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Άρθρο 1: Οικονομική Επιστασία και εποπτεία / Υπεύθυνος Οικονομικής 

επιστασίας. 

α. Η οικονομική επιστασία και εποπτεία όλων των αγώνων των Διοργανώσεων 

Ποδοσφαίρου Γυναικών(Πρωταθλήματα και Κύπελλο) ανήκουν στην ΕΠΟ., ως 

Διοργανώτριας αυτών. 

Οι διαδικασίες οργάνωσης και η διαχείριση της ορίζονται με τον Κανονισμό Αγώνων 

Ποδοσφαίρου, με την Προκήρυξη των Διοργανώσεων και με την παρούσα 

Οικονομική Εγκύκλιο. 

β. Η ΕΠΟ αναθέτει την οικονομική επιστασία στις οικείες Ενώσεις Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων. Ο υπεύθυνος για την Οικονομική Επιστασία είναι εκπρόσωπος/οι από 

την Ε.Π.Σ. του γηπεδούχου/χων Σωματείου/ων, για τους εντός έδρας αγώνες 

του/τους και ορίζεται από αυτή, χωρίς να απαιτείται ειδική προς τούτο έγγραφη 

ενημέρωση σε κάθε αγωνιστική από την Ε.Π.Ο., εφόσον το γηπεδούχο Σωματείο 

επιθυμεί την έκδοση εισιτηρίων. Η ανάθεση στην Ε.Π.Σ. ισχύει για όλη την 

αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021. 

γ. Τα εθνικά, δημοτικά, κοινοτικά καθώς και τα ιδιωτικά γήπεδα, που έχουν 

παραχωρηθεί σε σωματεία, ανήκουν, από της 12ης μεσημβρινής ώρα της ημέρας 

των αγώνων όταν αυτοί διεξάγονται απογευματινές ώρες, στη Διοργανώτρια ΕΠΟ. Σε 

περίπτωση που οι αγώνες τελούνται το πρωί, τα γήπεδα ανήκουν στην Ε.Π.Ο. από 

την 8η πρωινή ώρα. 

 

Άρθρο 2: Εισιτήρια Γυναικείων διοργανώσεων 

α. Η έκδοση εισιτηρίων αγώνων είναι προαιρετική. 

Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο επιθυμεί την έκδοση και διάθεση 

εισιτηρίων οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται είναι οι ακόλουθες: 

1. Κάθε Σωματείο που επιθυμεί να εκδώσει εισιτήρια για οποιοδήποτε αγώνα, θα 

πρέπει να τα παραγγείλει στον Τυπογράφο μέσω της οικείας Ε.Π.Σ., η οποία σε 

συνεννόηση με τον Τυπογράφο θα τα παραλάβει και θα τα παραδώσει στο 

Σωματείο, το οποίο έχει την υποχρέωση να πληρώσει το αντίτιμο της αντικαταβολής, 

ενώ συγχρόνως θα ενημερώνει και την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. για την 

εκάστοτε παραγγελία. 

2. Κάθε Ε.Π.Σ., η οποία θα εκτελέσει την παραγγελία των εισιτηρίων του Σωματείου 

της θα πρέπει να ορίζει Παρατηρητή Οικονομικής Επιστασίας για τον συγκεκριμένο 

αγώνα. 

 

β. Τα εισιτήρια εκδίδονται με εντολή των Ε.Π.Σ. κατόπιν της ανάθεσης που έγινε σε 

αυτές από την Διοργανώτρια του πρωταθλήματος (ΕΠΟ). 

Οι τιμές τους  καθορίζονται πριν από την έναρξη κάθε Διοργάνωσης, με απόφαση 

της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου. 

 

γ. Σε περίπτωση που Σωματείο επιθυμεί την διαφημιστική εκμετάλλευση των 

εισιτηρίων, είναι υποχρεωμένο να ζητά άδεια από την Ε.Π.Ο προσκομίζοντας τη 

σχετική σύμβαση, οπότε υποχρεούται να αποδίδει στην ΕΠΟ το 5% του ποσού που 

θα εισπράττει από την πιο πάνω σύμβαση. 

 



δ. Για κάθε έναν από τους επίσημους αγώνες, που έχουν εκδοθεί εισιτήρια μετά από 

επιθυμία του Σωματείου, είναι υποχρεωτική η σύνταξη εντύπου εκκαθάρισης (Φύλλο 

Εκκαθάρισης Αγώνα). 

Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου ανήκουν στο 

γηπεδούχο Σωματείο. 

 

ε. Τα γηπεδούχα Σωματεία βαρύνονται με τις εξής υποχρεώσεις σχετικά με τα 

εισιτήρια : 

Οφείλουν, για τα αριθμημένα εισιτήρια, να γράφουν τη σειρά και τον αριθμό θέσης. 

Για την τήρηση της υποχρεωτικής αρίθμησης των παραπάνω εισιτηρίων οφείλει το 

κάθε Σωματείο να φροντίσει για την αρίθμηση των θέσεων του γηπέδου του, με βάση 

τη νόμιμη χωρητικότητά του, όπως αυτή ορίζεται αρμοδίως. 

Οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι φίλαθλοι που έχουν αριθμημένα εισιτήρια, να 

εξασφαλίσουν την αντίστοιχη με το εισιτήριο τους θέση. 

 

στ. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια διαπιστώσει ότι Σωματείο διέθεσε σε 

φιλάθλους πλαστά εισιτήρια, ή σε τιμή μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη καθορισθείσα 

από τη Διοργανώτρια, ή παραποιημένα ως προς τη θύρα εισόδου, ή ότι διέθεσε 

προσκλήσεις σε αριθμό μεγαλύτερο του επιτρεπομένου, ή παρέβη όρο της 

παρούσης, επιβάλλονται σε αυτό από την Διοργανώτρια ( ΕΠΟ ) και ανεξάρτητα από 

τυχόν άλλα πειθαρχικά αδικήματα, οι προβλεπόμενες, για κάθε περίπτωση από το 

Κώδικα Δεοντολογίας και τις υπόλοιπες διατάξεις, ποινές. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Σωματείων προς την Προκήρυξη και την 

παρούσα Οικονομική Εγκύκλιο, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να εκδίδει νέα 

εισιτήρια και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Ως πλαστά εισιτήρια νοούνται τα εισιτήρια που τίθενται σε κυκλοφορία κατά 

παράβαση των κειμένων διατάξεων. 

 

ζ. Όλα τα εισιτήρια των αγώνων εκτυπώνονται, αποστέλλονται και παραλαμβάνονται 

από τα γηπεδούχα Σωματεία, με την διαδικασία που περιγράφουμε στο άρθρο 2 

παρ. α 1 της παρούσης Εγκυκλίου. 

Σε περίπτωση έκδοσης και μη παραλαβής των εισιτηρίων από τα Σωματεία, η οικεία 

Ε.Π.Σ. θα καταλογίζει τα έξοδα σε βάρος τους, θα τα παρακρατεί από οποιοδήποτε 

έσοδό τους και επί πλέον θα επιβάλλεται με απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών 

Θεμάτων πρόστιμο έως πεντακόσια (500,00) ευρώ, το οποίο σε περίπτωση 

υποτροπής θα διπλασιάζεται. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, ο αγώνας θα διεξάγεται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κ.Α.Π.  

Τα έξοδα αποστολής των εισιτηρίων για κάθε αγώνα θα βαρύνουν το γηπεδούχο 

Σωματείο. 

 

Άρθρο 3: Τιμές εισιτηρίων 

Τα γηπεδούχα Σωματεία έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν ελεύθερα τις τιμές, σε 

ποσοστό 60% επί του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων εισιτηρίων για κάθε 

αγώνα, με ελάχιστη τιμή 5,00 ευρώ. 

Οι τιμές στα υπόλοιπα εισιτήρια καθορίζονται ως εξής: 

α. Κοινά, μέχρι πέντε (5,00) ευρώ σε ποσοστό 20% επί του συνολικού αριθμού των  

εκδιδομένων εισιτηρίων για κάθε αγώνα. 

β. Αριθμημένα, μέχρι δέκα (10,00) ευρώ σε ποσοστό 20% 

γ. Εισιτήρια αξίας ενός (1,00) ευρώ, μέχρι 100 εισιτήρια για κάθε αγώνα. 



Διευκρινίζεται ότι στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 4: Διανομή Εισιτηρίων 

Τα γηπεδούχα Σωματεία δύνανται να διαθέσουν εισιτήρια στα φιλοξενούμενα, μετά 

από μεταξύ τους συνεννόηση και ταυτόχρονη έγγραφη ενημέρωση της ΕΠΣ. 

Οι Ε.Π.Σ. δύναται να παρακρατούν και να διαθέτουν αριθμό εισιτηρίων 

οποιουδήποτε αγώνα, μέχρι του ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού 

αριθμού των εκδιδομένων εισιτηρίων. 

 

Άρθρο 5: Διαρκή Εισιτήρια 

α. Τα Σωματεία δικαιούνται να εκδίδουν και να διαθέτουν διαρκή εισιτήρια. Όλα τα 

διαρκή εισιτήρια που θα διατεθούν από το Σωματείο, σφραγίζονται, υποχρεωτικά, 

από την τοπική ΕΠΣ πριν από την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου. 

Τα αδιάθετα διαρκή εισιτήρια πρέπει να επιστρέφονται στη τοπική ΕΠΣ το αργότερο 

μέχρι την παρέλευση τριών (3) μηνών από την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου. 

Σωματεία που θα εκδίδουν διαρκή εισιτήρια και δεν ακολουθούν την 

προαναφερόμενη διαδικασία, θα τιμωρούνται με πρόστιμο έως δύο χιλιάδες 

(2.000,00) ευρώ. 

 

β. Οι κάτοχοι διαρκών εισιτηρίων θα μπαίνουν στο γήπεδο εφοδιασμένοι με εισιτήριο 

που θα αντιστοιχεί στη θύρα για την οποία εκδόθηκε, το οποίο θα προμηθεύονται 

από σημείο που θα απέχει είκοσι πέντε (25), τουλάχιστον, μέτρα από τη θύρα 

εισόδου, θα φέρει την ειδική ένδειξη «ανταλλαγή διαρκούς» και θα αντιστοιχεί στο 

συγκεκριμένο αγώνα. Δεν ισχύουν διαπιστεύσεις κάθε χρήσης που εκδίδονται από τα 

Σωματεία, αθλητικές ταυτότητες κάθε είδους κ.λπ. 

γ. Η ΕΠΟ διατηρεί σε όλες τις περιπτώσεις το δικαίωμα ελέγχου. Για περιπτώσεις 

παραβάσεων αποφυγής, απόκρυψης ή μη πλήρους συμμόρφωσης με τις παρούσες 

διατάξεις, επιβάλλει χρηματική ποινή μέχρι και του δεκαπλασίου της βεβαιουμένης 

από αυτή οικονομικής παράβασης. 

Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την Πειθαρχική Επιτροπή, μετά από καταγγελία 

της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων της ΕΠΟ. 

 

Άρθρο 6: Θέσεις Επισήμων 

Τα γηπεδούχα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να διακρατούν σε κάθε αγώνα, δέκα 

(10) θέσεις για το Δ.Σ. του φιλοξενούμενου σωματείου και δεκαπέντε (15) θέσεις στο 

χώρο των επισήμων για την εξυπηρέτηση των μελών της Ε.Ε. της  ΕΠΟ, της οικείας 

ΕΠΣ, της ΚΕΔ/ΕΠΟ και της ΕΔ/ΕΠΣ. 

Αν κάποιο Σωματείο αρνηθεί να εκτελέσει την παραπάνω υποχρέωση, υπόκειται 

στον  πειθαρχικό έλεγχο της ΕΠΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 

Δεοντολογίας. 

Τα Σωματεία πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΟ σχεδιάγραμμα του σταδίου που 

αγωνίζονται και του χώρου των θέσεων των επισήμων. 

 

Άρθρο 7: Εκκαθάριση εισπράξεων αγώνα (σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων) 

Ως ακαθάριστες εισπράξεις νοούνται αυτές που πραγματοποιούνται συνολικά, 

ανάλογα με τον αριθμό των εισιτηρίων που διατίθενται. 

Από τις ακαθάριστες εισπράξεις των αφαιρούνται κατά σειρά: 

 



α. Ποσοστό Φ.Π.Α.                               

β. Ποσοστό υπέρ ΕΠΣ  

γ. Ποσοστό υπέρ γηπέδου  

24% 

5% (επί των καθαρών εισπράξεων) 

15% πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

 

Άρθρο 8: Έξοδα αγώνων – Διανομή καθαρού προϊόντος 

Ως έξοδα αγώνων, πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 7 της παρούσας, 

θεωρούνται και συμπεριλαμβάνονται στο φύλλο εκκαθάρισης, τα κάτωθι : 

α. Η Δαπάνη διαιτησίας (ως εξοδολόγιο διαιτησίας και Παρατηρητή διαιτησίας αν 

προβλέπεται) και ο Παρατηρητής αγώνα : 20 € 

β. Το ποσό του τιμολογίου για την εκτύπωση-αποστολή των εισιτηρίων, 

γ. Υπηρεσία γηπέδου: θυρωροί, φύλακες : 15,00 € - 15,00 €, αντίστοιχα 

δ.  Υπηρεσία γηπέδου: Ταμίας : 20,00 € 

ε. Η Αποζημίωση ιατρού αγώνα, 30,00 ευρώ, ανά αγώνα. 

στ. Δαπάνη για θερμά λουτρά, μέχρι 30,00 ευρώ, 

ζ. Αποζημίωση των εκπροσώπων της Οικονομικής Επιστασίας, (σε περίπτωση που 

επιθυμεί να εκδώσει εισιτήρια για οποιοδήποτε αγώνα): 30,00 € έκαστος. 

Σημειωτέον ότι, οι αμοιβές που ορίζονται στο άρθρο αυτό, με τα στοιχεία α (μόνο για 

το Παρατηρητή αγώνα), γ, δ και ζ εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου περί 

Εργοσήμου (Ν 4225/2014, Άρθρ. 6). 

Το καθαρό προϊόν που απομένει, μετά την αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα, 

περιέρχεται σε ποσοστό 100% στο γηπεδούχο Σωματείο. 

 

Προκειμένου για αγώνες κατάταξης Πρωταθλήματος ή αγώνες Κυπέλλου που 

διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο : 

Η ΕΠΣ που αναλαμβάνει την οργάνωση και οικονομική διαχείριση του αγώνα, 

μεριμνά για τη πληρωμή των εξόδων εκκαθάρισης του αγώνα και τα εισπράττει 

απολογιστικά από την ΕΠΟ. Τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων μειώνουν το 

κόστος των δαπανών εκκαθάρισης. 

Σε περίπτωση πλεονάσματος αυτό διανέμεται εξ ημισείας στις διαγωνιζόμενες 

ομάδες.  

Η εκκαθάριση (το πρωτότυπο) αποστέλλεται στην ΕΠΟ, πρέπει δε απαραίτητα να 

φέρει τις υπογραφές των αρμοδίων του γηπεδούχου, του εκπροσώπου της 

Οικονομικής Επιτροπής της ΕΠΟ ή της ΕΠΣ (εφ’ όσον βρίσκονται στον αγώνα), του 

εντεταλμένου προσώπου της Διοικούσας Επιτροπής του γηπέδου, αν αυτό είναι 

Εθνικό Στάδιο ή Δημοτικό και του Διαχειριστή του αγώνα. 

Κάτω από την υπογραφή του καθενός πρέπει να γράφεται ευανάγνωστα το 

ονοματεπώνυμό του. 

Οτιδήποτε άλλο, σχετικό με την εκκαθάριση των ανωτέρω αγώνων, θα ρυθμίζεται με 

απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων της ΕΠΟ. 

 

Άρθρο 9: Εκκαθάριση/απόδοση ποσοστών 

Η ΕΠΟ παραιτείται των ποσοστών της υπέρ των οικείων Ε.Π.Σ. 

Τα σωματεία πρέπει να αποδίδουν τα ποσοστά στις ΕΠΣ το αργότερο εντός τριών 

(3) ημερών από τη τέλεση του αγώνα 

 

Άρθρο 10: Τηλεοπτικά δικαιώματα/Χορηγίες 

α. Χορηγίες αγώνων και Γυναικείων διοργανώσεων 

Η Ε.Π.Ο. δικαιούται σε υπογραφή επ' ονόματι της συμβάσεων χορηγίας, είτε για 

μεμονωμένους είτε για το σύνολο των αγώνων των διοργανώσεων. 



 

β. Ράδιο/Τηλεοπτικά δικαιώματα 

Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στις ομάδες και η διαδικασία παραχώρησής 

τους στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο δικαιούχο φορέα, περιγράφεται στον ΚΑΠ. 

 

Άρθρο 11: Τελικές Διατάξεις 

 

α. Η παρούσα Οικονομική Εγκύκλιος ισχύει για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων και του 

Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών, τα οποία συμπληρώνει. Η ακριβής τήρηση όλων 

των παραπάνω όρων και λεπτομερειών αυτής της Εγκυκλίου, είναι υποχρέωση των 

σωματείων που μετέχουν στις Γυναικείες Διοργανώσεις. 

β. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα Εγκύκλιο και τις Προκηρύξεις 

Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών θα ρυθμίζεται με αποφάσεις 

της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. με βάση το καταστατικό και τους 

κανονισμούς στο πλαίσιο του δίκαιου και ορθού. 

 

 

Για την Ε.Π.Ο. 

 

 

   Ο Πρόεδρος                                                Ο Εκτελεστικός Γραμματέας 

 

 

Ευάγγελος Γραμμένος                                                Αλέξανδρος Δέδες 

 

 

Αθήνα /0/2020 


