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Αγαπητέ κύριε πρόεδρε,
Μετά και το πέρας της φετινής αγωνιστικής χρονιάς, αναφορικά με την οποία
παραμένει δυστυχώς ακόμα -και όπως και εσείς γνωρίζετε- «ανοιχτό» το ζήτημα της
ποινής του υποβιβασμού του ΤΑΑ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ στην Α2 Εθνική Κατηγορία
περιόδου 2013/2014, λόγω της εκκρεμοδικίας στο δεύτερο βαθμό (Γ΄ Τμήμα
ΑΣΕΑΔ) της υπόθεσης ανάκλησης του πιστοποιητικού της αδειοδότησης του από την
ΕΕΑ, παρακαλούμε θερμά για την εκ μέρους σας ανάληψη όλων των αναγκαίων
πρωτοβουλιών
και
διαδικασιών
προκειμένου
να
επαναπροβλεφθούνεπανεξεταστούν στο σύνολό τους, οι ειδικές πειθαρχικές ποινές στον κανονισμό της
Ομοσπονδίας, αναφορικά με τις παραβάσεις του άρθρου 77Α παρ.3 του ν.2725/99,
όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του με τους νόμους 4049/2012 (ΦΕΚ
Α 35/23-02-2012) και 4061/2012(ΦΕΚ Α 66/22/03/2012) αλλά και της
επαναχθείσης τροπολογίας-διατάξεως του άρθρου 2 του ν.4077/2012
(ΦΕΚ Α 168/31-08-2012) μετά την εκ μέρους σας τροποποίηση – προσθήκες στο
Πειθαρχικό Δίκαιο της Ομοσπονδίας (άρθρο 17Α) όπως αυτό προστέθηκε από την
Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας στις 9/08/2012.
Πιο συγκεκριμένα με βάση τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ότι … «σε
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν.2725/99, με τις οποίες
προβλέπεται η μη χορήγηση πιστοποιητικού περί τήρησης των
υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ν.2725/99 και αφορούν το
δημόσιο συμφέρον, η ΕΕΑ εκδίδει πόρισμα ελέγχου πλήρως
αιτιολογημένο, το οποίο διαβιβάζει στην οικεία Ομοσπονδία, η οποία και
προκαλεί τον πειθαρχικό έλεγχο της ΑΑΕ ή του ΤΑΑ που υπέπεσε στην
παράβαση, σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα που προβλέπει ποινές για
τις παραβάσεις αυτές. Οι πειθαρχικές ποινές, που προβλέπονται στο
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πειθαρχικό δίκαιο της ομοσπονδίας, πρέπει να είναι ανάλογες με τη
βαρύτητα της παράβασης, επιφυλασσομένων σε αντίθετη περίπτωση των
προβλεπομένων από το ν.2725/99 χρηματικών ποινών. Περαιτέρω και
σύμφωνα με την επενεχθείσα (μετά την τροποποίηση του πειθαρχικού δικαίου της
ΕΟΠΕ) νέα διάταξη νόμου (άρθρο 2 ν. 4077/2012) «Οι αθλητικές Ανώνυμες
Εταιρείες (ΑΑΕ) και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών(ΤΑΑ) που
δικαιούνται
συμμετοχής
στα
επαγγελματικά
πρωταθλήματα,
αποκλειστικά για την περίοδο 2012/2013, μπορούν να προσκομίζουν
φορολογική
και
ασφαλιστική
ενημερότητα
στην
Επιτροπή
Επαγγελματικού Αθλητισμού , κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 77Α ν.2725/1999, όπως ισχύει, εντός προθεσμίας ενός μηνός, από
την έναρξη του πρωταθλήματος».
Με βάση τα ανωτέρω κείμενα του νόμου σε συνδυασμό με την υπάρχουσα
διάταξη του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ (άρθρο 17Α) κατά τη φετινή
περίοδο (2012/2013) η ομάδα του ΤΑΑ ΗΡΑΚΛΗΣ, αρχικά μεν αδειοδοτήθηκε από
την ΕΕΑ με χορήγηση προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη του πρωταθλήματος
για προσκομιδή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αφετέρου δε, μετά
και την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία του
πειθαρχικού ελέγχου του σύμφωνα με το νόμο (πόρισμα ΕΕΑ προς ΕΟΠΕ,
παραπομπή ΕΟΠΕ σε ΜΠΔΟ, εκδίκαση υπόθεσης και έκδοση πρωτόδικης
απόφασης από ΜΠΔΟ, άσκηση και συζήτηση εφέσεως κατά πρωτόδικης απόφασης
ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, εκ μέρους εγκαλουμένου σωματείου, έχει διαρκέσει ήδη ΕΞΙ
ΜΗΝΕΣ, ακόμα δε, κατά τα προεκτεθέντα , δεν έχει ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ. Μάλιστα,
όπως γνωρίζετε, παρά το γεγονός ότι από πλευράς μας είχε ζητηθεί η τροποποίηση
της συγκεκριμένης διάταξης μεσούσης της περιόδου, κάτι τέτοιο δεν επετεύχθη , με
αποτέλεσμα το συγκεκριμένο γεγονός να αποτελέσει και ακόμα να δημιουργεί ,
αναίτιες τριβές στους κόλπους της ΕΣΑΠ.
Περαιτέρω και με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17Α παρ.2 του
Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ η επιβαλλομένη , στην συγκεκριμένη
περίπτωση, ποινή, είναι αυτή του υποβιβασμού του εγκαλουμένου πειθαρχικά
σωματείου στην Α2 Εθνική Κατηγορία ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ αυτής, για
την οποία δεν αδειοδοτήθηκε.
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Με βάση τα ανωτέρω και ανεξάρτητα της πρόβλεψης του ν.4077/2012 ότι η
συγκεκριμένη τροπολογία-παράταση της προσκομιδής των αναγκαίων για την
αδειοδότηση στοιχείων-πιστοποιητικών θα ισχύσει αποκλειστικά για την περίοδο
2012/2013 (άρα δεν θα ισχύει εφεξής) προκύπτει εύλογα το ζήτημα της πρόβλεψης
ακόμα πιο ΑΜΕΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ σε ανάλογες περιπτώσεις και δη της τυχόν της
ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ του σωματείου από το πρωτάθλημα της περιόδου για την
οποία δεν αδειοδοτήθηκε καθόσον, με την συγκεκριμένη πρόβλεψη
αντιμετωπίζονται άμεσα το ενδεχόμενο, σύμφωνα με το οποίο και για οποιονδήποτε
λόγο (αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη και για τη νέα περίοδο, τυχόν προσφυγή του
σωματείου κατά της απόφασης ΜΗ αδειοδότησης του ενώπιον διοικητικών
δικαστηρίων κλπ) η διαδικασία αδειοδότησης από την ΕΕΑ ή άλλο αρμόδιο, στη
θέση της, όργανο ή αντιστοίχως, η διαδικασία επιβολής πειθαρχικής ποινής,
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΟΥΝ, κατά τρόπο ώστε να χορηγηθεί τελικά το δικαίωμα της
συμμετοχής στο πρωτάθλημα για το οποίο δεν αδειοδοτήθηκε σε σωματείο, το οποίο
δεν πληροί τις σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές , επαναλαμβάνουμε, πως θεωρούμε ότι πρέπει να
υπάρξει πρόβλεψη ποινής ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ του εγκαλουμένου σωματείου από
το πρωτάθλημα για το οποίο χορηγείται η αδειοδότηση και στο οποίο –ΓΙΑ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ, επαναλαμβάνουμε, ΛΟΓΟ- του δοθεί τυχόν η δυνατότητα
συμμετοχής στο «συγκεκριμένο» πρωτάθλημα. Στην περίπτωση αυτή (ΑΠΟΒΟΛΗ)
η ποινή θα είναι αναγκαίο να τελεσιδικεί (αφού αφορά κατάταξη ομάδων και
αποτελέσματα αγώνων-άρθρο 126 παρ.3 ν.2725/1999) τα δε αποτελέσματα των
αγώνων που τυχόν θα έχουν διεξαχθεί με το τιμωρούμενο σωματείο δεν θα
υπολογίζονται στην τελική κατάταξη.
Ένα άλλο ζήτημα είναι και αυτό των λοιπών προβλεπομένων ποινών στα
σωματεία-μέλη μας για τις λοιπές περιπτώσεις ΜΗ αδειοδότησης και πιο
συγκεκριμένα λόγω αποφάσεων από οφειλές. Καθώς γνωρίζετε , αφενός μεν η
στέρηση των επιχορηγήσεων στα ΤΑΑ από την Πολιτεία (αν και νομοθετημένη μέχρι
και την περίοδο 2010/2011) σε συνδυασμό με την πρωτοφανή οικονομική κρίση,
έχει δημιουργήσει ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ διαστάσεις αναφορικά με την επιβίωση των
σωματείων, ΑΦΕΤΕΡΟΥ δε οι ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΕΣ ήδη προβλεπόμενες, στο νόμο,
ποινές (στέρηση δυνατότητας μεταγραφών λόγω οφειλών, αφαίρεση βαθμών μίας
νίκης για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση, προσωπική ευθύνη προέδρων ΤΑΑ βάσει
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118Α) δημιουργούν, κατά τη γνώμη μας, ένα καθεστώς βάσει του οποίου η
υφιστάμενη πρόβλεψη και προσθέτων σκληρότατων ποινών στα ΤΑΑ (αφαίρεση
επιπλέον βαθμών, αυτοτελή πειθαρχικά πρόστιμα πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ
κλπ) θα κατατείνει με ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ σε διάλυση της αμειβόμενης πετοσφαίρισης.
Άρα και ως προς αυτό το σημείο θεωρούμε ότι χρήζει επανεξέτασης το ισχύον
πειθαρχικό πλαίσιο.
Τέλος θεωρούμε ότι η πρόβλεψη μη συμμετοχής ενός σωματείου σε
οποιαδήποτε κατηγορία σε περίπτωση απώλειας των προθεσμιών και διαδικασιών
που προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κανονισμό σε συνδυασμό με τον κανονισμό
διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας, επίσης τυγχάνει ζήτημα προς
επανεξέταση καθώς πλήττει, πέραν του ιδίου του σωματείου και το ίδιο μας το
άθλημα γενικότερα .
Σε κάθε περίπτωση και λόγω του συνθέτου νομικά συγκεκριμένου ζητήματος,
αλλά και των εν γένει διαδικασιών που προϋποθέτει η εφαρμογή του (συνδυασμός
κανονιστικών και νομοθετικών διατάξεων, συναρμοδιότητα δικαιοδοτικών οργάνων
και άλλων αρχών , όπως η ΕΕΑ, η ΕΟΠΕ και η ΕΣΑΠ , τυχόν ζητήματα από πιθανή
προσφυγή σωματείων σε τακτική δικαιοσύνη κλπ) είμαστε στη διάθεσή σας να
συνεργαστούμε με τις νομικές μας υπηρεσίες για τη εξεύρεση της βέλτιστης
δυνατής, λύσης. Ευελπιστούμε στην ανταπόκριση και συνεργασία σας.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Παντελής Ταρνατόρος
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