
 

  

  

  

  

 

Σελίδα 1 

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  

S u p e r  L e a g u e  

( Ά δ ε ι α  2 0 1 6 - 2 0 1 7 )  

 

2 Δεκεμβρίου 2015 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (LICENSING SYSTEM) 

 

Αγαπητοί κύριοι, 

 

Η παρούσα Εγκύκλιος στηρίζεται στην τελευταία έκδοση του Ελληνικού Κανονισμού 

Αδειοδότησης Ομάδων (Έκδοση 2015) σύμφωνα με τις επιταγές της UEFA και λειτουργεί 

συμπληρωματικά σε αυτόν. Ο Κανονισμός Αδειοδότησης και η αναθεωρημένη Δήλωση 

Δέσμευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Ομοσπονδίας. Τις επόμενες μέρες θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά το Toolkit με υποδείγματα 

εγγράφων και οδηγίες για την εκπλήρωση των κριτηρίων. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη 

η άμεση γνωστοποίηση του Υπευθύνου Αδειοδότησης της ΠΑΕ και των στοιχείων επικοινωνίας 

του.  

 

Η διαδικασία για την εξασφάλιση της άδειας είναι η ακόλουθη: 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

 
1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (έως Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015) 

Κάθε ΠΑΕ θα πρέπει να ορίσει τον Υπεύθυνο Προγράμματος Αδειοδότησης, ο οποίος θα 

έχει την γενική εποπτεία του προγράμματος και θα επικοινωνεί με την Διεύθυνση 

Αδειοδότησης της ΕΠΟ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη επικοινωνία με την 

Διεύθυνση Αδειοδότησης, στο σχετικό έγγραφο ορισμού του Υπεύθυνου Προγράμματος 

Αδειοδότησης, θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του 

ως ακολούθως: 

i. σταθερό τηλέφωνο, 

ii. κινητό τηλέφωνο, 
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iii. e-mail, 

iv. φαξ της ΠΑΕ & 

v. διεύθυνση αλληλογραφίας των γραφείων της ΠΑΕ. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης του ορισθέντος εκπροσώπου της ΠΑΕ, η Διεύθυνση 

Αδειοδότησης θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα για την διάδοχη κατάσταση. 

Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη γνωστοποίηση 

ευαίσθητων πληροφοριών σε πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδότηση. 

 

2. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (έως Δευτέρα 14 

Δεκεμβρίου 2015) 

Κάθε ΠΑΕ θα πρέπει να υποβάλλει την Αίτηση για τη χορήγηση αδείας, βάσει του 

Υποδείγματος που σας παρέχεται, και την Εμπιστευτική Συμφωνία, το πρωτότυπο της 

οποίας θα πρέπει να επιστραφεί υπογεγραμμένο στην Διεύθυνση Αδειοδότησης 

 

3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (έως Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015) 

Με απόφαση της ΕΠΟ το παράβολο αδειοδότησης έχει ορισθεί στις  

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500€) και το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με 

την υποβολή της Αίτησης χορήγησης άδειας και της Εμπιστευτικής Συμφωνίας. 

 
Σε περίπτωση μη υποβολής των τριών ανωτέρω (1., 2. & 3.) στο σύνολό τους, ο φάκελος 

αδειοδότησης δεν θα εξετάζεται. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
Τα υποχρεωτικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούνται για την έκδοση άδειας για την 

περίοδο 2016/17 προσδιορίζονται στα Άρθρα 16 έως 52 του Κανονισμού Αδειοδότησης.  

Η μη εκπλήρωση των «μη υποχρεωτικών κριτηρίων» επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με το  

Άρθρο 8 – Κατάλογος ποινών. 

 

Τα κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται πριν την συνεδρίαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου 

Αδειοδότησης (ΠΟΑ) ώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία να είναι στην διάθεση του οργάνου για 

την αξιολόγηση των υποψηφίων. 
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Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής ορίζονται παρακάτω ως εξής: 

 

4. ΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (έως Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015) 

Θα πρέπει να υποβληθεί το σύνολο των εγγράφων χωρίς καμία τροποποίηση, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον Κανονισμό. 

 

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (έως Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015) 

Θα πρέπει να υποβληθεί το σύνολο των εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Κανονισμό. 

Ως γενική αρχή τονίζεται πως για την κάλυψη των διοικητικών θέσεων αναγνωρίζονται ως 

έγκυρα μόνο τα παρακάτω έγγραφα: 

Α)  Συμβόλαια ή ιδιωτικά συμφωνητικά 

Β)  Αναγγελίες πρόσληψης 

Γ)  Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ 

Κανένα συμβόλαιο δεν θα γίνεται δεκτό εάν δεν έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. 

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (έως Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015) 

Θα πρέπει να υποβληθεί το σύνολο των εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Κανονισμό. 

Το γήπεδο για τους εντός έδρας αγώνες θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της 

κατηγορίας 2. 

Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται η υποβολή παραχωρητηρίου εναλλακτικής έδρας, που 

καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της κατηγορίας 2. 

Οι συμβάσεις για την χρήση του γηπέδου και των προπονητικών εγκαταστάσεων θα 

πρέπει να καλύπτουν την περίοδο για την οποία η ΠΑΕ αιτείται την άδεια. 

 

7. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (έως Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016) 

Θα πρέπει να υποβληθεί το σύνολο των εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Κανονισμό. 

Υπενθυμίζουμε ότι η παρακολούθηση των σεμιναρίων διαιτησίας αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη των ΠΑΕ. Για την εκπλήρωση του κριτηρίου πρέπει να αποσταλεί σχετικό έγγραφο 

αίτημα στην ΚΕΔ ώστε να οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. 
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Η Διεύθυνση Αδειοδότησης δύναται να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο αναφορικά με 

την εκπλήρωση του προγράμματος ανάπτυξης υποδομών. 

 

8. ΑΡΘΡΟ 46β – ΥΠΟΧΡΕΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ / ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (έως 

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016) 

Τονίζεται ότι το πλαίσιο αναφοράς, ήτοι, η οντότητα ή ο συνδυασμός οντοτήτων 

αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία (π.χ. χρηματοοικονομικές καταστάσεις για μια ενιαία 

οντότητα, ενοποιημένες ή συνδυασμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις) πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Κανονισμού Αδειοδότησης Παράρτημα V Β και να αξιολογηθούν σύμφωνα με το 

Παράρτημα VII. 

 

9. ΑΡΘΡΟ 47 – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (έως Δευτέρα 11 

Ιανουαρίου 2016) 

Τονίζεται ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 30/06/2015 πρέπει να 

υποβληθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Αδειοδότησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

III, IV και V. 

Στην περίπτωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) καθίσταται υποχρεωτική η διατήρησή τους για τουλάχιστον 5 

χρόνια από την πρώτη ημερομηνία εφαρμογής. 

Μαζί με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν: 

α)  Πίνακας Οφειλών από Μετεγγραφές 30.06.2015 

β)  Πίνακας Προσδιορισμού ποδοσφαιριστών για την περίοδο έως 30.06.2015 

γ)  Πίνακας Εισπρακτέων από Μετεγγραφές 30.06.2015 

δ)  Benchmarking Data Sheet 

ε)  Δημοσιευμένο Ισολογισμό και Προσάρτημα 30.06.2015 

Όλοι οι πίνακες θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Ορκωτού Ελεγκτή. 

 

10. ΑΡΘΡΟ 50 – ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (έως Δευτέρα 

11 Ιανουαρίου 2016) 

Οι ΠΑΕ καλούνται να αποδείξουν ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 

προσωπικό έως και την 31/12/2015. 
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Παράλληλα με τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθεί και το σχετικό αρχείο (excel) 

μέσω e-mail. 

 

11. ΑΡΘΡΟ 48 – ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (έως Δευτέρα 

15 Φεβρουαρίου 2016) 

Κάθε ΠΑΕ θα πρέπει να υποβάλλει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

31/12/2015 (ελεγμένες) όπως ορίζονται εντός Κανονισμού και σχετικών οδηγιών.  

Μαζί με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν: 

α)  Πίνακας Προσδιορισμού ποδοσφαιριστών για την περίοδο έως 31.12.2015 

β)  Πίνακας Εισπρακτέων από Μετεγγραφές 31.12.2015 

Όλοι οι πίνακες θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Τονίζεται ότι όσο συντομότερα υποβληθούν οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, τόσο 

πιο άμεση θα είναι η γνωστοποίηση των απαιτήσεων για την εκπλήρωση του κριτηρίου 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας καθώς και ο διαθέσιμος χρόνος για την ολοκλήρωση 

των απαραίτητων ενεργειών. 

 

12. ΑΡΘΡΟ 49 – ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΜΑΔΕΣ (έως Δευτέρα 15 

Φεβρουαρίου 2016) 

Οι ΠΑΕ καλούνται να αποδείξουν ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από μετεγγραφές, 

έως και την 31/12/2015. 

Θα πρέπει να υποβληθεί Πίνακας Οφειλών από Μετεγγραφές 31.12.2015. 

Ο πίνακες θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Ορκωτού Ελεγκτή. 

 

13. ΑΡΘΡΟ 50β – ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (έως Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016) 

Οι ΠΑΕ καλούνται να αποδείξουν ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορολογικές 

και ασφαλιστικές αρχές έως και την 31/12/2015. 

Θα πρέπει να υποβληθεί αναλυτικός Πίνακας οφειλών προς φορολογικές αρχές και 

ασφαλιστικούς φορείς, βάσει των οδηγιών της Διεύθυνσης Αδειοδότησης. 
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14. ΑΡΘΡΟ 52 – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (έως Δευτέρα 22 

Φεβρουαρίου 2016) 

Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν όπως ορίζονται 

εντός Κανονισμού και σχετικών οδηγιών. 

Τονίζεται ότι τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία έχουν χαρακτήρα 

προϋπολογισμού και όχι απολογισμού.  

Τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν απαραίτητα και σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail. 

 
Μαζί με τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλονται όλες οι 

χορηγικές συμφωνίες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και θεωρηθεί από την 

αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Χορηγικές συμφωνίες που δεν έχουν 

προσκομιστεί στην αρμόδια ΔΟΥ δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των 

μελλοντικών εσόδων/εισροών αναφορικά με το κριτήριο της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας.  

Οι ΠΑΕ φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των 

μελλοντικών χρηματοοικονομικών στοιχείων, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος 

για την γνωστοποίηση και εν συνεχεία εκπλήρωση των απαραίτητων ενεργειών 

(π.χ. έκδοση εγγυητικής τραπέζης, ολοκλήρωση ΑΜΚ). Τονίζεται ότι όλες οι 

ανωτέρω ενέργειες προς εξασφάλιση της συνέχειας δραστηριότητας από την 

πλευρά της ΠΑΕ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την συνεδρίαση του ΠΟΑ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Αναφορικά με την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ισχύουν 

απολύτως δεσμευτικά τα κάτωθι: 

 Η ΠΑΕ οφείλει να αποδείξει ότι έχει την ρευστότητα και την δυνατότητα να 

λειτουργήσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα ως το τέλος της αδειοδοτημένης 

περιόδου (δηλαδή έως τις 30.06.2017). 

 Οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται τα Μελλοντικά Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

(πωλήσεις ποδοσφαιριστών, αυξήσεις Μ.Κ., δάνεια κλπ) θα πρέπει να έχουν 

συντελεστεί/ολοκληρωθεί ΠΡΙΝ την χορήγηση της άδειας συμμετοχής, με δεδομένη 

την ύπαρξη θετικών ταμειακών ροών στο τέλος της αδειοδοτημένης περιόδου.  
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 Στην περίπτωση σοβαρών θεμάτων ρευστότητας (π.χ. οι προβλεπόμενες ταμειακές 

ροές στο τέλος της αδειοδοτημένης περιόδου να είναι αρνητικές) τότε η άδεια θα 

απορρίπτεται εκτός εάν έχουν συντελεστεί/ολοκληρωθεί οι κάτωθι 

χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις: 

Α)  Τραπεζικά δάνεια (να έχει ήδη πιστωθεί το ποσό του δανείου). 

Β)  Ολοκληρωμένες και καταβεβλημένες αυξήσεις Μ.Κ. (όχι αναγγελίες 

αύξησης Μ.Κ., όχι ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μ.Κ.). 

Γ)  Εγγυητικές τραπέζης (προς την ΕΠΟ ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση 

αποπληρωμή των πιστωτών). 

Δ)  Ολοκληρωμένες συμφωνίες μετεγγραφής (όχι προσύμφωνα, 

εκδηλώσεις ενδιαφέροντος κλπ). 

 

15. ΑΡΘΡΑ 49, 50 50β ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ή ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ) 

(έως Δευτέρα 4 Απριλίου 2016) 

Σε περίπτωση που από τα υποβληθέντα έγγραφα της παραγράφου 9 ανωτέρω, 

προκύπτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οφειλές αυτές θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή 

διακανονιστεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2016. Οι αποδείξεις εξόφλησης ή διακανονισμού των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να υποβληθούν από κάθε ΠΑΕ όπως ορίζονται εντός 

Κανονισμού και σχετικών οδηγιών. 

Τονίζεται ότι οι ΠΑΕ δεν πρέπει να έχουν οφειλές από μετεγγραφές έως 31.03.2016. 

Δηλαδή κάθε ενδεχόμενη οφειλόμενη δόση εντός του τριμήνου Ιανουάριος – Μάρτιος 

2016 από μετεγγραφή/ές που έλαβαν χώρα έως 31.12.2015 (δηλαδή οφειλές που 

δημιουργήθηκαν έως 31.12) θεωρείται καταβλητέα έως 31.03.2016. 

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας εφιστούμε την προσοχή στις διατάξεις των 

Παραρτημάτων VI και VII παρ.Γ.  

 

Ως γενική αρχή αναφέρονται τα κάτωθι:  

Κανένα έγγραφο, βεβαίωση οφειλής, έγγραφη συμφωνία διακανονισμού, απόδειξη 

εξόφλησης κλπ δεν θα γίνεται δεκτό χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής και βέβαιης 

ημερομηνίας από δημόσια αρχή (π.χ. Αστυνομικό Τμήμα).  

Η εξασφάλιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας δεν συνεπάγεται την μη 

ύπαρξη οφειλών προς φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές.  
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Στην περίπτωση που δεν τηρούνται στο ακέραιο οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του 

Παραρτήματος VI, τα κριτήρια δεν θα πληρούνται. Διευκρινιστικά αναφέρουμε τα κάτωθι: 

i. Ο πίνακας Πληρωτέα προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης/φορολογικές αρχές έως 

την 31 Δεκεμβρίου 2015 και την 31 Μαρτίου 2016 αφορά σε οφειλές 

διακανονισμένες/ρυθμισμένες που μετακυλίσθηκαν από την 31 Δεκεμβρίου 2015 

στην περίοδο 1/1/2016 - 31/3/2016 και ρυθμίσεις προηγουμένων ετών. 

ii. Τα οφειλόμενα ποσά των υποβληθεισών ρυθμίσεων θα πρέπει να συμφωνούν και 

να ανταποκρίνονται με τα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα Πληρωτέα προς 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης/φορολογικές αρχές. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω 

Πίνακας που υπεβλήθη εντός της 1ης προθεσμίας (βλέπε παράγραφο 9 ανωτέρω) 

έχει μεταβληθεί λόγω προσαυξήσεων η/και νέων καταχωρήσεων των φορολογικών 

υποχρεώσεων, θα πρέπει να συνταχθεί και υποβληθεί 

επεξηγηματικός/συμπληρωματικός πίνακας. Για κάθε μία δόση έκαστης ρύθμισης 

(από 1/1/2016 έως 31/3/2016) θα πρέπει να υποβάλλονται οι αποδείξεις καταβολής 

ώστε να αποδεικνύεται ότι η ρύθμιση τηρείται. 

Οι ΠΑΕ οφείλουν να έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει ενδεχόμενες οφειλές έως τις 

31 Μαρτίου 2016. Συμφωνίες διακανονισμού οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο 

υποβάλλονται μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας θα θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και αμφίβολης εγκυρότητας με συνέπεια την άμεση άρνηση 

χορήγησης άδειας συμμετοχής.  

 

Για όλες τις ανεξόφλητες οφειλές έως 31/12/2015 (π.χ. μισθός Δεκεμβρίου) καθώς 

και για τις μετακυλισθείσες δόσεις αναφορικά με υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν 

το ίδιο διάστημα (έως 31/12/2015), οι οποίες είναι πληρωτέες έως 31/3/2016, θα 

γίνονται δεκτές αποκλειστικά πληρωμές μέσω τραπέζης. 
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16. ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Επτά ημέρες πριν την συνεδρίαση του Π.Ο.Α.) 

Επτά ημέρες πριν από την συνεδρίαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης (ΠΟΑ) 

θα πρέπει να υποβληθούν οι γραπτές δηλώσεις της διοίκησης (Άρθρο 51) όπως ορίζεται 

εντός Κανονισμού και σχετικών οδηγιών.  

Η προθεσμία υποβολής αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία αποστολής των κλήσεων 

για την εκδίκαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης (ΠΟΑ).  

Το κριτήριο είναι υποχρεωτικό και η μη εκπλήρωσή του οδηγεί αυτόματα σε μη χορήγηση 

της άδειας. 

 

17. Οι συνεδριάσεις του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης (ΠΟΑ) για την χορήγηση 

άδειας συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα λάβουν χώρα πριν την έναρξη των 

playoff της Super League. 

 

18. Για τις ΠΑΕ που θα ενταχθούν σε διαδικασία επιτήρησης, οι καταληκτικές ημερομηνίες 

καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα θα γνωστοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο 

σύμφωνα με τις επιταγές της UEFA. 

 

Όλες οι ανωτέρω προθεσμίες υποβολής είναι απολύτως δεσμευτικές και καταληκτικές.  

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

1) Οι φάκελοι των ΠΑΕ θα κατατίθενται εις διπλούν.  

2) Μετά την απαραίτητη σύγκριση των δικαιολογητικών, ο ένας φάκελος θα σφραγίζεται και 

θα επιστρέφεται ως αντίγραφο στη ΠΑΕ. 

3) Προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία περί των υποβληθέντων εγγράφων, ο 

φάκελος θα πρέπει να υποβάλλεται από εκπρόσωπο της ΠΑΕ.  

 

Προς αποφυγή παρερμηνειών και για την εξασφάλιση απόλυτης ισονομίας και διαφάνειας κατά 

την διαδικασία αδειοδότησης, παρακαλείστε όπως διατυπώνετε εγγράφως οποιαδήποτε 

ερώτηση, αίτημα κλπ προς την Διεύθυνση Αδειοδότησης όπως: 

Α)  Ερωτήσεις επί των κριτηρίων 

Β)  Ερωτήσεις επί της διαδικασίας 
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Γ)  Διευκρινίσεις 

Δ)  Αίτημα συνάντησης με την Διεύθυνση Αδειοδότησης 

Η Διεύθυνση Αδειοδότησης με την σειρά της δεσμεύεται για την άμεση -πάντα έγγραφη- 

απάντησή της. 

 

Ελπίζουμε σε μια αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία. Η Διεύθυνση Αδειοδότησης είναι 

πάντα στην διάθεση σας για ενδεχόμενες απορίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις. 

 

Μετά τιμής 
 

Γιώργος Δημητρίου 
Διευθυντής Αδειοδότησης 
 

Συνημμένα: Συγκεντρωτικός Πίνακας Καταληκτικών Ημερομηνιών 



 

  

  

  

  

 

 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Καταληκτικών Ημερομηνιών 
 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (έως Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015) 

2. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (έως Δευτέρα 14 

Δεκεμβρίου 2015) 

3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (έως Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015) 

4. ΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (έως Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015) 

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (έως Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015) 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (έως Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015) 

7. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (έως Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016) 

8. ΑΡΘΡΟ 46β – ΥΠΟΧΡΕΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ / ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (έως 

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016) 

9. ΑΡΘΡΟ 47 – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (έως Δευτέρα 11 

Ιανουαρίου 2016) 

10. ΑΡΘΡΟ 50 – ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (έως Δευτέρα 

11 Ιανουαρίου 2016) 

11. ΑΡΘΡΟ 48 – ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (έως Δευτέρα 

15 Φεβρουαρίου 2016) 

12. ΑΡΘΡΟ 49 – ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΜΑΔΕΣ (έως Δευτέρα 15 

Φεβρουαρίου 2016) 

13. ΑΡΘΡΟ 50β – ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (έως Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016) 

14. ΑΡΘΡΟ 52 – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (έως Δευτέρα 22 

Φεβρουαρίου 2016) 

15. ΑΡΘΡΑ 49, 50 50β ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ή ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ) 

(έως Δευτέρα 4 Απριλίου 2016) 

16. ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Επτά ημέρες πριν την συνεδρίαση του Π.Ο.Α.) 

 


