 
βάζε ζα γίλνληαη κφλνλ εθφζνλ νη φξνη απηνί κπνξνχλ λα ηεθκεξησζνχλ. 

ηα) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Δθηφο αλ ε πηζαλφηεηα νπνηαζδήπνηε εθξνήο ζε εθθαζάξηζε είλαη καθξηλή, ε 
ππφρξεε νληφηεηα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη θάζε θαηεγνξία ελδερφκελεο 
ππνρξέσζεο θαηά ηε θαηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο, κηα ζχληνκε πεξηγξαθή 
ηεο θχζεο ηεο ελδερφκελεο ππνρξέσζεο θαη, φπνπ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ: 

i) κία εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, 

ii) κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ αβεβαηνηήησλ ζρεηηθά κε ην πνζφ ή ην ρξφλν 
νπνηαζδήπνηε εθξνήο, θαη 

iii) ηε δπλαηφηεηα νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο. 

ηβ) Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

Πξέπεη λα δειψλνληαη ηα νπζηαζηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ηζνινγηζκνχ γηα ηα νπνία απαηηείηαη νπνηαδήπνηε πξνζαξκνγή (πεξηγξαθή ηεο 
θχζεο ηνπ γεγνλφηνο θαη εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο, ή κηα δήισζε 
φηη ηέηνηα εθηίκεζε δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη). Παξάδεηγκα ηέηνησλ γεγνλφησλ είλαη: 

i) δαλεηζκφο πάγηαο δηάξθεηαο πνπ πξνζεγγίδεη ηελ σξίκαλζε ρσξίο ξεαιηζηηθέο 
πξννπηηθέο αλαλέσζεο ή απνπιεξσκήο, 

ii) ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκηέο, 
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iii) απνθάιπςε ζεκαληηθήο απάηεο ή ζθαικάησλ πνπ δείρλνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο είλαη εζθαικέλεο, 

iv) ε δηνίθεζε πξνηίζεηαη λα εθθαζαξίζεη ηελ νληφηεηα ή λα παχζεη θάζε 
ζπλαιιαγή ή δελ έρεη θακία ξεαιηζηηθή ιχζε παξά λα ελεξγήζεη θαη’ απηφλ 
ηνλ ηξφπν, 

v) ζπλαιιαγέο πνδνζθαηξηζηψλ φπνπ ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ ή ειήθζεζαλ 
είλαη ζεκαληηθά, 

vi) ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζε αθίλεηα, γηα παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε ην γήπεδν 
ηεο ΠΑΔ. 

ηγ) Άιιεο γλσζηνπνηήζεηο 

i) Ακνηβέο δηακεζνιαβεηψλ 
Πξέπεη λα δειψλεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πιεξσκψλ πνπ έγηλαλ πξνο ή 
πξνο φθεινο ελφο δηακεζνιαβεηή. 

ii) Φνξνινγηθέο δαπάλεο 
Σα ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ πξέπεη λα δειψλνληαη μερσξηζηά. 
Ήηνη, ην ζπγθεληξσηηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
θαζαξνχ θέξδνπο ή δεκίαο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη αθνξά ηνλ ηξέρνληα 
θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. 

iii) Γηάθνξα 
Πξέπεη λα δειψλεηαη θάζε πξφζζεην ζηνηρείν ή γλσζηνπνίεζε πνπ δελ 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ή 
ζηελ δήισζε ηακεηαθήο ξνήο, αιιά είλαη ζρεηηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε 
νπνησλδήπνηε απφ απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη/ ή απαηηείηαη γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ νηθνλνκηθήο ελεκέξσζεο. 

 
2. Οη επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ:  

α) κηα δήισζε φηη αθνινπζνχληαη ηα ίδηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη κέζνδνη ππνινγηζκνχ 
ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο 
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή, αλ απηά ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη κέζνδνη 
έρνπλ κεηαβιεζεί, κηα πεξηγξαθή ηεο θχζεο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κεηαβνιήο, 
θαη 

β) γλσζηνπνίεζε θάζε ζπκβάληνο ή ζπλαιιαγήο πνπ είλαη νπζηαζηηθφ γηα ηελ 
θαηαλφεζε ηεο ηξέρνπζαο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ. 

 
 
Σ.  Υξεκαηννηθνλνκηθή επηζθόπεζε ηεο δηνίθεζεο 
 
1. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επηζθφπεζε ή ζρφιηα απφ ηε δηνίθεζε (νξηζκέλεο θνξέο αλαθεξφκελε σο ε έθζεζε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ) πνπ πεξηγξάθεη θαη επεμεγεί ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ηεο ππφρξενπ επηρείξεζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαζψο θαη 
ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη. 
 

2. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ επίζεο ηα νλφκαηα 
πξνζψπσλ πνπ ήηαλ κέιε ηνπ εθηειεζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 
θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο ππφρξεεο νληφηεηαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηε δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗ:  Βάζε γηα ηελ ζύληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗ: ΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
 
Α.  Αξρή 
 
1. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα Άξζξα 47 θαη 48, πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία γηα 
αλψλπκεο εηαηξείεο, είηε ζην ηζρχνλ πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 
νηθείαο ρψξαο, ζηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (IFRS) ή ζην Γηεζλέο 
Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (IFRS for 
SMEs) - αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ.  
 

2. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη κε ηελ παξαδνρή φηη ν 
ππνςήθηνο είλαη κηα βηψζηκε επηρείξεζε, ήηνη φηη ζα ζπλερίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γηα ην 
πξνβιέςηκν κέιινλ. Ζ παξαδνρή είλαη φηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη νχηε ηελ πξφζεζε νχηε 
ηελ αλάγθε λα ηεζεί ζε εθθαζάξηζε, λα αλαζηείιεη ηηο ζπλαιιαγέο ή λα δεηήζεη ηελ 
πξνζηαζία απφ πηζησηέο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ή ηνπο θαλνληζκνχο.  
 

3. Σν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ην νπνίν είλαη θαηάιιειν σο βάζε γηα 
ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο 
ζεκειηψδεηο αξρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ:  

α) ηελ αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε,  

β) ηελ νκνηνκνξθία ηεο παξνπζίαζεο,  

γ) ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε βάζε ηελ αξρή ηνπ δνπιεπκέλνπ,  

δ) ηελ μερσξηζηή παξνπζίαζε ησλ παξφκνησλ ζηνηρείσλ θάζε ζεκαληηθήο θαηεγνξίαο 
κεκνλσκέλα,  

ε) κε ζπκςεθηζκφο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ή εζφδσλ θαη εμφδσλ, 
εθηφο αλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηελ εζληθή ινγηζηηθή πξαθηηθή.  

 
4. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα εγθξίλνληαη απφ ηε δηνίθεζε θαη απηφ πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη κέζα απφ κηα ζχληνκε δήισζε θαη ππνγξαθή εθ κέξνπο ηνπ εθηειεζηηθνχ 
ζψκαηνο ηεο ππφρξεεο νληφηεηαο.  

 
 
Β.  Απαηηήζεηο ελνπνίεζεο 
 
1. Δάλ ν ππνςήθηνο ειέγρεη θάπνηα ζπγαηξηθή, ηφηε πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ελνπνηεκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα ππνβάιινληαη ζηνλ εθδφηε σο εάλ νη νληφηεηεο 
πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην αλαθνξάο (φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 46) 
απνηεινχζαλ κηα εληαία εηαηξεία. 
 

2. Μηα ζπγαηξηθή κπνξεί λα εμαηξεζεί απφ ην πιαίζην αλαθνξάο κφλν εάλ: 

α) ε ζπγαηξηθή είλαη επνπζηψδεο ζε ζχγθξηζε κε ην ζπλνιηθφ φκηιν ηνπ ππνςήθηνπ, ή 

β) ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπγαηξηθήο μεθάζαξα θαη απνθιεηζηηθά δελ ζπλδέεηαη κε ην 
πνδφζθαηξν.  

 
3. Δάλ κηα ζπγαηξηθή εμαηξείηαη απφ ην πιαίζην αλαθνξάο, ε δηνίθεζε ηνπ ππνςήθηνπ πξέπεη 

λα δηθαηνινγήζεη ιεπηνκεξψο ηελ απφθαζή ηεο ζηνλ εθδφηε.  
 



66 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 2010 
 

4. Δάλ ν ππνςήθηνο ειέγρεηαη απφ κηα κεηξηθή ε νπνία έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην πιαίζην 
αλαθνξάο, ηφηε πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
θαη λα ππνβάιινληαη ζηνλ εθδφηε σο εάλ νη νληφηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 
πιαίζην αλαθνξάο απνηεινχζαλ κηα εληαία εηαηξεία. 

 
5. Δάλ ν ππνςήθηνο είλαη κηα ΠΑΔ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12(1β), πξέπεη λα παξάζρεη ζηνλ 

εθδφηε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ΠΑΔ θαη ηνπ εγγεγξακκέλνπ κέινπο (ήηνη 
ζπλδπαζκέλεο ή ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, σο εάλ απνηεινχζαλ κηα 
εληαία εηαηξεία).  

 
 
Γ.  Λνγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηα θόζηε εγγξαθήο πνδνζθαηξηζηή 
 
1. Αλεμαξηήησο ηνπ φηη θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπληάμεη ειεγκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην εζληθφ ινγηζηηθφ πξφηππν πνπ ηζρχεη ζηελ ρψξα ηνπ γηα 
αλψλπκεο εηαηξείεο, ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (IFRS) ή ην 
Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 
(IFRS for SMEs), ν παξφληαο θαλνληζκφο πεξηιακβάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ινγηζηηθή 
απαίηεζε γηα ηηο εγγξαθέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηελ ινγηζηηθή ηνπο αμία σο άπια 
πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα Άξζξα 47, 48 θαη 52. 
 

2. Οη ππνςήθηνη πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ηα θφζηε απφθηεζεο ηεο εγγξαθήο ηνπ πνδνζθαηξηζηή 
πξέπεη: 

α) λα εθαξκφδνπλ ηηο ειάρηζηεο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο Γ, 

β) λα ζπληάζζνπλ έλαλ πίλαθα πξνζδηνξηζκνχ πνδνζθαηξηζηψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη 
ζην ηκήκα Γ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.  

 
3. Δάλ έλαο ππνςήθηνο εθαξκφδεη κηα ινγηζηηθή πνιηηηθή γηα ηελ θαηαρψξηζε ηνπ θφζηνπο 

εγγξαθήο πνδνζθαηξηζηψλ σο δαπάλεο θαη λα κελ ην θεθαιαηνπνηεί, θαη απηφ επηηξέπεηαη 
απφ ηελ εζληθή ινγηζηηθή πξαθηηθή, δελ ππάξρεη θακία ππνρξέσζε γηα ηηο νληφηεηεο απηέο 
λα εθαξκφζνπλ ηηο ειάρηζηεο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη παξαθάησ θαη δελ 
ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ μαλά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ήδε δειψζεη.  
 

4. Οη ειάρηζηεο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο πεξηγξάθνληαη σο αθνινχζσο: 

α) Αλαθνξηθά κε ηελ εγγξαθή θάζε κεκνλσκέλνπ πνδνζθαηξηζηή, ην πνζφ ηεο 
απνκείσζεο ζα πξέπεη λα θαηαλέκεηαη ζπζηεκαηηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
σθέιηκνπ βίνπ ηνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο 
ηνπ ζηνηρείνπ σο δαπάλε γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

β) Μφλν νη άκεζεο δαπάλεο απφθηεζεο κηαο εγγξαθήο πνδνζθαηξηζηή κπνξνχλ λα 
θεθαιαηνπνηνχληαη. Γηα ινγηζηηθνχο ιφγνπο, ε ινγηζηηθή αμία ελφο κεκνλσκέλνπ 
πνδνζθαηξηζηή δελ πξέπεη λα αλαηηκάηαη πξνο ηα επάλσ, αθφκα θαη αλ ε δηνίθεζε 
πηζηεχεη φηη ε αγνξαία αμία είλαη πςειφηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή αμία. Δπηπιένλ, ελψ 
αλαγλσξίδεηαη φηη έλαο ππνςήθηνο κπνξεί λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη 
θάπνηα αμία απφ ηε ρξήζε θαη/ ή κεηεγγξαθή πνδνζθαηξηζηψλ πνπ έρνπλ 
εθπαηδεπηεί εζσηεξηθά, γηα ινγηζηηθνχο ιφγνπο, ηα θφζηε ζρεηηθά κε ηελ νκάδα ησλ 
λέσλ (ηζηθφ) ελφο αηηνχκελνπ δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ 
– θαζψο πξέπεη λα θεθαιαηνπνηείηαη κφλν ην θφζηνο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ 
αγνξάδνληαη. 
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γ) Ζ απφζβεζε πξέπεη λα μεθηλά φηαλ απνθηάηαη ε εγγξαθή ("κπιε θάξηα") ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή. Ζ απφζβεζε παχεη φηαλ ην ζηνηρείν θαηεγνξηνπνηείηαη σο ζηνηρείν 
πξνο πψιεζε ή φηαλ ην ζηνηρείν δελ ιακβάλεηαη ππφςε (ήηνη ε εγγξαθή 
κεηαβηβάδεηαη ζε κηα άιιε ΠΑΔ), αλάινγα κε ην πνην ζα επέιζεη πξψην.   

δ) Όιεο νη θεθαιαηνπνηεκέλεο αμίεο πνδνζθαηξηζηψλ πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη 
κεκνλσκέλα θάζε ρξφλν απφ ηε δηνίθεζε γηα απνκείσζε. Αλ ην αλαθηήζηκν πνζφ 
γηα έλαλ κεκνλσκέλν πνδνζθαηξηζηή είλαη ρακειφηεξν ηεο ινγηζηηθήο αμίαο, ε 
ινγηζηηθή αμία πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη σο πξνο ην αλαθηήζηκν πνζφ θαη ε 
πξνζαξκνγή λα ρξεψλεηαη ζην θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζαλ δαπάλε 
απνκείσζεο. πζηήλεηαη ζε θάζε εθδφηε λα απαηηεί απφ θαζέλα απφ ηνπο 
ππνςήθηνπο λα εθαξκφδνπλ ζπλεθηηθά ινγηζηηθά πξφηππα ζε ζρέζε κε ηα θφζηε 
εγγξαθήο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. 

 
5. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπληάμεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία (πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ 

εθδφηε) αλ νη ινγηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ παξάξηεκα δελ 
ηθαλνπνηνχληαη απφ ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζηηο ειεγκέλεο 
εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ έλαλ δηνξζσκέλν ηζνινγηζκφ, θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη 
θάζε ζρεηηθή επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ νξίδνληαη 
παξαπάλσ. Δπίζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη κηα επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε (ή 
ζεκεηψζεηο) πνπ ζπκθσλεί ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε πνπ εκθαλίδεηαη ζην 
έγγξαθν κε  ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία κε εθείλα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ειεγκέλεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (πνπ θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην εζληθφ ινγηζηηθφ 
πξφηππν). Σα δηνξζσκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πξέπεη λα αμηνινγνχληαη απφ ηνλ 
νξθσηφ ινγηζηή/ ειεγθηή κέζσ ζπκθσλεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

 
 
Γ.  Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνύ πνδνζθαηξηζηώλ 
 
1. Όπσο νξίδεηαη ππφ Γ(2) παξαπάλσ, νη ππνςήθηνη πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ηηο δαπάλεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε ηεο εγγξαθήο ελφο πνδνζθαηξηζηή πξέπεη λα ζπληάζζνπλ έλαλ 
πίλαθα πξνζδηνξηζκνχ πνδνζθαηξηζηψλ. 
 

2. Ο πίλαθαο πξνζδηνξηζκνχ πνδνζθαηξηζηψλ πξέπεη ειέγρεηαη απφ ηνλ νξθσηφ ινγηζηή θαη 
λα ππνβάιιεηαη ζηνλ εθδφηε καδί κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηήζηεο & 
ελδηάκεζεο). 
 

3. Σα ειάρηζηα ζηνηρεία γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πίλαθα πξνζδηνξηζκνχ πνδνζθαηξηζηψλ σο 
πξνο θάζε ζρεηηθή εγγξαθή θάζε πνδνζθαηξηζηή πνπ θαηέρεηαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 
θιεηζίκαηνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

α) Όλνκα θαη εκεξνκελία γέλλεζεο, 

β) Έλαξμε θαη ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ, 

γ) Σα άκεζα θφζηε απφθηεζεο ηεο εγγξαθήο ηνπ πνδνζθαηξηζηή, 

δ) Σε ζσξεπκέλε απφζβεζε απφ κεηαθνξά θαη θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, 

ε) Σελ δαπάλε / απφζβεζε ζηελ πεξίνδν, 

ζη) Σν θφζηνο απνκείσζεο ζηελ πεξίνδν, 
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δ) Σηο δηαζέζεηο (θφζηνο θαη ζσξεπκέλε απφζβεζε), 

ε) Σελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία (πνζφ κεηαθνξάο), θαη 

ζ) Σν θέξδνο/ (δεκία) απφ ηε δηάζεζε ηεο εγγξαθήο ελφο πνδνζθαηξηζηή. 

 
4. Οη ζρεηηθνί πνδνζθαηξηζηέο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηνχληαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζηνλ 

πίλαθα είλαη φινη εθείλνη νη πνδνζθαηξηζηέο ησλ νπνίσλ ε εγγξαθή είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ 
ππνςήθηνπ αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη σο πξνο ηνπο νπνίνπο έρεη 
επέιζεη θάπνην άκεζν θφζηνο απφθηεζεο (ζε θάπνην ρξνληθφ ζεκείν ηεο πεξηφδνπ ή ζε 
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο). 
 

5. Σα παξαθάησ ζπγθεληξσηηθά πνζά ζηνλ πίλαθα πξνζδηνξηζκνχ πνδνζθαηξηζηψλ πξέπεη 
λα ζπκθσλνχλ κε ηα ζρεηηθά πνζά ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 
ρξήζεο ζηηο ειεγκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: 

α) Σν άζξνηζκα ηεο απφζβεζεο ησλ εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηελ ηξέρνπζα 
πεξίνδν, φπσο δειψλεηαη ζηνλ πίλαθα πξνζδηνξηζκνχ πνδνζθαηξηζηψλ πξέπεη λα 
ζπκθσλεί/ ελαξκνλίδεηαη κε ην "Απφζβεζε εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ" (φπσο 
δειψλνληαη επί ηεο, ή ζε επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ 
ρξήζεο γηα ηελ πεξίνδν), 

β) Σν άζξνηζκα ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 
ηξέρνπζα πεξίνδν, φπσο δειψλεηαη ζηνλ πίλαθα πξνζδηνξηζκνχ πνδνζθαηξηζηψλ 
πξέπεη λα ζπκθσλεί/ ελαξκνλίδεηαη κε ην "Απνκείσζε εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ" 
(φπσο δειψλνληαη επί ηεο, ή ζε επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε ηεο θαηάζηαζεο 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα ηελ πεξίνδν), 

γ) Σν άζξνηζκα θεξδψλ/ (δεκηψλ) γηα εγγξαθέο δηάζεζεο πνδνζθαηξηζηψλ ηνπ πίλαθα 
πξνζδηνξηζκνχ πνδνζθαηξηζηψλ πξέπεη λα ζπκθσλεί/ ελαξκνλίδεηαη κε ην "Κέξδε/ 
(δεκίεο) απφ ηε δηάζεζε εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ" (φπσο δειψλνληαη επί ηεο, ή 
ζε επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα ηελ 
πεξίνδν), 

δ) Σν άζξνηζκα ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο εγγξαθήο πνδνζθαηξηζηψλ ζηνλ 
πίλαθα πξνζδηνξηζκνχ πνδνζθαηξηζηψλ πξέπεη λα ζπκθσλεί/ ελαξκνλίδεηαη κε ην 
πνζφ γηα "Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία – πνδνζθαηξηζηέο" ηνπ ηζνινγηζκνχ (επί ηνπ 
ή ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο απηνχ) γηα ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. 

 
6. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ δηνξζψζεη ινγηζηηθά πνζά πνδνζθαηξηζηψλ ψζηε λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ, απηά ηα 
ζπγθεληξσηηθά πνζά ηνπ πίλαθα πξνζδηνξηζκνχ πνδνζθαηξηζηψλ πξέπεη λα ζπκθσλνχλ/ 
ελαξκνλίδνληαη κε ηα δηνξζσκέλα πνζά πνπ δειψλνληαη ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗII:  Έλλνηα ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗI: ΔΝΝΟΗΑ ΛΖΞΗΠΡΟΘΔΜΧΝ ΟΦΔΗΛΧΝ 
 
1. Οη νθεηιέο ζεσξνχληαη ιεμηπξφζεζκεο εάλ δελ έρνπλ εμνθιεζεί ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκθσλεζέληεο φξνπο. 
 

2. Οη νθεηιέο δελ ζεσξνχληαη ιεμηπξφζεζκεο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, εάλ 
ε ππνςήθηα/αδεηνδνηεκέλε ΠΑΔ (ήηνη ΠΑΔ νθεηιέηεο) δχλαηαη λα απνδείμεη φηη έσο ηελ 
31 Μαξηίνπ (αλαθνξηθά κε ηα άξζξα 49 θαη 50) θαη έσο ηελ 30 Ηνπλίνπ θαη 30 επηεκβξίνπ 
αληίζηνηρα (αλαθνξηθά κε ηα άξζξα 65 θαη 66) φηη: 

α) έρεη εμνθιήζεη πιήξσο ην ζρεηηθφ πνζφ, ή 

β) έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία ε νπνία έρεη γίλεη απνδεθηή γξαπηψο απφ ηνλ πηζησηή κε 
ζθνπφ ηελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελία πιεξσκήο πέξαλ ηεο 
ηζρχνπζαο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο. (εκείσζε: ην γεγνλφο φηη έλαο πηζησηήο δελ 
έρεη δεηήζεη ηελ πιεξσκή ελφο πνζνχ, δελ απνηειεί παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
πξνζεζκίαο), ή 

γ) έρεη εγείξεη λνκηθέο αμηψζεηο πνπ έγηλαλ δεθηέο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε 
ηελ εζληθή λνκνζεζία, ή έρεη εθθηλήζεη δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ησλ εζληθψλ ή δηεζλψλ 
αξρψλ ηνπ πνδνζθαίξνπ ή ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, φπνπ 
πξνζβάιεη ηελ ππνρξέσζε ελ ζρέζεη κε ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. Παξά ηαχηα, αλ 
ηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα (ΔΠΟ ή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ) 
ζεσξήζνπλ φηη απηή ε αμίσζε ή απηέο νη δηαδηθαζίεο έρεη εθθηλεζεί κε απνθιεηζηηθφ 
ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ θαηαιεθηηθψλ πξνζεζκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαη θαζνξίδνληαη 
ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ (ήηνη πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ρξφλν), ην ζρεηηθφ πνζφ ζα 
ζπλερίζεη λα ζεσξείηαη σο ιεμηπξφζεζκε νθεηιή, ή 

δ) έρεη αληηθξνχζεη κηα αμίσζε ε νπνία έρεη ππνβιεζεί ή δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ 
εθθηλεζεί απφ ηνλ πηζησηή θαη είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη πξνο εχινγε ηθαλνπνίεζε 
ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ (ΔΠΟ ή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ 
Οκάδσλ) φηη ε αμίσζε πνπ έρεη εγεξζεί ή νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη είλαη 
πξνθαλέζηαηα αβάζηκεο. 

 
3. ηελ έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή γηα ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο θνξνινγηθέο αξρέο 

θαη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά, αλά ρξήζε πνπ 
αθνξνχλ, ηα αθφινπζα: 

α) νη νθεηιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, 

β) θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

γ) θφξνη κηζζσηψλ ππεξεζηψλ, θφξνη εηζνδήκαηνο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, ινηπνί 
παξαθξαηνχκελνη θφξνη θαη θφξνη ππέξ ηξίησλ. 

Ο νξθσηφο ειεγθηήο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ησλ 
αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ, ελδερφκελεο ξπζκίζεηο θαζψο θαη ηηο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο 
ησλ δφζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο απηέο. 

ηελ ίδηα έθζεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη αλάινγα ζηνηρεία γηα νθεηιέο πξνο θχξηα 
θαη επηθνπξηθά αζθαιηζηηθά ηακεία. 

 
4. Ζ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη έσο ηηο 10 Απξηιίνπ κε ηελ 

πξνζθφκηζε παξαζηαηηθψλ. Χο παξαζηαηηθά εμφθιεζεο γίλνληαη κφλν δεθηά: 

α) θαηαζέζεηο ζε ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, 

β) θσηνηππία επηηαγήο πιεξσηέαο ζηνλ δηθαηνχρν θαη θηλήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ 
φςεσο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ θάιπςε ηεο επηηαγήο, 

γ) εμνθιήζεηο κε κεηξεηά ή κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο, γίλνληαη δεθηέο κφλν εθ’ 
φζνλ ζπλνδεχνληαη κε έγγξαθή ζπκθσλία ηνπ δηθαηνχρνπ, κε ζεψξεζε ππνγξαθήο 
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θαη βέβαηεο εκεξνκελίαο απφ δεκφζηα αξρή, κε εκεξνκελία αζθαιψο 
πξνγελέζηεξε ηεο 31 Μαξηίνπ, 

δ) ζε πεξίπησζε δηαθαλνληζκνχ ή κεηαθχιεζεο ηεο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο ηνπ 
ιεμηπξφζεζκνπ πνζνχ, απαηηείηαη πξνζθφκηζε έγγξαθεο ζπκθσλίαο ηεο ΠΑΔ κε 
ηνλ δηθαηνχρν θαη ζεψξεζε ππνγξαθήο θαη βέβαηεο εκεξνκελίαο απφ δεκφζηα αξρή, 
κε εκεξνκελία αζθαιψο πξνγελέζηεξε ηεο 31 Μαξηίνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IX:  Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθδόηε γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IX: ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΓΟΣΖ ΓΗΑ ΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
Α.  Αξρή 
 
Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο γηα λα ειεγρζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα 
πνπ νξίδνληαη ζηα Άξζξα 10 θαη 55 απνηεινχληαη απφ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα αμηνιφγεζεο πνπ 
πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ ηνλ εθδφηε φπσο νξίδεηαη παξαθάησ: 
 
 
Β.  Αμηνιόγεζε ηεο έθζεζεο Οξθσηνύ Διεγθηή αλαθνξηθά κε ηηο εηήζηεο θαη ελδηάκεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 
1. Αλαθνξηθά κε ηηο εηήζηεο θαη ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ν εθδφηεο 

πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο: 

α) Να αμηνινγήζεη αλ νη επηιεγκέλεο ππφρξεεο νληφηεηεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπ 
ζθνπνχο ηεο αδεηνδφηεζεο νκάδσλ. 

β) Να αμηνινγήζεη ηηο πιεξνθνξίεο (εηήζηεο θαη ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία) πνπ 
ππνβάιινληαη ψζηε λα δηακνξθψζνπλ κηα βάζε γηα ηελ απφθαζε αδεηνδφηεζήο 
ηεο. 

γ) Να αλαγλψζεη θαη λα εμεηάζεη ηηο εηήζηεο θαη ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηελ έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή επ’ απηψλ. 

δ) Να αληηκεησπίζεη ηηο επηπηψζεηο θάζε ηξνπνπνίεζεο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ θαη/ή 
εμαθξίβσζεο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή(ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζπλήζε κνξθή κηαο 
αλεπηθχιαθηεο γλσκνδφηεζεο) θαη/ήελδερφκελεο ειιείςεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο αλαθνίλσζεο θαη ινγηζηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 
παξαθάησ. 

 
2. Έρνληαο αλαγλψζεη ηελ έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή γηα ηηο εηήζηεο θαη ελδηάκεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε ΔΠΟ πξέπεη λα ηελ αμηνινγήζεη ζχκθσλα κε ηα 
παξαθάησ: 

α) Αλ ε έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή εθθέξεη αλεπηθχιαθηε γλσκνδφηεζε, ρσξίο 
θακία ηξνπνπνίεζε, ηφηε απηφ απνηειεί κηα ηθαλνπνηεηηθή βάζε γηα ηελ ρνξήγεζε 
ηεο άδεηαο. 

β) Αλ ε έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή εθθέξεη άξλεζε γλσκνδφηεζεο ή αξλεηηθή 
γλσκνδφηεζε, ηφηε ε άδεηα πξέπεη λα απνξξηθζεί εθηφο αλ παξαζρεζεί 
κεηαγελέζηεξε γλσκνδφηεζε ρσξίο άξλεζε εθθνξάο γλψκεο ή αξλεηηθή γλψκε (ζε 
ζρέζε κε κηα άιιε ζεηξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην ίδην νηθνλνκηθφ 
έηνο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο) θαη ε ΔΠΟ ηθαλνπνηεζεί κε ηελ 
κεηαγελέζηεξε γλσκνδφηεζε ειέγρνπ. 

γ) Δάλ ε έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή έρεη, ζε ζρέζε κε ηε ζπλερηδφκελε 
δξαζηεξηφηεηα, είηε έκθαζε είηε κηα ζχκθσλε γλψκε ‘κε εμαηξέζεηο’, ε άδεηα πξέπεη 
λα απνξξηθζεί, εθηφο εάλ: 

i) παξέρεηαη κεηαγελέζηεξε έθζεζε ειέγρνπ ρσξίο έκθαζε ή εμαίξεζε γηα ηελ 
ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα, ζε ζρέζε κε ην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο, ή 
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ii) έρνπλ ππνβιεζεί πξφζζεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 
ηθαλφηεηα ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ λα εμαθνινπζήζεη σο ζπλερηδφκελε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αδεηνδφηεζεο, ηα 
νπνία έρνπλ αμηνινγεζεί απφ ηελ ΔΠΟ σο ηθαλνπνηεηηθά. Σα πξφζζεηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξηιακβάλνπλ, κε πεξηνξηζηηθά, ηα ζηνηρεία πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 52 (Μειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία). 

δ) Δάλ ε έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή έρεη, ζε ζρέζε κε έλα ζέκα εθηφο ηεο 
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, κηα έκθαζε ή ζχκθσλε γλψκε ‘κε εμαηξέζεηο’, ηφηε 
ε ΔΠΟ πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο ηξνπνπνίεζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
αδεηνδφηεζεο νκάδσλ. Ζ άδεηα κπνξεί λα απνξξηθζεί, εθηφο αλ παξαζρεζνχλ 
πξφζζεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη αμηνινγεζνχλ, σο ηθαλνπνηεηηθά απφ ηελ ΔΠΟ. 
Σα πξφζζεηα απνδεηθηηθά πνπ κπνξεί λα δεηεζνχλ απφ ηελ ΔΠΟ ζα εμαξηψληαη 
απφ ηνπο ιφγνπο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

 
3. Δάλ ε ππνςήθηα ΠΑΔ ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ε ΔΠΟ πξέπεη επηπξφζζεηα 

λα αμηνινγήζεη ηελ έθζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή επί ησλ ζπκθσλεκέλσλ δηαδηθαζηψλ 
αλαθνξηθά κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Ζ άδεηα κπνξεί λα απνξξηθζεί αλ απηή 
πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζε ζθάικαηα θαη/ή εμαηξέζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ. 

 
 
Γ.  Αμηνιόγεζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο άιιεο ΠΑΔ 
 
1. Αλαθνξηθά κε ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο άιιεο νκάδεο, ε ΔΠΟ δχλαηαη λα 

απνθαζίζεη: 

α) λα αμηνινγήζεη ε ίδηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο ππνςήθηεο ΠΑΔ, 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα δηεθπεξαηψζεη ηελ αμηνιφγεζε ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 2 παξαθάησ, ή εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην 

β) λα αλαζέζεη ζε αλεμάξηεηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο 
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ έθζεζε 
ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή, θαη εηδηθφηεξα, λα επαιεζεχζεη φηη ην δείγκα πνπ επηιέρζεθε 
απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη φηη κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη θάζε 
πξφζζεηε αμηνιφγεζε πνπ ζεσξεί απαξαίηεηε, ήηνη λα επεθηείλεη ην δείγκα θαη/ή λα 
δεηήζεη πξφζζεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ. 

 
2. Δάλ ε αμηνιφγεζε δηελεξγεζεί απφ ηελ ΔΠΟ, ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ, θαη εηδηθφηεξα ηνλ Πίλαθα νθεηιψλ απφ 
κεηεγγξαθέο θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, φπσο θαζνξίδνληαη παξαθάησ. Αλ ε 
αμηνιφγεζε δηελεξγεζεί απφ Οξθσηφ Διεγθηή πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα ίδηα βήκαηα: 

α) πκθσλία ηνπ ζπλφινπ ηνπ πίλαθα νθεηιψλ απφ κεηεγγξαθέο κε ην πνζφ πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην πεδίν ‘Λνγαξηαζκνί πιεξσηένη ζρεηηθά κε κεηεγγξαθέο 
πνδνζθαηξηζηψλ’ ζηηο εηήζηεο ή ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κέρξη 
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ. 

β) Έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ηνπ πίλαθα νθεηιψλ απφ 
κεηεγγξαθέο. 

γ) Δπηινγή ελφο δείγκαηνο κεηεγγξαθψλ/δαλεηζκψλ πνδνζθαηξηζηψλ, ζχγθξηζε ησλ 
αληίζηνηρσλ ζπκθσλεηηθψλ κε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ν πίλαθαο νθεηιψλ απφ 
κεηεγγξαθέο θαη επηζήκαλζε ησλ επηιεγκέλσλ κεηεγγξαθψλ/δαλεηζκψλ. 
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δ) Δπηινγή ελφο δείγκαηνο πιεξσκψλ γηα κεηεγγξαθέο, ζχγθξηζε απηψλ κε ηα ζηνηρεία 
πνπ πεξηέρεη ν πίλαθαο νθεηιψλ απφ κεηεγγξαθέο θαη επηζήκαλζε ησλ επηιεγκέλσλ 
πιεξσκψλ. 

ε) Αλ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα νθεηιψλ απφ κεηεγγξαθέο, πθίζηαηαη ιεμηπξφζεζκε 
νθεηιή κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ, ε νπνία αθνξά κεηεγγξαθή πνπ έιαβε ρψξα πξηλ απφ 
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, εμέηαζε εάλ ην αξγφηεξν κέρξη  
ηελ 31 Μαξηίνπ: 

i) έρεη επηηεπρζεί ζπκθσλία ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VIII (β), ή 

ii) έρεη πξνθχςεη δηαθνξά ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VIII (2γ ή δ). 

ζη) Αλ απαηηείηαη: ιήςε θαη εμέηαζε εγγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπκθσλεηηθψλ κε ηηο ζρεηηθέο νκάδεο θαη/ή ηεο αιιεινγξαθίαο κε ην αξκφδην 
φξγαλν, γηα ζηήξημε ησλ δειψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ε(i) θαη/ή ε(ii) 
παξαπάλσ. 

 
 
Γ.  Αμηνιόγεζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο εξγαδνκέλνπο θαη αζθαιηζηηθνύο 

θνξείο/θνξνινγηθέο αξρέο 
 
1. Αλαθνξηθά κε ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο εξγαδνκέλνπο θαη αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο/θνξνινγηθέο αξρέο, ε ΔΠΟ δχλαηαη λα απνθαζίζεη: 

α) λα αμηνινγήζεη ε ίδηα ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ, 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα δηελεξγήζεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 παξαθάησ, ή εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην 

β) λα αλαζέζεη ζε αλεμάξηεηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο 
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ έθζεζε 
ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή, θαη εηδηθφηεξα, λα επαιεζεχζεη φηη ην δείγκα πνπ επηιέρζεθε 
απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη φηη κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη θάζε 
πξφζζεηε αμηνιφγεζε πνπ ζεσξεί απαξαίηεηε, ήηνη λα επεθηείλεη ην δείγκα θαη/ή λα 
δεηήζεη πξφζζεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ. 

 
2. Ζ ΔΠΟ νθείιεη λα αμηνινγήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ ππνςήθηα 

ΠΑΔ, θαη εηδηθφηεξα ηνλ Καηάινγν πξνζσπηθνχ θαη ηα άιια αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, 
φπσο θαζνξίδνληαη παξαθάησ. Αλ ε αμηνιφγεζε δηελεξγεζεί απφ Οξθσηφ Διεγθηή πξέπεη 
λα αθνινπζεζνχλ ηα ίδηα βήκαηα: 

α) Λήςε ηνπ Καηαιφγνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπληάρζεθε απφ ηε δηνίθεζε. 

β) πκθσλία ηνπ ζπλνιηθνχ πιεξσηένπ πνζνχ ηνπ Καηαιφγνπ πξνζσπηθνχ κε ην 
πνζφ ζην πεδίν «Λνγαξηαζκνί πιεξσηένη ζε ππαιιήινπο» κε ην πνζφ πνπ 
αλαγξάθεηαη ζηηο εηήζηεο ή ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κέρξη ηελ 
31 Γεθεκβξίνπ. 

γ) Λήςε θαη εμέηαζε ελφο ηπραία επηιεγκέλνπ δείγκαηνο βεβαησηηθψλ επηζηνιψλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ κε εθείλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
Καηάινγν πξνζσπηθνχ. 

δ) Αλ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΠΟ, πθίζηαηαη ιεμηπξφζεζκε νθεηιή κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ ε 
νπνία αθνξά ζε πιεξσηέα ελ ζρέζεη κε ζπκβαηηθέο θαη λφκηκεο ππνρξεψζεηο πξνο 
ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, πνπ αλέθπςαλ πξηλ απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, εμέηαζε εάλ ην 
αξγφηεξν κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ: 

i) έρεη επηηεπρζεί ζπκθσλία ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VIII (2β), ή 

ii) έρεη πξνθχςεη δηαθνξά ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VIII (2γ ή δ). 
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ε) Δμέηαζε ησλ ηξαπεδηθψλ θηλήζεσλ, γηα ηε ζηήξημε ησλ δειψζεσλ. 

ζη) Αλ απαηηείηαη: εμέηαζε εγγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκθσλεηηθψλ κε 
ηνπο ζρεηηθνχο ππαιιήινπο θαη/ή ηεο αιιεινγξαθίαο κε ην αξκφδην φξγαλν, γηα 
ζηήξημε ησλ δειψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία δ(i) θαη/ή δ(ii) παξαπάλσ. 

 

3. Ζ ΔΠΟ νθείιεη λα αμηνινγήζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηα πιεξσηέα πξνο 
αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη θνξνινγηθέο αξρέο αλαθνξηθά κε ζπκβαηηθέο θαη λφκηκεο 
ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ ππαιιήισλ ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα 
αθνινπζεζνχλ ηα αθφινπζα βήκαηα: 

α) πκθσλία ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ ππνινίπνπ θφξσλ επί ησλ κηζζψλ κέρξη  
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ κε ηα βηβιία κηζζνδνζίαο ηεο ΠΑΔ. 

β) Αλ πθίζηαηαη ιεμηπξφζεζκν νθεηιή κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ πνπ αλέθπςε πξηλ απφ  
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, εμέηαζε εάλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ: 

i) έρεη επηηεπρζεί ζπκθσλία ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VIII (2β), ή 
ii) έρεη πξνθχςεη δηαθνξά ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VIII (2γ ή δ). 

γ) Αλ απαηηείηαη: εμέηαζε εγγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκθσληψλ κε ηνπο 
αζθαιηζηηθνχο θνξείο/ θνξνινγηθέο αξρέο θαη/ή ηεο αιιεινγξαθίαο κε ην αξκφδην 
φξγαλν, γηα ζηήξημε ησλ δειψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία β(i) θαη/ή β(ii) 
παξαπάλσ. 

 
 
Δ.  Αμηνιόγεζε ηεο έγγξαθεο δήισζεο εθπξνζώπεζεο 
 
1. Αλαθνξηθά κε ηελ έγγξαθε δήισζε εθπξνζψπεζεο, ε ΔΠΟ νθείιεη λα αλαγλψζεη θαη 

εμεηάζεη ηα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ή πεξηζηαηηθφ κεγάιεο νηθνλνκηθήο 
ζεκαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα κειινληηθά 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη θάζε πξφζζεην απνδεηθηηθφ έγγξαθν πνπ ππνβιήζεθε 
απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ. Ζ ΔΠΟ κπνξεί λα απνθαζίζεη ε αμηνιφγεζε απηή λα γίλεη απφ 
Οξθσηφ Διεγθηή. 
 

2. Ζ ΔΠΟ πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ΠΑΔ λα εμαθνινπζήζεη σο 
ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αδεηνδφηεζεο. Ζ 
άδεηα πξέπεη λα απνξξηθζεί αλ, βάζεη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη 
αμηνινγήζεη ε ΔΠΟ θαηά ηελ θξίζε ηεο, ε ππνςήθηα ΠΑΔ δελ είλαη ζε ζέζε λα 
εμαθνινπζήζεη σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 
αδεηνδφηεζεο. 

 
 
Σ.  Αμηνιόγεζε ησλ κειινληηθώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 
1. Αλαθνξηθά κε ηα κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ε ΔΠΟ πξέπεη λα αμηνινγήζεη ην 

εάλ έρεη παξαβηαζηεί, ή φρη, θάπνηνο δείθηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 52. Αλ 
νπνηνζδήπνηε δείθηεο έρεη παξαβηαζηεί ηφηε ε ΔΠΟ πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηα κειινληηθά 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 παξαθάησ. 
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2. Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, πνπ δχλαληαη λα δηελεξγεζνχλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή, πξέπεη 
θαη’ ειάρηζην λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

α) έιεγρν αλ ηα κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη αξηζκεηηθά αθξηβή, 

β) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εάλ ηα κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ 
ζπληαρζεί κε ηελ ρξήζε ησλ γλσζηνπνηεκέλσλ παξαδνρψλ θαη θηλδχλσλ, κεηά απφ 
δηαβνπιεχζεηο κε ηε δηνίθεζε θαη επηζθφπεζε ησλ κειινληηθψλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ,  

γ) έιεγρν φηη ηα ππφινηπα αλνίγκαηνο (εθ κεηαθνξάο) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 
κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ πνπ 
παξνπζηάδεηαη ζηηο ακέζσο πξνεγνχκελεο ειεγκέλεο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ή ηηο εμαθξηβσκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελδηάκεζεο 
πεξηφδνπ (αλ απηέο νη ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο έρνπλ ππνβιεζεί), θαη 

δ) έιεγρν φηη ηα κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ εγθξηζεί επίζεκα απφ ην 
εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ. 

 
3. Ζ ΔΠΟ πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ΠΑΔ λα εμαθνινπζήζεη σο 

ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αδεηνδφηεζεο (ήηνη 
ε άδεηα πξέπεη λα απνξξηθζεί αλ, βάζεη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη 
αμηνινγήζεη ε ΔΠΟ θαηά ηελ θξίζε ηεο, ε ππνςήθηα ΠΑΔ δελ είλαη ζε ζέζε λα 
εμαθνινπζήζεη σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 
αδεηνδφηεζεο). 

 
 
Ε.  Αμηνιόγεζε ζηνηρείσλ ηνπ ηζνζθειηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ 
 
1. Αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία γηα ηνλ ηζνζθειηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ ε ΔΠΟ πξέπεη λα 

αμηνινγήζεη αλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ 
αληηζηνηρνχλ ζηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ ίδηα ππφρξεε νληφηεηα ή νληφηεηεο πνπ 
ππνβιήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αδεηνδφηεζεο νκάδσλ. 
 

2. Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο δχλαληαη λα εθηειεζηνχλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή, 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

α) Έιεγρν αλ ηα ζηνηρεία ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ είλαη αξηζκεηηθά αθξηβή, 

β) Έιεγρν φηη ηα ππφινηπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο ηζνζθειηζκνχ 
εζφδσλ-εμφδσλ,αληαπνθξίλνληαηκε ηα ππφινηπα πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ειεγκέλεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή ζηα 
ηεξνχκελα ινγηζηηθά αξρεία, θαη 

γ) Έιεγρν φηη ζηνηρεία ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ έρνπλ εγθξηζεί επίζεκα απφ ην 
εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ. 

 
3. Ζ ΔΠΟ πξέπεη λα επηβεβαηψζεη ζηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο. 
 
 
Ζ.  Δπαθξηβήο ηήξεζε ησλ θαηαιεθηηθώλ εκεξνκεληώλ 
 
1. Όια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα – ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηα Α. έσο Ε. ηνπ παξφληνο, πξέπεη λα ππνβάιινληαη έσο ηελ ππάξρνπζα 
αληίζηνηρε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. 
 

2. Οπνηαδήπνηε έγγξαθα ππνβάιινληαη πέξαλ ησλ θαηαιεθηηθψλ εκεξνκεληψλ, δελ γίλνληαη 
δεθηά, παξά κφλνλ, εάλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ή δηεπθξηληζηηθά ησλ ήδε ππνβιεζέλησλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ X:  Τπνινγηζκόο ηζνζθέιηζεο εζόδσλ – εμόδσλ  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ X: ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΗΟΚΔΛΗΖ ΔΟΓΧΝ – ΔΞΟΓΧΝ 
Α.  Πεξίιεςε ππνινγηζκνύ ηζνζθέιηζεο εζόδσλ – εμόδσλ 
 
1. Σν απνηέιεζκα ηεο ηζνζθέιηζεο εζφδσλ – εμφδσλ γηα κία ρξήζε ππνινγίδεηαη σο ζρεηηθά 

έζνδα κείνλ ηα ζρεηηθά έμνδα (βι. Άξζξν 58). 
 

2. Σα ζρεηηθά έζνδα είλαη ίζα κε ην ζχλνιν ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ (αλαθέξνληαη 
ιεπηνκεξέζηεξα ζην ηκήκα Β): 

α) Έζνδα – Έζνδα εηζηηεξίσλ 

β) Έζνδα – Υνξεγίεο θαη δηαθήκηζε 

γ) Έζνδα – Γηθαηψκαηα αλακεηάδνζεο 

δ) Έζνδα – Δκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ε) Έζνδα – Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 

ζη) Κέξδε απφ ηελ δηάζεζε εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ (ε εηζφδεκα απφ ηελ πψιεζε 
εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ) 

δ) Τπεξβάιινληα θέξδε απφ ηελ δηάζεζε παγίσλ ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ 

ε) Υξεκαηνδνηηθά έζνδα 

Σα ρξεκαηηθά έζνδα κεηψλνληαη εάλ ηα ζηνηρεία α) έσο ε) ηεο παξαγξάθνπ 2 
ζπκπεξηιακβάλνπλ νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία (αλαθέξνληαη 
ιεπηνκεξέζηεξα ζην ηκήκα Β): 

ζ) Με ρξεκαηηθέο πηζηψζεηο 

η) πλαιιαγέο εζφδσλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε πάλσ απφ ηελ εχινγε αμία 

ηα) Έζνδα απφ κε πνδνζθαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΠΑΔ 
 
3. Σα ζρεηηθά έμνδα είλαη ίζα κε ην ζχλνιν ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ (αλαθέξνληαη 

ιεπηνκεξέζηεξα ζην ηκήκα Γ): 

α) Έμνδα – Κφζηνο πσιήζεσλ/πιηθψλ 

β) Έμνδα – Γαπάλεο παξνρψλ εξγαδνκέλσλ 

γ) Έμνδα – Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα 

δ) Απφζβεζε / απνκείσζε εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη απψιεηεο απφ ηελ δηάζεζε 
εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ (ή δαπάλεο αγνξάο εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ) 

ε) Γαπάλεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη κεξίζκαηα 

Σα ζρεηηθά έμνδα απμάλνληαη εάλ ηα ζηνηρεία α) έσο ε) ηεο παξαγξάθνπ 3 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία (αλαθέξνληαη ιεπηνκεξέζηεξα ζην ηκήκα Γ): 

ζη) πλαιιαγέο εμφδσλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε θάησ απφ ηελ εχινγε αμία. 
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Σα ζρεηηθά έμνδα κεηψλνληαη εάλ ηα ζηνηρεία α) έσο ε) ηεο παξαγξάθνπ 3 
ζπκπεξηιακβάλνπλ νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία (αλαθέξνληαη 
ιεπηνκεξέζηεξα ζην ηκήκα Γ): 

δ) Γαπάλεο γηα δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ 

ε) Γαπάλεο γηα δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο 

ζ) Με ρξεκαηηθέο ρξεψζεηο / επηβαξχλζεηο 

η) Γαπάλεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ νθείινληαη άκεζα ζηελ ζχλζεζε ησλ παγίσλ 
ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ηα) Γαπάλεο απφ κε πνδνζθαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΠΑΔ 

 
 
Β.  ρεηηθό εηζόδεκα 
 
1. Οη νξηζκνί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεηηθνχ εηζνδήκαηνο είλαη νη αθφινπζνη: 

α) Έζνδα – Έζνδα εηζηηεξίσλ 

Πεξηιακβάλνπλ έζνδα πνπ απνξξένπλ απφ γεληθή είζνδν θαη εηαηξηθά εηζηηήξηα 
αγψλσλ, εηζηηήξηα δηαξθείαο θαη εηζηηήξηα αγψλσλ, αλαθνξηθά κε ηηο εγρψξηεο 
δηνξγαλψζεηο (πξσηάζιεκα θαη Κχπειιν), δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA 
θαη άιινπο αγψλεο (θηιηθνχο αγψλεο θαη ηνπξλέ). Σα έζνδα εηζηηεξίσλ 
πεξηιακβάλνπλ επίζεο ζπλδξνκέο κέινπο. 

β) Έζνδα – Φνξεγίεο θαη δηαθήκηζε 

Πεξηιακβάλνπλ έζνδα πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θχξην ρνξεγφ, άιινπο ρνξεγνχο, 
δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο πεξηκεηξηθά ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη άιιεο πηλαθίδεο 
δηαθήκηζεο, άιιεο ρνξεγίεο θαη δηαθήκηζε. 

γ) Έζνδα – Γηθαηώκαηα αλακεηάδνζεο 

Πεξηιακβάλνπλ έζνδα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πψιεζε ησλ δηθαησκάησλ 
αλακεηάδνζεο ζηελ ηειεφξαζε, ζην ξαδηφθσλν, ζε λέα κέζα θαη άιια κέζα 
αλακεηάδνζεο, αλαθνξηθά κε ηηο εγρψξηεο δηνξγαλψζεηο (πξσηάζιεκα θαη 
Κχπειιν), δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο UEFA θαη άιινπο αγψλεο (θηιηθνχο 
αγψλεο θαη ηνπξλέ). 

δ) Έζνδα – Δκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Πεξηιακβάλνπλ έζνδα πνπ απνξξένπλ απφ εκπνξεχκαηα, πσιήζεηο θαγεηψλ θαη 
αλαςπθηηθψλ, ζπλέδξηα, ινηαξίεο θαη άιιεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 
κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά. 

ε) Έζνδα – Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 

Πεξηιακβάλνπλ έζνδα απφ ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα πνπ δελ πεξηγξάθνληαη 
παξαπάλσ, πεξηιακβαλνκέλσλ εζφδσλ πνπ απνξξένπλ απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 
φπσο ζπγαηξηθέο, ελνίθηα, κεξίζκαηα θαη έζνδα απφ  κε πνδνζθαηξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

ζη) Κέξδε από ηελ δηάζεζε εγγξαθώλ πνδνζθαηξηζηώλ ή εηζόδεκα από ηελ πώιεζε 
εγγξαθώλ πνδνζθαηξηζηώλ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ εηζνδήκαηνο, ην εάλ κία ΠΑΔ ζα ζπκπεξηιάβεη είηε 
ην (i) Κέξδε απφ ηελ δηάζεζε εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ, είηε ην (ii) Δηζφδεκα απφ 
ηελ πψιεζε εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ, ζα εμαξηεζεί απφ ηελ ινγηζηηθή κέζνδν 
πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε ΠΑΔ γηα ηηο εγγξαθέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο 
ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ: 
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i) Γηα κία ΠΑΔ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ ινγηζηηθή κέζνδν "θεθαιαηνπνίεζε θαη 
απφζβεζε" γηα ηηο εγγξαθέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ηα θέξδε απφ ηελ δηάζεζε 
εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ ππνινγίδνληαη αθαηξψληαο ηελ θαζαξή ινγηζηηθή 
αμία ηεο εγγξαθήο ηνπ πνδνζθαηξηζηή θαηά ηνλ ρξφλν ηεο κεηεγγξαθήο απφ 
ηα θαζαξά έζνδα δηάζεζεο πνπ ειήθζεζαλ θαη πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ. Σα 
θέξδε απφ ηελ δηάζεζε εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ ζα αλαθέξνληαη εάλ ηα 
θαζαξά έζνδα δηάζεζεο ππεξβαίλνπλ ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηεο εγγξαθήο 
ηνπ πνδνζθαηξηζηή θαηά ηνλ ρξφλν ηεο κεηεγγξαθήο. Όια απηά ηα θέξδε 
πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ εηζφδεκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ. 

ii) Γηα κία ΠΑΔ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ ινγηζηηθή κέζνδν "έζνδα θαη έμνδα" γηα 
ηηο εγγξαθέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ηα έζνδα απφ ηελ δηάζεζε ησλ εγγξαθψλ 
ησλ πνδνζθαηξηζηψλ είλαη ηα θαζαξά έζνδα δηάζεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 
απφ ηελ εγγξαθή ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζε κηα άιιε ΠΑΔ.  Σα θαζαξά έζνδα 
δηάζεζεο πξέπεη λα ηζνχληαη κε ηα ρξεκαηηθά έζνδα απφ ηελ δηάζεζε ηεο 
εγγξαθήο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ: 

iii) Γηα ΠΑΔ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ινγηζηηθή κέζνδν "θεθαιαηνπνίεζε θαη 
απφζβεζε" γηα ηηο εγγξαθέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 
ηνπο θαηαζηάζεηο, ην ζρεηηθφ εηζφδεκα θαη ηα ζρεηηθά έμνδα πξέπεη λα 
απεηθνλίδνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή κέζνδν. 

iv) Γηα ΠΑΔ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ινγηζηηθή κέζνδν "έζνδα θαη έμνδα" γηα 
ηηο εγγξαθέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, 
ε ΠΑΔ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηελ εθαξκνγή είηε ηεο κεζφδνπ "έζνδα 
θαη έμνδα" είηε "θεθαιαηνπνίεζεο θαη απφζβεζεο". Ζ ινγηζηηθή πνπ ζα 
επηιερζεί πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε δηαξθή βάζε απφ ρξήζε ζε ρξήζε. 

δ) Υπεξβάιινληα θέξδε από ηελ δηάζεζε παγίσλ ελζώκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνύ 

Σα θέξδε απφ ηελ δηάζεζε παγίσλ ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κε πεξηνξηζηηθά απηψλ ηνπ γεπέδνπ ηεο ΠΑΔ θαη ησλ 
πξνπνλεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ) ζε κηα ρξήζε, πξέπεη λα εμαηξνχληαη απφ ην 
απνηέιεζκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ, κε ηηο αθφινπζεο δχν εμαηξέζεηο: 

i) Δάλ έλα πάγην ελζψκαην ζηνηρείν, πέξαλ ηνπ γεπέδνπ ή ησλ πξνπνλεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ δελ αληηθαζίζηαηαη, ηφηε ην θέξδνο απφ ηελ δηάζεζε πνπ 
αλαγλσξίδεηαη ζηελ δήισζε εηζνδήκαηνο, κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί σο 
ζρεηηθφ εηζφδεκα, κέρξη ηνπ πνζνχ: 

i.1. ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ εζφδσλ απφ ηελ δηάζεζε θαη ηνπ ηζηνξηθνχ 
θφζηνπο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ αλαγλσξίζηεθε σο πάγην ελζψκαην ζηνηρείν 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ππφρξενπ. 

ii) Δάλ κηα ΠΑΔ απνδείμεη φηη αληηθαζηζηά έλα πάγην ελζψκαην ζηνηρείν, ηφηε ην 
θέξδνο απφ ηελ δηάζεζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ δήισζε εηζνδήκαηνο, 
κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί σο ζρεηηθφ εηζφδεκα, κέρξη ηνπ πνζνχ: 
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ii.1. ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ εζφδσλ απφ ηελ δηάζεζε θαη ηνπ πιήξνπο 
θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ αλαγλσξίζηεθε, ή πξφθεηηαη 
λα αλαγλσξηζηεί, σο πάγην ελζψκαην ζηνηρείν ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ ππφρξενπ. 

ii.2. ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ εζφδσλ απφ ηελ δηάζεζε θαη ηεο παξνχζαο 
αμίαο ησλ ειάρηζησλ πιεξσκψλ ελνηθίνπ γηα 50 έηε αλαθνξηθά κε ην 
αληηθαζηζηάκελν ζηνηρείν, πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ 
ΠΑΔ ζχκθσλα κε ηελ ζπκθσλία ελνηθίαζεο ή κίζζσζεο. 

ε) Φξεκαηνδνηηθά έζνδα 

Σα ρξεκαηνδνηηθά έζνδα σο πξνο έζνδα απφ επηηφθηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
ρξήζε ζηνηρείσλ ηνπ ππφρξενπ απφ άιινπο θαη είλαη ηνθνθφξα. 

ζ) Με ρξεκαηηθέο πηζηώζεηο 

Γηα ην ππνινγηζκνχ ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ, πξέπεη λα γίλνπλ νη 
θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ψζηε νη κε ρξεκαηηθέο πηζηψζεηο λα κελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζην ζρεηηθφ εηζφδεκα. Σα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία είλαη ζηνηρεία πνπ δελ πιεξνχλ ηνλ 
νξηζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ. Σα ρξεκαηηθά ζηνηρεία νξίδνληαη σο κνλάδεο 
λνκίζκαηνο πνπ θαηέρνληαη θαη ην ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ πνπ ζα εηζπξαρζεί ή 
θαηαβιεζεί ζε έλα πάγην ή πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ κνλάδσλ λνκίζκαηνο. Σν 
νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ρξεκαηηθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην δηθαίσκα είζπξαμεο (ή 
κηα ππνρξέσζε παξάδνζεο) ελφο πάγηνπ ή πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ κνλάδσλ 
λνκίζκαηνο.  

Παξαδείγκαηα κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα: 

 Αλαπξνζαξκνγέο πιηθψλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

 Αλαπξνζαξκνγέο απνζήθεο, 

 Αληηινγηζκνί ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ρξεψζεσλ απφζβεζεο θαη απνκείσζεο 
φζνλ αθνξά πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ), θαη 

 πλαιιαγκαηηθά θέξδε ή δεκίεο σο πξνο κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία. 

η) Σπλαιιαγέο εζόδσλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε πάλσ από ηελ εύινγε αμία 

Γηα ην ζθνπφ ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ, ν 
αδεηνδνηεκέλνο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ εχινγε αμία θάζε ζπλαιιαγήο κε 
ζπλδεδεκέλα κέξε. Δάλ ε εθηηκψκελε εχινγε αμία δηαθέξεη απφ ηελ αμία πνπ έρεη 
εγγξαθεί, ηφηε ην ζρεηηθφ εηζφδεκα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη αλαιφγσο, ιακβάλνληαο 
ππφςε σζηφζν, φηη ζην ζρεηηθφ εηζφδεκα δελ επηηξέπεηαη λα γίλνπλ ξπζκίζεηο πξνο 
ηα επάλσ. Παξαδείγκαηα ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε πνπ απαηηνχλ απφ 
έλαλ αδεηνδνηεκέλν λα απνδείμεη ηελ εθηηκψκελε εχινγε αμία ηεο ζπλαιιαγήο είλαη 
κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα: 

 Πψιεζε ησλ δηθαησκάησλ ρνξεγίαο απφ κηα ΠΑΔ ζε έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο, 

 Πψιεζε εηζηηεξίσλ εηαηξηθήο θηινμελίαο θαη ρξήζε ζνπίηαο, απφ κία νκάδα ζε 
έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο, θαη 

 Κάζε ζπλαιιαγή κε έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο κε ηελ νπνία παξέρνληαη πξνο 
ηελ ΠΑΔ πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

Παξαδείγκαηα ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ γηαηί 
πξέπεη πάληα λα εμαηξνχληαη απφ ην ζρεηηθφ εηζφδεκα είλαη:  
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 Υξήκαηα πνπ εηζέπξαμε κηα ΠΑΔ απφ έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο κε ηελ κνξθή 
δσξεάο, θαη 

 Γηαθαλνληζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ηεο ΠΑΔ απφ έλα ζπλδεδεκέλν 
κέξνο.  

Οη εηζθνξέο απφ έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο επηηξέπεηαη λα ζπλππνινγηζηνχλ κφλν 
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδεθηήο απφθιηζεο (φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 61) σο 
κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ, φπσο 
πεξηγξάθεηαη εθηελέζηεξα ζην ηκήκα Γ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.  

Οη νξηζκνί ησλ ελλνηψλ ζπλδεδεκέλν κέξνο, ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλν κέξνο θαη 
εχινγε αμία κηαο ζπλαιιαγήο κε έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο, δίδνληαη ζην ηκήκα Δ ηνπ 
παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

θ) Έζνδα από κε πνδνζθαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΠΑΔ 

Σα έζνδα (θαη ηα έμνδα – βι. ηκήκα Γ(1)(ηα)) απφ κε πνδνζθαηξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ 
εηζνδήκαηνο κφλνλ εάλ ζαθψο θαη απνθιεηζηηθά δελ ζπλδένληαη κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ηνπνζεζίεο ή ηελ επσλπκία ηεο ΠΑΔ, πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία πξέπεη λα εμαηξνχληαη. Παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα 
αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο κε πνδνζθαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
αιιά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ζρεηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ησλ εμφδσλ 
θαλνληθά ζα έπξεπε λα ξπζκηζηνχλ, ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο θέληξν είηε ην γήπεδν κηαο ΠΑΔ θαη ηηο 
πξνπνλεηηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο είηε ηελ γεηηνληθή ηνπο πεξηνρή, φπσο έλα 
μελνδνρείν, έλα ζπλεδξηαθφ θέληξν, επηρεηξεκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο (γηα 
εθκίζζσζε), θέληξν πγείαο, άιιεο αζιεηηθέο νκάδεο, θαη 

 Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζαθψο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επσλπκία ή κάξθα ηεο ΠΑΔ 
σο κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 
 
Γ.  ρεηηθά έμνδα 
 
1. Οη νξηζκνί ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ είλαη νη αθφινπζνη: 

α) Έμνδα – Κόζηνο πσιήζεσλ/πιηθώλ 

πκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ησλ πσιήζεσλ γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
ηξνθνδνζία, πσιήζεηο πξντφλησλ, ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα, εκθαλίζεηο θαη 
αζιεηηθά πιηθά. 

β) Έμνδα – Γαπάλεο παξνρώλ εξγαδνκέλσλ 

πκπεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο κνξθέο αληαιιαγκάησλ γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο απφ ππαιιήινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δηεπζπληψλ, ηεο δηνίθεζεο θαη φζσλ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ δηνίθεζε. 

Οη δαπάλεο παξνρψλ πξνο εξγαδφκελνπο θαιχπηνπλ θάζε κνξθή αληαιιάγκαηνο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε πεξηνξηζηηθά, ησλ βξαρππξφζεζκσλ παξνρψλ πξνο 
ηνπο εξγαδφκελνπο (φπσο εκεξνκίζζηα, κηζζνχο, εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 
ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη πξηκ), κε ρξεκαηηθέο παξνρέο (φπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε, δηακνλή, απηνθίλεηα θαη δσξεάλ ή ρξεκαηνδνηνχκελα πξντφληα ή 
ππεξεζίεο), παξνρέο κεηά ην πέξαο ηεο απαζρφιεζεο (πιεξσηέεο κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο απαζρφιεζεο), άιιεο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο 
ππαιιήινπο, παξνρέο απφιπζεο θαη ζπλαιιαγέο πιεξσκψλ πνπ βαζίδνληαη ζε 
κεηνρέο. 
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γ) Έμνδα – Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα 

πκπεξηιακβάλνπλ φια ηα ππφινηπα ιεηηνπξγηθά έμνδα, φπσο έμνδα αγψλσλ, 
θφζηε κίζζσζεο, δηνηθεηηθά θαη γεληθά έμνδα θαη έμνδα κε πνδνζθαηξηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. χκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο αλαθνίλσζεο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VI Γ, ε απνκείσζε, ε απφζβεζε θαη ε απαμίσζε ησλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη 
πξέπεη λα αλαθνηλψλνληαη μέρσξα ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

δ) Απόζβεζε / απνκείσζε εγγξαθώλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη απώιεηεο από ηελ δηάζεζε 
εγγξαθώλ πνδνζθαηξηζηώλ ή δαπάλεο αγνξάο εγγξαθώλ πνδνζθαηξηζηώλ  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ, ην εάλ κία ΠΑΔ ζα ζπκπεξηιάβεη είηε ην 
(i) απφζβεζε / απνκείσζε εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη απψιεηεο απφ ηελ 
δηάζεζε εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ, είηε ην (ii) δαπάλεο αγνξάο εγγξαθψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ, ζα εμαξηεζεί απφ ηελ ινγηζηηθή κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε 
ΠΑΔ γηα ηηο εγγξαθέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηελ 
εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ: 

i) Γηα κία ΠΑΔ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ ινγηζηηθή κέζνδν "θεθαιαηνπνίεζε θαη 
απφζβεζε" γηα ηηο εγγξαθέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηεο 
θαηαζηάζεηο, ε απφζβεζε / απνκείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο αγνξάο εγγξαθψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ ζε κία ρξήζε πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο αλαθνίλσζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο VI Γ. Ζ απψιεηα θαηά 
ηελ δηάζεζε ηεο εγγξαθήο ελφο πνδνζθαηξηζηή ππνινγίδεηαη αθαηξψληαο ηελ 
θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηεο εγγξαθήο ηνπ πνδνζθαηξηζηή θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 
κεηεγγξαθήο απφ ηα θαζαξά έζνδα δηάζεζεο πνπ ειήθζεζαλ θαη πξφθεηηαη λα 
ιεθζνχλ. Οη απψιεηεο απφ ηελ δηάζεζε εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ ζα 
αλαθέξνληαη εάλ ηα θαζαξά έζνδα δηάζεζεο είλαη κηθξφηεξα απφ ηελ θαζαξή 
ινγηζηηθή αμία ηεο εγγξαθήο ηνπ πνδνζθαηξηζηή θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 
κεηεγγξαθήο. Όιεο απηέο νη απψιεηεο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 
ζρεηηθά έμνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ηζνζθειηζκνχ 
εζφδσλ – εμφδσλ. 

ii) Μηα ΠΑΔ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ ινγηζηηθή κέζνδν "έζνδα θαη έμνδα" γηα ηηο 
εγγξαθέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ηα έμνδα ηεο αγνξάο εγγξαθψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ρξήζε.   

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ: 

iii) Γηα ΠΑΔ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ινγηζηηθή κέζνδν "θεθαιαηνπνίεζε θαη 
απφζβεζε" γηα ηηο εγγξαθέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 
ηνπο θαηαζηάζεηο, ην ζρεηηθφ εηζφδεκα θαη ηα ζρεηηθά έμνδα πξέπεη λα 
απεηθνλίδνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή κέζνδν. 

iv) Γηα ΠΑΔ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ινγηζηηθή κέζνδν "έζνδα θαη έμνδα" γηα 
ηηο εγγξαθέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, 
ε ΠΑΔ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηελ εθαξκνγή είηε ηεο κεζφδνπ "έζνδα 
θαη έμνδα" είηε "θεθαιαηνπνίεζεο θαη απφζβεζεο". Ζ ινγηζηηθή πνπ ζα 
επηιερζεί πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε δηαξθή βάζε απφ ρξήζε ζε ρξήζε. 
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ε) Γαπάλεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη κεξίζκαηα 

Οη δαπάλεο ρξεκαηνδφηεζεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο ηφθνπο θαη άιιεο δαπάλεο 
πνπ επηβαξχλνπλ κηα ΠΑΔ αλαθνξηθά κε ηνλ δαλεηζκφ πφξσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλαιήςεσλ θαη 
ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ δαλείσλ, θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ρξεψζεηο αλαθνξηθά κε 
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Σα κεξίζκαηα απνηεινχλ δηαλνκέο πξνο ηνπο θαηφρνπο 
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Δάλ ηα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηφηε, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ηα κεξίζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ή ζε κία άιιε ελαιιαθηηθή θαηάζηαζε, ην 
πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη σο ζρεηηθά έμνδα. 

ζη) Σπλαιιαγέο εμόδσλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε θάησ από ηελ εύινγε αμία 

Γηα ην ζθνπφ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ, ν 
αδεηνδνηεκέλνο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ εχινγε αμία θάζε ζπλαιιαγήο κε 
ζπλδεδεκέλα κέξε. Δάλ ε εθηηκψκελε εχινγε αμία δηαθέξεη απφ ηελ αμία πνπ έρεη 
εγγξαθεί, ηφηε ηα ζρεηηθά έμνδα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη αλαιφγσο, ιακβάλνληαο 
ππφςε σζηφζν, φηη ζηα ζρεηηθά έμνδα δελ επηηξέπεηαη λα γίλνπλ ξπζκίζεηο πξνο ηα 
θάησ.  

Γηα πξφζζεηνπο νξηζκνχο ηελ έλλνηαο εχινγε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ κε 
ζπλδεδεκέλα κέξε, δείηε ην ηκήκα Δ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 

δ) Γαπάλεο γηα δξαζηεξηόηεηεο αλάπηπμεο ππνδνκώλ 

Γηα ην ππνινγηζκνχ ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ, πξέπεη λα γίλνπλ νη 
θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ψζηε νη δαπάλεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ 
ππνδνκψλ λα κελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζρεηηθά έμνδα. Οη δαπάλεο γηα ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ έρνπλ ηελ έλλνηα ησλ δαπαλψλ κηαο 
ΠΑΔ πνπ νθείινληαη άκεζα (ήηνη, ζα είραλ απνθεπρζεί εάλ ε ΠΑΔ δελ αλαιάκβαλε 
δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ) ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνπφλεζεο, 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο λεαξψλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 
πξφγξακκα αλάπηπμεο ππνδνκψλ, ειεχζεξν θαη απαιιαγκέλν απφ θάζε εηζφδεκα 
πνπ έιαβε ε ΠΑΔ θαη νθείιεηαη άκεζα ζην πξφγξακκα αλάπηπμεο ππνδνκψλ. Ζ 
απαίηεζε ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ επηηξέπεη ζε κία ππφρξεε επηρείξεζε λα 
εμαηξέζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ απφ θάζε ζρεηηθφ έμνδν δηφηη ν 
ζθνπφο είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο επέλδπζεο θαη εθηακίεπζεο γηα εγθαηαζηάζεηο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζην καθξνπξφζεζκν φθεινο ηεο ΠΑΔ. Οη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο 
ππνδνκψλ ζπκπεξηιακβάλνπλ, κε πεξηνξηζηηθά, ηηο εμήο: 

i) Σελ νξγάλσζε ελφο ηκήκαηνο ππνδνκψλ, 

ii) Σηο νκάδεο ησλ λέσλ, πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε επίζεκεο δηνξγαλψζεηο ή 
πξνγξάκκαηα πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν θαη 
αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ νκνζπνλδία – κέινο, 

iii) Σν πνδνζθαηξηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα θάζε ειηθηαθφ εχξνο (π.ρ. 
πνδνζθαηξηθέο ηθαλφηεηεο, ηερληθήο, ηαθηηθήο θαη θπζηθέο ηθαλφηεηεο), 

iv) Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ, 

v) Ηαηξνθαξκαθεπηηθή ππνζηήξημε γηα λένπο πνδνζθαηξηζηέο, θαη  

vi) Ρπζκίζεηο γηα εθπαίδεπζε πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ην πνδφζθαηξν. 
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ηηο άκεζα ζπλδεφκελεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη, κε πεξηνξηζηηθά, νη εμήο: 

vii) Σα έμνδα πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή θαηαλαιψλνληαη ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ, φπσο έμνδα δηακνλήο, ακνηβέο 
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο, ακνηβέο εθπαίδεπζεο, έμνδα ηαμηδίνπ θαη 
δηαηξνθήο, έμνδα εκθάληζεο θαη έλδπζεο, κίζζσζε εγθαηαζηάζεσλ, 

viii) Σα έμνδα παξνρψλ πξνο ηνπο ππαιιήινπο πνπ εκπιέθνληαη εμ νινθιήξνπ 
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ εθηφο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, φπσο 
ν επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ππνδνκψλ θαη νη πξνπνλεηέο 
ησλ ππνδνκψλ, φπσο νξίδνληαη ζηα Άξζξα 38 θαη 39, εάλ ε πξφζιεςή ηνπο 
απφ ηελ ΠΑΔ αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ, 

ix) Σα έμνδα παξνρψλ πξνο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη είλαη λεαξνί πνδνζθαηξηζηέο 
θάησ ησλ 18 εηψλ κέρξη ηελ θαηαζηαηηθή εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ 
αδεηνδνηεκέλνπ. Σα έμνδα παξνρψλ πξνο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη είλαη λεαξνί 
πνδνζθαηξηζηέο 18 εηψλ θαη πάλσ κέρξη ηελ θαηαζηαηηθή εκεξνκελία 
θιεηζίκαηνο ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ, δελ επηηξέπεηαη λα εμαηξεζνχλ απφ ηα 
ζρεηηθά έμνδα.  

Δάλ ν ππφρξενο δελ κπνξεί λα δηαρσξίζεη κεκνλσκέλα ηα έμνδα ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο ππνδνκψλ απφ άιια έμνδα, ηφηε ηα έμνδα απηά δελ ζα 
ππνινγίδνληαη σο έμνδα δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο ππνδνκψλ.  Γηα ηνπο ζθνπνχο 
ηεο απαίηεζεο απηήο, ηα αθφινπζα δελ απνηεινχλ κέξνο ησλ εμφδσλ γηα 
δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ: 

x) Έμνδα παξαθνινχζεζεο πνδνζθαηξηζηψλ, 

xi) Ακνηβέο γηα ηελ αγνξά ηεο εγγξαθήο ελφο λεαξνχ πνδνζθαηξηζηή, φπσο νη 
ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε θάπνην δηακεζνιαβεηή ή πξνο κηα άιιε 
νκάδα, 

xii) Οη δαπάλεο πψιεζεο, ηα δηνηθεηηθά θαη ινηπά γεληθά έμνδα, εθηφο εάλ ηα 
έμνδα απηά ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ, 

xiii) Σα έμνδα παξνρψλ πξνο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ελ κέξεη ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ (γηα παξάδεηγκα, έλαο πξνπνλεηήο 
κεξηθήο απαζρφιεζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ),  

xiv) Σα έμνδα αθηλήησλ, γεπέδνπ θαη εμνπιηζκνχ θαη απνκείσζεο απηψλ (ε 
απνκείσζε ησλ πάγησλ ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κε πεξηνξηζηηθά, θάζε ζηνηρείνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ, εμαηξείηαη απφ ηα ζρεηηθά έμνδα). 

ε) Γαπάλεο γηα δξαζηεξηόηεηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλόηεηαο 

Γηα ην ππνινγηζκνχ ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ, πξέπεη λα γίλνπλ νη 
θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ψζηε νη δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο λα κελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζρεηηθά έμνδα. Σα έμνδα γηα δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο 
ηεο θνηλφηεηαο έρνπλ ηελ έλλνηα ησλ εμφδσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα (ήηνη, ζα είραλ 
απνθεπρζεί εάλ ε ΠΑΔ δελ αλαιάκβαλε δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο) 
κε δξαζηεξηφηεηεο γηα ην θνηλφ θαιφ πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε ζπκκεηνρή ζηνλ 
αζιεηηζκφ θαη ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο.  
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Οη δαπάλεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο ζπκπεξηιακβάλνπλ, κε πεξηνξηζηηθά, ηηο 
εμήο: 

i) Σελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο, 

ii) Σελ πξνψζεζε ηεο πγείαο, 

iii) Σελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ηεο ηζφηεηαο, 

iv) Σελ απνηξνπή ή ηελ αλαθνχθηζε ηεο θηψρεηαο, 

v) Σελ πξνψζεζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ηηο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ή 
ηελ πξνψζεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ή θπιεηηθήο αξκνλίαο ή ηζφηεηαο θαη 
δηαθνξεηηθφηεηαο, 

vi) Σελ πξνψζεζε ηνπ εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ, 

vii) Σελ πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο, ή 

viii) Σελ αλαθνχθηζε φζσλ έρνπλ αλάγθε εμαηηίαο ηεο λεφηεηαο, ειηθίαο, θαθήο 
πγείαο, αληθαλφηεηαο, νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο ή άιισλ απνθιεηζκψλ. 

ηηο άκεζα ζπλδεφκελεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη, κε πεξηνξηζηηθά, νη εμήο: 

ix) Σα έμνδα γηα πιηθά θαη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή θαηαλαιψλνληαη 
ζηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο, 

x) Σα έμνδα ησλ παξνρψλ πξνο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη εκπιέθνληαη 
απνθιεηζηηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο, 

xi) Οη δσξεέο ζε άιιεο νληφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο.  

Δάλ ν ππφρξενο δελ κπνξεί λα δηαρσξίζεη κεκνλσκέλα ηα έμνδα ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο γηα ηελ θνηλφηεηα απφ άιια έμνδα, ηφηε ηα έμνδα απηά 
δελ ζα ππνινγίδνληαη σο έμνδα δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο.  Γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηεο απαίηεζεο απηήο, ηα αθφινπζα δελ απνηεινχλ κέξνο ησλ εμφδσλ 
γηα δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο: 

xii) Οη δαπάλεο πψιεζεο, ηα δηνηθεηηθά θαη ινηπά γεληθά έμνδα, εθηφο εάλ ηα 
έμνδα απηά ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο 
θνηλφηεηαο, 

xiii) Σα έμνδα παξνρψλ πξνο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ελ κέξεη ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο (γηα παξάδεηγκα, έλαο 
πνδνζθαηξηζηήο ν νπνίνο έρεη θάπνηα κνξθή ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 
αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο), 

xiv) Σα έμνδα αθηλήησλ, γεπέδνπ θαη εμνπιηζκνχ θαη απνκείσζεο απηψλ (ε 
απνκείσζε ησλ πάγησλ ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κε πεξηνξηζηηθά, θάζε ζηνηρείνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο, εμαηξείηαη απφ ηα ζρεηηθά έμνδα ζε 
θάζε πεξίπησζε). 

ζ) Με ρξεκαηηθέο ρξεώζεηο / επηβαξύλζεηο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ, κπνξνχλ λα γίλνπλ νη 
θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ψζηε νη κε ρξεκαηηθέο ρξεψζεηο / επηβαξχλζεηο λα κελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ εηζφδεκα. Γηα πξφζζεηεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα κε 
ρξεκαηηθά ζηνηρεία, δείηε ηκήκα Β(1)(i). 
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η) Γαπάλεο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ νθείινληαη άκεζα ζηελ ζύλζεζε ησλ παγίσλ 
ελζώκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ 

Ο ππφρξενο κπνξεί λα κελ ζπκπεξηιάβεη ζην απνηέιεζκα ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 
ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ ηπρφλ δαπάλεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζπλδένληαη 
άκεζα ζηελ θαηαζθεπή ελφο πάγηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ζθνπφ 
ηελ ρξήζε γηα ηηο πνδνζθαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΠΑΔ πνπ έρεη δαπαλεζεί ζε 
κηα ρξήζε θαη δελ έρεη θεθαιαηνπνηεζεί σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ ζηνηρείνπ, κέρξη 
ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ απηφ ην πάγην ελζψκαην ζηνηρείν είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε.  

Σν πνζφ πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί είλαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ηφθσλ (θαη δελ έρεη 
θεθαιαηνπνηεζεί δηαθνξεηηθά) κείνλ ηπρφλ έζνδα επέλδπζεο επί ηεο πξνζσξηλήο 
βάζεο ηνπ πνζνχ ηνπ δαλεηζκνχ κε ην νπνίν ζπλδένληαη νη ηφθνη. Οη ζρεηηθνί ηφθνη 
αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν ππφρξενο επηβαξχλζεθε κε ηελ δαπάλε γηα ην 
ζηνηρείν, ηα θφζηε δαλεηζκνχ θαη ηελ αλάιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ ζθνπνχκελε ρξήζε ή 
πψιεζε, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο νινθιήξσζεο ηνπ ζηνηρείνπ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ελφο ζηνηρείνπ, φιεο νη δαπάλεο 
ρξεκαηνδφηεζεο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο 
ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ. 

ηα) Γαπάλεο από κε πνδνζθαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΠΑΔ 

Οη δαπάλεο (θαη ηα έζνδα – βι. ηκήκα Β(1)(η)) απφ κε πνδνζθαηξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αζθαιψο θαη απνθιεηζηηθά δελ ζπλδένληαη κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ηνπνζεζίεο ή ηελ επσλπκία ηεο ΠΑΔ, κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ 
απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ. 
 

2. Οη αθφινπζνη ηχπνη δαπαλψλ κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ: 

α) Απνκείσζε / απαμίσζε πάγησλ ελζώκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ 

Ζ απνκείσζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή δηάζεζε ηνπ πνζνχ ηεο απνκείσζεο ελφο ζηνηρείν 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ σθέιηκνπ βίνπ ηνπ, ήηνη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία 
πξνζδνθάηαη φηη έλα ζηνηρείν ζα είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε απφ έλαλ ππφρξεν. Μηα 
απψιεηα απαμίσζεο είλαη ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε αμία πνπ κεηαθέξεηαη γηα έλα 
πάγην ελζψκαην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα 
αλαθηεζεί, ήηνη ε πςειφηεξε εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο θαη 
ελ ρξήζεη αμίαο ηνπ.  

Ζ απνκείσζε θαη απαμίσζε πάγησλ ελζψκαησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε κηα 
ρξήζε κπνξεί λα εμαηξεζεί απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο ηζνζθειηζκνχ 
εζφδσλ – εμφδσλ, γηαηί ν ζθνπφο είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ θαη 
δαπαλψλ γηα εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζην 
καθξνπξφζεζκν φθεινο ηεο ΠΑΔ. 

β) Απόζβεζε / Απαμίσζε πάγησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ εθηόο ησλ 
εγγξαθώλ πνδνζθαηξηζηώλ 

Ζ απφζβεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή δηάζεζε ηνπ πνζνχ ηεο απνκείσζεο ελφο ζηνηρείν 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ σθέιηκνπ βίνπ ηνπ, ήηνη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία 
πξνζδνθάηαη φηη έλα ζηνηρείν ζα είλαη δηαζέζηκν γηα ρξήζε απφ έλαλ ππφρξεν. Μηα 
απψιεηα απαμίσζεο είλαη ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε αμία πνπ κεηαθέξεηαη γηα έλα 
ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ππεξβαίλεη ηελ πςειφηεξε εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ κείνλ 
ηα θφζηε πψιεζεο.  

Ζ απφζβεζε θαη απψιεηα απαμίσζεο ησλ πάγησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
πέξαλ φζσλ αθνξνχλ ζηηο δαπάλεο αγνξάο εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ ζε κηα 
ρξήζε, κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο 
ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ. Πξνο απνθπγή ακθηβνιηψλ, ε απφζβεζε θαη 
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απψιεηα απαμίσζεο ησλ δαπαλψλ απφθηεζεο εγγξαθψλ πνδνζθαηξηζηψλ πξέπεη 
λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο ηζνζθειηζκνχ 
εζφδσλ – εμφδσλ γηα κηα ρξήζε (βι. ηκήκα Γ (1)(δ)). 

γ) Φνξνινγηθέο δαπάλεο 

Οη θνξνινγηθέο δαπάλεο σο πξνο ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ζπκπεξηιακβάλνπλ φινπο 
ηνπο εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο θφξνπο πνπ βαζίδνληαη ζην θνξνινγήζηκν 
θέξδνο. Χο θνξνινγήζηκα θέξδε (θνξνινγηθέο απψιεηεο) λννχληαη ηα θέξδε 
(απψιεηεο) κηαο ρξήζεο γηα ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαβιεζεί (επηζηξαθεί) θφξνο 
εηζνδήκαηνο. Οη θνξνινγηθέο δαπάλεο είλαη ην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα κηα 
ρξήζε αλαθνξηθά κε ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ 
ζπλαιιαγψλ θαη ινηπψλ ζπκβάλησλ.  

Οη θνξνινγηθέο δαπάλεο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη 
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 
 
Γ.  Δηζθνξέο από θαηόρνπο ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ θαη ζπλδεδεκέλα κέξε 
 
1. Ζ απνδεθηή απφθιηζε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 5 εθαη. Δπξψ κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 61(2) γηα κηα νηθνλνκηθή πεξίνδν, κφλνλ εάλ απηή ε ππέξβαζε 
θαιχπηεηαη ζην ζχλνιφ ηεο απφ εηζθνξέο θαηφρσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ θαη ζπλδεδεκέλα 
κέξε. 
 

2. Οη εηζθνξέο απφ θαηφρνπο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ είλαη πιεξσκέο γηα κεξίδηα κέζσ ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηελ δηαθνξά απφ ηελ έθδνζε ηίηισλ ππέξ ην άξηην. Ήηνη, ηελ 
επέλδπζε ζε ηίηινπο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη. 

 
3. Οη εηζθνξέο απφ έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

α) Δηζθνξέο θεθαιαίνπ σο εηζθνξά απφ έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο: απηέο είλαη κηα 
αλεπηθχιαθηε δσξεά πνπ γίλεηαη πξνο ηνλ ππφρξεν απφ έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο ε 
νπνία απμάλεη ην θεθάιαην ηνπ ππφρξενπ, ρσξίο θακία ππνρξέσζε επηζηξνθήο ή 
ελέξγεηαο ζε αληάιιαγκα γηα ηελ ιήςε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε παξαίηεζε απφ κία 
ελδνεηαηξηθή νθεηιή ή νθεηιή ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο απνηειεί εηζθνξά θεθαιαίνπ, 
εθφζνλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, θαη/ή  

β) πλαιιαγέο εζφδσλ απφ έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο: ην πνζφ πνπ ζεσξείηαη σο 
εηζθνξά δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ηζφπνζν ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ 
πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο κηαο ρξήζεο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ζε κηα 
ρξήζε, φπσο ήδε αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο 
ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ (βι. ηκήκα Β(1)(η)). Σα ρξήκαηα πξέπεη λα έρνπλ 
ιεθζεί απφ ηνλ ππφρξεν θαη λα κελ έρνπλ απιά ηελ κνξθή κηαο ππφζρεζεο ή 
δέζκεπζεο απφ ην ζπλδεδεκέλν κέξνο. 

 
4. Οη αθφινπζνη ηχπνη ζπλαιιαγήο δελ ζεσξνχληαη σο "εηζθνξέο θαηφρσλ ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ θαη ζπλδεδεκέλα κέξε": 

i) Θεηηθή θίλεζε ησλ θαζαξψλ απαηηήζεσλ / ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηεη απφ 
αλαπξνζαξκνγή, 

ii) Γεκηνπξγία ή αχμεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ή άιισλ απνζεκαηηθψλ φπνπ δελ ππάξρεη 
εηζθνξά απφ θαηφρνπο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, 
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iii) Μηα ζπλαιιαγή φπνπ ν ππφρξενο έρεη ππνρξεψζεηο ππφ ηελ έλλνηα φηη ν 
ππφρξενο έρεη κηα πθηζηάκελε ππνρξέσζε λα ελεξγήζεη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 
ηξφπν, 

iv) Δηζθνξέο απφ θαηφρνπο αλαθνξηθά κε ηίηινπο πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί 
σο ππνρξεψζεηο.  

 
 
Δ.  πλδεδεκέλν κέξνο, ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη εύινγε αμία 

ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεδεκέλν κέξνο 
 
1. Χο ζπλδεδεκέλν κέξνο λνείηαη πξφζσπν ή νληφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νληφηεηα ε 

νπνία θαηαξηίδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ν "ππφρξενο"). 
 

2. Έλα πξφζσπν ή κέινο ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ 
ζπλδέεηαη κε ππφρξεν εάλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν: 

α) έρεη ηνλ έιεγρν ή ηνλ απφ θνηλνχ έιεγρν ζηνλ ππφρξεν, 

β) έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ ππφρξεν, ή 

γ) θαηέρεη θαίξηα δηνηθεηηθή ζέζε ζηνλ ππφρξεν ή ζε κεηξηθή ηνπ ππφρξενπ. 
 

3. Ζ νληφηεηα ζπλδέεηαη κε ππφρξεν εθφζνλ ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε ησλ θαησηέξσ 
πξνυπνζέζεσλ: 

α) Ζ νληφηεηα θαη ν ππφρξενο αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν (πνπ ζεκαίλεη φηη νη κεηξηθέο, 
ζπγαηξηθέο θαη αδειθέο ζπγαηξηθέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο), 

β) Μηα νληφηεηα είλαη ζπγγελήο ή θνηλή επηρείξεζε ηεο άιιεο νληφηεηαο (ή ζπγγελήο ή 
θνηλή επηρείξεζε κέινπο ελφο νκίινπ ζηνλ νπνίνλ αλήθεη ή άιιε νληφηεηα), 

γ) Ακθφηεξεο νη νληφηεηεο είλαη θνηλέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδίνπ ηξίηνπ κέξνπο, 

δ) Μηα νληφηεηα είλαη θνηλή επηρείξεζε ηξίηεο νληφηεηαο θαη ε άιιε νληφηεηα είλαη 
ζπγγελήο κε ηελ ηξίηε νληφηεηα, 

ε) Ζ νληφηεηα είλαη πξφγξακκα παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πξνο 
φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ είηε ηνπ ππφρξενπ είηε νληφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 
ππφρξεν, Δάλ ν ππφρξενο είλαη ν ίδηνο ηέηνηνπ είδνπο πξφγξακκα, νη ρξεκαηνδφηεο 
εξγνδφηεο ζπλδένληαη θαη απηνί κε ηνλ ππφρξεν, 

ζη) Ζ νληφηεηα ειέγρεηαη ή ειέγρεηαη απφ θνηλνχ απφ πξφζσπν ζχκθσλα κε 
παξάγξαθν 2, ή 

δ) Έλα πξφζσπν ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2(α) έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ 
νληφηεηα ή θαηέρεη θαίξηα δηνηθεηηθή ζέζε ζηελ νληφηεηα (ή ζε κεηξηθή ηεο 
νληφηεηαο). 
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4. Όζνλ αθνξά ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 3 παξαπάλσ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

α) Μέιε ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ πξνζψπνπ είλαη ηα κέιε εθείλα 
ηεο νηθνγελείαο ηα νπνία κπνξεί λα αλακέλεηαη φηη επεξεάδνπλ, ή επεξεάδνληαη 
απφ, ην πξφζσπν απηφ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ νληφηεηα. Μπνξεί λα 
πεξηιακβάλνπλ ηα ηέθλα θαη ηελ/ηνλ ζχδπγν ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ ή ην άηνκν κε 
ην νπνίν ζπδεί, ηα ηέθλα ηεο/ηνπ ζπδχγνπ ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ ή ηνπ αηφκνπ κε 
ην νπνίν ζπδεί θαη ηα ζπληεξνχκελα απφ απηφ, ή απφ ηελ/ηνλ ζχδπγφ ηνπ ή απφ ην 
άηνκν κε ην νπνίν ζπδεί πξφζσπα. 

β) Χο έιεγρνο λνείηαη ε εμνπζία ξχζκηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πνιηηηθψλ 
κηαο νληφηεηαο, ψζηε λα πξνθχπηνπλ νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

γ) Απφ θνηλνχ έιεγρνο είλαη κηα ζπκβαηηθψο ζπκθσλεζείζα θνηλή άζθεζε ειέγρνπ 
φπνπ δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε αλαιακβάλνπλ κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ε 
νπνία είλαη αληηθείκελν θνηλνχ ειέγρνπ. 

δ) Απφ θνηλνχ έιεγρνο είλαη ε ζπκβαηηθψο ζπκθσλεζείζα θνηλή άζθεζε ειέγρνπ ζε 
κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πθίζηαηαη κφλνλ φηαλ ζηξαηεγηθέο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ δξαζηεξηφηεηα, 
απαηηνχλ ηελ νκφθσλε ζπγθαηάζεζε ησλ κεξψλ πνπ αζθνχλ ηνλ έιεγρν απφ 
θνηλνχ. 

ε) Κχξηα δηνηθεηηθά ζηειέρε είλαη εθείλα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία θαη ηελ 
επζχλε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
νληφηεηαο, άκεζα ή έκκεζα, θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ θάζε δηεπζπληή (είηε εθηειεζηηθφ 
είηε φρη) ηεο νληφηεηαο απηήο. 

ζη) εκαληηθή επηξξνή είλαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 
θαη ιεηηνπξγηθήο πνιηηηθήο ηεο νληφηεηαο, ρσξίο φκσο λα αζθείηαη έιεγρνο ζηηο 
πνιηηηθέο απηέο. Ζ ζεκαληηθή επηξξνή κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κέζσ ηεο ηδηνθηεζίαο 
κεηνρψλ, θαζψο θαη κέζσ θαηαζηαηηθνχ ή βάζεη ζπκθσλίαο. 

δ) πγγελήο επηρείξεζε είλαη ε νληφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε 
απεξηφξηζηε επζχλε φπσο ζπλεηαηξηθέο επηρεηξήζεηο, επί ηεο νπνίαο ν επελδπηήο 
δηαηεξεί ζεκαληηθή επηξξνή, θαη ε νπνία δελ απνηειεί νχηε ζπγαηξηθή νχηε 
ζπκκεηνρή ζε θνηλή επηρείξεζε. ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο, ζηε 
ζπγγελή επηρείξεζε πεξηιακβάλνληαη νη ζπγαηξηθέο ηεο ζπγγελνχο θαη ζηελ 
θνηλνπξαμία πεξηιακβάλνληαη νη ζπγαηξηθέο ηεο θνηλνπξαμίαο. Καηά ζπλέπεηα, γηα 
παξάδεηγκα, κηα ζπγαηξηθή ζπγγελνχο θαη ν επελδπηήο πνπ θαηέρεη ζεκαληηθή 
επηξξνή ζηε ζπγγελή ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. 

 
5. Καηά ηελ εμέηαζε ηεο θάζε πηζαλήο ζρέζεο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, δίδεηαη πξνζνρή ζηελ 

νπζία ηεο ζρέζεο θαη φρη κφλν ζηνλ λνκηθφ ηχπν. Σα αθφινπζα κέξε δελ είλαη 
ζπλδεδεκέλα: 

α) Γχν νληφηεηεο πνπ απιψο έρνπλ θνηλφ έλα δηεπζπληή ή θάπνην άιιν απφ ηα θχξηα 
δηνηθεηηθά ζηειέρε ή έλα απφ ηα θχξηα δηνηθεηηθά ζηειέρε κηαο νληφηεηαο έρεη 
ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ άιιε νληφηεηα. 

β) Γχν θνηλνπξαθηνχληεο επεηδή έρνπλ θνηλφ έιεγρν ζε κηα θνηλνπξαμία. 

γ) Υξεκαηνδφηεο, εξγαηηθά ζσκαηεία, επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη ππεξεζίεο θαη 
νξγαληζκνί ηνπ δεκνζίνπ πνπ δελ ειέγρνπλ, δελ αζθνχλ απφ θνηλνχ έιεγρν ή δελ 
αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ ππφρξεν ιφγσ κφλνλ ησλ ζπλήζσλ ζπλαιιαγψλ 
ηνπο κε κηα νληφηεηα (κνινλφηη κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα πεξηνξίζνπλ ηελ 
ειεπζεξία δξάζεο κηαο νληφηεηαο ή κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 
ησλ απνθάζεψλ ηεο). 
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δ) έλαο πειάηεο, πξνκεζεπηήο, δηθαηνπάξνρνο, δηαλνκέαο ή γεληθφο πξάθηνξαο, κε 
ηνλ νπνίνλ ε νληφηεηα δηεμάγεη έλα ζεκαληηθφ φγθν επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, 
ιφγσ ηεο πξνθχπηνπζαο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο θαη κφλν. 

 
6. πλαιιαγή ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ είλαη κηα κεηαθνξά πφξσλ, ππεξεζηψλ ή δεζκεχζεσλ 

κεηαμχ αλαθέξνπζαο νληφηεηαο θαη ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο, αλεμάξηεηα αλ επηβαξχλεηαη 
κε ηίκεκα (νη απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο αλαθνξηθά κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαη ζπλαιιαγέο 
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα VI). 

 
7. Μηα ζπλαιιαγή ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο κπνξεί λα έρεη γίλεη ζηελ εχινγε αμία ή κε. Δχινγε 

αμία είλαη ην πνζφ γηα ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί ή 
κία ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζηεί κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε επίγλσζε θαη κε ηε 
ζέιεζε ηνπο ζε κία ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε Έλαο δηαθαλνληζκφο ή κηα 
ζπλαιιαγή ζεσξείηαη φηη δελ έρεη γίλεη "ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε" εάλ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί κε φξνπο πην ζπκθέξνληεο γηα έλα κέξνο έλαληη ηνπ δηαθαλνληζκνχ πνπ 
ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί εάλ δελ ππήξρε ζρέζε ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XI:  Άιινη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε αλαθνξηθά 
κε ηηο απαηηήζεηο ηζνζθειηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XI: ΑΛΛΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ ΤΠΟΦΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ 

ΣΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΗΟΚΔΛΗΜΟΤ ΔΟΓΧΝ – ΔΞΟΓΧΝ  
1. Άιινη παξάγνληεο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 63(4) πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ 

ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ ζπκπεξηιακβάλνπλ, κε πεξηνξηζηηθά, ηνπο 
αθφινπζνπο: 

α) Τελ πνζόηεηα θαη ηελ ηάζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηζνζθέιηζεο εζόδσλ – εμόδσλ 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνζφηεηα ηνπ ειιείκκαηνο ηεο ηζνζθέιηζεο εζφδσλ – 
εμφδσλ σο πξνο ην ζρεηηθφ εηζφδεκα ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ ζε κηα ρξήζε ή ζπλνιηθά 
γηα κηα πεξίνδν αλαθνξάο, ηφζν ιηγφηεξν επλντθά ζα εμεηάδεηαη. Μηα ηάζε 
βειηίσζεο ζηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηζνζθέιηζεο εζφδσλ – εμφδσλ ζα εμεηάδεηαη 
πην επλντθά απ' φηη κηα ηάζε επηδείλσζεο. 

β) Σπλέπεηεο αιιαγώλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

Δάλ νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κεηαβιεζνχλ έηζη ψζηε λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά 
ην απνηέιεζκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ ζε Δπξψ 
γηα κηα ρξήζε ή ζπλνιηθά γηα κηα νηθνλνκηθή πεξίνδν, ελ ζπγθξίζεη κε ην λφκηζκα 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αδεηνδνηεκέλνο γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο, 
ηφηε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε πνζφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ησλ κεηαβνιψλ ζηηο 
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο.  

γ) Πξνβιεπόκελν απνηέιεζκα ηζνζθειηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ 

Δάλ ην πξνβιεπφκελν απνηέιεζκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ γηα κηα 
πεξίνδν αλαθνξάο Σ+1 πξνβιέπεη έλα πιεφλαζκα, είλαη πηζαλφ λα εμεηαζηεί πην 
επλντθά απ' φηη εάλ ην πξνβιεπφκελν απνηέιεζκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – 
εμφδσλ γηα κηα πεξίνδν αλαθνξάο Σ+1 πξνβιέπεη έλα έιιεηκκα. Χο κέξνο ησλ 
εθηηκήζεψλ ηεο, ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ κπνξεί επίζεο λα 
δεηήζεη έλα καθξνπξφζεζκα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απφ ηνλ αδεηνδνηεκέλν (γηα ηηο 
πεξηφδνπο αλαθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ην δηάζηεκα T+2 θαη T+3) πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ΠΑΔ. 

δ) Αθξίβεηα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

Σν απνηέιεζκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ γηα κηα πεξίνδν αλαθνξάο, 
κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην "ζρέδην ζπκκφξθσζεο" (ήηνη, ην πξνυπνινγηδφκελν 
απνηέιεζκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ) πνπ έρεη ππνβιεζεί 
πξνγελέζηεξα. Δάλ ην πξνυπνινγηδφκελν απνηέιεζκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – 
εμφδσλ είλαη ξεαιηζηηθφ θαη ζπλεπέο σο πξνο ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχζε ε 
ΠΑΔ ζην παξειζφλ, ζα εμεηάδεηαη πην επλντθά. 

ε) Καηάζηαζε ρξεώλ 

Μπνξεί λα δεηεζνχλ απφ ηνλ αδεηνδνηεκέλν πξφζζεηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ 
θαηάζηαζε ησλ ρξεψλ ηνπ. Απηφ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη δεηήκαηα φπσο ηελ 
πεγή ηνπ ρξένπο, ηελ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ ηφθσλ θαη ησλ πιεξσκψλ 
θεθαιαίνπ, ηελ ζπκκφξθσζε κε φζα ζπκθσλήζεθαλ γηα ην ρξένο θαη ην 
ρξνλνδηάγξακκα σξίκαλζεο ηνπ ρξένπο.  

Χο κέξνο ησλ εθηηκήζεψλ ηεο, ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ κπνξεί 
λα αμηνινγήζεη κεηαμχ άιισλ ηνπο αθφινπζνπο ζπληειεζηέο ρξένπο πξνθεηκέλνπ λα 
αμηνινγήζεη ηελ δνκή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο 
απφ κηα ΠΑΔ: 

i) Βαζκφο κφριεπζεο – ην επίπεδν ηνπ ρξένπο ελ ζρέζεη κε ηα έζνδα θαη ηα 
πξσηνγελή ζηνηρεία,  
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ii) Κεξδνθνξία θαη θάιπςε – ην επίπεδν ησλ θεξδψλ ελ ζρέζεη κε ηηο δαπάλεο 
εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο, 

iii) Δπάξθεηα κεηξεηψλ – ε ηθαλφηεηα λα θαιπθζνχλ νη απνπιεξσκέο ησλ ηφθσλ 
θαη ηνπ θεθαιαίνπ. 

ζη) Αλσηέξα βία 

Χο κέξνο ησλ εθηηκήζεψλ ηεο, ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ κπνξεί 
επίζεο λα ιάβεη ππφςε έθηαθηα γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ βξίζθνληαη πέξαλ ηνπ 
ειέγρνπ ηεο ΠΑΔ θαη ζεσξνχληαη σο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο. 
 

2. Γηα ηνλ ζθνπφ ησλ δχν πξψησλ νηθνλνκηθψλ πεξηφδσλ, ήηνη ηηο πεξηφδνπο αλαθνξάο πνπ 
αμηνινγνχληαη γηα ηηο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο 2013/14 θαη 2014/15, ε Δπηηξνπή 
Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ Οκάδσλ πξέπεη λα εμεηάζεη ηνλ αθφινπζν κεηαβαηηθφ παξάγνληα: 

Πνδνζθαηξηζηέο κε ζπκβόιαην πξηλ από ηελ 1 Ινπλίνπ 2010 
Δάλ έλαο αδεηνδνηεκέλνο ππνβάιιεη έλα ζπλνιηθφ έιιεηκκα ζηνλ ηζνζθειηζκφ εζφδσλ – 
εμφδσλ πνπ ππεξβαίλεη ηελ απνδεθηή απφθιηζε θαη πιεξνί θαη ηηο δχν πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα, ηφηε απηφ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα επλντθή αληηκεηψπηζε. 

i) Αλαθέξεη ζεηηθή ηάζε ζηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηνπ ηζνζθειηζκνχ εζφδσλ – 
εμφδσλ (απνδεηθλχνληαο φηη έρεη πινπνηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα 
κειινληηθή ζπκκφξθσζε), θαη  

ii) Απνδείμεη φηη ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ζηνλ ηζνζθειηζκφ εζφδσλ – εμφδσλ νθείιεηαη 
κφλνλ ζην εηήζην έιιεηκκα ζηνλ ηζνζθειηζκφ εζφδσλ – εμφδσλ γηα ηελ πεξίνδν 
πνπ ιήγεη ην 2012, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ νθείιεηαη ζε ζπκβφιαηα κε 
πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζπλάθζεθαλ πξηλ απφ ηελ 1 Ηνπλίνπ 2010 (πξνο απνθπγή 
ακθηβνιηψλ, φιεο νη επαλαδηαπξαγκαηεχζεηο γηα ζπκβφιαηα πνπ ζπλάθζεθαλ κεηά 
ηελ εκεξνκελία απηή, δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά θαλφλα, δελ ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο ζε έλαλ αδεηνδνηεκέλν 
πνπ αλαθέξεη έλα ζπλνιηθφ έιιεηκκα ζηνλ ηζνζθειηζκφ εζφδσλ – εμφδσλ πνπ 
ππεξβαίλεη ηελ απνδεθηή απφθιηζε αιιά πιεξνί θαη ηηο δχν πξνυπνζέζεηο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία i) θαη ii) παξαπάλσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΗΗ:  Απαηηνύκελνη Πίλαθεο Αδεηνδόηεζεο 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΗΗ: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ 
 
Οη ΠΑΔ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ Πίλαθεο Πξνζδηνξηζκνχ πνδνζθαηξηζηψλ, Οθεηιψλ απφ 
Μεηεγγξαθέο θαη Δηζπξαθηέσλ απφ Μεηεγγξαθέο, φπσο εκθαίλνληαη ζηα παξαθάησ 
ππνδείγκαηα. 
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[Επυνςμία] ςποτήθιος              

Πίνακαρ πποζδιοπιζμού ποδοζθαιπιζηή           

Σέλορ σπήζηρ 30 Ιοςνίος 2007             

               

 ηοισεία Ποδοζθαιπιζηή Άμεζα κόζηη απόκηηζηρ ςζζυπεςμένερ αποζβέζειρ Λογιζηική αξία Λοιπά 

Ολνκαηεπώλπκν  (εκεξ. γελ/ζεο)  

θαη Αξηζκόο Γειηίνπ 

Ηκεξνκελία 

έλαξμεο 

ζπκβνιαίνπ 

Ηκεξνκελία 

ιήμεο 

ζπκβνιαίνπ 

Μεηαθνξά 

από 

πξνεγνύκελε 

ρξήζε 

Πξνζζήθεο / 

(πσιήζεηο) 

Σην ηέινο 

ηεο ρξήζεο 

Μεηαθνξά 

από 

πξνεγνύκελε 

ρξήζε 

Απόζβεζε 

ηξέρνπζαο 

πεξηόδνπ 

Απόζβεζε 

ζηελ 

ηξέρνπζα 

ρξήζε 

Πσιήζεηο Σην ηέινο  

ηεο ρξήζεο 

Μεηαθνξά 

από 

πξνεγνύκελε 

ρξήζε 

Σην ηέινο  

ηεο 

ρξήζεο 

Έζνδα 

από 

πσιήζεηο 

Απνηειέζκαηα 

από πώιεζε 

πνδνζθαηξηζηή 

      (α) (β) (γ)=(α)+(β) (δ) (ε) (ζη) (δ) (ε)=(δ)+(ε)+(ζη)-(δ) (ζ)=(α)-(δ) (η)=(γ)-(ε) (θ) (ι) 

Απνθηεζείο / -ζέληεο                             

Πνδνζθαηξηζηήο 1 30.01.2007 30.06.2009 0 200 200 0 33 0 0 33 0 167 n/a n/a 

Πνδνζθαηξηζηήο 2 30.08.2006 30.06.2009 0 300 300 0 88 0 0 88 0 212 n/a n/a 

Πνδνζθαηξηζηήο 3 30.01.2007 30.06.2009 0 320 320 0 55 0 0 55 0 265 n/a n/a 

Πνδνζθαηξηζηήο 4 30.06.2006 30.06.2008 240 0 240 0 120 0 0 120 240 120 n/a n/a 

Γαλεηθόο  

Πνδνζθαηξηζηήο/ -έο                             

[Ολνκαηεπώλπκν]                             

[Ολνκαηεπώλπκν]                             

[Ολνκαηεπώλπκν]                             

                              

ύνολο             (ε) (ζη)       (η)   (ι) 

               

 (ε) Τν ζπλνιηθό πνζό πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ Απόζβεζε κεηεγγξαθώλ πνδνζθαηξηζηώλ όπσο δειώλεηαη ζην Λνγαξηαζκό Απνηειεζκάησλ Χξήζεο θαη/ή Ιζνινγηζκό ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 (ζη) Τν ζπλνιηθό πνζό πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ Απόζβεζε κεηεγγξαθώλ πνδνζθαηξηζηώλ όπσο δειώλεηαη ζην Λνγαξηαζκό Απνηειεζκάησλ Χξήζεο θαη/ή Ιζνινγηζκό ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 (η) Τν ζπλνιηθό πνζό πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηε κεηαθνξά αμίαο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (κεηεγγξαθώλ πνδνζθαηξηζηώλ) όπσο δειώλεηαη ζηνλ Ιζνινγηζκό ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

 (ι) Τν ζπλνιηθό πνζό πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην απνηέιεζκα από ηελ πώιεζε πνδνζθαηξηζηώλ όπσο δειώλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο    

               

 Δπηβεβαηώλεηαη εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ όηη ηα ζηνηρεία ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη ζπγθεληξσκέλα θαη ζπκπιεξσκέλα κε αθξίβεηα   

 

 

              

 [ππνγξαθή]  [εκεξνκελία]          

 Δθ κέξνπο ηεο Π.Α.Δ.            
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[Επυνςμία] Τποτήθιορ             

Πληπυηέα από μεηεγγπαθέρ             

Έυρ ηην 31 Δεκεμβπίος 2007             

               

 ηοισεία Ποδοζθαιπιζηή Άμεζα κόζηη κηήζηρ ηηρ μεηεγγπαθήρ 
Καηαβληθέν 

ποζό 
Πληπυηέο ποζό ηην 31 Δεκεμβπίος 2007   

σόλια για 

ληξιππόθεζμα 

πληπυηέα ηην 31 

Δεκεμβπίος 2007 

Όλνκα θαη 

Αξηζκόο Γειηίνπ 

Ηκεξνκελία 

κεηεγγξαθήο/ 

ζπκθσλίαο 

δαλεηζκνύ 

Από νκάδα Μεηεγγξαθή άλεπ 

όξσλ/ ακνηβή 

δαλεηζκνύ ζην 

πξνεγνύκελν 

ζσκαηείν 

θαηαβιεζείζα θαη/ή 

πιεξσηέα 

Καηαβιεζείζεο 

ακνηβέο 

κεηεγγξαθήο ππό 

όξνπο θαη/ή 

πιεξσηέεο ζηελ 

πξνεγνύκελε 

νκάδα 

Ακνηβέο 

θαηάξηηζεο 

Λνηπά 

άκεζα 

θόζηε 

Σπλνιηθό πνζό 

θεθαιαηνπνίεζεο 

ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2007 

Σπλνιηθό πνζό 

θαηαβιεζέλ 

κέρξη 31 

Γεθεκβξίνπ 

2007 

Σπλνιηθό 

πιεξσηέν 

πνζό ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 

2007 

Πξνο 

πνδνζθαηξηθή 

νκάδα 

Ηκεξνκελία 

(-εο) 

πιεξσκήο 

Πξνο 

ινηπνύο 

θνξείο 

Με 

αλαγλσξηζκέλεο 

ακνηβέο 

κεηεγγξαθώλ ππό 

όξνπο ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2007 

(δει. ) 

  

     (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(α)+(β)+(γ)+(δ) (ζη) (δ)=(ζη)-(ε)  

θαη 

(δ)=(ε)+(ζ) 

(ε)   (ζ) (1)   

Απνθηεζέληεο 

Πνδνζθαηξηζηέο 

                           

Πνδνζθαηξηζηήο 1 30.01.2007 Οκάδα Α 200 -   - 200 100 100 100 30.01.2008 - - Με ιεμηπξόζεζκν 

31/12/07 

Πνδνζθαηξηζηήο 2 30.08.2006 Οκάδα Β 200 100   - 300 100 200 100 

 

30.08.2007 - - Λεμηπξόζεζκν ηελ 

31/12/07, αιιά 

εμνθιεκέλν κέρξη ηελ 

31/03/08 

                  100 30.01.2008 - - Με ιεμηπξόζεζκν 

31/12/07 

Πνδνζθαηξηζηήο 3 30.01.2007 Οκάδα Γ 200 100 10 10 320 210 110 100 30.06.2008 10 50 Με ιεμηπξόζεζκν 

31/12/07 

Πνδνζθαηξηζηήο 4 30.06.2006 Οκάδα Γ 240 -   - 240 140 100 100 30.06.2007 - - Λεμηπξόζεζκν ηελ 

31/12/07. Με 

θαηαβιεζέλ / 

ηαθηνπνηεκέλν / 

ππόθεηηαη ζε δηαθνξά 

έσο ηελ 31/03/08. 

Λεμηπξόζεζκε νθεηιή. 

                              

                              

Γαλεηθνί 

πνδνζθαηξηζηέο 

                            

[Όλνκα ή αξηζκόο]                             

[Όλνκα ή αξηζκόο]                             

[Όλνκα ή αξηζκόο]                             

[Όλνκα ή αξηζκόο]                             

                              

ύνολο                 (δ) (ε)        

               

 (δ) Τν ζπλνιηθό πνζό πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηε ζρεηηθή δήισζε ηνπ ηζνινγηζκνύ γηα ''Λνγαξηαζκνί νθεηιώλ ζρεηηθέο κε κεηεγγξαθέο πνδνζθαηξηζηώλ''.  

 (ε) Γειώλεηαη ην πιεξσηέν πνζό ζε νκάδα θαη ε ζρεηηθή εκεξνκελία πιεξσκήο. Αλ ην πνζό είλαη πιεξσηέν ζε πεξηζζόηεξεο από κία δόζε, δειώλεηαη ην πνζό ηεο θάζε δόζεο θαη ε ζρεηηθή 

εκεξνκελία πιεξσκήο. Οπζηαζηηθά, απηό είλαη ην πνζό ή πνζά πνπ θαιύπηεη ην θξηηήξην Ο.03. 

  

    

 (1) Σύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο κε ηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα αλαθνξηθά κε ηηο κεηεγγξαθέο πνδνζθαηξηζηώλ, ζα θαηαζηνύλ πιεξσηέα πξόζζεηα πνζά εάλ ηθαλνπνηνύληαη νξηζκέλεο ζπλζήθεο 

               

 Δπηβεβαηώλεηαη εθ κέξνπο ηεο [επσλπκία επηρείξεζεο] όηη ηα ζηνηρεία ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη ζπγθεληξσκέλα θαη ζπκπιεξσκέλα κε αθξίβεηα    

 

 

              

 [ππνγξαθή]  [εκεξνκελία]          

 Δθ κέξνπο ηεο Π.Α.Δ.            
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[Επυνςμία] Τποτήθιορ         

Ειζππακηέα από μεηεγγπαθέρ         

Έυρ ηην 31 Δεκεμβπίος 2007         

            

 ηοισεία Ποδοζθαιπιζηή Άμεζα κόζηη κηήζηρ ηηρ μεηεγγπαθήρ 
ύνολο 

είζππαξηρ 

Ειζππακηέο ποζό ηην 31 Δεκεμβπίος 

2007 
  

σόλια για 

ληξιππόθεζμα 

ειζππακηέα ηην 

31 Δεκεμβπίος 

2007 

Όλνκα θαη  

Αξηζκόο Γειηίνπ 

Ηκεξνκελία 

κεηεγγξαθήο

/ ζπκθσλίαο 

δαλεηζκνύ 

Πξνο 

νκάδα 

Μεηεγγξαθή 

άλεπ όξσλ / 

ακνηβή 

δαλεηζκνύ 

εηζπξαρζείζα ή 

εηζπξαθηέα 

Ακνηβέο κεηεγγξαθώλ 

ππό όξνπο 

εηζπξαρζείζεο θαη/ή 

εηζπξαθηέεο 

Ακνηβέο 

θαηάξηηζε

ο 

Σπλνιηθό 

αλαγλσξηζκέλν 

πνζό ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 

2007 

Σπλνιηθό 

εηζπξαθηέν πνζό 

κέρξη 31 

Γεθεκβξίνπ 2007 

Σπλνιηθό 

εηζπξαθηέν πνζό 

κέρξη 31 

Γεθεκβξίνπ 2007 

Ηκεξνκελία (-εο) 

εηζπξαθηέσλ 

Με 

αλαγλσξηζκέλεο 

ακνηβέο ππό 

όξνπο ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2007 

(δει. 

ελεδνρόκελα 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία) 

 

      (α) (β) (γ) (δ)=(α)+(β)+(γ) (ε) (ζη)=(δ)-(ε) (δ) (ε)  

Πνδνζθαηξηζηέο από 

κεηεγγξαθέο 

                     

Πνδνζθαηξηζηήο 5 30.08.2007 Οκάδα Α 200 0 10 210 100 110 30.08.2008 0 Με ιεμηπξόζεζκν 

31/12/07 

Πνδνζθαηξηζηήο 6 30.08.2007 Οκάδα Β 200 100 0 300 100 100 30.11.2007 0 Γόζε 

ιεμηπξόζεζκε 

31/12/07 

                100 30.08.2008   Γόζε κε 

ιεμηπξόζεζκε 

31/12/07 

                       

Γαλεηθνί πνδνζθαηξηζηέο                      

[Όλνκα ή αξηζκόο]                      

[Όλνκα ή αξηζκόο]                      

[Όλνκα ή αξηζκόο]                      

[Όλνκα ή αξηζκόο]                      

                       

ύνολο               (ζη)      

            

 (ζη) Τν ζπλνιηθό πνζό πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηε ζρεηηθή δήισζε ηνπ ηζνινγηζκνύ κε ''Λνγαξηαζκνί εηζπξαθηένη από κεηεγγξαθέο πνδνζθαηξηζηώλ''.  

 

(δ) Γειώλεηαη ην εηζπξαθηέν πνζό από ηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα θαη ε ζρεηηθή εκεξνκελία πιεξσκήο. Αλ ην εηζπξαθηέν πνζό είλαη ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο δόζεο θαη ε αληίζηνηρε 

εκεξνκελία πιεξσκήο. 

 

 (ε) Σύκθσλα κε ηνπο όξνπο ησλ ζπκβάζεσλ κε ηηο πνδνζθαηξηθέο νκάδεο αλαθνξηθά κε ηηο κεηεγγξαθέο πνδνζθαηξηζηώλ, πξόζζεηα πνζά ζα θαηαζηνύλ εηζπξαθηέα αλ ηθαλνπνηνύληαη 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο. 

 

   

            

 Δπηβεβαηώλεηαη εθ κέξνπο ηεο Π.Α.Δ. όηη ηα ζηνηρεία ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη ζπγθεληξσκέλα θαη ζπκπιεξσκέλα κε αθξίβεηα   

 

 

          

 

 [ππνγξαθή]  [εκεξνκελία]       

 Δθ κέξνπο ηεο Π.Α.Δ.         
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ΓΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΓΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΟΜΑΓΧΝ ΣΖ ΔΠΟ 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Α΄ 

 
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
Άξζξν  1 

Έθηαζε εθαξκνγήο 

 
Ο Καλνληζκφο απηφο δηέπεη ην Πξσηνβάζκην Όξγαλν Αδεηνδφηεζεο (ΠΟΑ) θαη ηελ Δπηηξνπή 

Δθέζεσλ Αδεηνδφηεζεο (ΔΔΑ) ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (ΔΠΟ). Αθνξά ηελ 

αδεηνδφηεζε ησλ Πνδνζθαηξηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (ΠΑΔ) γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

εζληθά πξσηαζιήκαηα θαη ηα πξσηαζιήκαηα ηεο Δπξσπατθήο πλνκνζπνλδίαο Πνδνζθαίξνπ 

(UEFA). Ο Γηθνλνκηθφο απηφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΠΟ 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο θαη εληαίν ζχλνιν κε ηνλ Καλνληζκό Αδεηνδόηεζεο Οκάδσλ 

θαη Οηθνλνκηθό ‘’επ αγσλίδεζζαη’’. 

 
 

Άξζξν  2 

ύλζεζε θαη Οξηζκόο ησλ Οξγάλσλ 

(Πξσηνβάζκην Όξγαλν – Δπηηξνπή Δθέζεσλ Αδεηνδόηεζεο) 

 
1. Σν Πξσηνβάζκην Όξγαλν Αδεηνδφηεζεο είλαη αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ζε 

πξψην βαζκφ. ηελ ΔΠΟ ιεηηνπξγεί Πξσηνβάζκην Όξγαλν Αδεηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηνδφηεζεο. 

2. Ζ Δπηηξνπή Δθέζεσλ Αδεηνδφηεζεο ηεο ΔΠΟ είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο ζε δεχηεξν θαη ηειεπηαίν βαζκφ. ηελ ΔΠΟ ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή Δθέζεσλ 

Αδεηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηνδφηεζεο. 

 
 

Άξζξν  3 

Καζήθνληα Πξνέδξνπ θαη κειώλ Δπηηξνπήο 

 
Ο Πξφεδξνο ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε ηεο Δπηηξνπήο, 

πξνζθαιεί ηα κέιε, ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαηάμεηο πεξί ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη 

αλεμαξηεζίαο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, δίδεη θαη αθαηξεί ην ιφγν απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ ή 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θαη ηνπο λφκηκα δηνξηζκέλνπο δηθεγφξνπο ηεο. Μπνξεί επίζεο ν ίδηνο ή 

νξηδφκελν απφ απηφλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο λα ελεξγεί επηηφπηα έξεπλα ή λα δεηεί ηελ ρνξήγεζε 

εγγξάθσλ φηαλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ δηεπθξίληζε ηεο εθδηθαδνκέλεο ππφζεζεο.  
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Άξζξν  4 

Γξακκαηέαο 

 
1. Καζήθνληα Γξακκαηέα αζθεί ππάιιεινο ηεο ΔΠΟ.  Ο γξακκαηέαο δελ κπνξεί λα είλαη 

κέινο ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδφηεζεο ηεο ΔΠΟ. 

2. Ο Γξακκαηέαο θπιάζζεη ηηο δηθνγξαθίεο πνπ εθθξεκνχλ, ζπληάζζεη ηα δηάθνξα έγγξαθα 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θαη ππνγξάθεη απηά, κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ, ηνπ 

βηβιίνπ δεκνζίεπζεο ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη, ηνπ αξρείνπ θιπ. 

3. Ο Γξακκαηέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε θχιαμε ησλ εγγξάθσλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Δπηηξνπή. 

4. Όιεο νη επηδφζεηο γίλνληαη κε κέξηκλα ηνπ Γξακκαηέα. Οη επηδφζεηο ησλ θιήζεσλ πξνο 

ζπδήηεζε ησλ εθέζεσλ θαζψο θαη νη επηδφζεηο ησλ εθδηδνκέλσλ απνθάζεσλ ή πξάμεσλ 

γίλνληαη κε κέξηκλα ηνπ Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο, θαηφπηλ παξαγγειίαο ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Δπηηξνπήο πνπ ππνγξάθεη ηηο νηθείεο θιήζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

 
 

Άξζξν  5 

Πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο 

 
Ο Γξακκαηέαο ηεξεί ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο, ζηα νπνία αλαγξάθεη ηελ εκέξα ηεο 

ζπλεδξίαζεο, ηα νλνκαηεπψλπκα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ, πεξίιεςε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα νπζηψδε ηεο 

ζπδήηεζεο, ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ, ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ θαζψο θαη 

ζχληνκε κλεία θάζε νπζηψδνπο γεγνλφηνο πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηε ζπλεδξίαζε. Σα πξαθηηθά 

απηά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα. 

Σα πξαθηηθά απνηεινχλ πιήξε απφδεημε σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Β΄ 

 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 
Άξζξν  6 

 
1. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ ελψπηνλ ησλ Γηθαηνδνηηθψλ Οξγάλσλ 

νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

2. Ζ επίδνζε θάζε δηαδηθαζηηθνχ εγγξάθνπ γίλεηαη κε θξνληίδα θαη επηκέιεηα ηνπ Γξακκαηέα 

ηνπ Οξγάλνπ είηε κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ, είηε κέζσ ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (FAX), 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, παξ.4 ηνπ παξφληνο.  

Ζ απνζηνιή γίλεηαη ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο ΠΑΔ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ 

Καλνληζκφ Αδεηνδφηεζεο θαη ην Παξάξηεκα, ζεσξείηαη δε φηη ζπληειέζηεθε είηε κε ηελ 

θαηάζεζε ηνπ δηαδηθαζηηθνχ εγγξάθνπ ζην ηαρπδξνκείν, είηε κε ηελ ζήκαλζε ηεο 

ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (FAX) φηη ην έγγξαθν δηαβηβάζηεθε ζηελ αληίζηνηρε ζπζθεπή 

εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίνλ απεπζχλεηαη. 

 
 

Άξζξν  7 

Οξηζκόο δηθαζίκνπ 

 
Ο ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα αθξφαζεο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο. 

Ζ εκεξνκελία, ε ψξα θαη ν ηφπνο ζπδήηεζεο ηεο ππφζεζεο νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο. Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ θαιείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 αλσηέξσ, 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηθάζηκν. Ζ παξαπάλσ πξνζεζκία κπνξεί λα 

ζπληκεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο.  

 
 

Άξζξν  8 

Λόγνη εμαίξεζεο 

 
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο, θάζε κέινο πξέπεη λα ππνγξάςεη δήισζε 

αλεμαξηεζίαο. Μέιε ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Οξγάλνπ ή ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ κπνξνχλ λα 

πξνηείλνπλ ηελ εμαίξεζή ηνπο ή λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ: α) αλ νη ίδηνη είηε 

νπνηνζδήπνηε ζπγγελήο ηνπο (κέρξη θαη ηεηάξηνπ βαζκνχ ζπγγελείαο) είλαη κέιε Γ.. ΠΑΔ, 

κέηνρνη ΠΑΔ ή έρνπλ νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ή ζπκβαηηθή ζρέζε κε ΠΑΔ (π.ρ. ζπλεξγάηεο, 

ρνξεγνί, νπνηνπδήπνηε είδνπο ζχκβνπινη), β) αλ έρνπλ πξνθαιέζεη ππφλνηα κεξνιεςίαο, ηδίσο 

αλ έρνπλ ηδηαίηεξε θηιία, ηδηαίηεξεο ζρέζεηο θαζεθφλησλ ή εμάξηεζεο, έξηδα ή έρζξα κε 

νπνηαδήπνηε ππνςήθηα ΠΑΔ. 
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Μέιε ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Οξγάλνπ ή ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ Αδεηνδφηεζεο, ζην πξφζσπν 

ησλ νπνίσλ ππάξρεη ιφγνο εμαηξέζεσο, νθείινπλ λα ην δειψζνπλ ζην Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

ή ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ. 

 
 

Άξζξν  9 

Δπηβεβαίσζε αλεμαξηεζίαο 

 
Ζ επηβεβαίσζε ηεο αλεμαξηεζίαο, ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

αλάκεζα ζην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν θαη ηνλ ππνςήθην, γίλεηαη ζηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

Δίλαη θαζήθνλ ηνπ Πξνέδξνπ λα δεηήζεη απφ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε λα επηβεβαηψζνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο. 

 
 

Άξζξν  10 

Απνδεηθηηθά κέζα 

 
Απνδεηθηηθά κέζα είλαη ε πξαγκαηνγλσκνζχλε, ηα έγγξαθα, νη κάξηπξεο θαη ηα δηθαζηηθά 

ηεθκήξηα. Ζ Δπηηξνπή σζηφζν έρεη ηελ επρέξεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν 

απνδεηθηηθφ κέζν θξίλεη ζθφπηκν. 

 
 

Άξζξν  11 

Θέκαηα θαη κέζα απόδεημεο 

 
1. Κάζε ππνςήθηα ΠΑΔ νθείιεη λα απνδείμεη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα 

λα ππνζηεξίμεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο. 

2. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ξεηά απφ ηνλ Καλνληζκφ θαη ην Παξάξηεκα, ε 

επηηξνπή εθηηκά ειεχζεξα ηα απνδεηθηηθά κέζα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ Καλνληζκνχ. 

3. Οη κάξηπξεο πξνζάγνληαη απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ θαη εμεηάδνληαη ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο. 

4. Πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηα νπνία είλαη παζίγλσζηα ψζηε λα κελ ππάξρεη εχινγε ακθηβνιία 

φηη είλαη αιεζηλά ιακβάλνληαη ππφςε απηεπάγγειηα θαη ρσξίο απφδεημε. 

5. Πξαγκαηηθά γεγνλφηα γλσζηά ζηελ Δπηηξνπή απφ άιιε δηθαζηηθή ελέξγεηα ιακβάλνληαη 

ππφςε απηεπάγγειηα θαη ρσξίο απφδεημε.  

6. Ζ Δπηηξνπή ιακβάλεη απηεπάγγειηα ππφςε ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο.  
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Άξζξν  12 

Απηνπξόζσπε εκθάληζε (ησλ εθπξνζώπσλ) ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ 

 
Ζ Δπηηξνπή κπνξεί, απηεπάγγειηα ή χζηεξα απφ αίηεζε ππνςήθηαο ΠΑΔ, λα δηαηάμεη 

νηηδήπνηε κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε δηεπθξίληζε ηεο ππφζεζεο θαη ηδηαίηεξα ηελ απηνπξφζσπε 

εκθάληζε νπνηνπδήπνηε ζην αθξναηήξην γηα ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ θαη ηελ παξνρή 

δηαζαθήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ππφζεζε. 

 
 

Άξζξν  13 

Όξθηζε καξηύξσλ 

 
Ζ Δπηηξνπή κπνξεί είηε κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, είηε θαη κεηά απφ αίηεζε ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ 

λα απνθαζίζεη ηελ πξνεγνχκελε φξθηζε ησλ καξηχξσλ.  

 
 

Άξζξν  14 

Διεύζεξε εθηίκεζε 

 
Ζ Δπηηξνπή θξίλεη ειεχζεξα ηα απνδεηθηηθά κέζα. 

 
 

Άξζξν  15 

πλεδξηάζεηο Δπηηξνπήο 

 
1. Οη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη ζηα γξαθεία ηεο ΔΠΟ θαη δελ είλαη δεκφζηεο. Οη ππνςήθηεο ΠΑΔ 

κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο είηε κε εθπξφζσπν είηε κε λφκηκα δηνξηζκέλν 

δηθεγφξν. 

2. Καηά ηε δηαδηθαζία νη ππνςήθηεο ΠΑΔ, πξέπεη λα θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπο. 

3. Ζ δηάζθεςε γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο είλαη κπζηηθή. 

 
 

Άξζξν  16 

Έιεγρνο πιεξεμνπζηόηεηαο 

 
Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη απηεπάγγειηα ζε θάζε ζηάζε ηεο δίθεο, ηελ έιιεηςε πιεξεμνπζηφηεηαο, 

θαζψο θαη ηελ ππέξβαζή ηεο.  
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Άξζξν  17 

Πόηε απαηηείηαη εηδηθή πιεξεμνπζηόηεηα 

 
Δηδηθή πιεξεμνπζηφηεηα απαηηείηαη γηα παξαίηεζε απφ δηθαίσκα, θαζψο θαη γηα πξνζβνιή 

εγγξάθνπ σο πιαζηνχ. 

 
 

Άξζξν  18 

Με εκθάληζε ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ 

 
Αλ θαηά ηελ εθθψλεζε ηεο ππφζεζεο δελ εκθαληζηεί ε ππνςήθηα ΠΑΔ ή εκθαληζηεί, αιιά δελ 

ζπκκεηέρεη θαλνληθά, ε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο δηεμάγεηαη ρσξίο ηε παξνπζία ηεο, αθνχ 

πξνεγνχκελα δηαπηζησζεί ε θαη’ άξζξν 7 λφκηκε θιήηεπζε ηεο.  

 
 

Άξζξν  19 

πδήηεζε – Τπνκλήκαηα – Νέα αηηήκαηα 

 
1. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ ηα θαηαηεζέληα λφκηκα θαη 

έγθαηξα, ήηνη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Καλνληζκφ θαη ηα εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 

ηάρζεθαλ κε ηελ εγθχθιην ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδφηεζεο, έγγξαθα θαη ηζρπξηζκνί. 

2. Αλαπηχζζεηαη, πξνθνξηθά ή έγγξαθα, ε έθζεζε αμηνιφγεζεο απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

Σκήκαηνο Αδεηνδφηεζεο, κε βάζε ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ εηδηθψλ ησλ 

θξηηεξίσλ. Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ αλαπηχζζεη πξνθνξηθά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο. 

3. Δπηηξέπεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ θαη απνθαζηζζεί πάξαπηα απφ ηελ 

επηηξνπή, ε θαηάζεζε ππνκλήκαηνο κέρξη ηελ επνκέλε ηεο εθδίθαζεο. 

4. Ρεηά δελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε λέσλ αηηεκάησλ (εγγξάθσλ, δηθαηνινγεηηθψλ, 

ηζρπξηζκψλ θιπ.) θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο. 

5. Ζ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο ηεξείηαη θαη θαηά ηελ ζπδήηεζε ηεο 

ππφζεζεο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ. 

 
 

Άξζξν  20 

Καηάζεζε εγγξάθσλ 

 
Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ δηθαηνχηαη λα επηθαιεζζεί κφλνλ ηα πξνζθνκηζζέληα εγθαίξσο, ζχκθσλα κε 

ηηο πξνζεζκίεο ηεο εγθπθιίνπ, έγγξαθα. 
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Άξζξν  21 

Απόζπαζκα εγγξάθνπ 

 
Αλ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί απφδεημε κε βηβιίν ή άιιν έγγξαθν, πνπ πεξηέρεη πεξηζζφηεξα 

ζέκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε δίθε, κπνξεί λα ππνβιεζεί επηθπξσκέλν απφζπαζκα 

πνπ πεξηέρεη ηα κέξε ηνπ εγγξάθνπ, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηε δίθε. 

 
 

Άξζξν  22 

Γλεζηόηεηα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ 

Αλαγλώξηζε ππνγξαθήο 

 
1. Σε γλεζηφηεηα ηδησηηθνχ εγγξάθνπ, εθφζνλ ακθηζβεηείηαη, πξέπεη λα ηελ απνδείμεη εθείλνο 

πνπ ην επηθαιείηαη θαη ην πξνζάγεη, εθηφο αλ είλαη ηφζν θαλεξά αιιαγκέλν, ψζηε ε 

Δπηηξνπή λα κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ακέζσο θαη αζθαιψο φηη δελ είλαη γλήζην.  

2. Δθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ πξνζάγεηαη ηδησηηθφ έγγξαθν νθείιεη λα δειψζεη ακέζσο αλ 

αλαγλσξίδεη ή αξλείηαη ηε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο, δηαθνξεηηθά ην έγγξαθν ζεσξείηαη 

αλαγλσξηζκέλν.  

3. Αλ αλαγλσξηζζεί ή απνδεηρζεί ε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο, ζεσξείηαη φηη έρεη 

δηαπηζησζεί ε γλεζηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ επηθχιαμε ηεο πξνζβνιήο ηνπ σο 

πιαζηνχ. 

 
 

Άξζξν  23 

Γλεζηόηεηα δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

 
Σα δεκφζηα έγγξαθα ζεσξνχληαη γλήζηα θαη επηηξέπεηαη λα πξνζβιεζνχλ κφλν σο πιαζηά. 

 
 

Άξζξν  24 

Πξνζβνιή εγγξάθνπ σο πιαζηνύ 

 
1. Δάλ κηα ππνςήθηα ΠΑΔ πξνζβάιεη θάπνην έγγξαθν σο πιαζηφ ρσξίο λα έρεη ππνβιεζεί 

κήλπζε θαηά ηνπ θαηνλνκαδφκελνπ πιαζηνγξάθνπ, ε Δπηηξνπή κπνξεί, εάλ ε 

πιαζηνγξαθία είλαη νθζαικνθαλήο, λα κε ιάβεη ππφςε ηεο ην σο πιαζηφ πξνζβιεζέλ 

έγγξαθν. 

2. Δάλ κηα ππνςήθηα ΠΑΔ πξνζβάιεη θάπνην έγγξαθν σο πιαζηφ θαη έρεη ππνβιεζεί 

κήλπζε θαηά ηνπ θεξφκελνπ σο πιαζηνγξάθνπ, αλ ην έγγξαθν απηφ είλαη νπζηψδεο ζηελ 

έθβαζε ηεο δίθεο, ε Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο 

κέρξηο φηνπ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ην αξκφδην πνηληθφ δηθαζηήξην. 
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Άξζξν  25 

Μάξηπξεο 

 
Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη ηνπο κάξηπξεο πνπ ε ίδηα έρεη πξνζθαιέζεη θαη, θαηά ηε θξίζε ηεο, ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο απφ ηελ ππνςήθηα ΠΑΔ.  

 
 

Άξζξν  26 

Απόθαζε 

 
Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία. 

 
 

Άξζξν  27 

Πεξηερόκελν ηεο απόθαζεο 

 
Ζ απφθαζε πξέπεη λα πεξηέρεη απαξαηηήησο: 

1. Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 

ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο. 

2. Σν φλνκα ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ ή ησλ λφκηκα δηνξηζκέλσλ δηθεγφξσλ ηεο κε ζεκείσζε αλ 

εκθαλίζηεθαλ ή φρη. 

3. Πεξηιεπηηθή έθζεζε ηεο ππφζεζεο. 

4. Σν αηηηνινγηθφ κε ηελ ηπρφλ κεηνςεθία. 

5. Σν δηαηαθηηθφ. 

6. Σνλ ηφπν θαη ην ρξφλν έθδνζεο ηεο απφθαζεο. 

7. Σελ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έθεζεο. 

 
 

Άξζξν  28 

Απνηειέζκαηα απόθαζεο 

 
Ζ απφθαζε ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Οξγάλνπ Αδεηνδφηεζεο, εθφζνλ παξήιζε ε πξνζεζκία ηεο 

έθεζεο, θαζίζηαηαη ηειεζίδηθε.  

 
 

Άξζξν  29 

Φύιαμε απόθαζεο θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ 

 
Ζ απφθαζε, ηα ζρεηηθά πξνο απηή έγγξαθα θαη φινο ν θάθεινο ηεο ππφζεζεο δηαβηβάδνληαη 

ζην αξκφδην Σκήκα Αδεηνδφηεζεο, φπνπ θαη θπιάζζνληαη ζην αξρείν γηα κηα πεξίνδν ηξηψλ 

εηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Γ΄ 

 
Άξζξν  30 

Γαπάλεο 

 
Με απφθαζε ηεο ΔΠΟ θαζνξίδνληαη ηα ηέιε αμηνιφγεζεο ηνπ θαθέινπ ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ θαη 

ηα ηέιε γηα ηελ εθδίθαζε ελψπηνλ ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Οξγάλνπ Αδεηνδφηεζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Δθέζεσλ Αδεηνδφηεζεο.  

 
 

Άξζξν  31 

ύληκεζε ησλ πξνζεζκηώλ 

 
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ ζχληκεζε ησλ πξνζεζκηψλ, κε εμαίξεζε ηελ 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έθεζεο. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Γ΄ 

Έλδηθα κέζα 

 
Άξζξν  32 

Έθεζε 

 
Ζ απφθαζε ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Οξγάλνπ Αδεηνδφηεζεο πξνζβάιιεηαη απφ ηελ ππνςήθηα ή ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδφηεζεο, έγγξαθα εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο. 

 
 

Άξζξν  33 

Μεηαβηβαζηηθό απνηέιεζκα ηεο έθεζεο 

 
Με ηελ άζθεζε ηεο έθεζεο ε ππφζεζε κεηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Δθέζεσλ Αδεηνδφηεζεο 

ηεο ΔΠΟ. 

 
 

Άξζξν  34 

Πεξηερόκελν έθεζεο 

 
Σν δηθφγξαθν ηεο έθεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α. Σα νλνκαηεπψλπκα ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ππνςήθηαο ΠΑΔ θαη ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο. 

β. Ηζηνξηθφ ηεο δηαθνξάο θαηά ηξφπν ζαθή θαη νξηζκέλν. 

γ. Σνπο ιφγνπο ηεο εθέζεσο. 
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δ. Αίηεκα. 

ε. Όια ηα απνδεηθηηθά κέζα θαη ηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα. 

ζη. Υξνλνινγία θαη ππνγξαθή. 

 
 

Άξζξν  35 

Πξνζεζκία έθεζεο 

 
Ζ έθεζε θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Οξγάλνπ Αδεηνδφηεζεο αζθείηαη, εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξσηνβάζκηαο απφθαζεο, απφ ηελ ππνςήθηα πξνο 

αδεηνδφηεζε ΠΑΔ.  Καηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε Γξακκαηεία ηεο 

Δπηηξνπήο Δθέζεσλ Αδεηνδφηεζεο ηεο ΔΠΟ. 

 
 

Άξζξν  36 

Πξνζδηνξηζκόο έθεζεο 

 
Ο πξνζδηνξηζκφο δηθαζίκνπ ηεο έθεζεο γίλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ 

Αδεηνδφηεζεο. Ζ ππνςήθηα ΠΑΔ θαιείηαη λα παξαζηεί θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπιάρηζηνλ  

ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ αθξφαζε. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ δχλαηαη λα ζπληκήζεη 

ηελ σο άλσ πξνζεζκία. 

 
 

Άξζξν  37 

Σέινο έθεζεο 

 
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο έθεζεο ε εθθαινχζα ΠΑΔ πξέπεη λα θαηαβάιεη ην ππφ ηεο ΔΠΟ 

θαζνξηζκέλν ηέινο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο. 

 
 

Άξζξν  38 

Σειηθέο Γηαηάμεηο 
 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ησλ Δπηηξνπψλ απαγνξεχεηαη ε παξνπζία άιιεο 

ππνςήθηαο ΠΑΔ ή άιινπ ηξίηνπ κέξνπο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε κνξθήο παξέκβαζε. Μφλνλ νη 

δηάδηθνη, Σκήκα Αδεηνδφηεζεο ΔΠΟ θαη ε ππνςήθηα ΠΑΔ, δχλαληαη λα παξίζηαληαη.  

 

 
Άξζξν  39 

 
Ο παξψλ Καλνληζκφο ηίζεηαη άκεζα ζε ηζρχ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γ.. ηεο ΔΠΟ ηεο  

17εο Γεθεκβξίνπ 2010.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ  

 

Ζ κεηάθξαζε θαη παξαγσγή ηνπ παξφληνο έγηλε απφ ην Σκήκα Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ ηεο 

Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο. 

 

Γηεπζπληήο Σκήκαηνο : 
 

Γεψξγηνο Γεκεηξίνπ 

Μεηάθξαζε : 
 

Κψζηαο Κπκελάο (εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο) 

Δπηκέιεηα κεηάθξαζεο 
θαη νξνινγίαο : 

Θεφδσξνο Κνπξίδεο 

 
ειηδνπνίεζε θαη εθηχπσζε : 

 
ηάζεο Βαζηιεηάδεο 
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