
Άρθρο 23 
Οικονοµική εκκαθάριση αγώνων 

 
Σύνταξη εκκαθάρισης:

 

 
Η  γηπεδούχος  Π.Α.Ε.  είναι  υποχρεωµένη  να  φροντίσει  για  τη  σύνταξη  της 
εκκαθάρισης  του  αγώνα  αµέσως  µετά  τη  διεξαγωγή  του. Η  εκκαθάριση  αυτή 
θα  συντάσσεται  σε  ειδικό  έντυπο  της  “Super  League  2007”  και  σε  έξι  (6) 
αντίγραφα.  Στο  φύλλο  εκκαθάρισης  αναγράφονται  κατά  σειρά  και  απέναντι 
στις αναγραφόµενες έντυπες υποδείξεις: 

 
Τα εισιτήρια που τυπώθηκαν, που επιστράφηκαν και που πουλήθηκαν (κατά 
κατηγορία) καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, όπως και το σύνολο 
των  ακαθάριστων  εισπράξεων.  Στα  εισιτήρια  που  διατέθηκαν  λογίζονται  και 
εκείνα   που   έχουν   αποκοπεί   από   το   στέλεχος   και   δεν   θεωρούνται   ως 
επιστρεφόµενα κατά τη σύνταξη της εκκαθάρισης. 

 
Από  το  συνολικό  ποσό  των  παραπάνω  ακαθαρίστων  εισπράξεων  αφαιρείται 
το  ποσό,  που  αντιστοιχεί  στο  ποσοστό  9%  για  Φ.Π.Α.  και  στη  συνέχεια  επί 
του  υπολοίπου  (ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟ∆ΩΝ),  θα  υπολογίζονται  και  θα  αφαιρούνται 
κατά σειρά τα ποσά που αντιστοιχούν στις παρακάτω κρατήσεις και δαπάνες: 

 
• Ποσοστό για τη χρήση γηπέδου 15% 
• Φ.Π.Α. 9% στο ποσό για τη χρήση του γηπέδου. 
• Τα δηµοτικά τέλη, που θα πρέπει να είναι µέχρι 0,0059 ευρώ για κάθε 

εισιτήριο που θα διατεθεί. 
• Ποσοστό υπέρ “Super League 2007” 4% 
• Ποσοστό 3% Ε.Π.Ο. µέσω “Super League 2007”. 
• Ποσοστό 0,5 Ε.Λ.Π.Π. µέσω “Super League 2007”. 
• Τα  υπόλοιπα  έξοδα  του  αγώνα  (υπηρεσία  του  γηπέδου)  που  είναι  οι 

αµοιβές  των  προσώπων  που  προσφέρουν  υπηρεσία  όπως  είναι  οι 
ταµίες, οι θυρωροί, οι φύλακες, σύµφωνα µε την αναλυτική κατάσταση 
που απαραίτητα πρέπει να επισυνάπτεται στο φύλλο εκκαθάρισης της 
“Super League 2007”. 

• Η αµοιβή του γιατρού του σταδίου που έχει οριστεί σε 80 ευρώ µικτά µε 
απόδειξη   παροχής   ή   Υπεύθυνη   δήλωση   για   την   ιδιότητα   του   ως 
νοσοκοµειακού γιατρού. 

• Έξοδα για την υπηρεσία security. 
• Αποζηµίωση του Παρατηρητή Αγώνα (200 ευρώ) 
• Αποζηµίωση του βοηθού Παρατηρητή Αγώνα (100 ευρώ) 

 
Πέρα   από   τις   παραπάνω   δαπάνες   που   σαφώς   κατονοµάζονται,  δεν   θα
αναγνωρίζεται  άλλη  δαπάνη,  ούτε  θα  γίνεται  δεκτή  κατά  τον  έλεγχο  της
εκκαθάρισης.

 

 
Το καθαρό χρηµατικό υπόλοιπο θα ανήκει στη γηπεδούχο κατά 100%. 

 
Προ  της  καταβολής  του  ποσού  που  αντιστοιχεί  στο  παραπάνω  ποσοστό  ο 
εκκαθαριστής είναι υποχρεωµένος: 
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• Να   εισπράττει   το   ποσό   που   αντιστοιχεί   στο   ποσοστό,   το   οποίο 
δικαιούται το ερασιτεχνικό Σωµατείο που ίδρυσε τη γηπεδούχο Π.Α.Ε., 
σύµφωνα  µε  το  καταστατικό  της. Το  ποσό  αυτό  πρέπει  να  αποδίδεται 
στο  παραπάνω  ερασιτεχνικό  Σωµατείο  και  ο  υπολογισµός  για  την 
εξεύρεσή  του  γίνεται  µε  βάση  το  κατά  περίπτωση  ποσοστό  επί  του 
καθαρού ποσού που δικαιούται κάθε Π.Α.Ε. να εισπράξει σύµφωνα µε 
την εκκαθάριση. 

• Να  εισπράττει  κάθε  άλλο  ποσό  που  αναφέρεται  σε  έγγραφη  προς 
αυτόν εντολή της “Super League 2007”. 

 
Το   φύλλο   εκκαθάρισης   πρέπει   απαραίτητα   να   φέρει   τις   υπογραφές   του 
αρµόδιου εκπροσώπου της γηπεδούχου Π.Α.Ε., του εκπροσώπου της “Super 
League 2007” και  του  ∆ιαχειριστή  του  αγώνα. Κάτω  από  την  υπογραφή  του 
καθενός πρέπει να γράφεται ευανάγνωστα το ονοµατεπώνυµό του. 

 
Η   “Super   League   2007”   έχει   την   επιµέλεια   για   την   επαλήθευση   της 
εκκαθάρισης   των   αγώνων,  στους   οποίους   αναφέρεται   η   προκήρυξη   και 
µπορεί   µε   αντιπρόσωπό   της,   να   παρευρίσκεται   στη   συµπλήρωση   της 
εκκαθάρισης,  οποία και προσυπογράφεται από αυτόν. 

 
Σε  περιπτώσεις  άρνησης  της  γηπεδούχου  Π.Α.Ε.  για  καταλογισµό  τυχόν 
εξόδων  (έκτακτα),  ο  Παρατηρητής  αγώνα  της  “Super  League  2007”  δεν  θα 
υπογράφει   την   εκκαθάριση   και   η   υπόχρεη   Π.Α.Ε.   θα   προσέρχεται   στο 
λογιστήριο της “Super League 2007” για να κλείσει η εκκαθάριση. 

 
∆ικαιολογητικά εκκαθάρισης:

 

 
Τα έξι αντίγραφα θα µοιράζονται ως εξής: 

 
Το πρώτο θα στέλνεται στην “Super League 2007” και θα επισυνάπτονται σε 
αυτό: 

1.  Κατάσταση, που περιέχει  τα ονοµατεπώνυµα  των προσώπων  που θα 
προσφέρουν υπηρεσία κατά ιδιότητα (ταµίες – θυρωροί – φύλακες), 

2.  Το  ποσό  που  δόθηκε  στον  καθένα  και  υπογραφή  που  θα  φανερώνει 
την είσπραξη από τον δικαιούχο και υπογεγραµµένη από εκπρόσωπο 
της “Super League 2007” 

3.  Τραπεζική  επιταγή  ή  εντολή  ή  κατάθεση  σε  λογαριασµό  της  “Super 
League 2007”, µε παράλληλη αποστολή του αποδεικτικού της 
κατάθεσης ή της εντολής ή και µετρητά για τις Π.Α.Ε. Αθήνας – Πειραιά 
που θα καλύπτουν τα παρακάτω ποσά: 

1.  Τα δικαιώµατα της “Super League 2007” 4% 
2.  Το ποσοστό της Ε.Π.Ο. 3% 
3.  Το ποσοστό 0,5% Ε.Λ.Π.Π. 

 
4.  Πρακτικό   της   αρµόδιας   Οικονοµικής   Εφορίας   από   το   οποίο   θα 

προκύπτει η παράδοση και η παραλαβή από αυτή των εισιτηρίων (κατά 
κατηγορία) που δεν διατέθηκαν. 

5.  Φωτοαντίγραφο τιµολογίου τυπογραφείου για την αξία των 
εκτυπωθέντων εισιτηρίων. 
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6.  REPORT για  τα µηχανογραφικά  εισιτήρια, πρακτικό  θεώρησης  οικείας 
εφορίας και πρακτικό σφράγισης από την “Super League 2007”. 

7.  Όπου   εφαρµόζεται   ηλεκτρονικός   έλεγχος   στα   εισιτήρια   διαρκείας, 
αντίστοιχο  REPORT  για  τον  αριθµό  των  εισιτηρίων  διαρκείας  που 
ελέγχθηκαν. 

 
 
 
Το δεύτερο και το τρίτο αντίτυπο της εκκαθάρισης θα παίρνουν οι 
διαγωνιζόµενες Π.Α.Ε. σαν αποδεικτικό στοιχείο των εισπραχθέντων ποσών, 
το τέταρτο θα δίδεται στο ιδιοκτήτη του γηπέδου, το πέµπτο στον Παρατηρητή 
αγώνα, ως υπεύθυνο της “Super League 2007”, και το έκτο θα παραδίδεται σε 
εκπρόσωπο της ΕΠΟ. 

 
 
 
Γ΄ Περιέλευση της εκκαθάρισης στην “Super League 2007”

 

 
Η εκκαθάριση του αγώνα πρέπει να περιέρχεται στην “Super League 2007” το 
αργότερο µέσα σε δέκα (10) από την ηµέρα τέλεσης του αγώνα, η οποία δεν 
υπολογίζεται.  Αν  η  παραπάνω  εκκαθάριση  µαζί  µε  τα  στοιχεία  και  τα  ποσά 
που  αναφέρθηκαν  δεν  περιέλθουν  στην  “Super League 2007” µέσα  σε  δέκα 
(10) ηµέρες από τη διεξαγωγή του αγώνα, η “Super League 2007” θα καλέσει 
την υπόχρεη Π.Α.Ε. να της καταβάλλει τα ποσά που δικαιούται µέσα σε πέντε 
(5)  ηµέρες  από  την  πάροδο  του  δεκαηµέρου  µαζί  µε  την  εκκαθάριση  και  τα 
υπόλοιπα στοιχεία της. Αν και το δεκαπενθήµερο περάσει άπρακτο, η οµάδα 
της υπαίτιας Π.Α.Ε. αποκλείεται από τον πρώτο επίσηµο αγώνα της µετά την 
παρέλευση της παραπάνω δεκαπενθήµερης προθεσµίας καθώς και από τους 
επόµενους,   µέχρις   ότου   συµµορφωθεί,   τους   οποίους   χάνει   υπέρ   των 
αντιπάλων  της  µε  τέρµατα  3-0  µε  απόφαση  του  ∆ιοικητικού  Οργάνου  στο 
οποίο παραπέµπεται πάραυτα από την υπηρεσία της “Super League 2007” 

 
Τα παραπάνω προβλέπονται από σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π. 

 
Η  “Super League 2007” επιθυµεί  να  επιστήσει  την  προσοχή  των  διοικήσεων 
των Π.Α.Ε. για τη ακριβή τήρηση όλων των παραπάνω όρων και 
λεπτοµερειών αυτής και κρίνει σκόπιµο να υπενθυµίσει σε αυτές το άρθρο 26 
του Κ.Α.Π. που αναφέρονται στην οικονοµική διαχείριση και την οργάνωση και 
επιστασία αγώνων πρωταθληµάτων, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

 
Τα  χρηµατικά  ποσά  που  δικαιούται  η  διοργανώτρια  “Super  League  2007” 
πρέπει   να   κατατίθενται   σε   µετρητά   ή   µε   τραπεζική   επιταγή   ή   εντολή   ή 
κατάθεση   σε   λογαριασµό   της   “Super  League  2007”.  Στις   δύο   τελευταίες 
περιπτώσεις   θα   επισυνάπτεται   αντίγραφο   αποδεικτικού   της   Τράπεζας   µε 
συστηµένη επιστολή, για την απόδειξη του 10ηµέρου ή 15νθηµέρου. 

 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. 
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