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«ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 - 2022 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της οικονομικής οργάνωσης και της 

οικονομικής επιστασίας και εποπτείας των αγώνων του Κυπέλλου 

καθορίζονται σύμφωνα με το Καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 

Ομοσπονδίας, τον Κ.Α.Π. Επαγγελματικών-Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων 

(άρθρο 26), την προκήρυξη των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος, και την 

παρούσα Οικονομική Εγκύκλιο. 

 

Άρθρο 1: Οικονομική Επιστασία/Υπεύθυνος  

1. Η Ε.Π.Ο.,  ως διοργανώτρια αρχή, αναθέτει την οικονομική 

οργάνωση, εποπτεία και επιστασία της προαναφερόμενης διοργάνωσης στην 

Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. 

Η οικονομική διαχείριση των αγώνων ανήκει στην Γηπεδούχο Ομάδα, πλην 

του Τελικού Αγώνα, η οικονομική διαχείριση του οποίου ανήκει στην Ε.Π.Ο.  

Οι Γηπεδούχες Ομάδες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν κάθε 

διευκόλυνση στους ορισθέντες  εκπροσώπους και στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

2. Η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων ορίζει σε κάθε αγώνα,  ως 

εκπρόσωπό της, τον Υπεύθυνο Οικονομικής Επιστασίας ενημερώνοντας 

προς τούτο εγγράφως τη γηπεδούχο ομάδα. 

Σε ειδικές περιπτώσεις η Οικονομική Επιστασία ανατίθεται, με ταυτόχρονη 

ενημέρωση της γηπεδούχου Ομάδας, στις οικείες Ε.Π.Σ. οι οποίες έχουν την 

ευθύνη να ορίσουν εκπρόσωπό τους για την οικονομική επιστασία του αγώνα. 

Ο Υπεύθυνος Οικονομικής Επιστασίας θα πρέπει να προσέρχεται στο γήπεδο 

τρεις (3) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και να ενημερώνει αμέσως τον 

διαχειριστή της γηπεδούχου Ομάδας ότι αναλαμβάνει καθήκοντα οικονομικής 

επιστασίας, έχοντας μαζί του το σχετικό έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής, 

με το οποίο αποδεικνύεται ο ορισμός του και την ειδική διαπίστευση που έχει 

εκδοθεί από την Ε.Π.Ο. 
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Εάν διαθέτει και συνεργάτη/τες αναθέτει σε αυτόν/τους τις ειδικές 

αρμοδιότητες που του/τους αντιστοιχούν (π.χ. την ευθύνη παρακολούθησης 

της διαδικασίας ανταλλαγής των εισιτηρίων διαρκείας κ.λπ..)  

Ο Υπεύθυνος Οικονομικής Επιστασίας, σε άμεση συνεργασία για θέματα 

αρμοδιότητάς του με τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων ομάδων και τον 

υπεύθυνο των δυνάμεων μέτρων τάξης του αγώνα, έχει τα παρακάτω 

καθήκοντα: 

α. Είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος να ελέγχει αν οι θύρες εισόδου στο 

γήπεδο είναι επαρκώς στελεχωμένες με τα αντίστοιχα άτομα, όπως 

προβλέπεται, για τον έλεγχο της εισόδου των φιλάθλων με έγκυρο εισιτήριο, 

πρόσκληση ή διαπίστευση για τον συγκεκριμένο αγώνα και την απαγόρευση 

εισόδου σε όλους χωρίς την επίδειξη επίσημου διαπιστευτηρίου (εισιτηρίου, 

πρόσκλησης, διαπίστευσης). 

β. Είναι υπεύθυνος για να διευκολύνεται η πρόσβαση των εκπροσώπων της 

φιλοξενούμενης ομάδας (μέλη Δ.Σ. κ.λπ..) στις θέσεις τους, καθώς επίσης και 

η ελεύθερη πρόσβαση των ατόμων με επίσημα διαπιστευτήρια (εισιτήριο, 

πρόσκληση, διαπίστευση), στον χώρο των επισήμων. 

γ. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους της 

γηπεδούχου ομάδας, των προβλεπόμενων στην παρούσα εγκύκλιο όσον 

αφορά στις θέσεις στο χώρο των επισήμων του γηπέδου που έχουν διατεθεί 

για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. και των οικείων Ε.Π.Σ. 

δ. Απαγορεύει την είσοδο μη εξουσιοδοτημένων από σχετικές, εγκεκριμένες 

από την Ε.Π.Ο., συμβάσεις ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στο γήπεδο, χωρίς 

έγγραφη άδεια της Ε.Π.Ο.  

ε. Συντάσσει, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο οικονομικής διαχείρισης της 

γηπεδούχου ομάδας, το Φύλο Εκκαθάρισης του αγώνα το οποίο υπογράφει. 

Παραλαμβάνει επίσημο αντίγραφο του Φύλλου Εκκαθάρισης το οποίο και 

αποστέλλει στην Ε.Π.Ο. εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.  

 στ. Μετά το πέρας κάθε αγώνα, ο υπεύθυνος Οικονομικής Επιστασίας 

συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις του, σε ειδικό προς τούτο έντυπο της 

Ομοσπονδίας, την οποία υποβάλλει στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων 

της Ε.Π.Ο.  
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η. Η ΕΠΟ, δια της Οικονομικής Επιτροπής, δύναται να εποπτεύει την 

οικονομική επιστασία. 

3. Κάθε γηπεδούχος Ομάδα υποχρεούται να διασφαλίζει τη διάθεση στην 

Ε.Π.Ο.  του γηπέδου του οποίου έχει τη χρήση από ώρας 10.00 έως και δύο 

(2) ώρες μετά τη λήξη του αγώνα την ημέρα διεξαγωγής του. 

 

Άρθρο 2: Εισιτήρια 

α) Αναφορικά με  όλα τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση και 

διάθεση των εισιτηρίων,  απλών,  διαρκείας  και  προσκλήσεων, όπως 

τιμολόγηση, αποστολή, παραγγελία, εκτύπωση, έκδοση,  θεώρηση και 

αρίθμηση, (όπου  θα πρέπει να αναγράφεται η σειρά και ο αριθμός θέσης σε 

σχέση με την αντίστοιχη αρίθμηση των θέσεων του γηπέδου και με βάση τη 

νόμιμη χωρητικότητά του),  η επιμέλεια ανήκει στην γηπεδούχο ομάδα και 

ισχύουν οι αυτές διατάξεις που προβλέπονται στις οικίες προκηρύξεις (και 

Οικονομικές εγκυκλίους) των  επαγγελματικών Ενώσεων, όπου η κάθε ΠΑΕ  

αγωνίζεται όπως και  οι αντίστοιχες της προκήρυξης (και Οικονομικής 

Εγκυκλίου)  της Γ΄ Εθνικής για τα ερασιτεχνικά σωματεία. 

β)  Τα εισιτήρια, θα φέρουν τα στοιχεία του αγώνα το λογότυπο, την 

επωνυμία ή τα σύμβολα των χορηγών της διοργάνωσης του Κυπέλλου 

Ελλάδας, των χορηγών των ΠΑΕ/Σωματείων.  Υποχρεωτικά σε όλα τα 

εισιτήρια,  καθώς και στις προσκλήσεις των αγώνων, θα αναγράφεται στην 

εμπρόσθια όψη το λογότυπο της Ομοσπονδίας και του χορηγού της 

διοργάνωσης. Στον τελικό αγώνα του κυπέλλου το αποκλειστικό δικαίωμα της 

διαφημιστικής εκμετάλλευσής ανήκει στην Ε.Π.Ο. Οι ΠΑΕ και τα Σωματεία 

υποχρεούνται να αποστέλλουν στη διοργανώτρια (ΕΠΟ) τις  σχετικές  μακέτες  

των  εισιτηρίων για έγκριση πριν προχωρήσει η εφαρμογή στο σώμα των 

απλών η των ηλεκτρονικών (και επιβεβαιωτικών κατά την ηλεκτρονική αγορά)  

εισιτήριων. Η Εμπορική Διεύθυνση της ΕΠΟ αποστέλλει τα λογότυπα της 

Διοργάνωσης και του χορηγού  σε όλες τις ΠΑΕ / Σωματεία  για την 

αποτύπωσή τους.   

γ) Για τους αγώνες με γηπεδούχους Π.Α.Ε. SL1, εφαρμόζονται όσα 

αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Το αυτό 



 

[4] 
 

ισχύει και για τους αγώνες με γηπεδούχους  ΠΑΕ SL2  οι οποίες εφαρμόζουν 

προαιρετικά το ηλεκτρονικό εισιτήριο. 

Άρθρο 3: Τιμές εισιτήριων  

α) Οι γηπεδούχοι ομάδες  καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές των  

εισιτηρίων, όμως  αυτές δεν μπορούν να είναι κάτω των δέκα (10) ευρώ για 

τις ΠΑΕ και πέντε (5) ευρώ για τα σωματεία. Για τους αγώνες, όπου οι 

διαγωνιζόμενες ομάδες ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία, ισχύουν οι τιμές 

της ανώτερης κατηγορίας. Τις τιμές των εισιτηρίων  του Τελικού Αγώνα τις 

καθορίζει η Ε.Π.Ο. 

β) Η  γηπεδούχος ομάδα δύναται να υποβάλλει αίτημα στην ΕΠΟ για 

να εκδίδει εισιτήρια με μικρότερη  των ανωτέρω τιμή για οικογενειακή κερκίδα, 

για μαθητές και γενικά για νέους.  

 

Άρθρο 4:  Διανομή εισιτηρίων  

 Η διανομή των εισιτηρίων των αγώνων ανήκει στην ευθύνη της 

γηπεδούχου ομάδας. Οι γηπεδούχες ομάδες δύνανται να διαθέσουν εισιτήρια 

στις φιλοξενούμενες,  μετά από μεταξύ τους συμφωνία  και ταυτόχρονη 

έγγραφη ενημέρωση της Ε.Π.Ο. Τυχόν αριθμός διάθεσης εισιτηρίων στις 

φιλοξενούμενες ομάδες θα καθορίζεται κατόπιν κοινής συμφωνίας με την 

ΕΠΟ και την Αστυνομία τουλάχιστον 20 μέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, 

η δε παράδοση  θα πραγματοποιείται το αργότερο 4 μέρες πριν τον αγώνα, 

μη συμπεριλαμβανόμενης της ημερομηνίας διεξαγωγής του   

  Η διανομή των εισιτηρίων του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος ανήκει στην 

Ε.Π.Ο. και γίνεται με απόφαση της. 

 

Άρθρο 5:  Εισιτήρια Διαρκείας  

α) Στην περίπτωση που οι αγώνες του κυπέλλου περιλαμβάνονται στα 

εισιτήρια διαρκείας που εκδίδουν οι ΠΑΕ,  οι υποχρεώσεις τους, ως προς την 

νόμιμη θεώρηση αυτών αναφέρονται στις προκηρύξεις και τις οικονομικές 

εγκυκλίους των πρωταθλημάτων που συμμετέχουν και οι υποχρεώσεις τους 

ως προς απόδοση του ποσοστού που δικαιούται η ΕΠΟ παραμένουν 

ακριβώς οι ίδιες. Για κάθε εισιτήριο διαρκείας, αναλόγως της αξίας του θα 

πρέπει να ορίζεται η τιμής ανταλλαγής. 
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β) Υπεύθυνη, για την απρόσκοπτη είσοδο στο γήπεδο των κατόχων 

«διαρκών εισιτηρίων» είναι η γηπεδούχος ομάδα  και ο Υπεύθυνος 

Οικονομικής Επιστασίας. 

 γ)  Στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος δεν θα ισχύει, για την είσοδο 

στο γήπεδο, κανενός είδους άλλο έντυπο ή κάθε είδους κάρτα και ενδεικτικά: 

κάρτες θέσεων, κάρτες αθλητών, διαφημιστικές κάρτες κλπ. Π.Α.Ε. ή 

Σωματείο  που δεν έχει δηλώσει και δεν έχει σφραγίσει στην Ένωση που 

ανήκει, διαρκή εισιτήρια, εφ' όσον διαπιστωθεί ότι επιτρέπει την είσοδο στο 

γήπεδο με χρήση οποιασδήποτε μορφής κάρτας εισόδου  (που δεν αποτελεί 

εισιτήριο ή εισιτήριο διαρκείας νόμιμα θεωρημένα), παραπέμπεται από την 

Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., για 

επιβολή χρηματικής ποινής  από 1.000 έως 10.000 Ευρώ, αναλόγως της 

βαρύτητας  της παράβασης και παράλληλα εξετάζεται εάν προκύπτουν 

πειθαρχικές ευθύνες από τους υπεύθυνους της αυτής/ου. 

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται  και σε νέα 

υποτροπή θα της στερείται το δικαίωμα οικονομικής διαχείρισης των 

υπολοίπων αγώνων.  

 

Άρθρο 6: Πλαστά εισιτήρια  

α) Οι γηπεδούχοι ομάδες έχουν την υποχρέωση  να φροντίζουν,  ώστε 

όλα τα εισιτήρια που χρησιμοποιούν οι φίλαθλοι για να μπουν στο γήπεδο, να 

είναι νόμιμα, να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες 

και έχουν την εκάστοτε νόμιμη θεώρηση. 

β) Σε περίπτωση που η Ε.Π.Ο. διαπιστώσει ότι γηπεδούχος  διέθεσε 

στους φιλάθλους πλαστά εισιτήρια ή εισιτήρια σε τιμή μεγαλύτερη από την 

αναγραφόμενη στο έντυπο, ή παραποιημένα ως προς τη θύρα εισόδου ή μαζί 

με τα εισιτήρια διαθέτει κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης  ή άλλο είδος 

εισιτηρίου, το οποίο είναι συνημμένο στο κανονικό εισιτήριο ή ότι διέθεσε 

προσκλήσεις σε αριθμό μεγαλύτερο από αυτό που επιτρέπεται, επιβάλλονται 

σε αυτή από το αρμόδιο όργανο της Ε.Π.Ο., οι ποινές που προβλέπονται από 

το άρθρο 17 Κώδικα Δεοντολογίας  και από λοιπές διατάξεις. 

Ως πλαστά εισιτήρια νοούνται ακόμα και τα εισιτήρια που τίθενται σε 

κυκλοφορία χωρίς να έχουν την εκάστοτε επιβαλλόμενη νόμιμη θεώρηση, τα 

εισιτήρια που τίθενται σε κυκλοφορία ενώ είχαν παραμείνει αδιάθετα από 
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προηγούμενους αγώνες και γενικά εκείνα που τίθενται σε κυκλοφορία, κατά 

παράβαση των κείμενων διατάξεων.  

γ) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Π.Α.Ε.-Σωματείων  με την 

προκήρυξη των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος και την οικονομική εγκύκλιο, η 

ΕΠΟ, ως διοργανώτρια  έχει το δικαίωμα  να πάρει την οικονομική διαχείριση 

από την ομάδα και να εκδώσει η ίδια τα εισιτήρια των αγώνων της, ή στην 

περίπτωση σωματείου να δώσει την οικονομική διαχείριση στην Ένωση που 

ανήκει το σωματείο  ή/και να παραπέμψει την ομάδα στην Πειθαρχική 

Επιτροπή της ΕΠΟ για την επιβολή χρηματικού προστίμου  από χίλια 

(1.000,00) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 

δ)  Η ΕΠΟ δύναται, σε κάθε αγωνιστική και σε έναν ή περισσότερους 

αγώνες, να αποστέλλει εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της/επόπτες 

οικονομικής επιστασίας για έλεγχο όλων των διατάξεων και υποχρεώσεων της 

Οικονομικής Εγκυκλίου. Η αμοιβή των οικονομικών εποπτών καταβάλλεται 

από την Ε.Π.Ο. και είναι η ίδια με αυτή των Υπευθύνων Οικονομικής 

Επιστασίας. 

 

Άρθρο 7: Προσκλήσεις/Κατανομή/Διανομή 

α) Κάθε γηπεδούχος Π.Α.Ε. της Super League1 δικαιούται να εκδώσει 

μέχρι διακόσιες πενήντα (250) προσκλήσεις για κάθε αγώνα. Οι Π.Α.Ε. της 

Super League2  δικαιούνται να εκδώσουν έως διακόσιες (200) προσκλήσεις 

για κάθε αγώνα. Τα ερασιτεχνικά σωματεία δικαιούνται να εκδώσουν έως 

εκατό  (100) προσκλήσεις Οι προσκλήσεις έχουν όλες έντυπη αρίθμηση τόσο 

στο κύριο μέρος τους, όσο και στο απόκομμα. Στα δύο αυτά μέρη πρέπει να 

αναγράφεται, επίσης, ο αριθμός θέσης του δικαιούχου της πρόσκλησης  

β) Κάθε είδους διαφημιστική χρήση των προσκλήσεων ανήκει στη 

γηπεδούχο ΠΑΕ/Σωματείο, εκτός αυτών του τελικού αγώνα κυπέλλου που 

ανήκουν και στην ΕΠΟ. Παρόλα αυτά σε περίπτωση που υπάρξει χρήση 

προσκλήσεων για διαγωνισμούς θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση προς τη 

διοργανώτρια. ώστε να μην αντιβαίνει στην κεντρική χορηγική συμφωνία της 

διοργανώτριας καθώς και στη συμφωνία με τον τηλεοπτικό πάροχο. 

γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, με οποιοδήποτε τρόπο, γίνεται 

παράνομη χρήση των προσκλήσεων (ανταλλαγή με εισιτήριο, πώληση κ.λπ.)  

η γηπεδούχος Π.Α.Ε.-Σωματείο  παραπέμπεται από την Επιτροπή 
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Οικονομικών Θεμάτων στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. για την επιβολή 

των ποινών του προηγούμενου άρθρου 

δ) Η κατανομή των προσκλήσεων στους αγώνες, με την αίρεση των 

προβλεπόμενων στις σχετικές χορηγικές και τηλεοπτικές συμβάσεις που η 

Ε.Π.Ο. έχει υπογράψει, είναι η ακόλουθη: 

1. Π.Α.Ε. – Μέλη της SUPER LEAGUE1   250 προσκλήσεις 

- Γηπεδούχος: εκατό (100), Φιλοξενούμενη: είκοσι (20), Ε.Π.Ο.:   πενήντα 

(50), Super League1: δεκαπέντε (15), Οικεία Ε.Π.Σ. : δεκαπέντε (15), Χορηγοί 

διοργάνωσης: τριάντα  (30), εκ των οποίων έξι (6) στη θύρα των επισήμων και 

οι υπόλοιπες είκοσι τέσσερεις (24) σε διακεκριμένες θέσεις,  Τηλεοπτικός 

πάροχος : είκοσι (20) εκ των οποίων οι έξι (6) στη θύρα των επισήμων και οι 

υπόλοιπες δεκατέσσερις (14) σε διακεκριμένες θέσεις 

2. Π.Α.Ε. – Μέλη της SUPER LEAGUE2   200 προσκλήσεις 

Γηπεδούχος: ογδόντα (80), Φιλοξενούμενη: είκοσι (20), Ε.Π.Ο.: τριάντα  (30), 

Super League2: δεκαπέντε (15), Οικεία Ε.Π.Σ. : δεκαπέντε (15), Χορηγοί 

διοργάνωσης: είκοσι (30), εκ των οποίων έξι (6) στη θύρα των επισήμων και 

οι υπόλοιπες είκοσι τέσσερεις  (24) σε διακεκριμένες θέσεις, Τηλεοπτικός 

πάροχος : είκοσι (20) εκ των οποίων οι έξι (6) στη θύρα των επισήμων και οι 

υπόλοιπες δεκατέσσερις (14) σε διακεκριμένες θέσεις 

4. Ερασιτεχνικά σωματεία Ε.Π.Σ    100 προσκλήσεις 

- Γηπεδούχος σαράντα πέντε(45),Φιλοξενούμενη δέκα πέντε(15),Ε.Π.Ο. δέκα 

(10), Οικεία Ε.Π.Σ.  δέκα (10), Χορηγοί διοργάνωσης  δέκα (10), Τηλεοπτικός 

πάροχος : δέκα  (10). 

Ημιτελικοί αγώνες Κυπέλλου   

Για τους ημιτελικούς αγώνες η κατανομή των προσκλήσεων για το 

χορηγό της διοργάνωσης ορίζετε στις είκοσι  (20) και για τον τηλεοπτικό 

πάροχο στις είκοσι  (20). 

ε)  Την ευθύνη της παραγγελίας εκτύπωσης  και διανομής των 

προσκλήσεων την έχει η γηπεδούχος ομάδα. Η ίδια ομάδα κρατεί τις 

προσκλήσεις που αφορούν την ίδια (την γηπεδούχο) και τις προσκλήσεις που 

προορίζονται για την φιλοξενούμενη ομάδα, η διανομή των οποίων γίνεται με 

ευθύνη της. Τις λοιπές προσκλήσεις τις αποστέλλει στην Ε.Π.Ο, η οποία τις 

διανέμει στους δικαιούχους. Οι προσκλήσεις της ΕΠΟ και των λοιπών 

δικαιούχων που  διανέμονται από αυτήν, θα φτάνουν στην ΕΠΟ, με επιμέλεια 
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της γηπεδούχου ομάδος, το αργότερο  δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα του 

αγώνα. Ομάδα που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου 

τιμωρείται με χρηματική ποινή από 500,00 έως 5.000,00 Ευρώ. 

Οι προσκλήσεις που αφορούν τον χορηγό της διοργάνωσης και τον 

τηλεοπτικό πάροχο θα αποστέλλονται απευθείας στην Εμπορική Διεύθυνσης 

της ΕΠΟ, αφού πρωτίστως έχουν σταλεί τα στοιχεία κατόχων των 

προσκλήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Όλες οι 

υπόλοιπες κεντρικά στην ΕΠΟ.  

 

Άρθρο 8  Θέσεις επισήμων 

α) Κάθε γηπεδούχος υποχρεούται να διατηρεί σε κάθε αγώνα, ειδικώς 

στη θύρα των επισήμων του γηπέδου και στον ειδικότερο χώρο που διατίθεται 

στο Δ.Σ. της ομάδας,  δέκα (10)  θέσεις για τους εκπροσώπους της 

φιλοξενούμενης ομάδας. Στον ίδιο ακριβώς χώρο η γηπεδούχος υποχρεούται 

να διατηρεί δεκαεπτά  (17) θέσεις για την εξυπηρέτηση των μελών  της 

Εκτελεστικής Επιτροπής  της Ε.Π.Ο., εφόσον έχει υπάρξει έγκαιρη έγγραφη 

ενημέρωση της για την παρουσία τους στο γήπεδο. 

β) Οι θέσεις αυτές πρέπει να καταλαμβάνονται μόνο από τα παραπάνω 

αναφερόμενα πρόσωπα και η πιστή τήρηση αυτής της υποχρέωσης 

ανατίθεται στη γηπεδούχο, σε άμεση συνεργασία με τον παρευρισκόμενο 

στον αγώνα εκπρόσωπο της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων της Ε.Π.Ο. 

γ) Αν κάποια γηπεδούχος  αρνείται να εκτελέσει την παραπάνω 

υποχρέωση (Άρθρο 8α), παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή της 

Ε.Π.Ο. για την επιβολή του χρηματικού προστίμου των άρθρων 5 και 6. 

Πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο των επισήμων οφείλουν να 

συμπεριφέρονται κόσμια, άλλως αποβάλλονται του χώρου  με μέριμνα  και 

ευθύνη της γηπεδούχου . 

 

Άρθρο 9 :  Εκκαθάριση αγώνα 

α) Η γηπεδούχος  υποχρεούται να φροντίσει, σε άμεση συνεργασία και 

υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Οικονομικής Επιστασίας, για τη σύνταξη 

της εκκαθάρισης του αγώνα μετά τη διεξαγωγή του.  

Η εκκαθάριση αυτή θα συντάσσεται σε ειδικό έντυπο της Ε.Π.Ο, σε Έξι (6) 

αντίγραφα, τα οποία, με μέριμνα της γηπεδούχου , θα μοιράζονται ως εξής : 

Το πρώτο, περιέρχεται στη γηπεδούχο  
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Το δεύτερο αποστέλλεται στην Ε.Π.Ο. μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία 

(Άρθρο 26 Κ.Α.Π.)  

Το τρίτο παραλαμβάνει ο Υπεύθυνος Οικονομικής Επιστασίας,  

Το τέταρτο παραλαμβάνει ο εκπρόσωπος του γηπέδου,  

Το πέμπτο ο εκπρόσωπος της τοπικής Ε.Π.Σ., και  

Το έκτο κατατίθεται στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα. 

β) Τα ποσά που δικαιούται η Ε.Π.Ο. κατατίθενται σε αυτή υποχρεωτικά 

εντός δεκαημέρου, το αργότερο, από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα με 

τραπεζική επιταγή ή εντολή ή κατάθεση σε λογαριασμό της Ε.Π.Ο. με 

παράλληλη αποστολή του αποδεικτικού της κατάθεσης ή της εντολής ή και 

μετρητά. Τα ποσοστό της ΕΠΟ επί των εισπράξεων των αγώνων Κυπέλλου 

Ελλάδος είναι 4,5%, (άρθρο 66 παρ.11 καταστατικού) Ο τρόπος διανομής του 

προβλέπεται στην ίδια διάταξη. 

γ) Σε κάθε περίπτωση η μη έγκαιρη κατάθεση των ως άνω ποσών 

στην Ε.Π.Ο. συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη της υπεύθυνης ομάδος 

ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής με ευθύνη της Επιτροπής Οικονομικών 

Θεμάτων της Ε.Π.Ο. που συντάσσει τη σχετική καταγγελία, για την επιβολή 

των χρηματικών προστίμων που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα 

 

Άρθρο 10: Σύνταξη εκκαθάρισης αγώνα 

Στο φύλλο εκκαθάρισης αναγράφονται κατά σειρά και απέναντι στις 

αναγραφόμενες έντυπες υποδείξεις : 

1. Τα εισιτήρια που τυπώθηκαν, που επιστράφηκαν και που πουλήθηκαν 

(κατά κατηγορία) καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν σ' αυτά, όπως και το 

σύνολο των ακαθάριστων εισπράξεων.  

2. Στο συνολικό ποσό των παραπάνω ακαθαρίστων εισπράξεων εμπεριέχεται 

το αναλογούν ποσοστό Φ. Π. Α., μετά την αφαίρεση του οποίου προκύπτει το 

σύνολο των καθαρών εισπράξεων. Στη συνέχεια υπολογίζονται και 

αφαιρούνται κατά σειρά τα ποσά που αντιστοιχούν στις παρακάτω κρατήσεις 

και δαπάνες : 

α. Ποσοστό για τη χρήση γηπέδου 15% εάν οφείλεται (επί των καθαρών 

εισπράξεων), εκτός και αν  υπάρχει διαφορετική συμφωνία.  

β. Φ. Π. Α. 24 % στο ποσό για τη χρήση του γηπέδου, εάν οφείλεται. 

γ. Ποσοστό 4,5% υπέρ της ΕΠΟ, που διανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 66 

του Καταστατικού. 
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δ. τα έξοδα της διαιτησίας του αγώνα  

Σύμφωνα με την  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ με αριθ. 23/31-

07-2019   η οποία επικαιροποιήθηκε στην υπ΄αριθ. 42/31.08.2020 

συνεδρίαση της   το ποσό προκαταβολής για τα έξοδα  Διαιτησίας των εντός 

έδρας αγώνων για την διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος της περιόδου 

2021-2022 που πρέπει να καταβάλουν τα γηπεδούχα σωματεία σύμφωνα με 

την Οικονομική εγκύκλιο   έχουν ως ακολούθως (βλ. πίνακα)  

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ   

ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Super league   -   Super league 9.000 € 

Super league   -   Super league2 7.000 € 

Super league   -   Ερασιτεχνικό Σωματείο  2.000 € 

Super league2 -   Super league2 3.500 € 

Super league2 -   Ερασιτεχνικό σωματείο 1.000 € 

Ερασιτεχνικό σωματείο-  Ερασιτεχνικό 

σωματείο 

700 € 

 

Τα ανωτέρω ποσά  θα κατατίθενται μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του 

αγώνα στον κάτωθι λογαριασμό που τηρεί η Ομοσπονδία στην 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΙΑΩΣ : 

5082-026481-591 

ΙΒΑΝ :GR51 0172 0820 0050 8202 6481 591  

Το αποδεικτικό κατάθεσης θα επιδεικνύεται στον διαιτητή ώστε να είναι 

δυνατή η έναρξη του αγώνα. Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας θα 

ματαιώνεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας. 

Η απόδοση της αμοιβής στους δικαιούχους θα γίνεται από την Ε.Π.Ο., με την 

έκδοση αντίστοιχων εργοσήμων. 

ε) Η αμοιβή του παρατηρητή αγώνα έχει ως εξής:  

αα) 100,00 € Καθαρά, για αγώνες με γηπεδούχους Π.Α.Ε. Super League1, 

ββ) 80,00 € Καθαρά, για αγώνες με γηπεδούχους Π.Α.Ε. Super League2, 

γγ) 50,00 € Καθαρά για ερασιτεχνικά σωματεία) 
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και τα έξοδα μετακίνησης (KM X 0,30 €) σύμφωνα με τα σχετικά εξοδολόγια . 

Σε περίπτωση ορισμού και βοηθού παρατηρητή, η αποζημίωσή του είναι:  

αα) 80,00 ευρώ καθαρά για αγώνες με γηπεδούχο Π.Α.Ε. της Super League1,  

ββ) 60,00 ευρώ καθαρά για αγώνες με γηπεδούχο Π.Α.Ε. της Super League2, 

γγ)  20,00 για τούς αγώνες με γηπεδούχο ερασιτεχνικό σωματείο. 

Το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο. θα εκδίδει εν συνεχεία και θα αποστέλλει στις 

γηπεδούχες ομάδες τα σχετικά τιμολόγια. 

Στ) Η αμοιβή του παρατηρητή τηλεοπτικών  θα είναι οι ίδιες με τις ανωτέρω 

αμοιβές του Βοηθού παρατηρητή   

ζ)  Δημοτικά Τέλη 

η) Δαπάνη προσωπικού για υπηρεσία γηπέδου 

θ) Δαπάνη Θερμών Λουτρών  

ι) Έξοδα εκτύπωσης, σφράγισης και θεώρησης εισιτηρίων 

ια) Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου 

ιβ) Δαπάνη καθαρισμού γηπέδου 

ιγ) Η αμοιβή του γιατρού του αγώνα που έχει ορισθεί  σε εκατό (100,00€) 

ευρώ για αγώνα με γηπεδούχο Π.Α.Ε. της Super League1,  σε Ογδόντα 

(80,00€) για αγώνα με γηπεδούχο Π.Α.Ε.  Super league2 και (40 €) με 

γηπεδούχο ερασιτεχνικό σωματείο με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. 

Ιδ) Η αποζημίωση ύψους εκατό (100,00) ευρώ καθαρά του Υπευθύνου 

Οικονομικής Επιστασίας της Ε.Π.Ο. ή της Ε.Π.Σ που υπογράφει την 

εκκαθάριση για αγώνες με γηπεδούχο Π.Α.Ε. της Super League1, ογδόντα 

(80) ευρώ γηπεδούχο Π.Α.Ε. της Super League2 και (50,00) για τούς αγώνες 

με γηπεδούχο ερασιτεχνικό σωματείο. 

Σε περίπτωση ορισμού και βοηθού Υπευθύνου Οικονομικής Επιστασίας, η 

αποζημίωσή του είναι εβδομήντα (70,00) ευρώ καθαρά για αγώνες με 

γηπεδούχο Π.Α.Ε. της Super League1, είναι (60) ευρώ καθαρά για αγώνες με 

γηπεδούχο Π.Α.Ε. της Super League2, και Τριάντα (30,00) για τούς αγώνες 

με γηπεδούχο ερασιτεχνικό σωματείο. 

Η αποζημίωση καταβάλλεται από την γηπεδούχο  πριν τη σύνταξη του 

Φύλλου Οικονομικής Εκκαθάρισης του αγώνα. 

ιε) Δαπάνη για Φύλακες και Ταμίες γηπέδου. 

ιστ)  Δαπάνη ιδιωτικής ασφάλειας (SECURITY) 

Το καθαρό χρηματικό υπόλοιπο που προκύπτει ανήκει και περιέρχεται στην 

γηπεδούχο . 
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3. Το φύλλο εκκαθάρισης πρέπει απαραίτητα να φέρει τις υπογραφές του 

αρμοδίου εκπροσώπου της οικονομικής Επιστασίας της Ε.Π.Ο., του 

εντεταλμένου προσώπου του ιδιοκτήτη του γηπέδου και του διαχειριστή του 

αγώνα. Κάτω από την υπογραφή του καθενός πρέπει να αναγράφεται 

ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο του. 

4. Η Ε.Π.Ο. έχει την επιμέλεια για την επαλήθευση του φύλλου εκκαθάρισης 

των αγώνων, στους οποίους αναφέρεται αυτή η εγκύκλιος και μπορεί με 

αντιπρόσωπο της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων αυτής να παρευρίσκεται 

στη συμπλήρωση του φύλλου εκκαθάρισης, το οποίο και προσυπογράφεται 

από αυτόν. Αυτός αμείβεται από την ΕΠΟ με το ίδιο ποσό  με τον Υπεύθυνο 

Οικονομικής Επιστασίας.  

 

Άρθρο 11: Τελικός Αγώνας 

Όλα τα δικαιώματα οικονομικής οργάνωσης, διαχείρισης, οικονομικής 

επιστασίας και εποπτείας του Τελικού Αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος ανήκουν 

στην Ε.Π.Ο. Στην Ε.Π.Ο. ανήκουν, επίσης, όλα τα δικαιώματα έκδοσης και 

διανομής των εισιτηρίων και των προσκλήσεων του Τελικού Αγώνα. Κατ' 

εξαίρεση, στην εκκαθάριση του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, εκτός από τις 

προαναφερόμενες δαπάνες του άρθρου 11, θα συμπεριληφθούν και οι 

δαπάνες που αφορούν το τελετουργικό μέρος του αγώνα. 

Η διανομή του καθαρού προϊόντος της εκκαθάρισης του Τελικού 

Αγώνα γίνεται ως εξής: ΕΠΟ: σαράντα τοις εκατό (40%), Διαγωνιζόμενες 

ομάδες: από τριάντα τοις εκατό (30%) η κάθε μία. 

 

Άρθρο 12: Τελικές Διατάξεις 

 

Η παρούσα Οικονομική Εγκύκλιος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

προκήρυξης του Κυπέλου Ελλάδος  περιόδου 2021/2022 την οποία και 

συμπληρώνει. 

 Η Ε.Π.Ο. επιχορηγεί τις ομάδες, για την συμμετοχή τους στο Κύπελλο 

Ελλάδος με ποσοστό  εβδομήντα ( 70% )  επί των εσόδων των τηλεοπτικών 

δικαιωμάτων και μόνον και μετά την αφαίρεση του ποσοστού 10% υπέρ 

ΤΕΑΠΑΣΑ -ΕΦΚΑ  

 Ο τρόπος διανομής γίνεται με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.  
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Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα εγκύκλιο θα ρυθμίζεται από το 

Καταστατικό της Ε.Π.Ο., τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών 

Ομάδων ή άλλες παρεμφερείς διατάξεις ή με αποφάσεις της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο του ορθού και του δίκαιου. 

 

                                             Για την Ε.Π.Ο  

        Ο Προέδρος                                              Ο Εκτελεστικός Γραμματέας  

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ                                 ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 
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ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ 1.

Που επι- Που που- ΕΙΣΙΤΗ- ΕΙΣΠΡΑΧ- 2.

Τιμή Τεμάχια στράφηκαν λήθηκαν ΡΙΩΝ ΘΗΚΕ 3.

1 Εισιτ. Αριθμ. Θέσεων Χ 4.

2 Εισιτ. Αριθμ. Θέσεων Χ 5.

3 Εισιτ. Αριθμ. Θέσεων Χ 6.

4 Εισιτ. Αριθμ. Θέσεων Χ 7.

5 Εισιτ. Αριθμ. Θέσεων Χ 8.

6 Εισιτ. Αριθμ. Θέσεων Χ 9.

7 Εισιτ. Αριθμ. Θέσεων Χ 10.

8 Εισιτ. Αριθμ. Θέσεων Χ 11.

9 Εισ. Ανταλ. Διαρκών Χ 12.

10 Εισ. Ανταλ. Διαρκών Χ 13.

11 Εισ. Ανταλ. Διαρκών Χ 14.

12 Εισ. Ανταλ. Διαρκών Χ 15.

13 Εισ. Ανταλ. Διαρκών Χ 16.

14 Εισ. Ανταλ. Διαρκών Χ 17.

18.

19.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

 ΕΙΣ/ΡΙΑ ΕΣΟΔΟ Φ.Π.Α.

ΑΠΛΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Προς απόδοση, ο Φ.Π.Α. των απλών εισ/ρίων

Ο Φ.Π.Α. των διαρκείας αποδίδεται κατά την είσπραξη

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Που τυπώθηκαν Φ.Π.Α. 24% επί ποσού χρήση Γηπέδου

Ποσοστό 15% για χρήση γηπέδου

Θερμά Λουτρά

ΕΣΟΔΑ

α/α

Δημοτικά Τέλη

Έξοδα εκτύπωσης εισ/ρίων

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 - 2022

SECURITY

Υπηρεσία Γηπέδου 

Ποσοστό 4,5% υπέρ Ε.Π.Ο.

Δαπάνη Διαιτησίας 

Παρατηρητές Αγώνα

                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΓΩΝΑ

ΕΞΟΔΑ

Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου

Καθαρισμός Γηπέδου

Αποζημίωση ιατρού αγώνα

Υπεύθ. Οικονομικής Επιστασίας

Φύλακες - Ταμίες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Φ.Π.Α. 24%

ΚΑΘ.ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ο ΕΚΠΡ. ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ Ο ΕΚΠΡ.  ΕΠΟ

ΣΥΝ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

http://www.epo.gr/


 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Ποδοσφαιρική Περίοδος 2021-2022 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
  

Διαγωνιζόμενες Ομάδες Γήπεδο Ημερομηνία Ώρα 

     

 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Ως Υπεύθυνος Οικονομικής Επιστασίας του ανωτέρω αγώνα, σας αναφέρω τα ακόλουθα: 
  

1. Έλεγχος πρωτοκόλλου σφράγισης εισιτηρίων και τιμολογίου τυπογράφου 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Έλεγχος εισόδου θεατών 

 
α. Εισιτήρια : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………… 
β. Προσκλήσεις:  
 

1 Γηπεδούχος             

2 Φιλοξενούμενη  

3 Ε.Π.Ο.                                      

4 SUPER LEAGUEΙ Interwetten  

5 SUPER LEAGUE2  

6 FOOTBALL LEAGUE  

7 Ε.Π.Σ.   

8 Χορηγοί  

9 Τηλεοπτικός πάροχος  

 Σύνολο  

 
Παρατηρήσεις : 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
γ. Εισιτήρια Διαρκείας 
Ανταλλάχθηκαν εισιτήρια διαρκείας, σύμφωνα με τις κάτωθι τιμές : 

ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ  

 
Παρατηρήσεις 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
δ. Ειδικές Θέσεις Ε.Π.Ο., Super League Interwetten, Super League2, Football League, 
Ε.Π.Σ. 
Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Οικονομικό Κανονισμό της Ε.Π.Ο. και 
την σχετική Οικονομική Εγκύκλιο, αναφέρω τα ακόλουθα : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
ε. Παρατηρήσεις κατά τη σύνταξη της εκκαθάρισης : 
Κύριε Πρόεδρε, η εκκαθάριση του αγώνα πραγματοποιήθηκε με ευθύνη της γηπεδούχου 
ομάδας, σύμφωνα με τον Οικονομικό Κανονισμό της Ε.Π.Ο. και την σχετική Οικονομική 
Εγκύκλιο της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 και επ’ αυτού σας αναφέρω ότι : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
στ. Γενικές Παρατηρήσεις  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
Ημερομηνία :………………………………………. 
 

Ο Υπεύθυνος Οικονομικής Επιστασίας  

 


