Επιτροπή Αδειοδότησης & Ένταξης σε Διακανονισμό (ΕΣΑΠ)
(βάσει του άρθρου 21 & 22 Κανονισμού Σχέσεων Αθλητών - ΤΑΑ, ΦΕΚ Β' 2735/16.12.2015)

Διαδικασία Ένταξης Αθλητών & Σωματείων στο Διακανονισμό Οφειλών Παρελθόντων Ετών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ:…………………………………………………………………………
ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΤΑΑ (ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ):…………………………………………………………………….

1

□

Έγγραφο αίτημα ένταξης του αθλητή στο Διακανονισμό, με συνημμένα αντίγραφα αποδεικτικών της
οφειλής (αποφάσεις δικαστηρίων, διαταγές πληρωμής, κινήσεις λογαριασμού, αποδείξεις κτλ)
Π.χ.
Σας γνωστοποιώ την πρόθεσή μου να ενταχθώ στο Διακανονισμό Οφειλών Παρελθόντων
Ετών, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ ΕΣΑΠ, ΠΑΣΑΠ, ΕΟΠΕ και υπάρχει στον Κανονισμό Σχέσεων
Αθλητών-ΤΑΑ. Οι οφειλές προέρχονται από το Σωματείο/ΤΑΑ ............................ στο οποίο παρήχα
υπηρεσίες τη/τις σεζόν 20...- 20... Παρακαλώ όπως η Επιτροπή προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
Ενημέρωση του Σωματείου/ΤΑΑ από την Επιτροπή Αδειδότησης

3

□
□

4

□

Έγγραφη βεβαίωση του Σωματείου/ΤΑΑ ότι αποδέχεται την οφειλή …………………€ προς τον Αθλητή
…………… που αφορούν την/τις αγωνιστικές περιόδους 20….- 20….

5

□

6

□

Έγγραφη βεβαίωση του Αθλητή ότι έχει αποδέχεται το ύψος της οφειλής του Σωματείου/ΤΑΑ προς
το πρόσωπό του για τη/τις σεζόν………………
Ενημέρωση του Αθλητή από την Επιτροπή Αδειδοδότησης σχετικά με τη έγγραφη αποδοχή της
οφειλής εκ μέρους του Σωματείου/ΤΑΑ

7

□

8

Υπογραφή Εκπροσώπου Σωματείου

9

□
□

10

□

Έγκριση Ιδ. Συμφωνητικών από την Επιτροπή Αδειοδότησης και διανομή υπογεγραμμένων Ιδ.
Συμφωνητικών στα συμβαλλομενα μέρη

11

□

12

□

Ένταξη της συμφωνίας στις υπό εξέταση υποθέσεις από την Επιτροπή Αδειοδότησης, βάσει των
άρθρων 21 & 22 του Κανονισμού Σχέσεων Αθλητών-ΤΑΑ (ΦΕΚ β', 2735/16.12.2015)
Εξέταση της αποπληρωμής των δόσεων από την Επιτροπή Αδειοδότησης στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες

13

□

Επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας εκ μέρους του

*

Σε περίπτωση μη συμφωνίας για το ύψος της οφειλής ή την ύπαρξη οφειλής, η Επιτροπή
Αδειοδότησης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, αναλαμβάνει ρόλο Διαμεσολαβητή,
προκειμένου να εξευρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση.

2

Επιβεβαίωση ποσού οφειλής / Συμφωνία και των δύο πλευρών *

Σύνταξη Ιδ. Συμφωνητικού (Υπάρχει έτοιμο Προσχέδιο) σε 7 αντίτυπα (Επιτροπή, ΕΣΑΠ, ΠΑΣΑΠ,
ΕΟΠΕ, Αθλητής, Σωματείο, Εφορία), σύμφωνα με τους όρους (μίνιμουμ περιεχόμενο) του άρθρου 21
του Κανονισμού Σχέσεων Αθλητών-ΤΑΑ (ΦΕΚ β', 2735/16.12.2015)

Υπογραφή Αθλητή ή πληρεξούσιου δικηγόρου-εκπρόσωπο Αθλητή

