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Προς
Όλα τα σωματεία μας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Κύριε Πρόεδρε,
Σας κοινοποιούμε λεπτομερείς οδηγίες για την οικονομική οργάνωση των αγώνων Πρωταθλημάτων
και Κυπέλλου, μεταξύ των σωματείων της δύναμης μας, όλων των κατηγοριών της αγωνιστικής
περιόδου 2019-2020 και παρακαλούμε για την ακριβή τήρησή τους προς αποφυγή των κατά
περίπτωση αναφερομένων παρακάτω κυρώσεων.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Όλοι οι εισερχόμενοι στο γήπεδο θα πρέπει να δείχνουν κανονικά σφραγισμένο εισιτήριο από την
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α της διανυόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου, απαγορευμένης της διάθεσης εισιτηρίων
προηγουμένων ετών. Σε περίπτωση που η διοργανώτρια διαπιστώσει ότι η ομάδα διέθεσε στους
φιλάθλους, πλαστά εισιτήρια ή εισιτήρια σε τιμή μεγαλύτερη της νόμιμης ή εισιτήρια παλαιοτέρων
ετών ή μαζί με τα εισιτήρια διαθέτει κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης του σωματείου ή άλλο είδος
εισιτηρίου, επιβάλλονται σε αυτό από τη διοργανώτρια, οι προβλεπόμενες για κάθε περίπτωση
ποινές.
Διαρκή εισιτήρια, προσκλήσεις ή δελτία ελεύθερης εισόδου που εκδίδονται από τους συλλόγους,
πρέπει να ανταλλάσσονται με την φροντίδα και ευθύνη του σωματείου, με εισιτήριο του αγώνα.
Οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση υπάρχει για τα εισιτήρια των αγώνων πρέπει να
τακτοποιείται από τα Σωματεία.
Σε περίπτωση που ο αγώνας δεν γίνει για οποιονδήποτε λόγο, τα χρήματα δεν επιστρέφονται, αλλά
τα εισιτήρια θα ισχύσουν για τον επαναληπτικό αγώνα και στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής του
γηπέδου έχει υποχρέωση να συντάσσει φύλλο εκκαθάρισης, ούτως ώστε να πληρωθούν οι
υποχρεώσεις του αγώνα, (διαιτητές, γιατροί, υπηρεσία γηπέδου κ.λ.π.).
Επισημαίνουμε δε ότι θα εκδίδονται διαπιστεύσεις – πιστοποιήσεις εισόδου για τους εκπροσώπους,
φυσιοθεραπευτές των ομάδων προκειμένου να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο από την
διοργανώτρια. Το κόστος έκδοσης ορίζεται στα 10€ ανά διαπίστευση.
Η έκδοση διαπίστευσης εισόδου ιατρού ομάδας εκδίδεται αποκλειστικά από την Ένωση και το
κόστος ανέρχεται στα 30€ ανά διαπίστευση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1. Τιμή εισιτηρίου Α΄ Κατηγορίας, 6€, Β΄ Κατηγορίας 5€, και Γ Κατηγορίας 4€
2. Ως αποζημίωση διαιτησίας θα καταβάλλονται τα παρακάτω ποσά.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Α)
Α΄
55€
40€ ΚΑΙ 40€
Σύνολο 135€
Β)

Β΄

45€

30€

ΚΑΙ

30€

Σύνολο 105€

Γ)

Γ΄

35€

25€

ΚΑΙ

25€

Σύνολο 85€
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Δ) Στα Πρωταθλήματα Νέων, Παίδων, Παμπαίδων, και Junior, η αποζημίωση του διαιτητή ορίζεται
στα 20€ και για τους επόπτες 15€ έκαστος. Όταν ο αγώνας δεν αρχίσει (ματαίωση ή αναβολή) ο
διαιτητής, οι βοηθοί διαιτητές, ο γιατρός και ο παρατηρητής δικαιούνται το μισό της αποζημίωσης.
Όταν όμως αρχίσει και στη συνέχεια διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο διαιτητής, οι βοηθοί
διαιτητές, ο γιατρός και ο παρατηρητής δικαιούνται ολόκληρη την αποζημίωση διαιτησίας. Τα έξοδα
διαιτησίας του αγώνα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο.
Παρατηρητής διαιτησίας μπορεί να ορισθεί σε αγώνα, μετά από αίτημα σωματείου, και τα έξοδα
αποζημίωσης του (30€) βαρύνουν το σωματείο που υποβάλλει την αίτηση στην διοργανώτρια.
Για αποζημίωση του προσωπικού των γηπέδων, το ποσοστό γηπέδου, η οικονομική επιστασία κ.λ.π.,
όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο της παρούσας εγκυκλίου – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ.
ΕΣΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Έσοδα των αγώνων αποτελούν τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από τη διάθεση των
εισιτηρίων (αριθμός εισιτηρίων Χ της τιμής τους= Σύνολο εισπράξεων. Από το σύνολο των
εισπράξεων μετά την αφαίρεση του αναλογούντος Φ.Π.Α. θα γίνονται οι παρακάτω αναφερόμενες
κρατήσεις που σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΚΑΠ, υπολογίζονται και ως έξοδα του αγώνα.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
1. ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟΥ
10%
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
1%
3. ΠΟΣΟΣΤΟ της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α (παραίτηση υπέρ των σωματείων με την καταβολή εφ’ άπαξ
ποσού).
Η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α για τη διευκόλυνση των σωματείων και την απλοποίηση των διαδικασιών, αποφάσισε
να εκχωρήσει το ποσοστό της στα σωματεία με την υποχρέωση καταβολής εκ μέρους των, εφ’ άπαξ
ποσού ανάλογα με την κατηγορία το οποίο είναι:
Εφάπαξ Αγώνων
Ετήσια Συνδρομή Συμμετοχή
Σύνολο
1. για την Α΄ κατηγορία
120€
200
30€
350€
2. για την Β΄ κατηγορία
60€
140
30€
230€
3. για την Γ΄ κατηγορία
0€
100
0€
100€
Τα σωματεία που δεν έχουν συμμετοχή σε Ανδρικό πρωτάθλημα παρά μόνο στα πρωταθλήματα
Υποδομών θα καταβάλλουν ως ετήσια συνδρομή το ποσό των 250€.
Διευκρινίζουμε ότι με τον παραπάνω διακανονισμό δεν απαλλάσσονται τα σωματεία από την
υποχρέωση να κόβουν εισιτήρια στους αγώνες Πρωταθλήματος και να συντάσσουν εκκαθαρίσεις,
όπως επίσης και να αποδίδουν τις προβλεπόμενες κρατήσεις (όπως π.χ. Φ.Π.Α.) και να πληρώνουν
τις υποχρεώσεις τους προς τους (διαιτητές, γιατρό, παρατηρητή, γήπεδο κ.λ.π.).
Τα σωματεία για την συμμετοχή στα πρωταθλήματα Υποδομών και μόνο για την περίοδο 2019-2020
απαλλάσσονται από το σχετικό παράβολο συμμετοχής.
ΑΞΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Στην εκκαθάριση θα χρεώνεται και ποσό 10€ για κάθε100/ΑΔΑ εισιτήριων που κόβεται και αποτελεί
τη δαπάνη που καταβάλλει το σωματείο για την εκτύπωση των εισιτηρίων.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
Για τους αγώνες όλων των Κατηγοριών :
ΤΑΜΙΑΣ
10€
ΘΥΡΩΡΟΣ
5€
ΦΥΛΑΚΑΣ
15€
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η χρέωση και απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού προσώπων από
εκείνα τα οποία πραγματικά προσέφεραν υπηρεσίες στον αγώνα. Για τον έλεγχο του αριθμού των
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απασχολουμένων προσώπων επιβάλλεται η αναγραφή του ονόματος εκάστου και η υπογραφή στο
φύλλο εκκαθάρισης.
Απαγορεύεται η πώληση των εισιτηρίων στην είσοδο από το ίδιο άτομο, δηλαδή απαγορεύεται να
εκτελεί χρέη θυρωρού και ταμία το ίδιο πρόσωπο. Όταν γίνονται δύο συνεχόμενοι αγώνες η κράτηση
αυξάνει κατά 50%. Δεν αναγνωρίζεται άλλη κράτηση (ασβέστωμα γηπέδου κ.λ.π.) που καταργήθηκε
με το υπ’ αριθμ. 1638/13.176 έγγραφο της Γ.Γ.Α.
Τιμωρημένο σωματείο που αγωνίζεται ως γηπεδούχο στην έδρα άλλου σωματείου είναι
υποχρεωμένο να καταβάλλει εκτός των άλλων εξόδων και ποσό τριάντα (30)€ για έξοδα
προετοιμασίας του γηπέδου. Το γηπεδούχο σωματείο καταβάλει στο σύνολο 60€.
Επίσης τριάντα (30) ευρώ ως έξοδα προετοιμασίας του γηπέδου καταβάλλονται σε περίπτωση
αγώνων μπαράζ σε ουδέτερη έδρα (σύνολο 60€).
Σε αγώνες υποδομών που διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα το γηπεδούχο σωματείο είναι
υποχρεωμένο να καταβάλλει εκτός των άλλων εξόδων και ποσό τριάντα (30€) για έξοδα
γηπέδου.
Τα έξοδα και τα έσοδα των αγώνων κατάταξης και μπαράζ διαχειρίζεται αποκλειστικά η
Ένωση.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
Τα οδοιπορικά των γιατρών εάν και εφόσον χρειαστεί να ορίσει η Ένωση για τους αγώνες Α΄, Β΄
Κατηγορίας και του Κυπέλλου Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α αντίστοιχα ορίζονται σε 30€. Για την Γ΄ κατηγορία και
τις Φάσεις του Κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ ορίζονται σε 25€.
Για τα Πρωταθλήματα Υποδομών (Νέων, Παίδων, Παμπαίδων Junior και Εαρινά Τουρνουά) η
αμοιβή του ιατρού εάν και εφόσον χρειαστεί να ορίσει η Ένωση ορίζεται στα 25€. Στo πρωτάθλημα
Projunior τα οδοιπορικά ορίζονται στα 20€.
Η πληρωμή των γιατρών εάν και εφόσον χρειαστεί να ορίσει η Ένωση θα γίνεται στα αποδυτήρια
των διαιτητών πριν την έναρξη του αγώνα.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
Τα οδοιπορικά των παρατηρητών για τους αγώνες των κατηγοριών Α΄, Β΄ & Γ΄ και Κυπέλλου
ορίζονται σε 25€.
Τα οδοιπορικά των παρατηρητών για τους αγώνες των Υποδομών Β΄ Γ΄ Δ΄ φάσης ορίζονται
στα 15€.
.
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Από τον υπεύθυνο διαχειριστή του αγώνα συντάσσεται σε έντυπο της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α φύλλο
εκκαθάρισης στο οποίο καταχωρούνται έσοδα και κρατήσεις, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ – ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
Οι εκκαθαρίσεις των αγώνων πρέπει να γίνονται στο τέλος κάθε αγώνα.
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν τις απαιτούμενες άδειες αγώνων. Για την
ενημέρωση του οικείου αστυνομικού τμήματος, υπεύθυνο είναι το γηπεδούχο σωματείο. Δεν
επιτρέπεται η χρέωση ποσού για την έκδοση της άδειας, στην εκκαθάριση του αγώνα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α και του συνόλου των
σωματείων – μελών της μπορεί να γίνει έλεγχος από την οικονομική επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α για
την κανονική και νομότυπη διαχείριση αλλά και την πιστή απεικόνιση των οικονομικών
αποτελέσματα των αγώνων.
Έννομο συμφέρον αλλά συγχρόνως και υποχρέωση έχουν οι διοικήσεις των αγωνιζομένων
σωματείων να ελέγχουν την εκκαθάριση με εκπρόσωπό τους. Οι τελευταίοι πρέπει να γράφουν στην
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εκκαθάριση το όνομά τους (δίπλα στην υπογραφή τους). Ο έλεγχος από την οικονομική επιτροπή θα
ασκείται α) στο αν τα εισιτήρια είναι σφραγισμένα νομότυπα, β) αν ακολουθούν συνεχή αρίθμηση,
γ) αν κόβονται κανονικά δ) αν στο φύλλο εκκαθάρισης έχουν γίνει λάθη, ε) αν το γήπεδο ελέγχεται
στα ασθενή του σημεία, εφ’ όσον υπάρχουν.
Οι αγωνιζόμενες ομάδες έχουν δικαίωμα να βάζουν στα γήπεδα που αγωνίζονται χωρίς
εισιτήρια (23) άτομα (δηλαδή 18 ποδοσφαιριστές και 5 συνοδούς της ομάδας).
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Το παράβολο των ενστάσεων για τα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών και του Κυπέλλου,
καθορίζεται σε 200€. Σε περίπτωση που το ενιστάμενο σωματείο δικαιωθεί, το παράβολο
επιστρέφεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΑΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
1.
Ποσό συμμετοχής στο Κύπελλο ορίζεται το ποσό των 80€ για την Α’, 50€ για την Β’
κατηγορία, 0€ για την Γ’ κατηγορία και 150€ για τα ερασιτεχνικά σωματεία της Γ΄
Εθνικής Κατηγορίας .
2.
Τιμή εισιτηρίου γενικής εισόδου σε όλους τους αγώνες, ορίζεται το ποσό των 5€, εκτός του
τελικού Κυπέλλου που η τιμή του ορίζεται σε 10€.
3.
Το ποσοστό υπέρ της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α., ορίζεται το 10% επί του
συνόλου των εισπράξεων, από το οποίο παραιτείται ως την ημιτελική φάση. Στον τελικό η
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α δικαιούται το σύνολο των εισπράξεων.
4.
Ως αποζημίωση διαιτησίας θα καταβάλλεται η προβλεπόμενη αποζημίωση του γηπεδούχου
σωματείου βάσει της κατηγορίας στην οποία ανήκει αυτό.
5.
Όταν ο αγώνας δεν αρχίσει, ο διαιτητής και οι βοηθοί διαιτητές, ο ιατρός και ο παρατηρητής
δικαιούνται το μισό της αποζημίωσης γηπέδων, το ποσοστό γηπέδου, η οικονομική
επιστασία κ.λ.π., όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο της παρούσας εγκυκλίου- ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΓΩΝΩΝ-.
6.
Το υπόλοιπο θα εισπράττεται ή θα καταβάλλεται από το γηπεδούχο σωματείο.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτύπωση όλων των εισιτηρίων θα γίνεται μόνο από την Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α και θα έχουν συνεχή
αρίθμηση.
Σημειώνουμε την υποχρέωση των διοικήσεων των σωματείων να τοποθετούν από έναν εκπρόσωπο
τους σε κάθε είσοδο των γηπέδων για τον έλεγχο των εισερχομένων.
Στα ίδια πρόσωπα πρέπει να αναθέτουν την ευθύνη του ελέγχου του αριθμού των προσώπων τα
οποία προσφέρουν κάθε φορά υπηρεσία γηπέδου (φύλακας, θυρωρός) και να βεβαιώνουν
ενυπογράφως επί του φύλλου εκκαθάρισης τις σχετικές χρεώσεις. Παράλειψη της υποχρέωσης
αυτής, θα στερήσει από το σωματείο τη δυνατότητα να διαμαρτυρηθεί για τυχόν παραβάσεις εκ
μέρους του προσωπικού του γηπέδου και το κυριότερο το ίδιο σωματείο, με την αδιαφορία του θα
συνεργήσει στη δημιουργία δυσάρεστων καταστάσεων σε βάρος των οικονομικών του
συμφερόντων.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ομάδα διέθεσε στους φιλάθλους πλαστά εισιτήρια ή
εισιτήρια σε τιμή μεγαλύτερη από την νόμιμη ή παρέβη όρο της οικονομικής εγκυκλίου,
επιβάλλεται σ’ αυτή από τη διοργανώτρια χρηματική ποινή έως 1000€.
Η οικονομική οργάνωση και επιστασία των αγώνων πρωταθλημάτων ανήκει στη διοργανώτρια.
Ως ακαθάριστες εισπράξεις νοούνται αυτές που πραγματοποιούνται συνολικά, ανάλογα με τον
αριθμό των εισιτηρίων που διατίθεται πριν από κάθε παρακράτηση για οποιονδήποτε λόγο (ποσοστό
γηπέδου, έξοδα κ.λ.π.).
Ως πλαστά εισιτήρια νοούνται και τα εισιτήρια που τίθενται σε κυκλοφορία, χωρίς να σφραγιστούν
από τις αρμόδιες αρχές. Η επιτροπή με εξουσιοδοτημένα όργανά της, δύναται να επιβλέπει όλους του
αγώνες αρμοδιότητάς της και την εφαρμογή της παρούσης.
Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών όρων της προκήρυξης ή των όρων της οικονομικής
εγκυκλίου, σε βάρος της υπαίτιας ομάδας, επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ανάλογη
χρηματική ποινή ή και ποινή στέρησης του δικαιώματος της διαχείρισης μέχρι την λήξη του
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πρωταθλήματος. Η οικονομική διαχείριση στην περίπτωση αυτή περιέρχεται στη διοργανώτρια αρχή,
η οποία δικαιούται να την αναθέσει σε άλλο αθλητικό νομικό πρόσωπο.
Όλα τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να συμμορφωθούν με την οικονομική εγκύκλιο, ανεξάρτητα με
το ποιος ασκεί την οικονομική διαχείριση των αγώνων, γιατί η ευθύνη βαρύνει τα σωματεία.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
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