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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός της Ε.Π.Ο./Δικαιώματα
α.

Η Ε.Π.Ο., ως Ν.Π.Ι.Δ. έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ο σκοπός της
περιγράφεται πλήρως στο άρθρο 2 του Καταστατικού της.

β.

Η Ε.Π.Ο. και τα Μέλη της είναι οι αρχικοί κάτοχοι όλων των δικαιωμάτων που
προκύπτουν από τις διοργανώσεις και τις άλλες εκδηλώσεις που υπάγονται
στην αντίστοιχη δικαιοδοσία τους, χωρίς κανένα περιορισμό αναφορικά με το
περιεχόμενο, τον χρόνο και τον τόπο. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν,
μεταξύ

άλλων,

κάθε

είδος

οικονομικών

δικαιωμάτων,

δικαιωμάτων

οπτικοακουστικών και ραδιοφωνικών εγγραφών, δικαιωμάτων αναπαραγωγής
και αναμετάδοσης, δικαιωμάτων πολυμέσων, εμπορικών δικαιωμάτων και
δικαιωμάτων διαφημιστικής προώθησης και άϋλων δικαιωμάτων, όπως
εμβλήματα και δικαιωμάτων που προκύπτουν από το δίκαιο για τα δικαιώματα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο και τον βαθμό
χρησιμοποίησης των δικαιωμάτων αυτών και θα συντάσσει ειδικούς προς
τούτο κανονισμούς (άρθρο 78 του Καταστατικού).
Άρθρο 2
Αντικείμενο Κανονισμού – Αρχές διαχείρισης
α.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες που διέπουν την οικονομική
διαχείριση της Ε.Π.Ο. ,και των αγώνων, καθώς και το εφαρμοζόμενο λογιστικό
σύστημα.

β.

Η οικονομική διαχείριση της Ε.Π.Ο. πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της
οικονομικής αποτελεσματικότητας και της χρηστής διοίκησης, με βάση
αποκλειστικά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Άρθρο 3
Οικονομικό έτος
Το οικονομικό έτος αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
εκάστου ημερολογιακού έτους.
Άρθρο 4
Περιεχόμενο Προϋπολογισμού – Παρουσίαση
1.

Ο Προϋπολογισμός είναι πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.,
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση και περιέχει:
α.

Τα προβλεπόμενα από το καταστατικό έσοδα.

β.

Τις προβλεπόμενες δαπάνες του έτους στο οποίο αναφέρεται, μαζί με την
αιτιολόγησή τους.

2.

Τα έσοδα και τα έξοδα της Ε.Π.Ο. θα διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
ισοσκελίζονται κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον, στον
εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό θα υπάρχει πρόβλεψη ικανού πλεονάσματος,
ώστε να εκμηδενιστεί το υπάρχον έλλειμμα προηγούμενων χρήσεων και να
δημιουργηθεί

αποθεματικό

για

την

κάλυψη

σοβαρών

μελλοντικών

υποχρεώσεων.
Το σχέδιο του Προϋπολογισμού περιέχει τα έσοδα και τα έξοδα ταξινομημένα
ανά είδος, αναλυμένα σε τίτλους, κεφάλαια και άρθρα.
Η δομή η παρουσίαση του Προϋπολογισμού καθώς και η κατανομή των
λογαριασμών καθορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Ο Οικονομικός Διευθυντής σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Γραμματέα
προετοιμάζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού.
Κατόπιν, η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων αναλύει και υποβάλλει τον
Προϋπολογισμό προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή, ο οποίος εν
συνεχεία,

υποβάλλεται από την Εκτελεστική Επιτροπή προς έγκριση στην

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Με ειδική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, μπορεί να γίνει αναμόρφωση
του Προϋπολογισμού, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ
Άρθρο 5
Έσοδα – Είσπραξη - Καταχώρηση
1.

Έσοδα του Προϋπολογισμού είναι:
α.

Τα έσοδα που προβλέπονται κατά τη διάρκεια του Οικονομικού έτους,
στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισμός.

β.
2.

Τα έσοδα που δεν εισπράχθηκαν από τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

Τα έσοδα της Ε.Π.Ο. εισπράττονται :
α.

Από το ταμείο της Ε.Π.Ο., με έκδοση αντίστοιχου Γραμματίου Είσπραξης

β.

Μέσω των συνεργαζομένων τραπεζών.

Τα έσοδα καταχωρούνται από το Λογιστήριο στους οικείους λογαριασμούς
εσόδων, σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό σχέδιο.
Άρθρο 6
Ανάλυση των Εσόδων
Αναλυτικά τα έσοδα και η διαδικασία είσπραξης ορίζονται ως εξής:
α.

Η ετήσια συνδρομή των μελών.
Ανέρχεται σε 5,87 Euro και η είσπραξή της καθίσταται ληξιπρόθεσμη την
31η Μαρτίου εκάστου έτους. Για τα νέα μέλη θα καταβάλλεται εντός 30
ημερών από το κλείσιμο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία
αναγνωρίστηκαν.
Για την είσπραξη, το λογιστήριο εκδίδει και χορηγεί «Βεβαίωση είσπραξης
συνδρομής».
Η Γενική Συνέλευση θα καθορίζει το ποσό της ετήσιας συνδρομής κάθε
τέσσερα έτη, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

β.

Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής νέων μελών, το οποίο καθορίζεται σε Χίλια
(1.000,00) Euro και καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης
εγγραφής. Για την είσπραξη, το λογιστήριο εκδίδει ισόποσο Γραμμάτιο
Είσπραξης.

γ.

Οι κάθε φύσεως δωρεές, κληροδοτήματα κάθε μορφής.
Για την είσπραξη, το λογιστήριο εκδίδει ισόποσο Γραμμάτιο Είσπραξης.

δ.

Οι από οποιαδήποτε αιτία οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις
προς αυτή, είτε από το κράτος, είτε από διεθνείς συνομοσπονδίες
ποδοσφαίρου.
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Για την είσπραξη, το λογιστήριο εκδίδει ισόποσο Γραμμάτιο Είσπραξης.
ε.

Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας.
Κάθε αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας γίνεται μετά από
απόφαση της Ε.Ε./ΕΠΟ. Το Λογιστήριο εκδίδει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα
φορολογικά στοιχεία.

στ.

Το προϊόν από τα Τέλη Λειτουργίας των επιτροπών της, καθώς και από
τα παράβολα συζήτησης των προσφυγών (ενδίκων μέσων) στα
θεσμοθετημένα και λειτουργούντα στη Ε.Π.Ο. Δικαιοδοτικά Όργανα, τα
οποία καταπίπτουν υπέρ της Ε.Π.Ο.
Το ύψος του ποσού των Τελών Λειτουργίας και του Παραβόλου καθορίζεται με
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Η προθεσμία πληρωμής
τους, είναι οπωσδήποτε πριν την έναρξη συνεδρίασης της Επιτροπής.
Για την είσπραξη του εσόδου αυτού, το λογιστήριο εκδίδει ειδικό έντυπο
είσπραξης Τελών Λειτουργίας και Παραβόλου.
Το έντυπο αυτό εκδίδεται σε πέντε αντίτυπα. Το πρώτο, λευκού χρώματος,
παραμένει στο ταμείο της Ε.Π.Ο., το δεύτερο, χρώματος σιέλ, παραδίδεται στον
προσφεύγοντα, το τρίτο, χρώματος πράσινου και το τέταρτο, χρώματος ροζ
κατατίθενται στο σχετικό φάκελο της Επιτροπής, το δε πέμπτο, χρώματος
κίτρινου, παραμένει στο στέλεχος.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προσφεύγων κερδίζει την υπόθεση και
διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου, ο γραμματέας της επιτροπής
βεβαιώνει την εντολή επιστροφής του παραβόλου στον προσφεύγοντα και
υπογράφει στο πίσω μέρος του εντύπου χρώματος ροζ, αναγράφοντας τον
αριθμό της απόφασης.
Το

έντυπο

αυτό

κατόπιν,

προσκομίζεται

στο

λογιστήριο

από

τον

προσφεύγοντα, προκειμένου να εισπράξει το προς επιστροφή ποσό του
παραβόλου.
Για τα έντυπα είσπραξης Τελών Λειτουργίας των Επιτροπών και Παραβόλου
που εκδίδονται σε καθημερινή βάση, το λογιστήριο εκδίδει εν συνεχεία, ένα
Γραμμάτιο Είσπραξης για το συνολικό εισπραχθέν ποσό, για την τακτοποίηση
του ταμείου. Τα στελέχη κίτρινου χρώματος διατηρούνται στο Λογιστήριο για
διάστημα τριών ετών.
ζ.

Το

ποσοστό,

υπέρ

Ε.Π.Ο.,

επί

επιδικαζόμενων

ποσών

υπέρ

επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, μετά από προσφυγή τους στα αρμόδια
όργανα της Ε.Π.Ο. (Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. –Δ.Δ.Π.), σε βάρος Π.Α.Ε.
Το ύψος του ποσοστού καθορίζεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Ε.Π.Ο. Ο χρόνος καταβολής του στην Ε.Π.Ο. είναι μέχρι την έναρξη της
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προσεχούς μεταγραφικής περιόδου. Το λογιστήριο εκδίδει ισόποσο Γραμμάτιο
Είσπραξης προς την υπόχρεη Π.Α.Ε.
η.

Το

προϊόν

από

τα

εκδιδόμενα

παράβολα

αιτήσεων

μεταβολών

ερασιτεχνών και επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.
Το ύψος του ποσού των παραβόλων, καθορίζεται με απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.
Για την είσπραξη του εσόδου αυτού το Λογιστήριο εκδίδει ειδικό έντυπο
παραβόλου προς τον αιτούντα.
Για τα παράβολα αιτήσεων μεταβολών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που
εκδίδονται μέσω των ΕΠΣ, η Ε.Π.Ο. εισπράττει το μερίδιό της συμψηφιστικά, με
παρακράτηση από την επιχορήγηση που χορηγεί στις ΕΠΣ.
θ.

Το

προϊόν

από

τα

παράβολα

συμμετοχής

στα

πρωταθλήματα

αρμοδιότητας Ε.Π.Ο.
Το ύψος του ποσού των παραβόλων καθορίζεται με απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ε.Π.Ο. και καταβάλλεται κατά τον χρόνο υποβολής της
δήλωσης συμμετοχής στο οικείο πρωτάθλημα και όχι αργότερα από την
κλήρωση.
Σε περίπτωση ύπαρξης επαρκούς πιστωτικού υπολοίπου υπέρ του υπόχρεου
Σωματείου-Π.Α.Ε., δύναται, μετά από αίτημα του σωματείου, το ποσό του
παραβόλου να συμψηφιστεί. Για την είσπραξη, το λογιστήριο εκδίδει ισόποσο
Γραμμάτιο Είσπραξης.
ι.

Το προϊόν από τα παράβολα του Μητρώου Προπονητών.
Πρόκειται για:
1.

Παράβολα

συμμετοχής

υποψήφιων

προπονητών

στις

Σχολές

Προπονητών
2.

Παράβολα χορήγησης ταυτότητας Προπονητή

3.

Παράβολα

χορήγησης

πιστοποιητικών-δελτίων

πιστοποίησης

και

βεβαιώσεων παρακολούθησης Σχολών.
Το ύψος του ποσού των παραβόλων και ο επιμερισμός του υπέρ ΕΠΟ και
ΕΠΣ, καθορίζεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.
Τα παράβολα για την συμμετοχή των υποψήφιων προπονητών στη Σχολή
UEFA-PRO, καταβάλλονται στο ταμείο της Ε.Π.Ο. ή σε λογαριασμό της στις
συνεργαζόμενες τράπεζες και λαμβάνουν ισόποσο Γραμμάτιο Είσπραξης από
το Λογιστήριο.
Τα παράβολα για την συμμετοχή των υποψήφιων προπονητών σε όλες τις
υπόλοιπες Σχολές κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό της διοργανώτριας
Ε.Π.Σ. και λαμβάνουν ισόποσο Γραμμάτιο Είσπραξης.
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Κατόπιν, αφού η ΕΠΣ κρατήσει το προβλεπόμενο μερίδιο υπέρ αυτής, αποδίδει
το υπόλοιπο, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών της
Σχολής, στο ταμείο της Ε.Π.Ο. Η Διεύθυνση Οικονομικού μεριμνά για την
κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της Σχολής, σε συνεργασία με τον Διευθυντή
της.
ια.

Το προϊόν από τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από τα αρμόδια
δικαστικά όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου κανονισμού.
Οι κάθε είδους χρηματικές ποινές που επιβάλλονται για τα πρωταθλήματα
αρμοδιότητας της Ε.Π.Ο. αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδο της Ε.Π.Ο.
Οι χρηματικές ποινές κάθε είδους που επιβάλλονται για τα πρωταθλήματα Α’
και Β’ Εθνικής κατηγορίας, εισπράττονται από την Ε.Π.Ο.
Εξ αυτών, ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) αποτελεί έσοδο της Ε.Π.Ο, ενώ το
υπόλοιπο 40% αποδίδεται στις οικείες διοργανώτριες. Η πληρωμή των
χρηματικών ποινών από τα υπόχρεα Σωματεία-Π.Α.Ε., γίνεται μέσα στην
προβλεπόμενη από τον οικείο κανονισμό προθεσμία. Για την είσπραξη του
εσόδου, εκδίδονται από τους εμπλεκόμενους φορείς, τα εκ του νόμου
προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία.

ιβ.

Οι εισπράξεις από τους επίσημους και φιλικούς αγώνες των Εθνικών
Ομάδων.
Συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από την πώληση εισιτηρίων των εντός
έδρας αγώνων των Εθνικών μας Ομάδων, καθώς και το προϊόν του
συμφωνηθέντος τιμήματος σε περίπτωση συμμετοχής Εθνικών μας Ομάδων
σε διεθνείς φιλικούς αγώνες ή τουρνουά στο εξωτερικό.
Της διαχείρισης των εισιτηρίων επιμελείτει το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό
τμήμα της Ε.Π.Ο.

Πωλήσεις εισιτηρίων μπορεί να γίνονται και μέσω του

διαδικτύου.
ιγ.

Το προϊόν από την παραχώρηση των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων
και των δικαιωμάτων διαφήμισης από τις δραστηριότητες των Εθνικών
Ομάδων και τους πάσης φύσεως αγώνες, που διοργανώνει η Ε.Π.Ο.
Η είσπραξη των εσόδων αυτών γίνεται κατά τον χρόνο που προβλέπεται στο
εκάστοτε υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Ε.Π.Ο. και του
αντισυμβαλλόμενου, και μετά την έκδοση του εκ του νόμου προβλεπόμενου
φορολογικού στοιχείου.

ιδ.

Το προϊόν από την εκμετάλλευση, με συμβάσεις κάθε είδους οικονομικών
δικαιωμάτων,
εγγραφών,

δικαιωμάτων
δικαιωμάτων

οπτικοακουστικών
αναπαραγωγής

και
και

ραδιοφωνικών
αναμετάδοσης,

δικαιωμάτων πολυμέσων, εμπορικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων
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διαφημιστικής προώθησης και άυλων δικαιωμάτων που προκύπτουν
από το δίκαιο για τα πνευματικά δικαιώματα.
Η είσπραξη των εσόδων αυτών γίνεται κατά τον χρόνο που προβλέπεται στο
εκάστοτε υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Ε.Π.Ο. και του
αντισυμβαλλόμενου, και μετά την έκδοση του εκ του νόμου προβλεπόμενου
φορολογικού στοιχείου.
ιε.

Το ποσοστό επί των καθαρών εισπράξεων (χωρίς τον Φ.Π.Α.) από την
πώληση εισιτηρίων των αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, τους
οποίους διοργανώνει η Ε.Π.Ο., όπως προβλέπεται στον Κ.Α.Π. και την
οικεία Οικονομική Εγκύκλιο, όπως και των εντός έδρας αγώνων των
Π.Α.Ε. για τα διασυλλογικά πρωταθλήματα της UEFA.
Το ποσοστό υπέρ της Ε.Π.Ο. της παραγράφου αυτής βεβαιώνεται κατά την
σύνταξη της οικονομικής εκκαθάρισης του αγώνα, την οποία προσυπογράφει
και ο εκάστοτε οριζόμενος από την Ε.Π.Ο.

Υπεύθυνος Οικονομικής

Επιστασίας.
Κατά την είσπραξη, το Λογιστήριο εκδίδει ισόποσο Γραμμάτιο Είσπραξης.
ιστ. Το ποσοστό 4,5% επί των καθαρών εισπράξεων (χωρίς τον Φ.Π.Α.) από
την πώληση εισιτηρίων των αγώνων των Εθνικών Πρωταθλημάτων και
φιλικών αγώνων των επαγγελματικών ομάδων- Απόδοση Ε.Λ.Π.Π.
1.

Το ποσοστό της παραγράφου αυτής βεβαιώνεται κατά την σύνταξη της
οικονομικής εκκαθάρισης του αγώνα, την οποία προσυπογράφει, επί
ποινή μη αποδοχής της από την Ε.Π.Ο., και ο εκάστοτε οριζόμενος από
την Ε.Π.Ο. Οικονομικός Επιτηρητής.
Το ανωτέρω ποσοστό εισπράττεται από την Ε.Π.Ο. Από το συνολικό
ποσοστό, το 4% αποτελεί έσοδο των Ε.Π.Σ. - Μελών της και διανέμεται σ’
αυτές, ενώ το 0,5% λειτουργεί ως ειδικό αποθεματικό και διατίθεται για
την

περίθαλψη

και

ενίσχυση

τραυματιζομένων

ερασιτεχνών

ποδοσφαιριστών κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων.
Το ποσό που προκύπτει από τις εκκαθαρίσεις των αγώνων της Α΄
Εθνικής Κατηγορίας, εισπράττεται από την διοργανώτρια, η οποία εν
συνεχεία το αποδίδει στην Ε.Π.Ο., και αφού προηγουμένως διενεργηθεί ο
συμψηφισμός απαιτήσεών της από την Ε.Π.Ο., όπως π.χ. από το
ποσοστό 40% επί των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται από την
Πεθαρχική της Επιτροπή.
Το ποσό που προκύπτει από τις εκκαθαρίσεις των αγώνων της Β΄
Εθνικής Κατηγορίας, καταβάλλεται απ’ ευθείας στην Ε.Π.Ο. από τις
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υπόχρεες γηπεδούχες Π.Α.Ε., μέσα στην προβλεπόμενη από τον Κ.Α.Π.
προθεσμία.
Η κατανομή του ποσού που συγκεντρώνεται κατ’ έτος από την είσπραξη
του ανωτέρω ποσοστού 4% υπέρ των Ε.Π.Σ. γίνεται με ειδική απόφαση
της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
2.

Η απόδοση του ποσού που συγκεντρώνεται από την είσπραξη του
ποσοστού 0,5% υπέρ Ε.Λ.Π.Π. (Ειδικός Λογαριασμός Περίθαλψης
Ποδοσφαιριστών) γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Το σωματείο στο οποίο ανήκει ο τραυματισθείς ποδοσφαιριστής,
υποβάλλει αίτημα προς την Ιατρική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., μέσω της
οικείας ΕΠΣ, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
Αντίγραφο του φύλλου αγώνα, στο οποίο θα υπάρχει γραπτή αναφορά
του Διαιτητή για τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή.
Ιατρική Γνωμάτευση
Πρωτότυπες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών Νοσοκομείου-Θεράποντος
Ιατρού ή Φυσιοθεραπευτή, Φαρμακείου κλπ.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ποδοσφαιριστή, στην οποία θα
αναφέρει ότι δεν έχει εισπράξει το αιτούμενο ποσό από άλλο φορέα.
Η Ιατρική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. συλλέγει και ελέγχει τα αιτήματα και σε
τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο ή τρίμηνο) εισηγείται προς την
Εκτελεστική Επιτροπή, την έγκριση για κάλυψη των υποβληθεισών
δαπανών μέχρι ποσοστού 80%.
Μετά την έγκριση των, προς απόδοση, χρηματικών ποσών από την
Εκτελεστική Επιτροπή, το Λογιστήριο αποδίδει στις Ε.Π.Σ. το ποσό των
εγκεκριμένων νοσηλίων, οι οποίες με τη σειρά τους το αποδίδουν στα
σωματεία και τα σωματεία στους δικαιούχους ποδοσφαιριστές.
Τυχόν αδιανέμητο ποσό από το συνολικό εισπραχθέν ποσό, παραμένει
ως ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη μελλοντικών νοσηλίων.

ιζ.

Το ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού οποιασδήποτε συμβάσεως ή
χορηγικής

συνεργασίας,

η

οποία

συνάπτεται

μεταξύ

των

Επαγγελματικών Ενώσεων, των Π.Α.Ε. ή Σωματείων ή οποιωνδήποτε
τρίτων που αποκτούν δικαιώματα από ολική ή μερική παραχώρηση
τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών δικαιωμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων
οποιασδήποτε μορφής, με κάθε είδους τηλεοπτικό πάροχο.
Οι συμβάσεις παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και οι χορηγικές
συμβάσεις με ραδιοτηλεοπτικό πάροχο που συνάπτονται από ομάδες για τους
αγώνες τους, κατατίθενται στην διοργανώτρια αρχή των πρωταθλημάτων,
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εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή τους για έγκριση. Μετά την έγκρισή
τους από την διοργανώτρια και εφόσον διαπιστωθεί η συμφωνία τους με τα
καταστατικά της διοργανώτριας, της Ε.Π.Ο. και των FIFA και UEFA,
αποστέλλονται εντός τριών (3) ημερών στην Ε.Π.Ο. για επικύρωση.
Οι συμβάσεις παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και οι χορηγικές
συμβάσεις

με

ραδιοτηλεοπτικό

πάροχο

που

συνάπτονται

από

τις

επαγγελματικές ενώσεις για τους αγώνες των πρωταθλημάτων τους,
κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή τους για
έγκριση και επικύρωση.
Η έγκριση και επικύρωση από την Ε.Π.Ο. των ανωτέρω συμβάσεων,
προϋποθέτει την

αναγραφή σ’ αυτές του δικαιώματος υπέρ της Ε.Π.Ο.

ποσοστού 5% επί του συνολικού τιμήματος, καθώς και την υποχρέωση
ταυτόχρονης καταβολής εκ μέρους του υπόχρεου ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού
σταθμού των δικαιωμάτων της Ε.Π.Ο. με την καταβολή των αντίστοιχων
δικαιωμάτων των συμβαλλομένων Ομάδων ή των διοργανωτριών.
Σε περίπτωση μη καταβολής, έστω και μίας δόσης προς τις διοργανώτριες ή
την Ε.Π.Ο., η Ε.Π.Ο. και οι διοργανώτριες εκτός των άλλων απαγορεύουν την
είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού
στα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων.
Αντίγραφα των συμβάσεων αυτών, μετά την θεώρηση και επικύρωσή τους από
την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., κατατίθενται στο Λογιστήριο για τις ενέργειες είσπραξης
του ποσοστού 5% υπέρ της Ε.Π.Ο., εκδίδοντας το προβλεπόμενο φορολογικό
στοιχείο προς τον υπόχρεο (Διοργανώτρια ή Ομάδα), κάθε φορά όπου στις
συμβάσεις προβλέπεται η καταβολή δόσης.
ιη.

Το ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού που εισπράττει Π.Α.Ε. ή
Σωματείο για την συγκατάθεσή τους στην τοποθέτηση διαφημιστικών
πινακίδων σε οποιοδήποτε γήπεδο κατά την διεξαγωγή αγώνων
Πρωταθλημάτων-Κυπέλλου ή φιλικών αγώνων, στους οποίους μετέχουν
Π.Α.Ε. των Επαγγελματικών κατηγοριών.
Οι συμβάσεις που υπογράφουν οι ΠΑΕ για την προβολή χορηγών και λοιπών
επαγγελματιών-επιχειρήσεων με τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στα
γήπεδα κατά την διεξαγωγή αγώνων Πρωταθλημάτων-Κυπέλλου ή φιλικών,
υποχρεωτικά κατατίθενται στην Ε.Π.Ο.
Επί του συνολικού τιμήματος εκάστης σύμβασης, η Ε.Π.Ο. δικαιούται ποσοστό
5%, εισπραττόμενο μετά την έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού
στοιχείου από το λογιστήριό της, κατά τον χρόνο που ορίζεται στην σύμβαση, η
καταβολή του τιμήματος προς την ΠΑΕ.
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Σε περίπτωση μη κατάθεσης από ΠΑΕ στην Ε.Π.Ο. σύμβασης για τοποθέτηση
διαφημιστικών

πινακίδων,

ως

ανωτέρω,

και

εφόσον

αποδεδειγμένα

διαπιστώνεται η τοποθέτησή τους, η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων της
Ε.Π.Ο. επιβάλλει χρηματική ποινή κυμαινόμενη από πέντε χιλιάδες (3.000,00)
έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) Euro.
ιθ.

Το ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού που προβλέπεται, κάθε φορά,
για την ανανέωση ή απόκτηση με μεταγραφή ή αποδέσμευση ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ποδοσφαιριστή ημεδαπού ή αλλοδαπού
μεταξύ

Π.Α.Ε.

Α’

και

Β’

Εθνικών Κατηγοριών ή

Ερασιτεχνικών

Σωματείων. Το ίδιο ποσοστό ισχύει και για τη μετεγγραφή αλλοδαπών
ποδοσφαιριστών από ομάδες του εξωτερικού σε ομάδες της ημεδαπής.
Ως βάση

υπολογισμού του ανωτέρω

ποσοστού χρησιμοποιούνται τα

αναγραφόμενα ποσά στα σχετικά συμβόλαια, ή ιδιωτικά συμφωνητικά, ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία.
Η βεβαίωση του εσόδου από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο. από κάθε Π.Α.Ε. γίνεται
περιοδοκά κάθε μήνα, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο στα συμφωνητικά
χρόνο καταβολής των συμφωνηθέντων ποσών, με την έκδοση Γραμματίου
Είσπραξης, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά τα χρεούμενα ποσά για κάθε
ποδοσφαιριστή.
Σε περίπτωση λύσης συμβολαίων κατόπιν προσφυγής στα αρμόδια όργανα
της Ε.Π.Ο., για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού λαμβάνονται υπόψη
τα ποσά και οι τυχόν δόσεις που επιδικάζονται υπέρ των ποδοσφαιριστών,
σύμφωνα με την απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου.
Τροποποιήσεις συμβολαίων δεν λαμβάνονται υπόψη, αν δεν έχει ακολουθηθεί
η προβλεπόμενη στον κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών
διαδικασία.
Τα κατά την ανωτέρω διαδικασία βεβαιούμενα ποσά, είναι απαιτητά κατά τον
χρόνο

της

βεβαίωσής

τους.

Συμψηφίζονται

δε

και

παρακρατούνται

υποχρεωτικά, σε περίπτωση οφειλής της Ε.Π.Ο. προς την οφειλέτιδα Π.Α.Ε.
από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. δικαιώματα συμμετοχής σε διασυλλογικές
διοργανώσεις της UEFA).
κ.

Το ποσοστό 3% επί του συνολικού ποσού που εισπράττει Π.Α.Ε. από την
μετεγγραφή ημεδαπού ή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή σε ομάδα του
εξωτερικού. Το ποσοστό αναφέρεται είτε για απευθείας μετεγγραφή, είτε
με τη διαδικασία της διατήρησης δικαιώματος επί μετεγγραφής του
ποδοσφαιριστή που πραγματοποιεί τρίτη κ.λ.π. Π.Α.Ε. εσωτερικού ή
εξωτερικού
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Η διαδικασία και ο χρόνος είσπραξης του εσόδου αυτού είναι όμοια με τα
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ιθ.
κα.

Το ποσοστό 5% επί των συμβατικών αμοιβών των ημεδαπών και
αλλοδαπών προπονητών, οι οποίοι απασχολούνται σε Π.Α.Ε. και
Σωματεία Α’ και Β’ Εθνικών Κατηγοριών με οποιαδήποτε ιδιότητα.
Η βεβαίωση και η είσπραξη του εσόδου από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο. από
κάθε Π.Α.Ε. γίνεται περιοδοκά ανά εξάμηνο.
Η διαδικασία και ο χρόνος είσπραξης του εσόδου αυτού είναι όμοια με τα
οριζόμενα στην παραγράφο ιθ.

κβ.

Το προϊόν των τόκων καταθέσεων
Τυχόν ταμειακά διαθέσιμα δύνανται να επενδύονται σε προθεσμιακές
καταθέσεις.
Άρθρο 7
Γενικές διατάξεις

α.

Όλες οι ομάδες πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων και για να
συμμετάσχουν σε αυτά, πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές τους από
τελεσίδικες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της FIFA, του Διαιτητικού
Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) της Λωζάνης και του Διαιτητικού Δικαστηρίου της
Ε.Π.Ο. προς ποδοσφαιριστές, προπονητές, άλλες ομάδες, διοργανώτριες
αρχές και την Ε.Π.Ο.
Απαγορεύεται ο προβιβασμός σε ανώτερη κατηγορία ομάδων που δεν έχουν
εκπληρώσει τις παραπάνω οικονομικές τους υποχρεώσεις και μέχρι τη
συμμόρφωσή τους.
Επίσης, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μετεγγραφών, από ομάδες (Π.Α.Ε.
ή Σωματεία) που δεν έχουν εκπληρώσει τις παραπάνω οικονομικές τους
υποχρεώσεις και μέχρι τη συμμόρφωσή τους.
Ειδικά για τα ερασιτεχνικά σωματεία, όπου η μεταγραφική διαδικασία
πραγματοποιείται

μέσω

των

ΕΠΣ,

σε

περίπτωση

οφειλής

του

ενδιαφερόμενου σωματείου προς την Ε.Π.Ο. δεν θα επιτρέπεται η έκδοση
του δελτίου αθλητικής ιδιότητας και σε τυχόν, εκ παραδρομής, έκδοση η
Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης.
β.

Απαγορεύεται, επί ποινή εκπτώσεως των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο. κάθε διακανονισμός μεταξύ Π.Α.Ε. ή Σωματείου
και διοργανώτριας αρχής ή της Ε.Π.Ο. για οφειλές κάθε είδους της Π.Α.Ε. ή του
Σωματείου. Επιτρέπεται ο διακανονισμός μόνο με την εκχώρηση στη
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διοργανώτρια αρχή ή στην Ε.Π.Ο. βέβαιων μελλοντικών απαιτήσεων της
Π.Α.Ε. ή του Σωματείου.
Άρθρο 8
Έξοδα - Προμήθειες - Εντολές πληρωμής
α.

Έξοδα του προϋπολογισμού είναι οι δαπάνες που προβλέπονται κατά τη
διάρκεια του Οικονομικού Έτους, στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισμός,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό σημείο γένεσης της υποχρέωσης για
πληρωμή. Επιπλέον, η Ομοσπονδία δύναται να πραγματοποιεί και άλλες
δαπάνες σχετικές με τους σκοπούς της, μετά από έγκριση της Εκτελεστικής της
Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης.

β.

Για

τις

προμήθειες

αγαθών ή

υπηρεσιών,

πάντα

στα

πλαίσια

του

Προϋπολογισμού, επιλαμβάνεται η Επιτροπή Προμηθειών της Ε.Π.Ο., η οποία
ενεργεί σύμφωνα με

τα προβλεπόμενα

στον εγκεκριμένο

Κανονισμό

Προμηθειών.
Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση δαπάνης για αγορά αγαθών ή λήψη
υπηρεσιών, χωρίς την τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας. Σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκτάκτων
δαπανών, αλλά μετά από έγκριση του Εκτελεστικού Γραμματέα, ή του
Οικονομικού Διευθυντή.
γ.

Υπεύθυνος για την νόμιμη και ομαλή εισροή και εκροή χρημάτων στην Ε.Π.Ο.
είναι ο Οικονομικός Διευθυντής και ο Εκτελεστικός Γραμματέας.
Οι πληρωμές της Ε.Π.Ο. πραγματοποιούνται είτε με πίστωση του τραπεζικού
λογαριασμού του δικαιούχου, είτε με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του
δικαιούχου, είτε με μετρητά.
Για την πληρωμή των εξόδων απαιτείται η έκδοση εντολής πληρωμής. Σε κάθε
εντολή πληρωμής αναγράφονται:
-

Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του δικαιούχου.

-

Το πληρωτέο ποσό, ολογράφως και αριθμητικά.

-

Η αιτιολογία της πληρωμής

-

Η υπογραφή του υπευθύνου υπαλλήλου για την έκδοση της εντολής και
του Οικονομικού Διευθυντή.
Άρθρο 9
Έλεγχος διαχείρισης

Τα όργανα τα οποία, βάσει του καταστατικού, είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο της
οικονομικής διαχείρισης της Ε.Π.Ο. είναι :
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α.

Η Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης.
Η επιτροπή αυτή, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και ελέγχει το
σύνολο της ταμειακής διαχείρισης, έτσι ώστε να διασφαλίζει την αξιοπιστία των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Συμβουλεύει και συνδράμει την Εκτελεστική Επιτροπή στην εποπτεία
χρηματοοικονομικών θεμάτων και θεμάτων συμμόρφωσης της Ομοσπονδίας.
Τέλος, συντάσσει την ετήσια έκθεσή της με το πόρισμα του ελέγχου κάθε
οικονομικής χρήσης, την οποία παρουσιάζει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

β.

Ανεξάρτητοι και εξωτερικοί ελεγκτές.
Οι ανεξάρτητοι και εξωτερικοί ελεγκτές διεξάγουν τον λογιστικό και ταμειακό
έλεγχο κάθε οικονομικής χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες αρχές της
λογιστικής, και συντάσσουν την έκθεσή τους, την οποία παρουσιάζουν στην
Εκτελεστική Επιτροπή και στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ.

Τα αρμόδια κρατικά ελεγκτικά όργανα, αποκλειστικά και μόνο για τον έλεγχο
των ποσών των επιχορηγήσεων που έχουν δοθεί στην Ε.Π.Ο. από κρατικούς
φορείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 10
Οικονομικός Απολογισμός, Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσης, Κίνηση
Ταμείου-Τραπεζών, Καθαρή Θέση, Κατάσταση Επιχορηγήσεων ΕΠΣ
Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τις οποίες συντάσσει η Ε.Π.Ο. είναι:
α.

Ο Οικονομικός Απολογισμός.
Κάθε έτος, οι Οικονομικές υπηρεσίες της Ε.Π.Ο. σε συνεργασία με τον
Εκτελεστικό Γραμματέα συντάσσουν τον Οικονομικό Απολογισμό, ο οποίος
περιλαμβάνει το σύνολο των εσόδων και των εξόδων της χρήσης,
ταξινομημένα κατά κεφάλαιο και άρθρο, σύμφωνα με το σχέδιο του
Προϋπολογισμού, ώστε να απεικονίζονται τα αποτελέσματα από την εκτέλεση
του Προϋπολογισμού. Κατόπιν, η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων αναλύει και
υποβάλλει τον Οικονομικό

Απολογισμό προς έγκριση στην Εκτελεστική

Επιτροπή, ο οποίος εν συνεχεία, υποβάλλεται από την Εκτελεστική Επιτροπή
προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
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Ο Οικονομικός Απολογισμός, μετά την έγκρισή του από την Γενική Συνέλευση,
υποβάλλεται, μαζί με τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους, στο Ελεγκτικό
Συνέδριο. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως και στην Γ.Γ.Α. υποβάλλεται επίσης
Οικονομικός Απολογισμός για τα ποσά των επιχορηγήσεων που δόθηκαν στην
Ε.Π.Ο. από την Γ.Γ.Α.
β.

Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσης
Κάθε έτος η Ομοσπονδία συντάσσει και παρουσιάζει στην Γενική της
Συνέλευση τον Ισολογισμό της, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, την
κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, το σχετικό προσάρτημα, όπως αυτά
προβλέπονται
καταστάσεις

στον

Ν.

4308/2014.

Οι

σύμφωνα

με

καταρτίζονται

ανωτέρω
τις

Χρηματοοικονομικές

διατάξεις

των

Ελληνικών

Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.). και ελέγχονται για την ορθότητά του από
ανεξάρτητους Ορκωτούς Λογιστές, οι οποίοι χορηγούν την έκθεση ελέγχου
τους.
Ο Ισολογισμός, βάσει του Ν. 2725/1999, δημοσιεύεται σε μία Αθλητική
Εφημερίδα.
γ

Κίνηση Ταμείου-Τραπεζών
Κάθε έτος η Ομοσπονδία συντάσσει και παρουσιάζει στην Γενική της
Συνέλευση την κίνηση του ταμείου της, όπου απεικονίζεται το σύνολο των
εισπράξεων και πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν μέσω του ταμείου της
κατά τη διάρκεια όλης της οικονομικής χρήσης, καθώς και το υπόλοιπο του
ταμείου στο τέλος της χρήσης.
Επίσης, συντάσσει και παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση την κίνηση των
τραπεζών, όπου απεικονίζεται το σύνολο των κινήσεων (καταθέσεων πληρωμών) μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών, καθώς και το υπόλοιπο
των λογαριασμών της στο τέλος της χρήσης.

δ.

Καθαρή Θέση
Κάθε έτος η Ομοσπονδία συντάσσει και παρουσιάζει στην Γενική της
Συνέλευση την διάρθρωση της Καθαρής της Θέσης.

ε.

Κατάσταση Επιχορηγήσεων ΕΠΣ
Κάθε έτος η Ομοσπονδία συντάσσει και παρουσιάζει στην Γενική της
Συνέλευση την κατάσταση των επιχορηγήσεων των ΕΠΣ, στην οποία
εμφαίνονται τα ποσά των επιχορηγήσεων, τα οποία προκύπτουν για κάθε ΕΠΣ,
για το έτος το οποίο αφορά ο Οικονομικός Απολογισμός, από κάθε κατηγορία
επιχορήγησης, μετά την κατανομή του συνολικού προς διάθεση ποσού. Η
κατανομή των επιχορηγήσεων γίνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την
Γενική Συνέλευση κριτήρια. Στο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβάνεται το ποσό
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της επιχορήγησης που χορηγεί η Ομοσπονδία από τον προϋπολογισμό της,
καθώς και τυχόν ποσά κρατικής επιχορήγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Έναρξη ισχύος.
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό αποφασίζει σχετικά
η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., μετά από εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών
Θεμάτων, με απαρέγκλιτη τήρηση των προβλέψεων του προϋπολογισμού της Ε.Π.Ο.
Ο παρών κανονισμός ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και
εγκρίθηκε από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. στη συνεδρίαση στις 14/6/2016 No (57), από
την 1η Ιουλίου 2016.
Αθήνα 14 Ιουνίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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