Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ. -- 7356 –

Προς
Όλα τα σωματεία της δύναμής μας

ΘΕΜΑ: Οικονομική εγκύκλιος πρωταθλημάτων (Α1, Α’, Β’, Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας)
και Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνικών Ομάδων της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας,
αγωνιστικής περιόδου 2018 - 2019

Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Μ., στη συνεδρίασή
του της 22-08-2018, εγκρίθηκε η οικονομική εγκύκλιος πρωταθλημάτων (Α1, Α’, Β’, Γ’ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας) και Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας της αγωνιστικής περιόδου
2018 - 2019 :
ΑΡΘΡΟ 1ο:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η Ε.Π.Σ. Μακεδονίας αναθέτει, εξ’ ολοκλήρου, για την αγωνιστική περίοδο 2018 - 2019 την
εκτύπωση, έκδοση και οικονομική δ ιαχείριση των εισιτηρίων όλων των αγώνων, επίσημων ή φιλικών,
στα γηπεδούχα σωματεία, εκτός των αγώνων κατάταξης, play offs και play outs που διεξάγονται σε
ουδέτερα γήπεδα, καθώς επίσης και του Τελικού αγώνα Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων.
Οι εισπράξεις των παραπάνω αγώνων περιέρχονται, όλες, στα γηπεδούχα σωματεία, τα οποία
είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν τα έξοδα του αγώνα (αποζημίωση διαιτητών, ιατρών - υπευθύνων
α’ βοηθειών, παρατηρητών κλπ).
Οι εισπράξεις των αγώνων κατάταξης, του Τελικού αγώνα Κυπέλλο υ Ερασιτεχνικών Ομάδων,
καθώς επίσης και των αγώνων play offs και play outs που διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα,
περιέρχονται, όλες, στην Ένωση, η οποία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει τα έξοδα των αγώνων
αυτών (διαιτησία, αποζημίωση παρατηρητή, ιατρού - υπεύθ. α’ βοηθειών, ποσοστά γηπέδων κλπ).
ΑΡΘΡΟ 2ο:

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τα εισιτήρια εκτυπώνονται και εκδίδονται από τα γηπεδούχα σωματεία. Οι τιμές των
εισιτηρίων καθορίστηκαν από 3,00 έως 5,00 ευρώ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης (Δ.Σ. της 22-08-2018), για τους αγώνες πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών (Α1 , Α’, Β’ και Γ’
Ερασιτεχνικής κατηγορίας) και Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων της αγωνιστικής περιόδου 2018 –
2019.
Οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη υποχρέωση προκύπτει από τη διαχείριση εισιτηρίων πρέπει
να τακτοποιείται από τα σωματεία.
Οι εισπράξεις κάθε αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων, ανήκουν στο
γηπεδούχο σωματείο. Η Ένωση, για τη διευκόλυνση των σωματείων και την απλοποίηση των
διαδικασιών, εκχωρεί το ποσοστό της (15 %) στα γηπεδούχα σωματεία, και σε αντιστάθμισμα της
απώλειας των εσόδων της από τα ποσοστά αγώνων, τα σωματεία υποχρεώνονται να καταβάλουν στο
ταμείο της Ένωσης, εκτός των σωματείων της Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, τα παρακάτω συνολικά
ποσά για την αγωνιστική περίοδο 2018 - 2019:
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Σωματεία Α1 Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποσά απόδοσης 250,00 ευρώ

�

Σωματεία Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποσά απόδοσης 200,00 ευρώ

�

Σωματεία Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, ποσά απόδοσης 50,00 ευρώ

Τα ποσά αυτά θα αποδοθούν σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (1η δόση μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2018
και 2η δόση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2019).
Σε περίπτωση μη καταβολής, έστω και μίας από τις παραπάνω δόσ εις, η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το
δικαίωμα να μην ορίσει τους αγώνες του σωματείου, αποκλείοντάς το από τους επόμενους αγώνες,
μέχρι την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων δόσεων.

ΑΡΘΡΟ 3ο:

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα εγκύκλιο θα ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του
Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων ή άλλες σχετικές διατάξεις ή με αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΛΗΣ

