
  

Αριθμ. Πρωτ.:  3418                                                                                                  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2015 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

2015-2016 

Α) ΓΕΝΙΚΑ : Ισχύουν ως έχουν: 

α. Η οικονομική εγκύκλιος 
β. Η εγκύκλιος Νο 5  

Β) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ: 
1. Η αποζημίωση ανά μετακινούμενο αθλητή - αθλήτρια  και ανά χιλιόμετρο  είναι  0,26 ευρώ, συμπεριλαμβα-

νομένης της επιστροφής ( 0,13 Χ 2 = 0,26) 
2. Για να  υπολογίσετε  την αποζημιωνόμενη  απόσταση  θα χρησιμοποιείτε  τον συνημμένο « ΠΙΝΑΚΑ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ». 
3. Η αποζημίωση ανά διανυκτέρευση αθλητή - αθλήτριας είναι  33 ευρώ.  
4. Στο χιλιομετρικό συντελεστή (0,26 ευρώ) και στην αποζημίωση ανά   διανυκτέρευση (33 ευρώ)   έχει υπολο-

γιστεί και  συμπεριλαμβάνεται ο Συνοδός-Προπονητής. 
5. Οι ομάδες για τα  Ομαδικά Πρωταθλήματα αποζημιώνονται για  τρεις (3) αθλήτριες - αθλήτριες. 
6. Για το ομαδικό  Παμπαίδων-Παγκορασίδων αποζημιώνονται για δύο (2) αθλήτριες - αθλήτριες. 
7. Για  αθλητή - αθλήτρια  που μετακινείται και συμμετέχει σε   Ομαδικό και Ατομικό Πρωτάθλημα που διεξά-

γονται μαζί, αποζημιώνεται με επιπλέον διανυκτέρευση,  εφόσον  απαιτείται. 
8. Ομάδα ή αθλητής - αθλήτρια  που μηδενίζεται  εξ ιδίας υπαιτιότητας,  δεν δικαιούται αποζημίωση. 
9. Η Τεχνική Επιτροπή  μπορεί να λαμβάνει υπόψη το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων, τις εκάστοτε τοπικές 

συνθήκες και να εγκρίνει ειδικά αιτήματα. 

Γ) ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 
1. Για την  καταγραφή των οφειλόμενων  αποζημιώσεων,  το σωματείο συμπληρώνει το έντυπο : "Αίτημα απο-

ζημίωσης - μετακίνησης".  (επισυνάπτεται) 
2. Το "αίτημα αποζημίωσης"  πρέπει να παραδίδεται ή να αποστέλλεται στη Γραμματεία της ΕΦΟΕΠΑ το αργό-

τερο ένα μήνα μετά την τέλεση των αγώνων για τους οποίους έχει εκδοθεί. 
3. Τα  συμπληρωμένα με λάθος τρόπο ή τα υποβαλλόμενα  πέρα από το μήνα "αιτήματα αποζημίωσης"  

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ και ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ αποζημίωση στο αιτούμενο σωματείο.  

Δ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ: 
1. Η Ομοσπονδία,  κάθε φορά που θα καταβάλλει αποζημιώσεις μετακίνησης, θα ενημερώνει τα σωματεία με 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα της. 
2. Για να εισπραχθεί η αποζημίωση,  το σωματείο εκδίδει ισόποσο Γραμμάτιο Είσπραξης.  

Στο γραμμάτιο είσπραξης καταγράφεται ότι ακριβώς και είχε καταγραφεί στο αντίστοιχο "αίτημα αποζημίωσης" 
Το Γραμμάτιο Είσπραξης για να γίνει αποδεκτό θα πρέπει: 

I. Να είναι θεωρημένο από την Περιφέρεια και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Σωματεί-

ου,  ή   
II.  Να είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο - τον Γενικό Γραμματέα  και τον Ταμία. 

III.  Να είναι σφραγισμένο με την εγκεκριμένη σφραγίδα του σωματείου. 
Σε κάθε Γραμμάτιο αναγράφονται με ευκρίνεια: 

 Τα στοιχεία του Σωματείου (επωνυμία- διεύθυνση - ΤΚ- τηλ.)  
 Το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ που υπάγεται το Σωματείο   
 Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα αυτών που το υπογράφουν. 

Ε) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ: 
 Οι μετακινούμενοι που αλλάζουν Νομό  (εξαιρείται η Ορεστιάδα) και αγωνίζονται: 
- Στο διασυλλογικό πρωτάθλημα 
- Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα ηλικιακών κατηγοριών (προκριματικές και τελικές φάσεις) 
- Σε διοργανώσεις που η Ομοσπονδία αποφασίζει ότι αποζημιώνονται και δημοσιεύει την απόφασή της αυτή επίση-
μα.  
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