ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ VOLLEYLEAGUE

Σε εκτέλεση των άρθρων 21 και 22 του κανονισμού σχέσεων σωματείων και αμειβομένων
πετοσφαιριστών

όπως

συμφωνήθηκε

και

ισχύει

(ΦΕΚ

Υ.Α.

343869/20330/3484/75/ΦΕΚ/Β΄/2735/16-12-2015), συγκροτείται τριμελής επιτροπή ελέγχου
σωματείων – ΤΑΑ της οποίας η σύνθεση, τα καθήκοντα, τυχόν αποζημίωση των μελών και
λοιπά θέματα λειτουργίας της περιγράφονται κατωτέρω:

1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α. Η Επιτροπή Αδειοδότησης των σωματείων-ΤΑΑ ή ΑΑΕ αποτελείται από τρεις (03) συνολικά
εκπροσώπους της Ομοσπονδίας, του συνδέσμου που εκπροσωπεί τους αμειβόμενους
πετοσφαιριστές και της ένωσης των νομικών προσώπων ΤΑΑ/ΑΑΕ που συμμετέχουν στο
πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Πετοσφαίρισης, ήτοι στην προκειμένη περίπτωση της
Ε.Ο.ΠΕ., του ΠΑ.Σ.Α.Π. και της Ε.Σ.Α.Π. (Ένας (01) από κάθε Φορέα).
Οι εκπρόσωποι αυτοί όπως και οι αναπληρωματικοί τους επιλέγονται από τους παραπάνω
φορείς και λίστα με τα ονόματα τους αποστέλλεται στην ΕΣΑΠ μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους,
προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι τριμελής, (συγκροτούμενη από,
κατά προτίμηση, νομικούς) και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (03) μέλη
της δηλαδή εκπροσωπούνται και οι τρεις (03) φορείς. Προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη
επίτευξης απαρτίας, η συνεδρίαση αναβάλλεται και η Επιτροπή συνεδριάζει εκ νέου, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος, το αργότερο μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Ιουλίου
(για τον έλεγχο που διεξάγεται κάθε Ιούλιο) και την 15η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου (για τον
έλεγχο που διεξάγεται κάθε Δεκέμβριο), οπότε και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα
δύο (02) μέλη της.
Η προεδρία της ασκείται από τον εκάστοτε εκπρόσωπο της ΕΣΑΠ.
Β. Στη συνεδρίαση μπορεί να καλείται κατά την κρίση της Επιτροπής, ο Διευθυντής (ή άλλος
διοικητικός και θεσμικός παράγοντας του) κάθε Φορέα, προκειμένου, εφόσον κριθεί αναγκαίο,
να υποβοηθήσει την Επιτροπή στην τήρηση των όρων του παρόντος Κανονισμού και στην
ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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Σε περίπτωση που (αντίστοιχα) κριθεί απαραίτητο από τους εκπροσώπους των Φορεών - μέλη
της Επιτροπής, στη συνεδρίαση μπορεί να παραστούν και οι Πρόεδροι των ανωτέρω Φορέων.
Γ. Για τη διαμόρφωση της Απόφασης, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα μέλη της Επιτροπής,
των οποίων η ψήφος είναι μονή,(σε περίπτωση και μόνον, παρουσίας δύο μελών, κατά τα
οριζόμενα στην παρ.Α του παρόντος, για τη νόμιμη λήψη απόφασης θα λαμβάνεται υπόψη η
ψήφος ενός ανεξάρτητου αναπληρωματικού μέλους, το οποίο θα πρόκειται για πρόσωπο με
πολυετή και διακριβωμένη προσφορά στο χώρο της ελληνικής πετοσφαίρισης και θα ορίζεται
κατόπιν ομόφωνης απόφασης των τριών Φορέων, το αργότερο μέχρι την πρώτη συζήτηση της
Επιτροπής για έκαστη περίοδο ελέγχου) και κανένας άλλος από τους παρισταμένους.
2. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
Α. Η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα νομίμου
εκπροσώπου ενός από τους εμπλεκόμενους ήτοι του Σωματείου-ΤΑΑ που ελέγχεται. Επίσης,
εξαιρούνται από τη σύνθεση της Επιτροπής μέλη που συνδέονται συγγενικά (έως και σε β’
βαθμό) με έναν από τους εμπλεκόμενους.
Β. Μετά από γραπτή αίτηση μπορεί να ζητηθεί η εξαίρεση μέλους της Επιτροπής, για
οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους.
Τεκμηριωμένη αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται εντός 24ώρου από την κοινοποίηση της σύνθεσης
της Επιτροπής. Η αίτηση εξαίρεσης εξετάζεται από κάθε μέλος χωριστά και η περί εξαίρεσης
απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Επιτροπής. Η περί εξαίρεσης απόφαση
κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους, μαζί με την τυχόν νέα σύνθεση της και με τον προσδιορισμό
τυχόν νέας ημερομηνίας συνεδρίασης, αυθημερόν ή εντός της επόμενης ημέρας από την
υποβολή της αίτησης εξαίρεσης.
3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Επιτροπή επιλαμβάνεται και κρίνει εφόσον λάβει υπ’ όψιν της:
α. Συμβόλαια της αμέσως παρελθούσης αγωνιστικής περιόδου, αυτής για την οποία ζητείται η
αδειοδότηση
β. Ιδιωτικά συμφωνητικά διακανονισμού παλαιοτέρων οφειλών, που έχουν διακανονισθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού σχέσεων σωματείων και αμειβομένων
πετοσφαιριστών,
γ. Ιδιωτικά συμφωνητικά διακανονισμού οφειλών της υπό κρίση – τελευταίας αγωνιστικής
περιόδου,
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δ. Υπεύθυνες δηλώσεις ρύθμισης οφειλών και είσπραξης συμφωνηθέντων τακτικών και
έκτακτων αποδοχών δυνάμει συμβολαίου και κατά οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου
21 του Κανονισμού σχέσεων σωματείων και αμειβομένων πετοσφαιριστών,
ε. Αποδεικτικά τραπεζών για την καταβολή ποσών από τις ανωτέρω αναφερόμενες αιτίες
Η Επιτροπή δύναται σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αθλητή και του ελεγχόμενου
ΤΑΑ/Σωματείου ή ΑΑΕ, περί του τελικού ποσού οφειλής παρελθόντων ετών, να ασκεί ρόλο
διαμεσολαβητή προκειμένου να βρεθεί η πλέον συμφέρουσα λύση και για τις δύο πλευρές,
χωρίς η διαμεσολάβησή της αυτή να υποκαθιστά σε καμία περίπτωση, την, κατά νόμο, (άρθρα
95 επ.) αρμόδια για την επίλυση οικονομικών διαφορών, ΕΕΟΔΑΠ.
Επί της χορήγησης σχετικής άδειας στο επερχόμενο πρωτάθλημα τηρώντας την ακόλουθη
διαδικασία: συγκεντρώνει επικυρωμένα συμβόλαια απερχόμενης αγωνιστικής περιόδου όλων
των σωματείων – ΤΑΑ, τα οποία κατά την κατάταξή τους στο πίνακα Πρωταθλήματος έχουν τις
αγωνιστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο επερχόμενο Πρωτάθλημα και ιδιωτικά
συμφωνητικά ή άλλα αποδεικτικά της ρύθμισης οφειλής παρελθόντων ετών κατά το
προαναφερθέν άρθρο, έγγραφα και ελέγχει την τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων εκ
μέρους αυτών (των σωματείων –ΤΑΑ). Η Επιτροπή καλεί τα σωματεία-ΤΑΑ να καταθέσουν
αποδεικτικά κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δόσεων που αφορούν τη ρύθμιση
οφειλών παρελθόντων ετών κατά το προηγούμενο άρθρο ή σε σχέση με τις οικονομικές
υποχρεώσεις της απελθούσης αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται ότι, για την απόδειξη
αποπληρωμής όρων των συμβολαίων, από τη σεζόν 2016-17 η Επιτροπή θα δέχεται ως
αποδεικτικά πληρωμής, αποκλειστικά και μόνο αποδεικτικά κατάθεσης σε τραπεζικούς
λογαριασμούς. Για την αποπληρωμή δόσεων Διακανονισμού Οφειλών, η προϋπόθεση
αποπληρωμής μέσω Τραπέζης ισχύει άμεσα, με την υπογραφή του παρόντος.
Ταυτόχρονα οι αθλητές υποχρεούνται να καταθέσουν αντίστοιχα υπεύθυνη δήλωση
αποπληρωμής του κατά περίπτωση ποσού διακανονισμού ή εξόφλησης τακτικών και έκτακτων
αποδοχών έως και τον προηγούμενο μήνα ή αντίθετα να θέσουν υπ’ όψιν της Επιτροπής την
απαίτησή τους από οποιαδήποτε αιτία.
Η Επιτροπή ασκεί την πιο πάνω δικαιοδοσία της εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Κανονισμού
σχέσεων σωματείων και αμειβομένων πετοσφαιριστών, τα προβλεπόμενα στον παρόντα
Κανονισμό, καθώς και τα προβλεπόμενα στον εκάστοτε Αθλητικό Νόμο, όπως οι παραπάνω
διατάξεις ισχύουν κάθε φορά.
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4. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ΕΣΑΠ όχι αργότερα από την 10η Ιουλίου του εκάστοτε
έτους (για τον έλεγχο της Αδειοδότησης) και την 10η Δεκέμβρη (για τον έλεγχο εξόφλησης
δόσεων του Διακανονισμού Παλαιοτέρων Οφειλών), οφείλει δε να εκδώσει τη σχετική της
απόφαση το αργότερο μέχρι τις 21/07 και 15/12, αντίστοιχα, εκάστου έτους.
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Α. Όλες οι επικοινωνίες που αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της επιτροπής διεξάγονται
γραπτώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Β. Ελέγχεται κάθε σωματείο –ΤΑΑ για κάθε φυσικό πρόσωπο αθλητή που αγωνίστηκε σε αυτό
την τελευταία (κατά τον έλεγχο του Ιουλίου) ή/και την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (κατά τον
έλεγχο του Δεκεμβρίου) και σε κάθε περίπτωση κάθε Σωματείο-ΤΑΑ που έχει κριθεί ότι
δικαιούται να συμμετάσχει στο επερχόμενο ημερολογιακά πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής
κατηγορίας Ανδρών – Volley League (Ιούνιος) ή συμμετέχει στο τρέχων πρωτάθλημα της
VolleyLeague (Δεκέμβριος).
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει από τους εμπλεκόμενους επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία που
τεκμηριώνουν την ακρίβεια των ισχυρισμών και των δηλώσεων.
Γ. Κάθε έγγραφο αποστέλλεται μέσω διαδικτύου ή μέσω fax στη γραμματεία της ΕΣΑΠ και
κοινοποιείται άμεσα στα μέλη της Επιτροπής. Η δε υπεύθυνη δήλωση του εκάστοτε αθλητή
πρέπει να αναφέρει:
Ι. τα στοιχεία του αθλητή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική
διεύθυνση ή fax),
ΙΙ. τα στοιχεία του ελεγχόμενου (επωνυμία σωματείου-ΤΑΑ / Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας και
στοιχεία επικοινωνίας),
ΙΙΙ. το κείμενο ή αναλυτική και συγκεκριμένη περιγραφή της υπό κρίση διαφοράς (ήτοι κατά τον
έλεγχο που διεξάγεται κάθε Δεκέμβριο, δηλώνει ότι δεν έχει καταβληθεί για τη ρύθμιση οφειλών
παρελθόντων ετών του παρόντος άρθρου και η δόση Νοεμβρίου πριν τον έλεγχο -κατά την εν
λόγω διαδικασία δηλαδή ελέγχεται η καταβολή του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης οφειλών
παρελθόντων ετών από Ιούλιο έως και Νοέμβριο- ενώ κατά τον έλεγχο που διεξάγεται κάθε
Ιούλιο ότι δεν έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις οικονομικές υποχρεώσεις της απελθούσης
αγωνιστικής περιόδου ή ότι δεν τηρεί την ρύθμιση οφειλών παρελθόντων ετών ή και τα δυο)
Ι.V.τα αποδεικτικά της υπαγωγής σε ρύθμισης οφειλής καθώς και αυτά της μη τήρησής της
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(ενδεικτικά: αποφάσεις, πρακτικά της επιτροπής επί του τελικού ποσού απαίτησης, ιδιωτικά
συμφωνητικά ρύθμισης οφειλής, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, υπεύθυνη δήλωση),
αποδεικτικά ότι δεν έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις οικονομικές υποχρεώσεις της απελθούσης
αγωνιστικής περιόδου (υπεύθυνη δήλωση, συμβόλαιο).
Δ. Τα παραπάνω στοιχεία (TΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση
κρίσης και εφόσον απαιτηθεί ενημερώνεται ο αιτών τον έλεγχο για τη συμπλήρωση τυχόν
ελλείψεων.
Επίσης η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα – εφόσον κρίνει σκόπιμο – να ζητήσει συμπληρωματικά
στοιχεία πριν από την εξέταση της υπόθεσης.
Ε. Αίτημα αναβολής της ημερομηνίας συζήτησης υποβάλλεται εντός 24ώρου από την
κοινοποίηση της αρχικώς ορισθείσας ημερομηνίας.
Σε κάθε περίπτωση η μετ’ αναβολής συζήτηση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την 20η ημέρα του μηνός Ιουλίου και τη 15η ημέρα του
μηνός Δεκεμβρίου αντίστοιχα διαφορετικά δεν γίνεται αποδεκτό το αίτημα.
ΣΤ. Εάν το ελεγχόμενο ΤΑΑ ο ελεγχόμενος δηλώσει ότι συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του,
οφείλει μέχρι την 15η μέρα του μήνα Δεκεμβρίου ή την 20η μέρα του μήνα Ιουλίου αντίστοιχα να
έχει υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα συμμόρφωσης/καταβολής ποσού – ρύθμισης της οφειλής
στην επιτροπή.
Αποκλειστικά και μόνο τότε δε, ανακαλείται η απόφαση. Το αυτό συμβαίνει σε περίπτωση που
το σωματείο καταθέσει αποδεικτικά εξόφλησης (μέσω Τραπέζης) του καταγγέλλοντος, το
αργότερο μέχρι την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού από την
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

6. ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Α. Δικαίωμα παράστασης ενώπιον της Επιτροπής έχουν και τα δύο μέρη είτε αυτοπροσώπως
είτε δια νομίμου εκπρόσωπου ή άλλου ειδικού προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Β. Στην περίπτωση που τα εμπλεκόμενα μέρη δεν παρίστανται στη συνεδρίαση, οι απόψεις και
τα επιχειρήματα τους καθώς και τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία μπορούν να κατατίθενται
και με γραπτό υπόμνημα το αργότερο μέχρι την ημέρα συνεδρίασης.
Γ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εφόσον παρίστανται οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων
πλευρών, εκθέτουν τις απόψεις και τα επιχειρήματα τους, καταθέτουν τα σχετικά με την υπόθεση
στοιχεία και απαντούν σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής.
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Δ. Επισημαίνεται ότι η κάθε εμπλεκόμενη πλευρά φέρει το βάρος της απόδειξης των
ισχυρισμών που διατυπώνει. Σε κάθε περίπτωση κανένα στοιχείο δεν μπορεί να γίνει δεκτό
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συζήτησης
Ε. Μετά τη λήξη της συζήτησης της κρινόμενης υπόθεσης τα εμπλεκόμενα μέρη αποχωρούν και
η Επιτροπή συσκέπτεται προκειμένου να λάβει Απόφαση. Τα μέλη της Επιτροπής καταθέτουν
τις απόψεις τους και αποφασίζουν με φανερή ψηφοφορία κατά πλειοψηφία. Η φάση αυτή της
διαδικασίας είναι απολύτως εμπιστευτική και τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται να μη
μεταφέρουν σε τρίτους πληροφορίες από τις συνεδριάσεις και ιδιαίτερα τις απόψεις που
ανταλλάσσονται κατά τη διαβούλευση.
7. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α. Αν δεν είναι δυνατός ο σχηματισμός ασφαλούς γνώμης από τα στοιχεία που
προσκομίσθηκαν στη συνεδρίαση, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία από τα
εμπλεκόμενα μέρη. Η αποστολή των ανωτέρω αιτηθέντων στοιχείων θα πρέπει να ολοκληρωθεί
το αργότερο μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Ιουλίου και τη 15η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου
αντίστοιχα, σε αντίθετη δε περίπτωση η Επιτροπή αποφασίζει με βάση τα ήδη προσκομισθέντα
στοιχεία.
Β. Η δαπάνη και η ευθύνη για την προσκόμιση των στοιχείων αυτών βαρύνει το/τα εμπλεκόμενα
μέρη.
Γ. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα εφ’ όσον κατά την εξέταση της υπόθεσης προκύψουν
παραβάσεις του Κανονισμού Σχέσεων Αθλητών-ΤΑΑ του άρθρου 87 του ν.2725/99,
αποκλειστικά περί επιβολής προστίμου σε βάρος του αθλητή, να τις συμπεριλάβει στην
απόφαση της. Σε κάθε περίπτωση η σχετική παράβαση και η επιβολή προστίμου σε βάρος του
αθλητή θα πρέπει να έχει επιβληθεί νομίμως.
Δ. Η Επιτροπή ελέγχει τα σχετικά με την τήρηση της ρύθμισης οφειλών παρελθόντων ετών του
άρθρου 21 και 22 του Κανονισμού σχέσεων σωματείων και αμειβομένων πετοσφαιριστών όπως
ισχύει και την εξόφληση των συμβολαίων της αμέσως πριν την συνεδρίαση απελθούσας
αγωνιστικής περιόδου.
Κατά τον έλεγχο που διεξάγεται κάθε Δεκέμβριο, η εν λόγω Επιτροπή και σε περίπτωση
διαπίστωσης της παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, ήτοι εφόσον δεν έχει καταβληθεί
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για τη ρύθμιση οφειλών παρελθόντων ετών του παρόντος άρθρου και η δόση Νοεμβρίου πριν
τον έλεγχο -κατά την εν λόγω διαδικασία δηλαδή ελέγχεται η καταβολή του συνόλου των δόσεων
της ρύθμισης οφειλών παρελθόντων ετών από Ιούλιο έως και Νοέμβριο- επιβάλλει τις ποινές:
της περικοπής κάθε χορηγίας, της μη έγκρισης συμβολαίων β΄ μεταγραφικής περιόδου και της
μη έκδοσης δελτίου από την ΕΟΠΕ. Ο εν λόγω έλεγχος υποχρεωτικά περατώνεται έως την 15 η
Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατά τον έλεγχο που διεξάγεται κάθε Ιούλιο και αφορά τη χορήγηση της
σχετικής άδειας συμμετοχής, του σωματείου-ΤΑΑ, στο Πρωτάθλημα της ΕΣΑΠ, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 22 του Κανονισμού σχέσεων σωματείων και αμειβομένων
πετοσφαιριστών η ποινή που επιβάλλεται σε περίπτωση διαπίστωσης της παραβίασης των
περιγραφόμενων υποχρεώσεων είναι αποκλειστικά αυτή της απαγόρευσης συμμετοχής στο
Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Πετοσφαίρισης της επερχόμενης αγωνιστικής
περιόδου.
8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται εντός 3 ημερών στα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα το
περιεχόμενο τους καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα της ΕΣΑΠ και του ΠΑΣΑΠ, η οποία είναι
ελεύθερα προσπελάσιμη μέσω του διαδικτύου σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Επίσης, οι οριστικές αποφάσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
(Ε.Ε.Α.).
Οι αποφάσεις είναι άμεσα εκτελεστές από την ημερομηνία της κοινοποίησης τους, εκτός αν
άλλως ορίζεται από την Επιτροπή , υπόκεινται όμως σε ανάκληση υπό τους όρους των
προαναφερθέντων.
9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1)Από δημοσίευσης του Κανονισμού σχέσεων σωματείων και αμειβομένων πετοσφαιριστών
και μόνο εφόσον ενεργοποιηθεί και τηρείται αναβαθμισμένος θεσμός της ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ των
σωματείων-ΤΑΑ όπως περιγράφεται στο παρόν κανονισμό, αναστέλλονται -σε κάθε
περίπτωση- όλες οι διαδικασίες και τυχόν πρόσθετες πειθαρχικές κυρώσεις και ποινές, σε
βάρος των οφειλετών σωματείων-ΤΑΑ και των εκπροσώπων τους, όπως αυτές, καθορίζονται
από τα άρθρα 78 παρ.2 και 4, 82 (εξαιρουμένης της περίπτωσης του άρθρου 80), 95 παρ.5 και
118 Α του ν.2725/99, ήτοι πειθαρχικές ποινές απαγόρευσης εγγραφών-μετεγγραφών,
πειθαρχικές ποινές από μη λήψη πιστοποιητικού συμμόρφωσης στις διατάξεις του αθλητικού
νόμου εκ μέρους ΕΕΑ, πειθαρχική ποινή αφαίρεσης βαθμών μίας νίκης εφόσον τηρείται ο δια
του παρόντος άρθρου διακανονισμός και εκπληρώνονται οι όροι της ρύθμισης οφειλών
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παρελθόντων ετών.
2) Εξαιρούνται από την εν λόγω ρύθμιση και άρα ισχύουν οι ανωτέρω κυρώσεις και ποινές,
μόνον για τις περιπτώσεις, οι οποίες -κατά την έναρξη ισχύος της ρυθμίσεως- θα αφορούν
απαιτήσεις αθλητών που έχουν καταστεί ήδη τελεσίδικες ή έχουν ως προς αυτές ασκηθεί και
συζητηθεί εφέσεις και αναμένεται επ΄ αυτών απόφαση από το δευτεροβάθμιο όργανο.
Επίσης, οι ανωτέρω κυρώσεις-ποινές θα επανισχύσουν σε περίπτωση

μη τήρησης,

κατάργησης ή μονομερούς τροποποίησης του θεσμού της αδειοδότησης από την ΕΣΑΠ, όπως
αυτή αναλυτικά έχει συμφωνηθεί κατωτέρω ή στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος
άρθρου.
Κατά τον έλεγχο που διεξάγεται κάθε Ιούλιο και αφορά τη χορήγηση της σχετικής άδειας
συμμετοχής, του σωματείου-ΤΑΑ, στο Πρωτάθλημα της ΕΣΑΠ, κατά τα οριζόμενα στο επόμενο
άρθρο η ποινή που επιβάλλεται σε περίπτωση διαπίστωσης της παραβίασης των
περιγραφόμενων υποχρεώσεων είναι αποκλειστικά αυτή της απαγόρευσης συμμετοχής στο
Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Πετοσφαίρισης της επερχόμενης αγωνιστικής
περιόδου. Η σχετική δε απόφαση της Επιτροπής, κοινοποιείται στην αρμόδια Επιτροπή
Επαγγελματικού Αθλητισμού.
3) Σε περίπτωση, κατά την οποία, το ΤΑΑ-σωματείο δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα δύο (2),
τουλάχιστον, συνεχόμενες, δόσεις που αφορούν στη ρύθμιση οφειλών παρελθόντων ετών κατά
το παρόν άρθρο, τότε σωρευτικά και για όσο χρονικό διάστημα δεν τηρείται αυτή:
α/Καθίσταται

ληξιπρόθεσμο και

απαιτητό το σύνολο του ποσού της

οφειλής

(συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας), το οποίο υπήχθη στην ρύθμιση.
β/Αναβιώνουν όλες οι διαδικασίες, διώξεις και πειθαρχικές ποινές, οι οποίες προβλέπονται στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ή άλλους κανονισμούς και το ν.2725/1999, ενώπιον των
αρμοδίων, κατά περίπτωση, οργάνων.
γ/ Αναστέλλεται υποχρεωτικά η καταβολή τυχόν χορηγιών από την ΕΣΑΠ προς το σωματείο και
δεν εγκρίνονται συμβόλαια εγγραφών/μετεγγραφών αμειβομένων πετοσφαιριστών του. Αυτές
όπως και όλες οι υπόλοιπες κυρώσεις-ποινές, υποχρεωτικά προβλέπονται στην Προκήρυξη του
Πρωταθλήματος, τον Εσωτερικό και Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΣΑΠ και/ή της ΕΟΠΕ ή
οποιοδήποτε άλλο Κανονισμό απαιτείται.
δ/ Η μη τήρηση της ρύθμισης οφειλών παρελθόντων ετών κατά το παρόν άρθρο εκ μέρους του
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σωματείου-ΤΑΑ, λαμβάνεται υπόψη, μετά από επίκληση του αθλητή, κατά τη διαδικασία
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ του ΤΑΑ-σωματείου από την ΕΣΑΠ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.
4) Στην ρύθμιση οφειλών παρελθόντων ετών δύναται με δήλωσή τους να υπεισέρχονται και
αλλοδαποί αθλητές-μη μέλη του ΠΑΣΑΠ, οι οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε σωματείαΤΑΑ, κατά την περίοδο ,την οποία, η παρούσα αφορά.
5) Σε περίπτωση υποβιβασμού του σωματείου-ΤΑΑ που έχει υπαχθεί στο διακανονισμό από
την Α1 σε κατώτερη-μη επαγγελματική-κατηγορία, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του δυνάμει
της ρύθμισης οφειλών παρελθόντων ετών υφίστανται και ισχύουν ως προς το ερασιτεχνικό
σωματείο σύμφωνα με όρους που θα περιληφθούν υποχρεωτικά και στον αντίστοιχο Γενικό
Κανονισμό Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή/ και Πειθαρχικό Δίκαιο της ΕΟΠΕ
μέσα ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
6) Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των ανωτέρω όρων -για την απόδειξη των οποίων
λαμβάνονται υπ’ όψιν σωρευτικά τα έγγραφα του σωματείου -ΤΑΑ και του κάθε πετοσφαιριστήόπως περιγράφηκαν στα άρθρα του παρόντος Κανονισμού, εκ μέρους του σωματείου-ΤΑΑ, η
αρμόδια Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΣΑΠ δεν χορηγεί τη σχετική άδεια συμμετοχής στο
επερχόμενο πρωτάθλημα (η οποία προβλέπεται και στην σχετική Προκήρυξη του
Πρωταθλήματος και στους οικείους Κανονισμούς) χωρίς να αποκλείεται η επιβολή πρόσθετων
ποινών, π.χ όσων υφίστανται σε περιπτώσεις μη τήρησης ρύθμισης οφειλών παρελθόντων
ετών του προηγούμενου άρθρου ήτοι η μη επικύρωση συμβολαίων/μετεγγραφών από την
αρμόδια Επιτροπή και το ΔΣ της ΕΣΑΠ, και η περικοπή ή αναστολή πληρωμής χορηγίας από
την ΕΣΑΠ και η μη έκδοση δελτίου αθλητή από την ΕΟΠΕ κλπ.
Εκπλήρωση των όρων της παρούσας και άρα ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος
για τη χορήγηση της σχετικής άδειας λογίζεται για τη μεν ρύθμιση οφειλών παρελθόντων ετών
η καταβολή μέχρι και της δόσης του Ιουνίου πριν από την αδειοδότηση για τη δε απελθούσα
αγωνιστική περίοδο η πλήρη εξόφληση του ποσού του συμβολαίου.
7) Η μη χορήγηση της άδειας συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής ΚατηγορίαςVolleyleague του παρόντος άρθρου λόγω της μη τήρησης εκ μέρους των σωματείων- ΤΑΑ ή ΑΑΕ
των υποχρεώσεων τους, θεωρείται σοβαρή παράβαση νόμου, η οποία επισύρει τη μη χορήγηση
του σχετικού πιστοποιητικού από την ΕΕΑ ή άλλη τυχόν αρμόδια επιτροπή ή αρχή, σύμφωνα
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με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 77A παρ.3 του ν.2725/1999, όπως ισχύει με εντεύθεν
προβλεπόμενες πειθαρχικές και άλλες ποινές.
8) Σε περίπτωση υποβιβασμού σωματείου-ΤΑΑ που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση παρελθόντων
ετών από την Α1 σε κατώτερη-μη επαγγελματική-κατηγορία, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του
βάσει διακανονισμών συνεχίζουν να ισχύουν ως προς το ερασιτεχνικό σωματείο και σε
περίπτωση μη τήρησής τους, το σωματείο αυτό να αντιμετωπίζει τις κυρώσεις που θα
προβλεφθούν από τον αντίστοιχο Κανονισμό της ΕΟΠΕ.
Το σωματείο το οποίο έχει μεν υποβιβαστεί ισχύοντος σχετικού διακανονισμού και το οποίο,
ακολούθως έχει κατακτήσει αγωνιστικά την άνοδο στην Α1 Εθνική Κατηγορία, θα μπορεί να
αγωνιστεί σε αυτήν μόνον κατόπιν τακτοποίησης της ήδη ανειλημμένης ρυθμίσεως, η οποία θα
αφορά την καταβολή πέντε (5) τουλάχιστον δόσεων βάσει του διακανονισμού, που οφείλονται
για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31/05 του έτους μέσα στο οποίο κατακτήθηκε η άνοδος του
σωματείου στην Α1 Εθνική Κατηγορία.
Τέλος, κάθε σωματείο το οποίο έχει κατακτήσει αγωνιστικά την συμμετοχή στην Α1 Εθνική
Κατηγορία πλην όμως δεν είχε υπαχθεί στη ρύθμιση οφειλών παρελθόντων ετών του
προηγούμενου άρθρου, οφείλει από την κατακύρωση του Πίνακα Κατάταξης του αντίστοιχου
Πρωταθλήματος και την εξασφάλιση της συμμετοχής στην Α1 Εθνική Κατηγορία, και μέχρι την
ημέρα της χορήγησης άδειας συμμετοχής στο Πρωτάθλημα από την Επιτροπή αδειοδότησης,
να έχει υπάγει χρέη ληξιπρόθεσμα και απαιτητά στην ρύθμιση οφειλών παρελθόντων ετών του
προηγούμενου άρθρου και να έχει προκαταβάλλει ποσό ίσο τουλάχιστον με 5 δόσεις, όπως
αυτές θα έχουν προκύψει από τον διακανονισμό ανά ποσό απαίτησης. Σε περίπτωση που το
σωματείο-ΤΑΑ δεν συμμορφωθεί με την ανωτέρω υποχρέωση, δεν θα του χορηγείται άδεια
συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας – Volleyleague.
Αναφορικά με τις δύο (2) προαναφερθείσες περιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή
σωματείου – ΤΑΑ από την Α2 στην Α1 Εθνική Κατηγορία, σχετική πρόβλεψη θα υπάρξει, σε
αντίστοιχους κανονισμούς και προκηρύξεις πρωταθλήματος των εμπλεκόμενων φορέων.
Επιπλέον και προς αυτό το σκοπό η ΕΣΑΠ και η ΕΟΠΕ οφείλουν να ενημερώνουν με την
κατακύρωση του πίνακα κατάταξης του Πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας στα
σωματεία που κατέκτησαν τη θέση και τη συμμετοχή στην Α1 Εθνική Κατηγορία όπως προβούν
στην τακτοποίηση των προαναφερθέντων υποχρεώσεων ανάλογα με το αν είχαν ή όχι υπαχθεί
στη ρύθμιση οφειλών παρελθόντων ετών.
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10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τυχόν αποζημιώσεως στα μέλη της Επιτροπής βαρύνει τον κάθε φορέα χωριστά!
11. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Επιτροπή

τηρεί αρχείο των προσκομισθέντων στοιχείων και αποτελεί ευθύνη των

εμπλεκομένων να τα παραλάβουν – εφόσον το επιθυμούν ‐ από τα γραφεία της ΕΣΑΠ εντός
2 ημερών από τη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Τα εμπλεκόμενα μέρη με βάση τις αρχές της αυτοδέσμευσης παραιτούνται αυτομάτως,
οριστικώς και αμετακλήτως από τυχόν προσφυγή τους, για οποιονδήποτε λόγο, στην τακτική
δικαιοσύνη εναντίον του ΠΑΣΑΠ, ΕΣΑΠ και ΕΟΠΕ ή και των μελών των Επιτροπών, με αίτημα
την αποκατάσταση ηθικής ή υλικής ζημίας, που τυχόν υπέστησαν από αποφάσεις της εν λόγω
Επιτροπής.

Συμφωνήθηκε και υπογράφηκε από τους εκπροσώπους των τριών Φορέων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΠΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΑΠ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΣΑΠ
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