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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο ΠΑ.Σ.Α.Π. στα πλαίσια της προσπάθειας 
αναβάθµισης της παρεχόµενης προς τα µέλη του 
ενηµέρωσης, δηµιούργησε αυτό το φυλλάδιο που 
σκοπό έχει να µας κάνει όλους γνώστες των βασικών  
σηµείων του Κανονισµού Σχέσεων αθλητών - ΤΑΑ. 
Το έντυπο αυτό υπάρχει και σε ψηφιακή µορφή 
στο site του Συνδέσµου www.pasap.gr και θα σταλεί 
σε όλους σας και µέσω e-mail.

Στο έντυπο θα βρείτε:
- τα κυριότερα σηµεία του Κανονισµού Σχέσεων αθλητών - ΤΑΑ 
(συµβόλαια, ασφαλιστικό, κτλ)
- συµβουλές και σηµεία του συµβολαίου που πρέπει να προσέχετε
- γενικές πληροφορίες

Αν παρ'όλα αυτά έχετε κάποιες απορίες µην διστάσετε να επικοινωνήσετε 
µε τον Σύνδεσµό µας.

Τέλος, εύχοµαι την βελτίωση των συνθηκών της αµειβόµενης 
πετοσφαίρισης, µε απαραίτητη προϋπόθεση την µεγαλύτερη συµµετοχή 
στη λήψη των αποφάσεων, των πρωταγωνιστών του αθλήµατος, 
των αθλητών.

Καλή ανάγνωση!



Περιεχόµενο ΣυµβολαίουΠεριεχόµενο Συµβολαίου

H χρονική διάρκεια της ισχύος του,καθώς και οι όροι λύσης
και καταγγελίας αυτού.

Tα χρηµατικά ποσά που κατέβαλε το σωµατείο − TAΑ προς τον πετοσφαιριστή 
και προς το σωµατείο που ανήκει ο πετοσφαιριστής (ηµεδαπός ή αλλοδαπός).

Οι αµοιβαίες υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών.

Oι κάθε είδους παροχές (τακτικές και έκτακτες) του σωµατείου − TAΑ, προς τον 
πετοσφαιριστή, οι οποίες πρέπει να ορίζονται και να χαρακτηρίζονται ρητά. 
Συµβόλαια που συµπεριλαµβάνουν σε ένα ποσό τακτικές και έκτακτες παροχές 
δεν θα εγκρίνονται.

H µνεία ότι όλες οι µεταξύ τους σχέσεις διέπονται από τις διατάξεις 
του Κανονισµού Σχέσεων σωµατείων και αµειβόµενων πετοσφαιριστών 
του άρθρου 87 του Ν. 2725/99 .

H µνεία ότι οι κάθε είδους διαφορές που προκύπτουν από τις σχέσεις 
τους υπάγονται στη δικαιοδοσία των αρµοδίων κατά περίπτωση αθλητικών 
οργάνων της ΕΣΑΠ και EOΠE που είναι αρµόδια 
για τα Τµήµατα Αµειβόµενων Πετοσφαιριστών.

H πλήρης διεύθυνση της κατοικίας του Πετοσφαιριστή καθώς και ο διορισµός 
αντικλήτου αυτού για τις προς αυτόν κοινοποιήσεις κάθε είδους εγγράφων 
του σωµατείου − TAΑ και των αρµοδίων για την Πετοσφαίριση αρχών. 
Ως αντίκλητος µπορεί να ορισθεί δικηγόρος ή πρόσωπο που 
διαµεσολαβεί στην κατάρτιση των συµβολαίων µεταξύ 
αµειβόµενων αθλητών και σωµατείου − TAΑ (µάνατζερ) 
σύµφωνα µε το άρθρο 90§9 του ν. 2725/99 
και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθησόµενη Υπουργική Απόφαση, 
καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο.

Στο συµβόλαιο πρέπει να αναφέρονται:
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Τύπος Συµβολαίου − Επικύρωση 
από την ΕΣΑΠ
Τύπος Συµβολαίου − Επικύρωση 
από την ΕΣΑΠ

Οι τακτικές αποδοχές των αµειβοµένων πετοσφαιριστών καθορίζονται 
ελεύθερα µε το συµβόλαιο που υπογράφεται µεταξύ αυτών και του αντίστοιχου 
σωµατείου − TAΑ.

Το κατώτερο όριο των τακτικών µηνιαίων αποδοχών των αµειβοµένων πετοσφαιρι-
στών δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το αντίστοιχο κατώτατο όριο των αποδοχών 
που προβλέπονται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.

Προσοχή! 
Μην δέχεστε να υπογράφετε για δίωρη και τετράωρη απασχόληση, ιδίως όσοι δεν 
έχετε άλλη εργασία. ∆ικαιούστε επίδοµα ανεργίας και ιατροφαρµακευτική κάλυψη 
τα οποία επηρεάζονται από το σύνολο των ενσήµων. Τα ένσηµα είναι πολύ σηµαντικά. 
Μην τα «χαρίζετε» για κανέναν λόγο

Στους αµειβοµένους πετοσφαιριστές παρέχεται δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα 
και επίδοµα αδείας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας.

Σε περίπτωση που αθλητής κατά τη διάρκεια ισχύος του συµβολαίου του στρατεύεται 
και έχει ειδοποιήσει σχετικά το σωµατείο − TAΑ από την υπογραφή του συµβολαίου 
για την υποχρέωσή του αυτή, υποχρεούται να θέτει αυτόν στη διάθεση του σωµα-
τείου – TAΑ και κατά τη διάρκεια της στράτευσης. Το σωµατείο − TAΑ στην 
περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωµα λύσης συµβολαίου σε βάρος του πετοσφαιριστή. 
Αν όµως παρά την επίδειξη από µέρους 
του σωµατείου − TAΑ της απαιτούµενης επιµέλειας για εξασφάλιση αδειών 
και µεταθέσεως δεν καταστεί δυνατό να εξασφαλιστεί η τακτική παρουσία του 
στις εκδηλώσεις της οµάδας, τότε για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί αυτή η κα-
τάσταση ο αθλητής δικαιούται το 50% των τακτικών και έκτακτων παροχών που 
θα εισέπραττε στο διάστηµα αυτό.

Καθορισµός αποδοχών 
των πετοσφαιριστών
Καθορισµός αποδοχών 
των πετοσφαιριστών
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Tο συµβόλαιο µεταξύ σωµατείου − TAΑ Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών 
και πετοσφαιριστή συντάσσεται σε πέντε (5) αντίγραφα (ο ΠΑΣΑΠ προτείνει να 
υπογράφετε έξι (6) ώστε να κρατάτε το ένα µετά την υπογραφή του και µέχρι να 
λάβετε το εγκεκριµένο, που δικαιούστε, από την ΕΣΑΠ) και σε ειδικό έντυπο που 
χορηγείται από την ΕΣΑΠ.

Μετά τον τελικό έλεγχο του συµβολαίου και την καταχώρησή του στο τηρούµενο 
βιβλίο της ΕΣΑΠ, η τελευταία στέλνει από ένα (1) επικυρωµένο αντίγραφο 
στο σωµατείο – TAΑ και στον πετοσφαιριστή, ένα στην Ε.Ο.ΠΕ. συνοδευόµενο 
από αίτηµα για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας στον πετοσφαιριστή, 
ενώ έχει και την υποχρέωση να στείλει όµοιο αντίγραφο και στον ΠAΣAΠ.

H ευθύνη για την εµπρόθεσµη και παραδεκτή υποβολή των συµβολαίων βαρύνει 
αποκλειστικά το σωµατείο − TAΑ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής 
του συµβολαίου ή της τροποποίησης αυτού, το σωµατείο − TAΑ ευθύνεται έναντι 
του πετοσφαιριστή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία από την παράλειψη αυτή.

Χρονική διάρκεια του συµβολαίου

Η χρονική διάρκεια του συµβολαίου καθορίζεται ελεύθερα από 
τα συµβαλλόµενα µέρη, δεν επιτρέπεται όµως µε ποινή ακυρότητας να είναι 
µικρότερη από έξι (6) µήνες και µεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια. 

Σε κάθε περίπτωση η λήξη της χρονικής διάρκειας του συµβολαίου πρέπει να 
συµπίπτει µε την τελευταία πριν την έναρξη της µεταγραφικής περιόδου ηµέρα
(31 Μαΐου κάθε έτους).

Έκτακτες παροχές στον παρόντα κανονισµό θεωρούνται τα χρηµατικά ποσά 
(«πριµ» µετεγγραφών ή υπογραφής συµβολαίου) που συµφωνούνται µεταξύ σωµα-
τείων − TAΑ και αµειβοµένων πετοσφαιριστών υπέρ του πετοσφαιριστή, κατά την 
υπογραφή των συµβολαίων (αρχικών ή ύστερα από ανανέωση) συνεργασίας, 
τα οποία καταβάλλονται για όσο χρόνο διαρκεί το συµβόλαιο, ως εξής: 
το ένα τρίτο (1/3) αµέσως µε την υπογραφή του συµβολαίου, το δε υπόλοιπο (2/3) 
σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, την 30η Μαρτίου κάθε έτους. 
Είναι δυνατό το συµφωνούµενο ποσό να καταβληθεί και µε οποιοδήποτε 
(π.χ. µηνιαίως) άλλο τρόπο µε την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται 
στο συµβόλαιο και ότι οι µηνιαίες, διµηνιαίες κ.λπ. δόσεις θα είναι ισόποσες
και ισοµερώς κατανεµηµένες κατά τη διάρκεια της κάθε αγωνιστικής περιόδου.

Έκτακτες παροχέςΈκτακτες παροχές



∆ιακοπές και µηνιαία ανάπαυση 
των πετοσφαιριστών
∆ιακοπές και µηνιαία ανάπαυση 
των πετοσφαιριστών

Nα τηρούν, τις τεχνικού, αθλητικού και πειθαρχικού χαρακτήρα αποφάσεις 
και διατάξεις που κοινοποιούνται σ’ αυτούς από το σωµατείο στο οποίο ανήκουν.

Nα µην ασκούν άλλη αθλητική δραστηριότητα χωρίς ειδική γι’ αυτό άδεια 
του σωµατείου − TAΑ στο οποίο ανήκουν.

Nα συµµετέχουν εκτός των περιπτώσεων ασθενείας ή ατυχηµάτων πιστοποιού-
µενων από τον γιατρό του σωµατείου σε όλες τις προπονήσεις στις ώρες και σε 
τόπους οριζόµενους από το σωµατείο − TAΑ, καθώς και σε όλους τους αγώνες 
(επίσηµους ή φιλικούς) του σωµατείου, ανεξάρτητα µε τον τόπο τέλεσης αυτών 
(εσωτερικό ή εξωτερικό).

Nα χρησιµοποιούν τα από τα σωµατεία − TAΑ καθοριζόµενα µέσα µεταφοράς 
(ξηράς, θάλασσας, αέρα).

Nα ορίζουν την κατοικία τους στον υποδεικνυόµενο από το σωµατείο − TAΑ 
στο οποίο ανήκουν τόπο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο συµβόλαιο. 
Σε περίπτωση που η επιλογή του τόπου της κατοικίας τους επαφίεται από 
το σωµατείο − TAΑ στην διακριτική ευχέρεια του πετοσφαιριστή, αυτός οφείλει να 
γνωστοποιεί την ακριβή διεύθυνση της εκάστοτε κατοικίας του στο σωµατείο.

Κυρώσεις
Πετοσφαιριστής, ο οποίος παραβαίνει τα απέναντι στο σωµατείο − TAΑ που ανήκει 
καθήκοντά του, τιµωρείται ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης και µετά από 
προηγούµενη κλήση σε απολογία µε µία από τις ακόλουθες ποινές:

Επίπληξη
Πρόστιµο
Λύση του συµβολαίου
Οριστική διαγραφή από το Μητρώο Αµειβόµενων πετοσφαιριστών.
Οι ποινές της επίπληξης και του προστίµου επιβάλλονται από το TAΑ του σωµατείου 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον εσωτερικό κανονισµό, µε την προϋπόθεση να 
έχει λάβει γνώση αποδεδειγµένα του κανονισµού πριν τη τέλεση του παραπτώµατος 
ο πετοσφαιριστής.

Τυχόν άλλες έκτακτες παροχές (πριµ) για επίτευξη στόχων, νίκες κ.λπ. µπορούν να 
προβλέπονται στο συµβόλαιο. 

Οι πάσης φύσεως καταβολές (τακτικών ή έκτακτων αποδοχών) προς τους αθλητές 
διενεργούνται αποκλειστικά µέσω τραπεζικών λογαριασµών µε εντολές πληρωµής 
ή δίγραµµες επιταγές.

Μην δέχεστε να υπογράψετε, οποιαδήποτε προσθήκη αναφέρεται στην ΜΗ ευθύνη 
του Προέδρου του ΤΑΑ.
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O αµειβόµενος πετοσφαιριστής δικαιούται ετήσια άδεια τεσσάρων (4) εβδοµάδων, 
σε χρόνο που καθορίζεται από το σωµατείο − TAΑ ανάλογα µε τις αγωνιστικές 
του υποχρεώσεις. Κατά το χρόνο της άδειας καταβάλλονται στον πετοσφαιριστή 
οι τακτικές αποδοχές του, καθώς και το επίδοµα αδείας.

H κατά την προηγούµενη παράγραφο άδεια είναι συνεχής. Σε περίπτωση κατά την
οποία το σωµατείο − TAΑ ήθελε ανακαλέσει, ενώ διαρκεί η άδεια, τον πετοσφαιριστή 
στην έδρα του, έχει την υποχρέωση να καταβάλλει σ’ αυτόν τις δαπάνες της µετα-
κίνησής του αυτής και να του χορηγήσει αριθµό ηµερών άδειας, ίσο προς 
το υπολειπόµενο διάστηµα της κάλυψης των διακοπών του.
Tο σωµατείο − TAΑ οφείλει να χορηγεί στους πετοσφαιριστές του εβδοµαδιαία 
ανάπαυση 24 συνεχών ωρών, σε χρόνο που οι αγωνιστικές υποχρεώσεις 
της οµάδας το επιτρέπουν.
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Καθήκοντα – Υποχρεώσεις 
Πετοσφαιριστών
Καθήκοντα – Υποχρεώσεις 
Πετοσφαιριστών
Οι αµειβόµενοι πετοσφαιριστές έχουν υποχρέωση:



Πετοσφαιριστές που αδικαιολόγητα αρνούνται προσφορά των υπηρεσιών τους 
προς την Εθνική Οµάδα τιµωρούνται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της EOΠE µε ποινή αποκλεισµού από τους επίσηµους αγώνες του TAΑ που ανήκουν, 
τριών (3) τουλάχιστον αγωνιστικών ηµερών.

Σε περίπτωση υποτροπής η παραπάνω ποινή διπλασιάζεται σε ποινή έξι (6) τουλά-
χιστον αγωνιστικών ηµερών.

Πετοσφαιριστής ο οποίος αποκλείσθηκε από την Εθνική Οµάδα λόγω τραυµατισµού 
του ή ασθένειας, δεν µπορεί να µετέχει σε αγώνα του TAΑ που ανήκει πριν περά-
σουν οκτώ (8) ηµέρες από τον αγώνα της Εθνικής Οµάδας, στον οποίο δεν µετείχε 
εξαιτίας του παραπάνω λόγου.

H τυχόν συµµετοχή αυτού, σε αγώνα του ΤΑΑ του, συνιστά αντικανονική συµµετοχή 
που τιµωρείται αυτεπάγγελτα από την διοργανώτρια.

Εξαιρούνται οι πετοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίσθηκαν µε το σωµατείο − TAΑ, 

λόγω τραυµατισµού ή ασθενείας σε αγώνα πρωταθλήµατος ή κυπέλλου αµέσως 
προηγούµενου του αγώνα της Εθνικής Οµάδας.

Οι παραπάνω ρυθµίσεις ισχύουν αναλογικά και για τους αγώνες επίδειξης που
διοργανώνει η ΕΣΑΠ.

Κάλυψη αµειβοµένων πετοσφαιριστών σε περίπτωση τραυµατισµού σε αγώνες 
και προπονήσεις Εθνικών οµάδων.

Τυχόν τραυµατισµός αµειβοµένου πετοσφαιριστή σε αγώνες ή προπονήσεις 

της Εθνικής Οµάδας δεν αποτελεί λόγο λύσης του συµβολαίου. 
Οι δε οφειλόµενες στον πετοσφαιριστή από το συµβόλαιο τακτικές παροχές κατα-
βάλλονται κατά το διάστηµα της, από το λόγο αυτό αδυναµίας παροχής 
των υπηρεσιών του, από την EOΠE.

Στην περίπτωση αυτή η EOΠE υποχρεούται στην καταβολή και των τυχόν εκτάκτων 
παροχών τις οποίες θα απολάµβανε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα ο πετοσ-
φαιριστής αγωνιζόµενος στους αγώνες του σωµατείου − TAΑ, στο οποίο ανήκει. 
Η αποζηµίωση αυτή, συνολικά για τακτικές και έκτακτες παροχές, θα ανέρχεται
µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €). Σε περίπτωση που, το πα-
ραπάνω ποσό δεν καλύπτει την αποζηµίωση των τακτικών και έκτακτων παροχών, 
τότε το ΤΑΑ υποχρεούται να καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό.

Οι παραπάνω ρυθµίσεις ισχύουν αναλογικά και για την συµµετοχή του αθλητή σε 
αγώνα επίδειξης που διοργανώνει η ΕΣΑΠ.

Τέλος οι ως άνω ποινές του προστίµου και της επίπληξης ανακοινώνονται 
στον ενδιαφερόµενο πετοσφαιριστή µέσα σε 10 ηµέρες από την λήψη της σχετικής 
απόφασης και στον ΠΑΣΑΠ.
Το κατά την προηγούµενη παράγραφο εκάστοτε επιβαλλόµενο πρόστιµο 
δεν µπορεί να είναι ανώτερο του 5% του συνόλου των ετήσιων τακτικών 
και έκτακτων αποδοχών του πετοσφαιριστή.

Μείωση αποδοχών των πετοσφαιριστών σε περίπτωση αποκλεισµού 
τους από τους αγώνες

Σε περίπτωση αποκλεισµού του πετοσφαιριστή από τους αγώνες, 
επιβληθέντα από τις αρµόδιες αθλητικές αρχές, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
το σωµατείο − TAΑ δικαιούται να παρακρατεί την ολική αµοιβή των τακτικών µηνιαίων 
αποδοχών αυτού την αναλογούσα στο χρόνο διάρκειας του αποκλεισµού 
από τους αγώνες.

Το σωµατείο − TAΑ οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόµενο πετοσφαιριστή 
την απόφασή του, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήψη της. 

Κατά της απόφασης αυτής, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της πρωτοβάθµιας 
Επιτροπής Επιλύσεως Οικονοµικών ∆ιαφορών της ΕΣΑΠ µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
από την κοινοποίησή της.
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Υποχρεώσεις Αµειβόµενων 
Πετοσφαιριστών απέναντι 
στις Εθνικές Οµάδες

Υποχρεώσεις Αµειβόµενων 
Πετοσφαιριστών απέναντι 
στις Εθνικές Οµάδες



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Οι αµειβόµενοι πετοσφαιριστές των ΤΑΑ, υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων
του Ι.Κ.Α., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 89 του ν. 2725/99, όπως ισχύει. 
Οι εισφορές υπολογίζονται αποκλειστικά βάσει των τακτικών µηναίων αποδοχών τους.
Ειδικά για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των αµειβόµενων πετοσφαιριστών, 
είναι δυνατή η ασφάλισή τους, αντί για τον κλάδο υγείας του ΙΚΑ, σε ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες. Σε περίπτωση σύναψης σύµβασης για το σύνολο
των αθλητών της Α1 Εθνικής κατηγορίας, µεταξύ ΕΣΑΠ, ΠΑΣΑΠ και ασφαλιστικής 
εταιρείας, η ασφάλιση αυτή είναι υποχρεωτική.

Κάνετε τακτικό έλεγχο των ενσήµων σας. Μετά την υπογραφή του συµβολαίου 
σας βεβαιωθείτε ότι το ΤΑΑ σας έχει δηλώσει στο ΙΚΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
∆ικαιούστε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µέσω ΙΚΑ. 
Σε περίπτωση που το σωµατείο επιθυµεί να σας ασφαλίσει (κλάδο υγείας) 
σε ιδ. Ασφαλιστική εταιρεία, ζητήστε το συµβόλαιο µε την ασφ. Εταιρεία 
και ενηµερώστε τον ΠΑ.Σ.Α.Π. 
Σε κάθε περίπτωση ξεκαθαρίστε το µε την υπογραφή του συµβολαίου.

Σε περίπτωση κάλυψης σε ιδ. Ασφαλιστική διαπραγµατευτείτε 12µηνη κάλυψη, 
διαφορετικά από τον Μάιο µέχρι τον Σεπτέµβρη θα είστε ανασφάλιστοι.

Ασφάλιση ΑθλητώνΑσφάλιση Αθλητών
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Αµέσως µετά τη λήξη του συµβολαίου σας, και έως ότου υπογράψετε νέο 
συµβόλαιο δικαιούστε να ενταχθείτε στο Ταµείο Ανεργίας του ΟΑΕ∆. 
Για να µάθετε τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθυνθείτε 
στον ΠΑΣΑΠ ή στην ιστοσελίδα www.pasap.gr.
Σε περίπτωση που αγωνισθείτε σε ερασιτεχνικό σωµατείο την επόµενη χρονιά 
(π.χ. Α2), εξακολουθείτε να λαµβάνεται το επίδοµα κανονικά µέχρι τη λήξη του.

EργασιακάEργασιακά
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Λύση του Συµβολαίου:

Μετά από ενέργειες του ΠΑΣΑΠ, έπαψε να υπάρχει η δυνατότητα διακοπής 
του συµβολαίου.

Το συµβόλαιο λύεται:

Εάν περάσει η χρονική διάρκεια του αρχικού συµβολαίου ή του τυχόν ανανεωθέντος.

Με κοινή συναίνεση των ενδιαφεροµένων µερών.

Με µονοµερή καταγγελία από το ΤΑΑ για τους παρακάτω λόγους:

       Λόγω επιβολής από τα αρµόδια όργανα ποινής για παραπτώµατα τα οποία 
από τη φύση τους δεν αρµόζουν της οφειλόµενης αθλητικής συµπεριφοράς 
του πετοσφαιριστή και εφόσον η ποινή αυτή συνεπάγεται αποκλεισµό αυτού από 
τους αγώνες για τουλάχιστον οκτώ (8) αγωνιστικές ηµέρες συνολικά.

            Συνέπεια φυσικής ανικανότητας του πετοσφαιριστή, η οποία θα διαπιστώ-
νεται κατά τη διαδικασία των όσων ορίζει το άρθρο 11 του Κανονισµού Σχέσεων, 
λόγω ατυχήµατος αυτού που έγινε εκτός αγώνα ή προπονήσεως 
του σωµατείου − TAΑ που ανήκει, διάρκειας περισσότερο των πέντε (5) µηνών 
συνεχόµενα για συµβόλαιο διάρκειας ενός (1) έτους και περισσότερο των επτά (7) 
µηνών συνεχόµενα για συµβόλαιο άνω του ενός (1) έτους, εξαιτίας των οποίων 
δεν µπορεί να παρακολουθεί τις προπονήσεις και να µετέχει στους αγώνες.

            Συνεπεία ατυχήµατος του πετοσφαιριστή, που έγινε κατά την διάρκεια του
αγώνα ή προπονήσεως στο σωµατείο − TAΑ που ανήκει, εφόσον η ανικανότητα 
συµµετοχής, η οποία επίσης θα διαπιστώνεται κατά τη διαδικασία, των όσων ορίζει 
το άρθρο 11 του παρόντος από αυτήν την αιτία στους αγώνες και τις προπονήσεις 
διήρκεσε περισσότερο των έξι (6) µηνών συνεχόµενα για συµβόλαια διάρκειας 
ενός (1) έτους, περισσότερο των εννέα (9 µηνών συνεχόµενα, για συµβόλαια 
διάρκειας δυο (2) ετών και περισσότερο των δώδεκα (12) µηνών συνεχόµενα για
συµβόλαιο διάρκειας άνω των δύο ετών.

       Λόγω οριστικής διαγραφής του πετοσφαιριστή από το µητρώο αµειβοµένων 
πετοσφαιριστών.

       Συνεπεία στρατεύσεως του αθλητή, εφόσον αυτός κατά την υπογραφή 
του συµβολαίου δεν είχε γνωστοποιήσει στο σωµατείο − TAΑ την ύπαρξη τέτοιας 
υποχρεώσεως.

       Συνεπεία χρήσεως αναβολικών και άλλων απαγορευµένων ουσιών ή άλλης 
παράβασης ντόπινγκ από πλευράς του αθλητή.

       Λόγω συµµετοχής του, χωρίς την έγκριση του σωµατείου 
σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες, π.χ συµµετοχή σε αγώνες beach volley 
ή σε αγώνες άλλου αθλήµατος.

Λύση - Τερµατισµός ΣυµβολαίουΛύση - Τερµατισµός Συµβολαίου
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Με µονοµερή καταγγελία από τον αθλητή για τους παρακάτω λόγους:

       Συνεπεία µη καταβολής από το σωµατείο – TAΑ οποιουδήποτε µισθού 
και οποιασδήποτε δόσης τακτικών ή έκτακτων αποδοχών του πετοσφαιριστή για 
χρονικό διάστηµα, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών από τη δήλη ηµέρα, κατά 
την οποία αυτή έγινε ληξιπρόθεσµη και έπρεπε να καταβληθεί.

       Συνεπεία άλλου σπουδαίου λόγου. O υποβιβασµός του σωµατείου στην A2 
ή τη B΄ Εθνική κατηγορία δεν συνιστά σπουδαίο λόγο, εκτός της περιπτώσεως που 
αυτή οφείλεται σε ποινή λόγω δωροδοκίας στην οποία µε τελεσίδικη απόφαση 
προκύπτει συµµετοχή των διοικούντων το σωµατείο στην αξιόποινη πράξη.

Συνέπειες λύσης του συµβολαίου:

Σε περίπτωση λύσης συµβολαίου λόγω λήξεως αυτού ή µε κοινή συναίνεση των µερών,
ο αθλητής είναι ελεύθερος να µεταγραφεί µε αποδέσµευση σε οποιοδήποτε 
ερασιτεχνικό σωµατείο ή να υπογράψει συµβόλαιο µε οποιοδήποτε TAΑ στην πρώτη 
µετά τη λύση του συµβολαίου µεταγραφική περίοδο.

Στην περίπτωση µονοµερής καταγγελίας του συµβολαίου από το  ΤΑΑ, η κατάθεση 
της αίτησης από το ΤΑΑ στην Επιτροπή Επίλυσης Οικονοµικών ∆ιαφορών, που 
περιλαµβάνει τη µονοµερή καταγγελία συνεπάγεται άµεσα την αποδέσµευση 
του αθλητή. Εφόσον κριθεί από την Επιτροπή ότι η καταγγελία έγινε για σπουδαίο 
λόγο, το σωµατείο − TAΑ δεν έχει άλλη οικονοµική υποχρέωση απέναντι στον αθλητή, 
πέραν των τακτικών και έκτακτων αποδοχών µέχρι και την ηµέρα της καταγγελίας.
Αντίθετα αν κριθεί ότι η καταγγελία δεν έγινε για σπουδαίο λόγο, το ΤΑΑ διατηρεί 
τις οικονοµικές υποχρεώσεις του απέναντι στον αθλητή. 
Σε κάθε περίπτωση ο αθλητής δικαιούται να µεταγραφεί µε αποδέσµευση 
σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωµατείο ή να υπογράψει συµβόλαιο µε οποιοδήποτε 
άλλο TAΑ στην πρώτη µετά την καταγγελία µεταγραφική περίοδο ή στην τρέχουσα, 
αν η καταγγελία έγινε κατά τη διάρκεια αυτής.

Στην περίπτωση δ’ του προηγούµενου άρθρου, όταν υπαίτιο της λύσεως 
του συµβολαίου είναι το TAΑ, ο αθλητής καθίσταται ελεύθερος να υπογράψει 
συµβόλαιο µε άλλο TAΑ ή να µετεγγραφεί µε αποδέσµευση σε ερασιτεχνικό σωµατείο, 
στην πρώτη µετά την τελεσιδικία της απόφασης που λύνει το συµβόλαιο µεταγρα-
φική περίοδο ή στην τρέχουσα, αν η τελεσιδικία επήλθε κατά τη διάρκεια αυτής. 
Στην περίπτωση αυτή πέρα από τις αποδοχές του που αντιστοιχούν στο χρονικό 
διάστηµα µέχρι την τελεσιδικία της απόφασης, ο αθλητής δικαιούται µε νέα 
προσφυγή να διεκδικήσει και το υπόλοιπο των τακτικών και έκτακτων αποδοχών 
του βάσει του λυθέντος συµβολαίου µέχρι την ηµέρα υπογραφής Συµβολαίου 
σε άλλο ΤΑΑ ή µετεγγραφής του σε ερασιτεχνικό Σωµατείο, ή στο εξωτερικό, 
όχι όµως πέραν της λήξης της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
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Οι οικονοµικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ των TAΑ και των πετοσφαιριστών 
επιλύονται από την Επιτροπή Επίλυσης Οικονοµικών ∆ιαφορών της ΕΣΑΠ σε πρώτο 
βαθµό και της EOΠE σε δεύτερο που αποφασίζουν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στη διαδικασία λύσης συµβολαίων. Σε περιπτώσεις προσφυγών για επιδίκαση 
οποιουδήποτε ποσού δεν απαιτείται καταβολή δικαστικού ενσήµου.

Οι ΕΕΟ∆ΑΠ είναι πενταµελής - Τρεις (03)( ∆ικαστές και από ένας (01) εκπρόσωπος 
του ΠΑΣΑΠ και της ΕΣΑΠ ή της ΕΟΠΕ αντίστοιχα.

Επιτροπές Επίλυσης Οικονoµικών 
∆ιαφορών (ΕΕΟ∆ΑΠ)
Επιτροπές Επίλυσης Οικονoµικών 
∆ιαφορών (ΕΕΟ∆ΑΠ)



Χρήσιµο θα ήταν στο άρθρο 14 των συµβολαίων να διαγραφεί η φράση 
" ...,  παραιτούµενοι από τούδε"  έως "...στα πολιτικά δικαστήρια" και 
οι λέξεις "αποκλειστικά" στην 1η πρόταση του άρθρου.
Σηµείωση: Για να διαγράψουµε κάποια σηµεία του συµβολαίου, 
τα διαγράφουµε πρώτα µε στυλό, γράφουµε τη λέξη "διαγράφεται" 
δίπλα και υπογράφουµε µαζί µε τον νόµιµο εκπρόσωπο του ΤΑΑ.

Μην δέχεστε να ασφαλίζεστε για µερική 
ή ωροµίσθια απασχόληση. 

Προτού υπογράψετε το συµβόλαιό σας, ζητήστε να διαβάσετε τον εσω-
τερικό κανονισµό του ΤΑΑ. ∆ιαφορετικά διαγράψετε το συγκεκριµένο όρο 
που λέει ότι τον αποδέχεστε (άρθρο 15συµβολαίων 2012-13)

Με την υπογραφή του 1ου επαγγελµατικού συµβολαίου, πηγαίνουµε 
στο ΙΚΑ της περιοχής της οµάδας σας και ζητάτε να εκδοθεί Αριθµός 
µητρώου ΙΚΑ του αθλητή.                                                                                                           

Να κάνετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα έλεγχο για τα ένσηµά σας. 

Την ηµέρα υπογραφής του συµβολαίου σας, να παίρνετε πάντα ένα 
αντίγραφο υπογεγραµµένο από τον Νόµιµο εκπρόσωπο της οµάδας. 
(Υπογράφετε συνολικά 6 αντίγραφα, εκ των οποίων ένα (01) κρατάτε εσείς)

Να βάζετε όλη την οικονοµική συµφωνία µέσα στο συµβόλαιο και να 
αναγράφετε µε σαφήνεια ότι το ποσό της συµφωνίας είναι µεικτό. 
Επίσης σε περίπτωση που υπάρχουν δόσεις (πριµ υπογραφής) να αναγρά-
φονται αναλυτικά οι ηµεροµηνίες καταβολής τους.

Οι αποδείξεις πληρωµής (όχι αποδείξεις είσπραξης) που υπογράφετε 
πρέπει να αναφέρουν ρητώς τι αφορούν: 
(Μηνιαίος µισθός - Πριµ υπογραφής - Έναντι µισθού - Έναντι δόσης
- Όπως και για ποιον µήνα ακριβώς αναφέρονται τα παραπάνω)

Υ.Γ Να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε τον ν.2725/99, οι οµάδες είναι «υποχρεωµένες» 
να κάνουν τις πληρωµές µέσω τραπεζικών λογαριασµών.

Να παίρνετε πάντα την πρωτότυπη απόδειξη πληρωµής (άσπρο αντίγραφο). 
ΠΡΟΣΟΧΗ Μην υπογράφετε αποδείξεις είσπραξης αλλά αποδεί-
ξεις – εντάλµατα πληρωµής.

Μην υπογράφετε ΚΑΝΕΝΑ επιπρόσθετο όρο περί µη προσωπικής ευθύνης 
Προέδρου και ∆.Σ. του ΤΑΑ, για τυχόν µελλοντικές οφειλές του σωµατείου 
προς εσάς. Στα συµβόλαια 2012-13 διαγράφουµε ολόκληρη την 2η πρόταση 
από " Τέλος ο πετοσφαιριστής..." έως "...στο παρόν".

∆ικαιούστε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µέσω ΙΚΑ. Σε περίπτωση που 
το σωµατείο επιθυµεί να σας ασφαλίσει (κλάδο υγείας) σε ιδ. ασφαλιστική 
εταιρεία, ζητήστε το συµβόλαιο µε την ασφ. εταιρεία και ενηµερώστε 
τον ΠΑ.Σ.Α.Π. Σε κάθε περίπτωση ξεκαθαρίστε το µε την υπογραφή 
του συµβολαίου.

Η ηµεροµηνία λήξης των συµβολαίων είναι 31 Μαΐου του εκάστοτε έτους, 
όπως αυτό ορίζεται ρητά στον Κανονισµό Σχέσεων ΤΑΑ-Αθλητών.

Ένα από τα συµβόλαια που υπογράφετε, πρέπει να κατατεθεί στην εφορία, 
και το σωµατείο να σας δώσει βεβαίωση αποδοχών προκειµένου να 
συµπληρώσετε την φορολογική σας δήλωση (περίπου κάθε Απρίλιο). 
Μην γίνεστε συµµέτοχοι στην φοροδιαφυγή - δεν έχετε κανένα όφελος 
(Τα συµβόλαια σας αναγράφουν µεικτά ποσά που σηµαίνει ότι ο φόρος 
έχει υπολογιστεί).

∆ικαιούστε να ενταχθείτε στο Ταµείο Ανεργίας µετά τη λήξη του συµβο-
λαίου σας. Η διάρκεια (5-12 µήνες) που θα λαµβάνεται το επιδόµατος 
ανεργίας επηρεάζεται από το συνολικό αριθµό των ενσήµων των τελευταίων 
µηνών (Μίνιµουµ 125 ένσηµα τους τελευταίους 14 µήνες, χωρίς να 
υπολογίζουµε το τελευταίο δίµηνο). Το ύψος του επιδόµατος επηρεάζεται 
από το ύψος του τακτικού µισθού και τις ώρες εργασίας. Επιδιώκουµε, 
λοιπόν,  όσο µεγαλύτερη διάρκεια (σε µήνες)  συµβολαίου και ώρες 
εργασίας (πλήρη απασχόληση κατά προτίµηση).

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσµου (www.pasap.gr) και ενηµερω-
θείτε τόσο για τον Κανονισµό Σχέσεων ΤΑΑ-Αθλητών, όσο και για εργατικά 
ζητήµατα (ταµείο ανεργίας, ασφάλιση κ.τ.λ.)

Για οποιοδήποτε πρόβληµα, απορία προκύψει µην διστάσετε 
να επικοινωνήσετε µε τον Σύνδεσµο στα τηλ/ fax. 210 4893114 
και 6940275075 (∆/ντής Β.Μηνούδης), e-mail: info@pasap.gr.



Οι συνεργάτες µας...

Mια προσφορά του ΠΑ.Σ.Α.Π. στα µέλη του.
Πληροφορίες στο www.pasap.gr




