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AΡΘΡΟ 1o : ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1.

Εγγραφή προπονητή στο Μητρώο Προπονητών της ΚΟΠΕ γίνεται μετά από
γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Ομοσπονδία και νοουμένου ότι αυτός
πληρεί τις σχετικές πρόνοιες των παρόντων κανονισμών.

2.

Για να μπορεί κάποιος να ασκεί τα καθήκοντα του προπονητή πετοσφαίρισης σε
σωματείο της ΚΟΠΕ ( είτε με αμοιβή είτε αμισθί ), θα πρέπει απαραίτητα να είναι
εγγεγραμμένος στο μητρώο προπονητών της ΚΟΠΕ και να κατέχει την σχετική
άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή που εκδίδει η τελευταία.

3.

Μόνο προπονητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο προπονητών της ΚΟΠΕ και κάτοχοι
άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή σε ισχύ μπορούν να δηλώνονται στα
φύλλα αγώνων των διοργανώσεων της ΚΟΠΕ ( επίσημων ή φιλικών ) και να
βρίσκονται στον πάγκο της ομάδας κατά την διάρκεια τους.

4.

Κάθε προπονητής με την εγγραφή του στο μητρώο προπονητών της ΚΟΠΕ
αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη τους όρους και διατάξεις του Καταστατικού και των
Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ αλλά και τους αντίστοιχους των FIVB και CEV.
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AΡΘΡΟ 2o : ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο μητρώο προπονητών αλλά και
εξασφάλισης της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή έχουν οι :
α.

Κάτοχοι πτυχίων των Τμημάτων Επιστημών της Φυσικής Αγωγής των
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας.

β.

Κάτοχοι πτυχίων, διπλωμάτων ή τίτλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ισότιμων
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο α του παρόντος.

γ.

Κάτοχοι πτυχίων, διπλωμάτων ή τίτλων προπονητή πετοσφαίρισης
οποιασδήποτε αναγνωρισμένης από την ΚΟΠΕ σχολής προπονητών της
Κύπρου ή του εξωτερικού.
Διπλώματα σχολών προπονητών του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να
συνοδεύονται με έγγραφη βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών της χώρας
έκδοσης τους ( σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα ) ότι ο
κάτοχος έχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή στην
χώρα αυτή.

2.

Ταυτόχρονα με τα πιο πάνω όσοι υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο μητρώο
προπονητών πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις :
α.

Να είναι αρτιμελείς σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην
διδασκαλία της πετοσφαίρισης. Αυτό ισχύει τόσο στις περιπτώσεις της
πρώτης εγγραφής κάποιου όσο και στις περιπτώσεις ανανέωσης της άδειας
άσκησης επαγγέλματος.

β.

Σε περίπτωση που ο προπονητής θα εργοδοτηθεί σε αναπτυξιακά τμήματα
πρέπει απαραίτητα να κατέχει επαρκώς την ελληνική γλώσσα ή σε αντίθετη
περίπτωση να έχει ως βοηθό / συνεργάτη του προπονητή ο οποίος κατέχει
επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

γ.

Να προσκομίζουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας
με το οποίο πιστοποιείται το λευκό τους ποινικό μητρώο.

δ.

Να μην είναι εν ενεργεία διαιτητές ή διαμεσολαβητές αθλητών. Αυτό ισχύει
τόσο στις περιπτώσεις της πρώτης εγγραφής κάποιου όσο και στις
περιπτώσεις ανανέωσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

ε.

Να μην έχουν καταδικαστεί είτε από την Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ με
διαγραφή από τα μητρώα της είτε από την ΑΔΕΑ με διαγραφή και στέρηση
της φίλαθλης ιδιότητας.

στ.

Να μην είναι ιδιοκτήτες ή συνεργάζονται ή έχουν άμεσο ή έμμεσο – κατά την
απόλυτη κρίση της Επιτροπής Αναγνώρισης Διπλωμάτων της ΚΟΠΕ –
συμφέρον σε οποιοδήποτε γραφείο ή επιχείρηση αθλητικών στοιχημάτων.

ζ.

Να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ ή επιτροπών ή
οργάνων αυτού εκτός κατόπιν γραπτής έγκρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΟΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 3o : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1.

Η εγγραφή του προπονητή στο μητρώο γίνεται με την υποβολή στην ΚΟΠΕ της
σχετικής αίτησης εγγραφής δεόντος συμπληρωμένης και συνοδευόμενης με όλα τα
απαιτούμενα στους παρόντες Κανονισμούς αποδεικτικά στοιχεία.

2.

Με την αίτηση εγγραφής πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται και :
α.

Πιστοποιημένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

β.

Δύο πρόσφατες και όμοιες φωτογραφίες του προπονητή

γ.

Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής διπλώματος προπονητή πετοσφαίρισης

δ.

Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου

3.

Οι αιτήσεις εγγραφής εξετάζονται από την Επιτροπή Αναγνώρισης Διπλωμάτων της
ΚΟΠΕ η οποία αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος στο μητρώο
προπονητών, κατατάσσοντας τον στην ανάλογη κατηγορία και εκδίδοντας
ταυτόχρονα την ταυτότητα προπονητή.

4.

Κατά την εξέταση της αίτησης η Επιτροπή Αναγνώρισης Διπλωμάτων μπορεί να
ζητήσει την κατάθεση ενώπιον της όλων των αναγκαίων κατά την κρίση της
αποδεικτικών στοιχείων.

5.

Ο αιτητής είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τελική απόφαση της Επιτροπής Αναγνώρισης
Διπλωμάτων, η οποία έχει και την τελική δικαιοδοσία να αποφασίσει κατά πόσο ένα
στοιχείο ή γεγονός είναι σημαντικό.
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ΑΡΘΡΟ 4o : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
1.

Για να μπορεί οποιοσδήποτε να ασκεί τα καθήκοντα του προπονητή στις
διοργανώσεις της ΚΟΠΕ ( επίσημες ή φιλικές ) πρέπει να κατέχει την σχετική
ταυτότητα – άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή που εκδίδει η ΚΟΠΕ.

2.

Πριν την έναρξη κάθε αγώνα η ομάδα καταθέτει μαζί με όλα τα άλλα αναγκαία
στοιχεία και τις ταυτότητες των προπονητών της για να καταχωρηθούν στο φύλλο
αγώνα.

3.

Προπονητής ο οποίος πριν την έναρξη του αγώνα δεν παρουσιάζει την ταυτότητα
προπονητή δεν μπορεί να εγγραφεί στο φύλλο αγώνα και να παραμείνει στον
πάγκο της ομάδας του ή στον αγωνιστικό χώρο ενώ τέτοια παρουσία αποτελεί
παράβαση και θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων με την
τυχούσα επιβολή ποινής να αφορά τόσο τον ίδιο όσο και το σωματείο.

4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ καθορίζει το μέγιστο χρονικό διάστημα ισχύος
των ταυτοτήτων προπονητών ενώ μπορεί ταυτόχρονα να καθορίζει χρηματικά
παράβολα για την έκδοση τους.
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AΡΘΡΟ 5o : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1.

2.

Προπονητής διαγράφεται από το Μητρώο προπονητών της ΚΟΠΕ μετά από
σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αναγνώρισης Διπλωμάτων στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΠΕ και έγκριση του τελευταίου :
α.

Αν δεν είναι αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην
διδασκαλία της πετοσφαίρισης.

β.

Αν δεν μπορεί να παρουσιάσει το από τον Αρχηγό της Αστυνομίας
εκδιδόμενο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

γ.

Αν αποκτήσει την ιδιότητα του εν ενεργεία διαιτητή ή διαμεσολαβητή
αθλητών.

δ.

Αν του επιβληθεί από την ΑΔΕΑ ποινή διαγραφής ή στέρησης της φίλαθλης
ιδιότητας.

ε.

Αν είναι ιδιοκτήτης ή συνεργάζεται ή έχει άμεσο ή έμμεσο – κατά την
απόλυτη κρίση της Επιτροπής Αναγνώρισης Διπλωμάτων της ΚΟΠΕ –
συμφέρον σε οποιοδήποτε γραφείο ή επιχείρηση αθλητικών στοιχημάτων.

στ.

Αν εκλεγεί ή οριστεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ ή
επιτροπών ή οργάνων αυτής, χωρίς την γραπτή έγκριση της.

ζ.

Αν ο ίδιος υποβάλει γραπτώς σχετικό αίτημα.

η.

Αν καταδικαστεί από αρμόδιο δικαστήριο για αδίκημα ηθικής φύσης.

θ.

Αν στην αίτηση εγγραφής του έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία ή έχει
αποκρύψει ουσιαστικά, κατά την κρίση της Επιτροπής Αναγνώρισης
Διπλωμάτων στοιχεία, γύρω από το άτομό του.

Οι ποινές κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο το αργότερο εντός σαρανταοκτώ (48)
ωρών από της λήψης τους ενώ ο επηρεαζόμενος μπορεί να εφεσιβάλει την
απόφαση στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ εντός δεκαπέντε ημερών από της
κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης ( άλλως πως θα είναι εκπρόθεσμη )
καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο το οποίο σε περίπτωση απόρριψης της
έφεσης θα περιέρχεται στο ταμείο της ΚΟΠΕ ενώ σε περίπτωση αποδοχής της θα
επιστρέφεται αφού αφαιρεθούν οποιαδήποτε έξοδα.
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AΡΘΡΟ 6o : ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1.

Για την εφαρμογή των παρόντων κανονισμών καθορίζονται τα τρία ( 3 ) πιο κάτω
επίπεδα ικανότητας προπονητών :
α.

Προπονητής Γ’ ή βασικού επιπέδου

β.

Προπονητής Β’ ή μέσου επιπέδου

γ.

Προπονητής Α’ ή ανώτερου επιπέδου

2.

Η χορήγηση πτυχίων προπονητικής στην πετοσφαίριση, διπλωμάτων, τίτλων κλπ
γίνεται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολές προπονητών.

3.

Η Σχολή Πετοσφαίρισης της ΚΟΠΕ ιδρύει και λειτουργεί σε περιόδους και κατά
τρόπο που η ίδια αποφασίζει σχολές προπονητών όλων των επιπέδων ενώ στο
εξωτερικό ανάλογες σχολές λειτουργούν ή αναγνωρίζουν οι FIVB και CEV όπως και
άλλοι σχετικοί με το αντικείμενο αναγνωρισμένοι φορείς πχ σύνδεσμοι προπονητών

4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ με απόφασή του μετά από εισήγηση της Σχολής
Πετοσφαίρισης καθορίζει το επίπεδο των ομάδων στις οποίες κάθε προπονητής και
ανάλογα με το δίπλωμα προπονητικής που κατέχει μπορεί να εργοδοτείται.

5.

Νοείται ότι κάθε τέτοια απόφαση κοινοποιείται έγκαιρα στους ενδιαφερομένους ενώ
μεταξύ της απόφασης και της εφαρμογής της πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον μία
αγωνιστική περίοδος
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ΑΡΘΡΟ 7o : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ ορίζει με την έναρξη της θητείας του την
Επιτροπή Αναγνώρισης Διπλωμάτων η οποία αποτελείται από τρία ( 3 ) μέλη :
α.

Ένα εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου ως πρόεδρο της Επιτροπής

β.

Ένα εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος της Επιτροπής

γ.

Ένα εκπρόσωπο που θα υποδείξει ο Συνδέσμος Κυπρίων Προπονητών
Πετοσφαίρισης ως μέλος της Επιτροπής.

2.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΟΠΕ ενώ μέλος της που δεν προσέρχεται σε δύο ( 2 ) συνεχόμενες συνεδρίες της
εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται από τον φορέα που το είχε αρχικά
ορίσει.

3.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου της και τα πρακτικά
των συνεδριών της κατατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ ενώ οι
αποφάσεις της κοινοποιούνται και στον Σύνδεσμο Κυπρίων Προπονητών
Πετοσφαίρισης.

4.

Η Επιτροπή έχει την αποκλειστική ευθύνη εξέτασης, ελέγχου και αναγνώρισης των
ικανοτήτων των προπονητών σύμφωνα με τα ενώπιον της στοιχεία, κατάταξης τους
στις αντίστοιχες κατηγορίες προπονητικής ικανότητας και χορήγησης σε αυτούς των
σχετικών ταυτοτήτων – αδειών άσκησης επαγγέλματος.

5.

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται τα αναφερόμενα στους παρόντες
κανονισμούς προσόντα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μετά από εισήγηση της
Επιτροπής μπορεί κατ’ εξαίρεση να εγκρίνει την έκδοση ταυτότητας – άδειας
άσκησης επαγγέλματος καθορισμένης διάρκειας και επιπέδου.

6.

Ομοίως σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται τα αναφερόμενα στους
παρόντες κανονισμούς προσόντα αλλά πρόκειται για άτομα με εξαιρετική και
πολύχρονη προσφορά στο άθλημα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μετά από
εισήγηση της Επιτροπής μπορεί κατ’ εξαίρεση να εγκρίνει την έκδοση ταυτότητας –
άδειας άσκησης επαγγέλματος καθορισμένης διάρκειας και επιπέδου.

7.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία ενώ σε περίπτωση
ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.

8.

Η Επιτροπή στα πλαίσια της άσκησης των εξουσιών της για την διερεύνηση της
ισοτιμίας των διπλωμάτων μπορεί να ζητήσει, απαιτήσει ή ερευνήσει οποιεσδήποτε
πληροφορίες από τους ενδιαφερόμενους.

9.

Νοείται ότι υποθέσεις που παραμένουν εκκρεμείς κατά την έναρξη της θητείας της
Επιτροπής ολοκληρώνονται από την προηγούμενη Επιτροπή ενώπιον της οποίας
είχαν αρχικά οδηγηθεί.

10.

Επί των αποφάσεων της Επιτροπής επιτρέπεται έφεση στην Δικαστική Επιτροπή
της ΚΟΠΕ η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα ως δευτεροβάθμιο με βάση το
Καταστατικό και Κανονισμούς της ΚΟΠΕ .
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11.

Η έφεση πρέπει να καταχωρηθεί το αργότερο εντός τριάντα ( 30 ) ημερών από της
απόφασης της Επιτροπής και να συνοδεύεται με το σχετικό χρηματικό παράβολο.
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AΡΘΡΟ 8ο : ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1.

Οι σχολές προπονητών στη Κύπρο λειτουργούν υπό την εποπτεία και ευθύνη της
Σχολής Πετοσφαίρισης ή άλλου αναγνωρισμένου από την ΚΟΠΕ φορέα.

2.

Η Σχολή Πετοσφαίρισης καθορίζει όλα όσα έχουν σχέση με την λειτουργία των πιο
πάνω σχολών σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών της.
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ΑΡΘΡΟ 9o : ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Γ’ – ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
1.

2.

Για την φοίτηση σε σχολή προπονητικής βασικού επιπέδου ο υποψήφιος πρέπει :
α.

Να έχει ηλικία κατά την έναρξη της σχολής τουλάχιστον 21 χρόνων.

β.

Να είναι κάτοχος απολυτηρίου λυκείου ή γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλου
ισότιμου διπλώματος.

γ.

Να είναι αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διδασκαλία
της πετοσφαίρισης.

Κάτοχοι πτυχίων των Τμημάτων Επιστημών της Φυσικής Αγωγής των
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας χωρίς ειδικότητα στην πετοσφαίριση ή
κάτοχοι ισότιμων διπλωμάτων ή τίτλων αποκτούν αυτόματα και μέσω των
προβλεπόμενων στους παρόντες κανονισμούς διαδικασιών πτυχίο προπονητικής
βασικού επιπέδου.
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ΑΡΘΡΟ 10o : ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Β’ – ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
1.

2.

Για την φοίτηση σε σχολή προπονητικής μέσου επιπέδου ο υποψήφιος πρέπει :
α.

Να έχει ηλικία κατά την έναρξη της σχολής τουλάχιστον 24 χρόνων.

β.

Να είναι κάτοχος διπλώματος προπονητικής βασικού επιπέδου
αναγνωρισμένου από την Επιτροπή Αναγνώρισης Διπλωμάτων της ΚΟΠΕ.

γ.

Να είναι αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διδασκαλία
της πετοσφαίρισης.

δ.

Να έχει έγγραφη βεβαίωση της ΚΟΠΕ ότι άσκησε το επάγγελμα του
προπονητή για δύο ( 2 ) τουλάχιστον πλήρεις αγωνιστικές περιόδους ή να
παρουσιάσει επιβεβαιωμένη από την ΚΟΠΕ υπεύθυνη δήλωση προπονητή
ανώτερου ή μέσου επιπέδου ότι διετέλεσε συνεργάτης του στην προπόνηση
συγκεκριμένης ομάδας για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) τουλάχιστον πλήρων
αγωνιστικών περιόδων.

Κάτοχοι πτυχίων των Τμημάτων Επιστημών της Φυσικής Αγωγής των
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας χωρίς ειδικότητα στην πετοσφαίριση ή
κάτοχοι ισότιμων διπλωμάτων ή τίτλων μπορούν να παρακολουθήσουν την σχολή
( με εφαρμογή των προβλεπόμενων στους παρόντες κανονισμούς διαδικασιών ) και
να αποκτήσουν χωρίς εξετάσεις πτυχίο προπονητικής μέσου επιπέδου.
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ΑΡΘΡΟ 11o : ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Α’ – ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
1.

2.

Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητικής ανώτερου επιπέδου ο υποψήφιος πρέπει :
α.

Να έχει ηλικία κατά την έναρξη της σχολής τουλάχιστον 27 χρόνων.

β.

Να είναι κάτοχος διπλώματος προπονητικής μέσου επιπέδου
αναγνωρισμένου από την Επιτροπή Αναγνώρισης Διπλωμάτων της ΚΟΠΕ.

γ.

Να είναι αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διδασκαλία
της πετοσφαίρισης.

δ.

Να έχει έγγραφη βεβαίωση της ΚΟΠΕ ότι άσκησε το επάγγελμα του
προπονητή για τρεις ( 3 ) τουλάχιστον πλήρεις αγωνιστικές περιόδους ή να
παρουσιάσει επιβεβαιωμένη από την ΚΟΠΕ υπεύθυνη δήλωση προπονητή
ανώτερου επιπέδου ότι διετέλεσε συνεργάτης του στην προπόνηση
συγκεκριμένης ομάδας για χρονικό διάστημα τριών ( 3 ) τουλάχιστον πλήρων
αγωνιστικών περιόδων.

Κάτοχοι πτυχίων των Τμημάτων Επιστημών της Φυσικής Αγωγής των
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας με ειδικότητα στην πετοσφαίριση ή
κάτοχοι ισότιμων διπλωμάτων ή τίτλων αποκτούν αυτόματα ( με εφαρμογή των
προβλεπόμενων στους παρόντες κανονισμούς διαδικασιών ) πτυχίο προπονητικής
ανώτερου επιπέδου.
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ΑΡΘΡΟ 12o : ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1.

Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΚΟΠΕ προπονητές είναι υπεύθυνοι για την
συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωσή τους και υποχρεούνται να παρακολουθούν
σεμινάρια, ημερίδες και διαλέξεις επιμόρφωσης που οργανώνονται από τα αρμόδια
όργανα.

2.

Τα σωματεία και η Ομοσπονδία οφείλουν να διευκολύνουν τους προπονητές τους
στη συμμετοχή τους στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις.

3.

Με την λήξη της αγωνιστικής περιόδου και πριν την έναρξη της επόμενης η
ταυτότητα – άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή εγγεγραμμένου στο μητρώο
της ΚΟΠΕ ο οποίος κατά την διάρκεια δύο ( 2 ) συνεχόμενων αγωνιστικών
περιόδων εξ’ υπαιτιότητας του δεν παρακολούθησε τουλάχιστον ένα ( 1 ) από τα
σεμινάρια προπονητικής που οργανώνει ή και αναγνωρίζει η ΚΟΠΕ δεν
ανανεώνεται.

4.

Νοείται ότι κατά την διάρκεια των πιο πάνω αναφερομένων αγωνιστικών περιόδων
θα έχουν πραγματοποιηθεί δυο ( 2 ) τουλάχιστον σεμινάρια αναγνωρισμένα από
την ΚΟΠΕ.

5.

Η περίοδος αναστολής καλύπτει την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί και το
καθεστώς του προπονητή επανεξετάζεται με την λήξη της.

6.

Για να μπορέσει να ανανεωθεί η ταυτότητα – άδεια άσκησης επαγγέλματος του εν
λόγω προπονητή πρέπει ο τελευταίος απαραίτητα κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναστολής να παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα ( 1 ) από τα σεμινάρια που
οργανώνει ή και αναγνωρίζει η ΚΟΠΕ ενώ σε αντίθετη περίπτωση η περίοδος
αναστολή συνεχίζεται για όσες αγωνιστικές περιόδους χρειαστεί.

7.

Νοείται ότι σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της περιόδου αναστολής δεν
οργανωθούν από την ΚΟΠΕ οποιαδήποτε σεμινάρια, η ταυτότητα – άδεια άσκησης
επαγγέλματος του προπονητή επανεκδίδεται αυτόματα μετά την λήξη της.

8.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων περιστατικών μη ανανέωσης της ταυτότητας
κάποιου προπονητή και σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μπορεί μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αναγνώρισης
Διπλωμάτων να αποφασίσει την οριστική ανάκληση της.
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ΑΡΘΡΟ 13ο : ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α.

Η συνομολόγηση και κατάθεση στην ΚΟΠΕ «Μνημονίου Συνεργασίας»
μεταξύ σωματείου και προπονητή είναι προαιρετική.

β.

Ανεξάρτητα από την συνομολόγηση ή κατάθεση στην ΚΟΠΕ του μνημονίου
συνεργασίας, η συμφωνία συνεργασίας των δύο μερών κοινοποιείται
απαραίτητα στην ΚΟΠΕ με την κατάθεση από οποιοδήποτε των μερών, της
« Βεβαίωσης Συνεργασίας » δεόντως συμπληρωμένης.
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2.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
α.

Ανεξάρτητα από την συνομολόγηση ή κατάθεση στην ΚΟΠΕ του μνημονίου
συνεργασίας, η συμφωνία συνεργασίας των δύο μερών κοινοποιείται
απαραίτητα στην ΚΟΠΕ με την κατάθεση από οποιοδήποτε των μερών, της
« Βεβαίωσης Συνεργασίας » δεόντως συμπληρωμένης.

β.

Η βεβαίωση συνεργασίας στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα
στοιχεία των σωματείου και προπονητή και η χρονική ισχύς της συμφωνίας,
θα υπογράφεται από τα δύο μέρη και θα σφραγίζεται από το σωματείο.

γ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μπορεί να καθορίζει παράβολο
κατάθεσης της συμφωνίας συνεργασίας το οποίο θα καταβάλλεται από το
μέρος που προχωρεί στην κατάθεση του στην ΚΟΠΕ.

δ.

Οι συμφωνία και μνημόνιο συνεργασίας που κατατίθενται στην ΚΟΠΕ
αποτελούν αμάχητο τεκμήριο για την διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής
Επίλυσης Διαφορών ενώ η τελευταία δεν έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί
διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή τους σε περίπτωση που
αυτά δεν έχουν κατατεθεί στην ΚΟΠΕ.

ε.

Η κατάθεση στην ΚΟΠΕ της συμφωνίας συνεργασίας δεν δημιουργεί και
τεκμήριο εγκυρότητας της.
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3.

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
α.

Προπονητής που κατέχει τα απαραίτητα ( σύμφωνα με τους παρόντες )
προσόντα για να εργοδοτηθεί σε σωματείο της ΚΟΠΕ μπορεί να
συνομολογήσει με αυτό « Μνημόνιο Συνεργασίας Προπονητή ».

β.

Τα μνημόνια συνεργασίας μπορούν να κατατίθενται στην ΚΟΠΕ σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οποιοδήποτε των μερών.

γ.

Ως ελάχιστη χρονική περίοδος του μνημονίου συνεργασίας καθορίζεται η
μία αγωνιστική περίοδος εκτός των περιπτώσεων εκείνων που η συμφωνία
έγινε μετά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου οπότε το μνημόνιο
συνεργασίας μπορεί να αφορά το διάστημα μέχρι την λήξη της.

δ.

Το μνημόνιο συνεργασίας μπορεί να τροποποιηθεί με κοινή απόφαση
των συμβαλλομένων.

ε.

Σε περίπτωση κατάθεσης του μνημονίου συνεργασίας στην ΚΟΠΕ αυτό θα
κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογραμμένο ενώ κατάθεσή του σε φωτοτυπία ή μέσω τηλεομοιότυπου δεν
θα γίνεται αποδεκτή.

στ.

Η ΚΟΠΕ αφού σφραγίσει το πρωτότυπο θα το καταχωρεί στο μητρώο της
και θα επιστρέφει στους σωματείο και προπονητή από ένα αντίγραφο του.

ζ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μπορεί να καθορίζει παράβολο
κατάθεσης του μνημονίου συνεργασίας το οποίο θα καταβάλλεται από το
μέρος που προχωρεί στην κατάθεση του στην ΚΟΠΕ.

η.

Οι συμφωνία και μνημόνιο συνεργασίας που κατατίθενται στην ΚΟΠΕ
αποτελούν αμάχητο τεκμήριο για την διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής
Επίλυσης Διαφορών ενώ η τελευταία δεν έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί
διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή τους σε περίπτωση που
αυτά δεν έχουν κατατεθεί στην ΚΟΠΕ.

θ.

Η κατάθεση στην ΚΟΠΕ του μνημονίου συνεργασίας δεν δημιουργεί και
τεκμήριο εγκυρότητας του.
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4.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α.

Μνημόνιο συνεργασίας σε ισχύ
1.

Κάθε προπονητής δικαιούται τριάντα ( 30 ) μέρες πριν την λήξη του
μνημονίου συνεργασίας του με κάποιο σωματείο, να έρχεται σε
επαφή με άλλο σωματείο για την διερεύνηση πιθανότητας
συνεργασίας.

2.

Κατά την διάρκεια υφιστάμενου μνημονίου συνεργασίας κανένας
προπονητής θα δέχεται άμεσα ή έμμεσα οποιεσδήποτε προτάσεις
από τρίτους για συνομολόγηση άλλου μνημονίου συνεργασίας, παρά
μόνο αν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει την συγκατάθεση του
σωματείου με το οποίο διατηρεί μνημόνιο συνεργασίας ή εμπίπτει στις
πρόνοιες της παραγράφου 1 του παρόντος.

3.

Σωματείο το οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί με προπονητή ο οποίος
διατηρεί συμβόλαιο μνημόνιο συνεργασίας με άλλο σωματείο,
δεν μπορεί να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις μαζί του, παρά μόνο
εάν έχει την συγκατάθεση του άλλου σωματείου ή ο προπονητής
εμπίπτει στις πρόνοιες της παραγράφου 1 του παρόντος.

4.

Σε περίπτωση παραβίασης των πιο πάνω το υπαίτιο σωματείο ή και ο
προπονητής θα παραπέμπονται στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ
και θα υπόκεινται σε χρηματική ποινή σύμφωνα με τους παρόντες.
Επιπρόσθετα το υπαίτιο σωματείο αποκλείεται από του να συνάψει με
τον εν λόγω προπονητή οποιοδήποτε μνημόνιο ή συμφωνία
συνεργασίας για περίοδο δύο ( 2 ) χρόνων από την ημερομηνία της
απόφασης.

5.

Ομοίως τόσο το σωματείο που σε χρόνο και τρόπο που δεν
προνοείται στους παρόντες κανονισμούς, συνάπτει μνημόνιο ή
συμφωνία συνεργασίας με προπονητή ο οποίος διατηρεί μνημόνιο ή
συμφωνία συνεργασίας με άλλο σωματείο, όσο και ο προπονητής
παραπέμπονται στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ και θα
υπόκεινται σε χρηματική ποινή σύμφωνα με τους παρόντες.
Επιπρόσθετα το υπαίτιο σωματείο αποκλείεται από του να συνάψει με
τον εν λόγω προπονητή οποιοδήποτε μνημόνιο ή συμφωνία
συνεργασίας για περίοδο δύο ( 2 ) χρόνων από την ημερομηνία της
απόφασης.
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β.

Διακοπή Μνημονίου Συνεργασίας
1.

Προπονητής που επιθυμεί τερματισμό του μνημονίου συνεργασίας
του οφείλει να προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

2.

Προπονητής μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης
Διαφορών ζητώντας μέχρι και τερματισμό του μνημονίου συνεργασίας
του όταν το οφειλόμενα σε αυτόν ποσά από την οικονομική συμφωνία
που έχει συνάψει είναι καθυστερημένα πέραν των τριών ( 3 ) μηνών.

3.

Σε περίπτωση που σωματείο μονομερώς διακόπτει το μνημόνιο
συνεργασίας ο προπονητής έχει το δικαίωμα εντός τριάντα ( 30 )
ημερών από της κοινοποίησης σ’ αυτόν της απόφασης να
προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

4.

Σε περίπτωση που μνημόνιο συνεργασίας τερματίζεται πριν την λήξη
του με κοινή απόφαση των δύο μερών, ο προπονητής μπορεί άμεσα
να εργοδοτηθεί σε άλλο σωματείο.

5.

Σωματείο το οποίο δεν επιθυμεί την συνέχιση της συνεργασίας του με
κάποιο προπονητή μπορεί να προχωρήσει σε διακοπή του
μνημονίου συνεργασίας καταβάλλοντας σ’ αυτόν ως ελάχιστη
αποζημίωση τα δεδουλευμένα του και επιπλέον ποσό με το οποίο το
συνολικό ποσό της αποζημίωσης να φτάνει στα 2/3 του συνολικού
ποσού που προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας.
α.

Νοείται ότι τα πιο πάνω εφαρμόζονται σε περίπτωση που κατά
την στιγμή της διακοπής της συνεργασίας των δύο μερών, ο
προπονητής δεν έχει ήδη πάρει ή δικαιούται λαμβάνειν ποσό
μεγαλύτερο των 2/3 του συνολικού ποσού που προβλέπει το
μνημόνιο συνεργασίας.

β.

Σε περίπτωση που κατά την στιγμή της διακοπής της
συνεργασίας των δύο μερών, ο προπονητής έχει ήδη πάρει ή
δικαιούται λαμβάνειν ποσό μεγαλύτερο των 2/3 του συνολικού
ποσού που προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας, δικαιούται ως
αποζημίωση μόνο τα δεδουλευμένα του.

γ.

Νοείται επίσης ότι σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της
αποζημίωσης σε κάποιο προπονητή δεν μπορεί να ξεπερνά το
συνολικά συμφωνηθέν ποσό που προβλέπει το μνημόνιο
συνεργασίας το οποίο είναι και το μέγιστο ποσό αποζημίωσης
που δικαιούται κάποιος.
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γ.

δ.

Τερματισμός Δραστηριότητας
1.

Προπονητής που τερματίζει την επαγγελματική του δραστηριότητα
οφείλει να ειδοποιήσει το σωματείο του και την ΚΟΠΕ γραπτώς.

2.

Προπονητής που διατηρεί μνημόνιο ή συμφωνία συνεργασίας και
τερματίζει την επαγγελματική του δραστηριότητα δεν δικαιούται
οποιουδήποτε ωφελήματος πηγάζει από αυτά, πέραν των
δεδουλευμένων του.

Ασυμβίβαστο άσκησης επαγγέλματος προπονητή
Προπονητές οι οποίοι εργοδοτούνται από την ΚΟΠΕ ως πρώτοι
προπονητές σε οποιαδήποτε Εθνική ομάδα της, δεν μπορούν να
εργοδοτούνται ταυτόχρονα και με οποιαδήποτε ιδιότητα και για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί η συνεργασία τους με την ΚΟΠΕ από
οποιοδήποτε σωματείο της ΚΟΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 14ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1.

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών είναι πενταμελής και αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία Μέλη. Οι πιο πάνω ορίζονται εντός
δεκαπέντε ( 15 ) ημερών από την λήξη της θητείας της προηγούμενης
Επιτροπής ενώ μέχρι τον ορισμό της νέας Επιτροπής τα καθήκοντα
της θα εκτελούνται από την παλαιά.

β.

Οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και το ένα μέλος της Επιτροπής ορίζονται από
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ και τα υπόλοιπα δύο μέλη από τον
Σύνδεσμος Κυπρίων Προπονητών Πετοσφαίρισης ο οποίος και κοινοποιεί
έγκαιρα στην ΚΟΠΕ τα μέλη που ορίζει για την τελική επικύρωση του
διορισμού τους από αυτή.

γ.

Αν ο ΣΥΚΥΠΠΕ αρνηθεί ή αμελήσει ή δεν επιθυμεί να ορίσει οποιοδήποτε
μέλος στην Επιτροπή μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μπορεί να ορίσει το ή τα μέλη.
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2.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι ψηλού ηθικού επιπέδου και
ακέραιου και τίμιου χαρακτήρα.

β.

Οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι νομικοί
εγνωσμένου κύρους.

γ.

Ως μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να εκλεγούν ή οριστούν εν ενεργεία
μέλη Διοικητικών Συμβουλίων σωματείων οποιουδήποτε αθλήματος,
πετοσφαιριστές, διαιτητές, προπονητές, παρατηρητές, διαμεσολαβητές
αθλητών καθώς και άτομα που καταδικάστηκαν από αρμόδιο όργανο της
ΚΟΠΕ για σοβαρή παράβαση των βασικών ή θεμελιωδών αρχών της
Ομοσπονδίας ή από Δικαστήριο της Δημοκρατίας για ατιμωτικό αδίκημα ή
αδίκημα ηθικής αισχρότητας.
Νοείται ότι μέλη της Επιτροπής που αποκτούν μετά τον αρχικό ορισμό τους
οποιαδήποτε των πιο πάνω ιδιοτήτων εκπίπτουν αυτόματα του αξιώματος
τους.
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3.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

β.

Μέλος της Επιτροπής εκπίπτει του αξιώματος του :
1.

Σε περίπτωση καταδίκης του από Δικαστήριο της Δημοκρατίας για
ατιμωτικό αδίκημα ή αδίκημα ηθικής αισχρότητας.

2.

Σε περίπτωση καταδίκης του από αρμόδιο όργανο της ΚΟΠΕ για
σοβαρή παράβαση των βασικών ή θεμελιωδών αρχών της
Ομοσπονδίας.

3.

Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης του Καταστατικού και των
Κανονισμών της ΚΟΠΕ.

4.

Σε περίπτωση καταδίκης του με οποιαδήποτε ποινή από την
Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ ή την ΑΔΕΑ.

5.

Σε περίπτωση εφαρμογής των προνοιών των παραγράφων 2γ και 4γ
του παρόντος άρθρου.

Στις περιπτώσεις α 1, α 2 και α 3 του παρόντος αρμόδια να αποφασίσει είναι
η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ μετά από παραπομπή σε αυτή της
υπόθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ενώ στις
περιπτώσεις α 4 και α 5 αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.
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4.

ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τετραετής συμβαδίζει με τη θητεία
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ και λήγει μόλις εκλεγούν τα νέα μέλη
της.
Νοείται ότι εκκρεμείς
υποθέσεις εκδικάζονται
Επιτροπή.

στην έναρξη της θητείας της Επιτροπής
και ολοκληρώνονται από την προηγούμενη

β.

Κανενός μέλους της Επιτροπής δύναται να ανακληθεί ο διορισμός του πριν
την κανονική λήξη της θητείας του.

γ.

Μέλος της Επιτροπής που κατά την κρίση του προέδρου της Επιτροπής
απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδρίες εκπίπτει του
αξιώματος του.

δ.

Σε περίπτωση κένωσης θέσης της Επιτροπής το όργανο που είχε ορίσει
αρχικά το μέλος που εξέπεσε, οφείλει εντός τριάντα ( 30 ) ημερών από την
κένωση της θέσης να ορίσει νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας της
Επιτροπής.
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5.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

Οποιοδήποτε παράπονο, διαφορά, αίτημα κλπ κατατίθεται γραπτώς
στην ΚΟΠΕ η οποία οφείλει εντός δέκα ( 10 ) εργάσιμων ημερών να το
διαβιβάσει στον πρόεδρο της Επιτροπής.

β.

Η Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της ο οποίος σε
περίπτωση απουσίας του αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο.

γ.

Η παρουσία τουλάχιστον ενός εκ των Προέδρου και Αντιπροέδρου είναι
απαραίτητη για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεδρίας ενώ σε
περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας των πιο πάνω η συνεδρία της Επιτροπής
αναβάλλεται.

δ.

Η Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που καθορίζει ο Πρόεδρος ή ο
αντικαταστάτης του και βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι
περισσότερα των απόντων.

ε.

Η Επιτροπή εκδικάζει υποθέσεις με συνοπτική διαδικασία και όχι αργότερα
από τριάντα ( 30 ) μέρες από την ημέρα της παραπομπής τους ενώπιον της.

στ.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και στην
περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο αντικαταστάτης του έχουν νικώσα
ψήφο.

ζ.

Για κάθε συνεδρία τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον
Πρόεδρο της και κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.

η.

Τα πρακτικά δεν κοινοποιούνται σε άτομα πέραν των εμπλεκομένων
στην υπόθεση, εκτός μετά από συγκατάθεση της ίδιας της Επιτροπής.

θ.

Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής έχει με οποιοδήποτε τρόπο
ενδιαφέρον με συγκεκριμένο σωματείο ή προπονητή ή δικηγόρο που
παρουσιάζεται ενώπιον της, αποκλείεται από την διαδικασία της
συγκεκριμένης υπόθεση ενώ για την ύπαρξη ενδιαφέροντος αποφασίζει
τελεσίδικα ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

ι.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής μπορούν να προσβληθούν με προσφυγή στην
Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα ως
δευτεροβάθμιο όργανο.
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6.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:
1.

Εκδικάζει και επιλύει διαφορές ( οικονομικές ή άλλες ) που
προκύπτουν από την εφαρμογή ή ερμηνεία όρων, προνοιών και
διατάξεων μνημονίων ή συμφωνιών συνεργασίας είτε βρίσκονται σε
ισχύ είτε έχουν περατωθεί :
α.

Μεταξύ προπονητών ( Κυπρίων ή ξένων ) και σωματείων

β.

Μεταξύ σωματείων της ΚΟΠΕ
εργοδότησης προπονητών.

γ.

Μεταξύ ΚΟΠΕ και συνεργατών προπονητών της.

με

θέματα

2.

Επιλύει διαφορές που αφορούν την ύπαρξη ή μη μνημονίου ή
συμφωνίας συνεργασίας.

3.

Ερμηνεύει όρους, πρόνοιες και διατάξεις μνημονίων ή συμφωνιών
συνεργασίας προπονητών με σωματεία ή την ΚΟΠΕ.

4.

Γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων που υποβάλλονται σ’ αυτή από την
Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ σχετικά με τις
διατάξεις των παρόντων κανονισμών.

5.

Επιβάλλει ποινές σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος σε
προπονητές και σωματεία που έχουν παραβεί τις διατάξεις του.

6.

Καθορίζει τους τρόπους αποπληρωμής των ποσών που η ίδια έχει
επιδικάσει και την διορία αποπληρωμής τους.

7.

Παραπέμπει όταν το κρίνει αναγκαίο οποιοδήποτε ενώπιον της
Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ .

β.

Η Επιτροπή έχει οποιαδήποτε άλλη εξουσία ήθελε κριθεί αναγκαία για την
πιστή εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών ενώ για θέματα
που δεν προβλέπονται στους παρόντες κανονισμούς, η Επιτροπή θα
αποφασίζει κατά τρόπο που συνάδει με το πνεύμα των παρόντων.

γ.

Καμία διαφορά δεν εξετάζεται από την Επιτροπή εφόσον αυτή δεν έχει
υποβληθεί εντός δεκαοκτώ ( 18 ) μηνών από την συμπλήρωση της βάσης
της διαφοράς ( ως βάση της διαφοράς θεωρείται το σύνολο των γεγονότων
που θεμελιώνουν το δικαίωμα παραπομπής διαφοράς στην Επιτροπή ).
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αναφορικά

7.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής ξεκινά με προσφυγή η οποία
καταχωρείται στην ΚΟΠΕ από σωματείο της ΚΟΠΕ, προπονητή ή άλλο
ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

β.

Σε περιπτώσεις οικονομικών διαφορών οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι
εκτελεστές κατά τον τρόπο που η ίδια θα αποφασίσει .

γ.

Για την εκδίκαση των υποθέσεων η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κλήσεις για
προσέλευση ενώπιον της ατόμων ή Σωματείων. Οι κλήσεις θα πρέπει να
αποστέλλονται στα ενδιαφερόμενα μέρη τουλάχιστον τρεις ( 3 ) μέρες πριν
την συνεδρία της Επιτροπής.

δ.

Άρνηση ή παράλειψη προσέλευσης ενώπιον της Επιτροπής, αποτελεί
παράπτωμα και ο υπαίτιος παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή της
ΚΟΠΕ.

ε.

Οποιοσδήποτε διάδικος μπορεί να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής είτε
αυτοπροσώπως είτε δια δικηγόρου. Εάν οποιοσδήποτε διάδικος απουσιάζει
κατά την συζήτηση της υπόθεσης, αυτή εκδικάζεται ερήμην του, εκτός εάν η
Επιτροπή έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα οπότε και έχει το δικαίωμα να αποφασίσει
διαφορετικά.

στ.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής παραμένουν σε ισχύ μέχρι πλήρους
ικανοποίησης ή ακύρωσης τους είτε από την Επιτροπή είτε από την
Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ.

ζ.

Σωματείο μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή κατά προπονητή του αφού
πρώτα έχει απευθύνει έγγραφη προειδοποίηση σ’ αυτόν καλώντας τον να
συμμορφωθεί με τους όρους του μνημονίου ή συμφωνίας συνεργασίας του
και δίνοντας του γι’ αυτό εύλογο διάστημα.

η.

Για κάθε προσφυγή στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών ή στην Δικαστική
Επιτροπή της ΚΟΠΕ, καταβάλλεται παράβολο που καθορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.

θ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή διαφορών μεταξύ σωματείων ή
άλλων και προπονητών στην αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η ύπαρξη
έγγραφης συμφωνίας των δύο μερών η οποία έχει από οποιονδήποτε των
δύο κατατεθεί στην ΚΟΠΕ και στην οποία τα μέρη ρητά και ενυπόγραφα
συμφωνούν με την υπαγωγή των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από
την εφαρμογή της συμφωνίας στην δικαιοδοσία της Επιτροπής.
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8.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α.

Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών μπορεί να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές :
1.

Προφορική επίπληξη

2.

Αυστηρή έγγραφη επίπληξη

3.

Χρηματική ποινή η οποία σε περίπτωση σωματείου μπορεί να φθάνει
μέχρι € 20.000,00 και σε περίπτωση προσώπου μέχρι € 10.000,00

4.

Προσωρινό αποκλεισμό σωματείου ή προπονητή από οποιαδήποτε
αγωνιστική εκδήλωση η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους δώδεκα ( 12 ) μήνες

5.

Προσωρινό αποκλεισμό σωματείου ή προπονητή από οποιαδήποτε
αγωνιστική εκδήλωση για αριθμό αγώνων που θα αποφασίσει η ίδια

6.

Μηδενισμό σωματείου σε συγκεκριμένο αγώνα σύμφωνα με τις
διατάξεις των Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ. Νοείται ότι
μηδενισμός σωματείου σε αγώνα πρωταθλήματος Κυπέλλου ή των
Play off των πρωταθλημάτων συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό
του από την συνέχεια της διοργάνωσης.

7.

Αφαίρεση από την βαθμολογία σωματείου της παρούσας ή της
επόμενης αγωνιστικής περιόδου μέχρι και δέκα ( 10 ) βαθμών ή
αποκλεισμός σωματείου από την συμμετοχή ή συνέχεια κάποιας
διοργάνωσης.

8.

Αναστολή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή για
ορισμένο χρονικό διάστημα.

9.

Οριστική αναστολή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του
προπονητή και διαγραφή του από το μητρώο προπονητών της ΚΟΠΕ.

β.

Η Επιτροπή μπορεί να καταδικάζει οποιοδήποτε διάδικο, κατήγορο,
κατηγορούμενο ή μάρτυρα στην καταβολή των εξόδων των διαφόρων
υποθέσεων.

γ.

Η επιμέτρηση της ποινής αφήνεται στη διακριτική εξουσία της Επιτροπής
ενώ σε κάθε υπόθεση η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει περισσότερες της μίας
ποινές.

δ.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι εκτελεστές κατά τον τρόπο που η ίδια θα
αποφασίσει.

ε.

Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής επιτρέπεται άσκηση έφεσης στη
Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ η οποία πρέπει να ασκηθεί εντός δεκαπέντε
ημερών από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης ( άλλως πως θα
είναι εκπρόθεσμη ) και η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό
παράβολο το οποίο σε περίπτωση απόρριψης της έφεσης θα περιέρχεται
στο ταμείο της ΚΟΠΕ ενώ σε περίπτωση αποδοχής της θα επιστρέφεται
αφού αφαιρεθούν οποιαδήποτε έξοδα.
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ΑΡΘΡΟ 15o : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.

Με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όλες οι διατάξεις του τίθενται άμεσα σε
ισχύ, εκτός των άρθρων 1 – 4 των σχετικών με την παραχώρηση άδειας άσκησης
επαγγέλματος σε προπονητές και την κατάταξή τους στα σχετικά επίπεδα
προπονητών των παρόντων Κανονισμών, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή μετά
από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ και αφού
προηγουμένως απαραίτητα η Σχολή Πετοσφαίρισης λειτουργήσει σχολές
προπονητών βασικού και μέσου επιπέδου.

2.

Η πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα κοινοποιηθεί έγκαιρα σε
όλους τους εμπλεκόμενους ( σωματεία, προπονητές κλπ ) ενώ απαραίτητα μεταξύ
της ημερομηνίας λήψης της απόφασης και της ημερομηνίας εφαρμογής της πρέπει
να μεσολαβεί σαν μεταβατικό διάστημα μία τουλάχιστον πλήρης αγωνιστική
περίοδος.
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ΑΡΘΡΟ 16ο : EΠΙΣΗΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕ
1.

Για την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών ως επίσημη ημερομηνία παραλαβής
οποιουδήποτε εγγράφου από την ΚΟΠΕ θα θεωρείται η ημερομηνία ταχυδρόμησής
του με συστημένη επιστολή προς αυτή ή η ημερομηνία της δια χειρός παράδοσης
του στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή η ημερομηνία αποστολής του στην ΚΟΠΕ με
τηλεομοιότυπο ( φαξ ) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e – mail ).

.
2.

Όταν η τελευταία μέρα οποιασδήποτε χρονικής προθεσμίας όπως αυτή καθορίζεται
στους παρόντες Κανονισμούς ( είτε αριθμητική π.χ. τριάντα μέρες είτε ημερολογιακή
π.χ. 15η Δεκεμβρίου ) συμπέσει με επίσημη αργία, αυτή μεταφέρεται αυτόματα στην
πρώτη επόμενη εργάσιμη ημερομηνία.
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ΑΡΘΡΟ 17ο : ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
1.

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους τίθενται σε
εφαρμογή αμέσως με την έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση της ΚΟΠΕ εκτός
αν η τελευταία αποφασίσει διαφορετικά.

2.

Για οποιοδήποτε θέμα δεν περιλαμβάνεται στους παρόντες Κανονισμούς ή όπου
υπάρχει ασάφεια ή σύγκρουση με άρθρα ή πρόνοιες του Καταστατικού, το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ θα αποφασίζει εφαρμόζοντας κατά προτεραιότητα
τις διατάξεις του Καταστατικού.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ
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