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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων και Εκπαιδευτών (Π.Ο.Π.Α), στα 
πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς της για την υποστήριξη του Έλληνα Προπονητή και της 
Ελληνίδας Προπονήτριας, σε κάθε δυνατό επίπεδο της δραστηριότητός τους, συνέταξε και 
σας παραδίδει τον ανά χείρας «Κώδικα νομικών προβλέψεων και υπουργικών αποφάσεων 
ζητημάτων των Προπονητών». 
Ο Κώδικας, αποτελεί μια σύνοψη όλων των προβλέψεων των νόμων και των υπουργικών 
αποφάσεων που ρυθμίζουν ζητήματα που αφορούν στους Προπονητές και τις 
Προπονήτριες όπως, η συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια των οικείων αθλητικών 
Ομοσπονδιών, οι προϋποθέσεις αδειοδοτήσεως Προπονητού, τα επίπεδα των Προπονητών 
και οι αρμοδιότητές τους, η οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Προπονητών, υπόδειγμα 
Ιδιωτικού Συμφωνητικού Προσλήψεως Προπονητού, Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων, 
χρήσιμα τηλέφωνα της Γ.Γ.Α που μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καλεί για διευκρινίσεις  κ.α. 
Οι πληροφορίες που παρέχονται, είναι απολύτως αναγκαίες για τους συναδέλφους και 
συγκέντρωσή τους στον παρόντα Κώδικα θα διευκολύνει όλες και όλους, στην αναζήτηση 
απαντήσεων σε κάθε πιθανό ερώτημά τους. 
Ο Κώδικας θα ανανεώνεται με κάθε νέα ρύθμιση και κάθε τροποποίηση του υφισταμένου 
νομικού πλαισίου, ώστε να είναι πάντα χρήσιμος. 
Επίσης, ο Κώδικας θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Π.Α ( www.popa.gr ), όπου με 
συνδέσμους που θα έχουν τις ίδιες επικεφαλίδες με των πίνακα περιεχομένων του 
παρόντος, θα ανοίγουν οι σελίδες κάθε θέματος για ανάγνωση. 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων και Εκπαιδευτών, θα συνεχίσει την 
προσπάθεια που ξεκίνησε από της ιδρύσεώς της το 2009, για να υποστηρίζει τον Έλληνα 
Προπονητή και Προπονήτρια και πάντα θα προσπαθεί να αναβαθμίζει το επίπεδο των 
συναδέλφων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους. 
 
 

Για την Π.Ο.Π.Α. 
 

 
Ο Πρόεδρος    Ο Γενικός Γραμματέας 

 
       Αθανάσιος Δ. Βιλλιώτης               Δημήτριος Κ. Στεφανίδης 

 
 

Δάφνη, 2023 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.popa.gr/
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4809 

19 Ιουνίου 2021, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 102 
 

1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΩΝ, ΣΤΑ Δ.Σ ΤΩΝ 
ΟΙΚΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 

 
 
Άρθρο 11 
Εκλογές Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και συμμετοχή εκπροσώπου 
προπονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας - 
Τροποποίηση της παρ. 1 και αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 
 
6.  Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχουν με δικαίωμα 
ψήφου ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ένας (1) εκπρόσωπος 
των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία 
καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος των 
αθλητών/αθλητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου 
των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο 
σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας. 

Ο εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται 
με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των προπονητών/προπονητριών του αντίστοιχου 
αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, οι 
προπονητές/προπονήτριες δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας. Ο 
αριθμός των αιρετών μελών του Δ.Σ. που ορίζεται στην παρ. 1 και στο καταστατικό της 
ομοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος, όταν σε αυτό συμμετέχει εκπρόσωπος 
των αθλητών/αθλητριών. 

Η θέση αυτή καλύπτεται από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών 
προτίμησης, υποψήφιο σύμβουλο. 

Αν, εκτός του εκπροσώπου των αθλητών/αθλητριών, στο Δ.Σ. μετέχει και 
εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών, δεν προσαυξάνονται τα αιρετά μέλη του, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο. 

 

Με την κάτωθι Υπουργική Απόφαση, διευκρινίζεται ο τρόπος ορισμού των εν ενεργεία 

Προπονητών και Προπονητριών και των αναπληρωτών τους, στα Δ.Σ των οικείων αθλητικών 

Ομοσπονδιών. 

 

 

«Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 311198/2022 

ΦΕΚ 3717/Β/14-7-2022 

Τρόπος ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν 

ενεργεία προπονητών/προπονητριών και των αναπληρωτών τους στα Διοικητικά 

Συμβούλια των Ομοσπονδιών κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 22 ν. 2725/1999 

(Α' 121). 
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψιν : 

1. Το άρθρο 22 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και 

άλλες διατάξεις» (Α' 121), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 45 του ν. 

4908/2021 (Α' 52). 

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133). 

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 

του ν. 4622/2019 (Α' 133). 

5. Τον ν. 4727/2020 (Α' 184) και ιδίως το Κεφάλαιο ΙΑ' αυτού (ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

6. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7). 

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α' 119). 

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121). 

9. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114). 

10. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/2019 (Β' 3099) κοινή απόφαση των 

Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη. 

12. Την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία 

αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και των 

αναπληρωτών τους στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών στις περιπτώσεις που: α) η 

ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης και β) 
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υπάρχουν περισσότερα του ενός σωματεία αθλητών/αθλητριών και 

προπονητών/προπονητριών για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης. 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

  

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο - Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής 

Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 

2725/1999 (Α' 121), του τρόπου ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία 

αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/ προπονητριών και των 

αναπληρωτών τους στα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών ομοσπονδιών στις 

περιπτώσεις που: α) η ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους 

άθλησης και β) υπάρχουν περισσότερα του ενός σωματεία αθλητών/αθλητριών και 

προπονητών/προπονητριών για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης. 

  

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1. Αντιπροσωπευτικότερο σωματείο αθλητών/αθλητριών: Αν κατά τον κρίσιμο χρόνο 

δύο ή περισσότερα σωματεία έχουν ως μέλη τους αθλητές/αθλήτριες του ίδιου αθλήματος 

ή του ίδιου κλάδου άθλησης, αντιπροσωπευτικότερο είναι αυτό που αριθμεί ως μέλη του 

τους/ τις περισσότερους/περισσότερες εν ενεργεία αθλητές/ αθλήτριες. Αν κατά τον 

κρίσιμο χρόνο δύο ή περισσότερα σωματεία έχουν ως μέλη τους αθλητές/αθλήτριες 

διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ίδια αθλητική 

ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικότερο είναι αυτό που αριθμεί ως μέλη του τους/ τις 

περισσότερους/περισσότερες εν ενεργεία αθλητές/ αθλήτριες. Μεταξύ σωματείου που έχει 

ως μέλη του εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες του ίδιου αθλήματος ή του ίδιου κλάδου 

άθλησης και σωματείου που έχει ως μέλη του εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες 

διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ίδια αθλητική 

ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικότερο είναι το δεύτερο εφόσον, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο 

αριθμός των μελών του - εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών - είναι είτε μεγαλύτερος από είτε 

ίσος με τον αριθμό των μελών - εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών - του πρώτου, ενώ σε κάθε 

άλλη περίπτωση αντιπροσωπευτικότερο είναι το πρώτο. 

2. Αντιπροσωπευτικότερο σωματείο προπονητών/ προπονητριών: Αν κατά τον κρίσιμο 

χρόνο, δύο ή περισσότερα σωματεία έχουν ως μέλη τους προπονητές/ προπονήτριες του 

ίδιου αθλήματος ή του ίδιου κλάδου άθλησης, αντιπροσωπευτικότερο είναι αυτό που 

αριθμεί ως μέλη του τους/τις περισσότερους/περισσότερες εν ενεργεία 

προπονητές/προπονήτριες. Αν κατά τον κρίσιμο χρόνο δύο ή περισσότερα σωματεία έχουν 

ως μέλη τους προπονητές/προπονήτριες διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που 

καλλιεργούνται από την ίδια αθλητική ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικότερο είναι αυτό που 
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αριθμεί ως μέλη του τους/τις περισσότερους/ περισσότερες εν ενεργεία 

προπονητές/προπονήτριες. Μεταξύ σωματείου που έχει ως μέλη του εν ενεργεία 

προπονητές/προπονήτριες του ίδιου αθλήματος ή το ίδιου κλάδου άθλησης και σωματείου 

που έχει ως μέλη του εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες διαφορετικών αθλημάτων ή 

κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την ίδια αθλητική ομοσπονδία, 

αντιπροσωπευτικότερο είναι το δεύτερο εφόσον, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο αριθμός των 

μελών του - εν ενεργεία προπονητών/ προπονητριών- είναι είτε μεγαλύτερος από είτε ίσος 

με τον αριθμό των μελών - εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών- του πρώτου, ενώ σε 

κάθε άλλη περίπτωση αντιπροσωπευτικότερο είναι το πρώτο. 

3. Αρχαιότερο σωματείο: Το σωματείο αθλητών/αθλητριών ή 

προπονητών/προπονητριών που προηγείται χρονικά ως προς την καταχώριση του αρχικού 

καταστατικού του στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου. 

4. Εν ενεργεία αθλητής/αθλήτρια: Ο αθλητής ή η αθλήτρια που: α) διαθέτει δελτίο 

αθλητικής ιδιότητας σε ισχύ και κάρτα υγείας αθλητή/αθλήτριας και β) είναι 

εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών/αθλητριών που τηρείται από την οικεία ομοσπονδία. 

5. Εν ενεργεία προπονητής/προπονήτρια: Ο/η επαγγελματίας που: α) έχει αναγγελθεί 

προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του 

ν. 2725/1999 (Α' 121), β) είναι καταχωρισμένος/η στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών που 

τηρείται στη Γ.Γ.Α. έχοντας λάβει ατομικό αριθμό μητρώου και η άδειά του είναι σε ισχύ και 

γ) δεν έχει καταθέσει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης του 

επαγγέλματος, έχοντας παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την 

κατάθεση. 

6. Κρίσιμος χρόνος: Ως κρίσιμος χρόνος θεωρείται η 31η Αυγούστου του έτους των 

αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου της αθλητικής ομοσπονδίας, 

όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α' 121). 

  

Άρθρο 3 

Ορισμός εκπροσώπων όταν η ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή 

κλάδους άθλησης και όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός σωματεία αθλητών/ 

αθλητριών και προπονητών/προπονητριών 

1. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχουν με δικαίωμα 

ψήφου ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ένας (1) εκπρόσωπος 

των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία 

καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης (παρ. 6 του άρθρου 22 του 

ν. 2725/1999). 

2. Στην περίπτωση της παρ. 1, κατά την οποία η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί 

περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης, αν υπάρχουν ταυτόχρονα δύο ή 

περισσότερα σωματεία αθλητών/αθλητριών είτε του ίδιου αθλήματος ή κλάδου άθλησης 

είτε των διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την 

ομοσπονδία, ο/η εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ο αναπληρωτής 

του/η αναπληρώτριά της ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του αντιπροσωπευτικότερου κατά 

τον κρίσιμο χρόνο σωματείου των αθλητών/αθλητριών. 
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3. Στην περίπτωση της παρ. 1, κατά την οποία η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί 

περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης, αν υπάρχουν ταυτόχρονα δύο ή 

περισσότερα σωματεία προπονητών/προπονητριών είτε του ίδιου αθλήματος ή κλάδου 

άθλησης, είτε των διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από 

την ομοσπονδία, ο/η εκπρόσωπος των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και ο 

αναπληρωτής του/η αναπληρώτριά της ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του 

αντιπροσωπευτικότερου κατά τον κρίσιμο χρόνο σωματείου των προπονητών/ 

προπονητριών. 

 

Άρθρο 4 

Λοιπές ρυθμίσεις 

1. Στις περιπτώσεις του άρθρου 3 οι οριζόμενοι εκπρόσωποι των εν ενεργεία 

αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, καθώς και οι 

αναπληρωτές τους/αναπληρώτριές τους, είναι υποχρεωτικά εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες 

και εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες αντίστοιχα. 

2.  Οι εκπρόσωποι των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία 

προπονητών/προπονητριών με τους αναπληρωτές τους/τις αναπληρώτριές τους, ορίζονται 

με τη διαδικασία της παρούσας για το σύνολο της θητείας του Δ.Σ. της αθλητικής 

ομοσπονδίας, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταγενέστερη του ορισμού τους μεταβολή 

είτε στον αριθμό των εν ενεργεία αθλητών ανά άθλημα, είτε στον αριθμό των μελών των 

σωματείων αθλητών/αθλητριών ή προπονητών/προπονητριών. 

3.  Οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να παρέχουν αμελλητί και σε κάθε περίπτωση 

εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σε κάθε ενδιαφερόμενο και στις αρμόδιες υπηρεσίες 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όλα τα ζητηθέντα στοιχεία για την εφαρμογή του 

άρθρου 3 της παρούσας, ιδίως τον αριθμό των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών, που 

διαθέτουν, ανά καλλιεργούμενο άθλημα ή κλάδο άθλησης, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία 

τους, καθώς και κάθε απαιτούμενο στοιχείο προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν παραστεί 

ανάγκη, το αντιπροσωπευτικότερο κατά τον κρίσιμο χρόνο σωματείο αθλητών/αθλητριών 

και προπονητών/ προπονητριών. 

4.  Αν από τη σύγκριση δύο ή περισσότερων σωματείων αθλητών/αθλητριών ή/και 

προπονητών/προπονητριών δεν είναι εφικτό, σύμφωνα με την παρούσα, λόγω ίδιου 

αριθμού μελών να προκύψει το αντιπροσωπευτικότερο σωματείο, ο/η εκπρόσωπος των εν 

ενεργεία αθλητών/ αθλητριών ή/και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών 

αντιστοίχως, καθώς και ο/η αναπληρωτής/ αναπληρώτρια, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 

του αρχαιότερου σωματείου. 

5.  Η επιλογή του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου γίνεται με βάση τα μητρώα των 

αθλητών, που τηρούνται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και το μητρώο των 

προπονητών ανά άθλημα ή κλάδο άθληση, που τηρείται από τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και είναι προσβάσιμο στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Α. 
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Άρθρο 5 

Μεταβατικές διατάξεις 

1)  Για τα Δ.Σ των ομοσπονδιών, που αναδείχθηκαν από τη διενέργεια αρχαιρεσιών 

κατά το έτος 2021 και δεν έχουν οριστεί εκπρόσωποι αθλητών ή προπονητών με τους 

αναπληρωτές τους, ο ορισμός τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

2)  Για τα Δ.Σ των ομοσπονδιών, που αναδείχθηκαν από τη διενέργεια αρχαιρεσιών 

κατά το έτος 2021 και έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι αθλητών ή προπονητών με τους 

αναπληρωτές τους κατά τρόπο αντίθετο με τις διατάξεις της παρούσας, ο ορισμός τους 

γίνεται κατόπιν ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

3)  Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 κρίσιμος χρόνος θεωρείται η ημερομηνία των 

τελευταίων αρχαιρεσιών της οικείας Ομοσπονδίας. 

4) Εάν μέχρι τον χρόνο διενέργειας των τελευταίων αρχαιρεσιών δεν είχε συσταθεί 

σωματείο αθλητών ή προπονητών, κρίσιμος χρόνος θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης 

της παρούσας. 

  

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2022» 

 
 
 
 
 

2. ΕΝΙΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
 
 
Άρθρο 34 
Αντικείμενο 
Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η ρύθμιση με ενιαίο τρόπο ζητημάτων, που 
άπτονται της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, ο εκσυγχρονισμός του 
υφιστάμενου πλαισίου αναγγελίας των προπονητών στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η 
ενεργοποίηση του Μητρώου Προπονητών, η ίδρυση Εθνικής Σχολής Προπονητών και η 
θεσμοθέτηση τριών (3) επιπέδων προπονητικής, Α’, Β’ και Γ’. 
 
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
7.  Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ατόμων με αναπηρία επιτρέπεται 
μόνο στον κάτοχο ειδικής άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 31. Ειδικά για τη 
χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ατόμων με αναπηρία 
απαιτείται 
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πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού ή δίπλωμα των σχολών 
προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών για τη 
συγκεκριμένη ειδικότητα. Αθλητές ή αθλήτριες με αναπηρία, που κατέκτησαν 1η έως 8η 
θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η θέση σε παγκόσμιους αγώνες, επιτρέπεται να 
ασκούν το επάγγελμα του προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην ειδική σχολή του άρθρου 
31Β. 
 
 
 
Άρθρο 36 
Προπονητής - Αντικατάσταση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 
 
Το άρθρο 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
Άρθρο 31 
Προπονητής - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
 
1. α)  Κατά την έννοια του παρόντος νόμου προπονητής αθλήματος ή κλάδου άθλησης 
είναι ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει, σε αγωνιστικό επίπεδο και για αγωνιστικούς 
σκοπούς, την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης, την 
αθλητική πρόοδο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αθλητών. 
 
β)  Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον επαγγελματία, 
ο οποίος, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και 
εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, λαμβάνει ατομικό αριθμό 
μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών 
κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών. 
 
2.α)  Για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή 
απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
αα)  Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα στο 
συγκεκριμένο άθλημα, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει 
αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή 
δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών ή 
αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής ή δίπλωμα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του 
άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) ή ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους αποφοίτους 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο 
άθλησης, ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της παρ. 5 του άρθρου 31Β, επιπέδου 
τουλάχιστον UEFA B όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί 
στο εξωτερικό, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού 
προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από απλή μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, 
 
αβ)  αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της 
παρ. 1 του άρθρου 3, 
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αγ)  ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων, 
 
αδ)  απόδειξη εξόφλησης παραβόλου μέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET, 
 
αε)  ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, 
 
αστ)  απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών, 
 
αζ)  άδεια ταχυπλόου, στην περίπτωση της αναγγελίας για το άθλημα του θαλάσσιου 
σκι, και 
 
αη)  δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, αναγνωρισμένο από 
πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο. 
 
β)  Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική 
απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 
32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου 
και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Η εγγραφή 
κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για 
κάθε 
άθλημα ή κλάδο άθλησης. 
 
3.  Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του 
εξωτερικού απαιτείται για την ισοτιμία και αντιστοίχιση ή την επαγγελματική ισοδυναμία 
των πτυχίων με τα πτυχία σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών 
και η γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών, η οποία συγκροτείται στη Γ.Γ.Α., με απόφαση του 
αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. 
Η Επιτροπή Ισοτιμιών αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, ως 
εξής: 
 
α)  δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον διαθέτει 
διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στον αθλητισμό και οι οποίοι ορίζονται μετά από 
πρόταση του Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού και του Διευθυντή Επαγγελματικού 
Αθλητισμού αντίστοιχα,  
β)  δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή των Τ.Ε.Φ.Α.Α., που ορίζονται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή τα 
Τ.Ε.Φ.Α.Α., και 
γ)  ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, είναι μέλος ΔΕΠ ή επιστήμονας εγνωσμένου 
κύρους με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ορίζεται από την οικεία αθλητική 
ομοσπονδία. 
 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ 
 
4. α)  Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και 
αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, 
ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για 
όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών. 
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Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή δεν ισχύει για τα αθλητικά σωματεία, που 
καλλιεργούν τα αθλήματα του ζατρικίου και του αγωνιστικού μπριτζ. 
 
 
 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ 
 
β)  Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η 
οικεία αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν 
καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με 
την παρ. 2.  
 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ 
 
Ο έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε κάθε επίσημα οργανωμένο πρωτάθλημα ή αθλητική 
διοργάνωση του αθλήματος και είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στον χώρο 
διεξαγωγής των αγώνων. 
 
 
 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ 
 

5.  Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα 
στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής 
απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για 
να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να 
κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να 
αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης 
υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί. 
 
 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ 
 
6.  Η άδεια προπονητή ανακαλείται αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για παραβάσεις που εμπίπτουν στα κωλύματα 
των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3. 
Δηλαδή : 
“β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα 
σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει 
καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί 
σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία 
δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το 
ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας 
στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, 
κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, 
δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με τη 
καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99, 100 και 
100Α του Ποινικού Κώδικα) το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της 
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αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 
102 του Ποινικού Κώδικα.  

γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και 
για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση”. 

 
 
ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ 
 
7.  Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις 
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 34, του ν2725/99, δηλαδή :  
 
«Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος είναι: 
 
α)  η κατάκτηση 1ης έως και 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,  

β)  η κατάκτηση 1ης έως και 6ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - 
γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος 
που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες ή σε 
παγκόσμιους σχολικούς αγώνες,  

γ)  η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - 
γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από 
αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες,  

δ)  η κατάκτηση 1ης έως και 6ης νίκης σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - 
γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε άθλημα που καλλιεργείται από 
αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες,  

ε)  η επίτευξη ή η ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - 
γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από 
αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες», 

χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που 
προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο. Αν ο 
ίδιος αθλητής, ή περισσότεροι του ενός αθλητές, ή ομάδες του ίδιου προπονητή 
σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό 
του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που 
σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται με την 
απόφαση της περ. δ) της παρ. 12 για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις.  
 
Η παρ. 2α) του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), εφαρμόζεται αναλόγως και στους 

προπονητές. «Άρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής 1. Το φορολογητέο εισόδημα από 

μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

  

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα) σε ευρώ 

Φορολογικός συντελεστής  (%) 

0-10.000 9% 

10.001-20.000 22% 

20.001-30.000 28% 

30.001-40.000 36% 

40.001 - 44% 
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Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι 

χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 

εννιάμιση χιλιάδων (9.500) ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα 

για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική 

δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από 

υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται 

σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1 του άρθρου 16. Εάν το 

πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το υπερβάλλον 

ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του 

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της. 

 
2α. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι 
προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα 
αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών 
Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή 
τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του 
συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός 
του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τις 
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή είκοσι δύο τοις 
εκατό (22%) και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης». 
 
Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, 

απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του παρόντος επιμερίζεται 
μεταξύ τους κατ’ ίσα μέρη. Αν στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της παρ. 2 του 
άρθρου 34 έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί 
συνεργάτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό 
της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα 
πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον 
κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας. 
 
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ 
 
8.  Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν 
μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του 
αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει 
την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού αθλήματος 
ή ατομικού αθλήματος, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, δύναται 
κατ’ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή σε:  
 
α)  άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν στην οποία συμμετέχει ως αθλητής,  
β)  ακαδημίες, ή  
γ)  ομάδες αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας.  
 
Κατ’ εξαίρεση, εν ενεργεία αθλητής ιππασίας, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης 
επαγγέλματος προπονητή, επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ 
 
9.  Πέραν της αδειοδότησης από τη Γ.Γ.Α. η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή 
δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, 
εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής 
με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο εργάζεται. 
 
 
 
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ 
 
10.  Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή από ομοσπονδία ή σωματείο 
απαιτούνται:  
 
α)  άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α.,  
 
β)  άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής, τα οποία παρέχουν δικαίωμα εργασίας στην 
Ελλάδα, και  
 
γ)  υποβολή δήλωσης με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις 
διατάξεις του παρόντος και ότι το υποβαλλόμενο στη Γ.Γ.Α., στην οικεία Δ.Ο.Υ., στην 
ομοσπονδία και στον Σύνδεσμο Προπονητών ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψής του, είναι 
το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι της Διεθνούς Ομοσπονδίας ή 
οποιασδήποτε άλλης αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 
 
11.  Σε αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας με εμπειρία δύο (2) 
τουλάχιστον ετών και με συμμετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσημους αγώνες στα 
παραπάνω ατομικά αθλήματα, απονέμεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήματος 
σκοποβολής ή τοξοβολίας, εφόσον είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτικής 
επάρκειας της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. 
Ο εκπαιδευτής του προηγούμενου εδαφίου προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του 
εθελοντικά χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα. Η άσκηση της σχετικής 
δραστηριότητας δεν υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την άσκηση επαγγέλματος ή 
επιτηδεύματος από αυτόν. 
Το δίπλωμα του εκπαιδευτή απονέμεται κατόπιν παρακολούθησης και επιτυχούς 
δοκιμασίας εκπαιδευτικού προγράμματος από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία 
τηρεί μητρώο εκπαιδευτών. 
Τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα της σκοποβολής και της τοξοβολίας 
και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δύνανται να 
απασχολούν εκπαιδευτή του οικείου αθλήματος εγγεγραμμένο στο παραπάνω μητρώο 
εκπαιδευτών με σύμβαση απασχόλησης άνευ ανταλλάγματος. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ 
 
12. α)  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον 
αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται το ύψος του παραβόλου, που κατατίθεται ως 
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δικαιολογητικό για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του 
προπονητή. 
 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
 
β)  Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται τα 
ειδικότερα στοιχεία, που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο, καθώς και κάθε άλλο 
ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με την έναρξη και τον τρόπο 
λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου προπονητών της περ. β) της παρ. 1. 
 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ 
 
γ)  Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται η 
οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ισοτιμιών της παρ. 3, καθώς και τα κριτήρια και οι 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων γνωμοδοτεί. 
 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ 
 
δ)  Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται το ποσοστό 
προσαύξησης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7, καθώς και οι προϋποθέσεις, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκκαθάριση 
και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης της παρ. 7. 
 
 
 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ  
Ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ 
 
ε)  Σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να 
ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα 
ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση της οικείας ομοσπονδίας, με την προϋπόθεση ότι έχουν καλυφθεί οι λειτουργικές 
ανάγκες της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Με την απόφαση 
αυτήν καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή 
μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, ο τρόπος και οι 
προϋποθέσεις διατήρησης της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων 
αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
 
 
 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 
 
Άρθρο 37 
Επίπεδα προπονητών - Προσθήκη άρθρου 31Α  στον ν. 2725/1999 
Στον ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθεται άρθρο 31Α ως εξής: 
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Άρθρο 31Α 
 
Επίπεδα προπονητών - Εξουσιοδοτική διάταξη 
 
1.  Οι προπονητές διακρίνονται σε Α’, Β’ και Γ’ επιπέδου από το ανώτερο προς το 
κατώτερο, αναλόγως της εκπαίδευσης και των προσόντων τους, ως εξής: 
 
Α.  Προπονητές αθλήματος Α’ επιπέδου.  
 
Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται: 
 
α)  οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σχολών ή Τμημάτων Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή οι κάτοχοι πτυχίου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και 
αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. με κύρια ή πρώτη ειδικότητα 
στο συγκεκριμένο άθλημα, 
 
β)  οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως 
ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ανεξαρτήτως 
ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Β’ 
επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της 
σύμβασης εργασίας, αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης 
από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS), 
 
γ)  οι κάτοχοι διπλώματος περιοδικής σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) Α’ επιπέδου του αθλήματος ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της 
Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α., 
 
δ)  πρώην αθλητές που έχουν κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, με αποδεικτικό επιτυχούς 
παρακολούθησης σχολής προπονητών Α’ επιπέδου. 
 
Β.  Προπονητές αθλήματος Β’ επιπέδου.  
 
Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται: 
 
α)  οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως 
ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., με 
δευτερεύουσα ή άλλη ειδικότητα, 
 
β)  οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως 
ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ανεξαρτήτως 
ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Γ’ 
επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της 
σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή 
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θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα φορολογίας (TAXIS), 
 
γ)  οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως 
ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.F.Ε.Ν., ανεξαρτήτως 
ειδικότητας, εφόσον έχει συμπληρώσει επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην 
κορυφαία κατηγορία του αντίστοιχου αθλήματος ως αθλητής. Η βεβαίωση της αθλητικής 
δραστηριότητας δίδεται από την αντίστοιχη ομοσπονδία. 
 

δ)  οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Β’ επιπέδου του συγκεκριμένου 
αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου 
διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α. 
 
Γ.  Προπονητές αθλήματος Γ’ επιπέδου.  
 
Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται: 
 
α)  οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Γ’ επιπέδου του συγκεκριμένου 
αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου 
διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α., 
 
β)  οι κάτοχοι πιστοποιημένου διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.), ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής του επιπέδου πέντε (5) του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) με κατεύθυνση την 
προπονητική και ειδίκευση στο άθλημα, η οποία προκύπτει από το Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 42 του ν. 4763/2020 ή ισότιμο 
τίτλο της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), που εκδίδεται από 
τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή, εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωμα, από τη Βεβαίωση Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή Βεβαίωση Φοίτησης, που εκδίδονται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης. 
 
2.  Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή απασχολούνται αναλόγως 
του επιπέδου τους ως εξής: 
 
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
α)  Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου σε 
οποιαδήποτε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), 
ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως 
ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να 
απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β’ και Γ’ επιπέδου. 
 
β)  Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β’ επιπέδου απασχολούνται 
σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή 
στους προπονητές Α’ επιπέδου. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι 
προπονητές Γ’ επιπέδου. 
 
γ)  Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου απασχολούνται 
ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να 
απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι προπονητές σε σωματεία 
ή ακαδημίες στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα 
πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων. 
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3.  Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου, τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
προπονητών αναλόγως του επιπέδου τους καθορίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τη Σύμβαση Προπονητικής UEFA - Ε.Π.Ο., καθώς και 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου. 
 
4.  Οι απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής εντάσσονται 
στην κατηγορία που αποφασίζει η Επιτροπή Ισοτιμιών της παρ. 3 του άρθρου 31. 
 
5.  Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο ειδικότερο 
θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. 
 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ 
 
Για τους αποφοίτους Τ.Ε.Φ.Α.Α-Σ.Ε.Φ.Α.Α, η αλλαγή επιπέδου στο επόμενο, γίνεται με 
αποδεδειγμένη, από το Ε9, προϋπηρεσία 36 μηνών. Για τους αποφοίτους Σχολών 
Προπονητών της Γ.Γ.Α, η αλλαγή επιπέδου Προπονητού, γίνεται με παρακολούθηση Σχολής 
Προπονητών του επομένου επιπέδου. 
 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
 
Άρθρο 38 
Εθνική Σχολή Προπονητών – Προσθήκη άρθρου 31Β στον ν. 2725/1999 
Στον ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθενται άρθρο 31Β ως εξής: 
 
Άρθρο 31Β 
Εθνική Σχολή Προπονητών – Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
 
1.  Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ιδρύεται σχολή με την επωνυμία 
«Εθνική Σχολή Προπονητών» (Ε.Σ.Π.), αρμόδια για την εκπαίδευση των προπονητών κάθε 
επιπέδου, για όλα τα αθλήματα και τους κλάδους άθλησης. 
 
2.  Η Ε.Σ.Π. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
α. εισηγείται την ίδρυση επιμέρους σχολών προπονητών ανά άθλημα ή κλάδο 
άθλησης στο αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) όργανο της 
Γ.Γ.Α., 
 
β.  συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο και τη λειτουργία των επιμέρους σχολών 
προπονητών ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης, 
 
γ.  καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραμμα εκπαίδευσης των προπονητών, 
 
δ.  εισηγείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό την έκδοση και το περιεχόμενο 
της προκήρυξης συμμετοχής στις επιμέρους σχολές προπονητών, 
 
ε.  επιλέγει το διδακτικό προσωπικό που εκπαιδεύει και εξετάζει τους προπονητές. Για 
την εκπαίδευση σε θέματα αντιντόπινγκ επιλέγονται εκπαιδευτές πιστοποιημένοι από τον 
εθνικό φορέα αντιντόπινγκ. 
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3.  Η Ε.Σ.Π. αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, τα 
οποία ορίζονται για τετραετή θητεία με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό 
Υπουργού. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του είναι ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη της 
Γ.Γ.Α., τρία (3) τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α. και τρία (3) 
τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) των Σχολών ή Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή 
Τ.Ε.Φ.Α.Α.), που προτείνονται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής 
του και τουλάχιστον δύο (2) από τα τρία (3) τακτικά μέλη που προέρχονται από τη Γ.Γ.Α. 
διαθέτουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στον αθλητισμό. 
 
4.α)  Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 έως 3 οι σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, 
θαλάσσιου σκι και χιονοδρομίας μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες 
αθλητικές ομοσπονδίες. Με κανονισμό που ψηφίζεται από τις ομοσπονδίες αυτές και 
εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 27, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη 
λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα απαιτούμενα 
προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα διπλώματα στους προπονητές χορηγούνται από 
τις οικείες ομοσπονδίες και θεωρούνται για τη νομιμότητά τους από τη Γ.Γ.Α. Η άδεια 
άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, σύμφωνα με τις περ. β) έως και ε) της παρ. 2. 
 
β)  Κατά παρέκκλιση της παρ. 9 του άρθρου 31, για το άθλημα του ποδοσφαίρου, στο 
οποίο προβλέπονται διαβαθμίσεις στα διπλώματα προπονητικής, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και τις προδιαγραφές της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών 
(Union of European Football Associations, UEFA) και λειτουργούν σχολές προπονητών, 
σύμφωνα με την περ. α) από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, οι πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. 
ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με ειδίκευση ή κύριο άθλημα το 
ποδόσφαιρο, με τη λήψη του πτυχίου τους ή της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή 
επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου τους, αντιστοίχως, αποκτούν αυτοδικαίως 
ισοτιμία και αντιστοιχία ή επαγγελματική ισοδυναμία με το δίπλωμα προπονητή 
ποδοσφαίρου επιπέδου UEFA B που χορηγεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
(Ε.Π.Ο.) και αποκτούν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς να απαιτείται καμία 
περαιτέρω διαπιστωτική πράξη από την ίδια. Η μετάβαση στο επίπεδο διπλώματος UEFA A 
πραγματοποιείται μέσω συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις σχολές προπονητικής της 
Ε.Π.Ο. με έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στα καταβλητέα δίδακτρα. 
 
5.α)  Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται τα θέματα 
λειτουργίας της Ε.Σ.Π., η υπηρεσιακή μονάδα της Γ.Γ.Α. που είναι αρμόδια για τη διοικητική 
και επιστημονική υποστήριξη του έργου της, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό 
ζήτημα. 
Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Σ.Π., καταρτίζεται ενιαίος 
κανονισμός σχολών προπονητών και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των επιμέρους 
ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης σχολών, οι αρμοδιότητες και τα όργανα διοίκησης αυτών, το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά επίπεδο σπουδών, τα προσόντα του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εκπαιδευόμενων σε 
επιμέρους σχολή προπονητών, ο κανονισμός εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
Στην απόφαση αυτήν καθορίζονται επίσης:  
 
α)  το ποσό των διδάκτρων, που καταβάλλεται ανταποδοτικά από 
κάθε εκπαιδευόμενο,  
 
β)  η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, και  
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γ)  οι ώρες συνολικής υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων κάθε 
επιμέρους σχολής, οι οποίες δεν μπορούν να είναι λιγότερες του ενενήντα πέντε τοις εκατό 
(95%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. 
 
β)  Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται η 
αποζημίωση των μελών της Ε.Σ.Π. και των μελών του διδακτικού προσωπικού των 
επιμέρους ανά άθλημα ή κλάδο άθλησης σχολών προπονητών, η οποία βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
ΦΑΞ 213-131-6981         tpea@gga.gov.gr 

 

Συμεών 
Βραχνός 

213-131-7017 svrachnos@gga.gov.gr 

        

  Αλεξανδρή Διονυσία 213-131-6063 dalexandri@gga.gov.gr 

 
Ζημαρίτου 
Αποστολία 

213-131-7030 LZimaritou@gga.gov.gr  

 
Μαγκλάρας 
Παντελής 

213-131-7071 pmaglaras@gga.gov.gr 

 
Καλαϊτζής Γεώργιος 213-131-6155 gkalaitzis@gga.gov.gr 

 
Μαμέκα Παναγιώτα 213-131-6062 pmameka@gga.gov.gr  

 
Μπίρμπα Φωτεινή 213-131-6060 fbirba@gga.gov.gr  

  Σαρακατσάνη 
Αικατερίνη 

213-131-6422 KSarakatsani@gga.gov.gr  

  Στέλλα Μαρίνα 213-131 -6065 mstella@gga.gov.gr  

  Χάδου Έλενα  213-131-6422 ehadou@gga.gov.gr  

 Χριστοφιλοπούλου 
Κωστούλα 

 213-131-7018 kchristofilopoulou@gga.gov.gr  

 

 

  

mailto:tpea@gga.gov.gr
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΓΑ 

 
Η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων για την ίδρυση και λειτουργία των σχολών 
προπονητών θα διέπεται από έναν πρότυπο – κοινό πλαίσιο οργάνωσης, δομής και 
λειτουργίας των σχολών τα βασικά στοιχεία του οποίου είναι: 
 
Α) Η αλλαγή στη διάρκεια των σχολών, όπου προτείνεται αύξηση των ωρών και στα 
τρία επίπεδα, 
 
Β) Η αλλαγή στη διοίκηση και διεύθυνση της σχολής με τη σαφή περιγραφή του 
προφίλ των μελών αυτής, 
 
Γ) Η δημιουργία - τήρηση μητρώου εκπαιδευτών –διδακτικού προσωπικού των 
σχολής καθώς και η τυποποίηση των απαραίτητων προσόντων, 
 
Δ) Η διατύπωση ενός ενιαίου προγράμματος σπουδών με κοινό κορμό 
υποχρεωτικών μαθημάτων σε κάθε επίπεδο. 
 
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έλαβε υπόψη: 
 
1) Τα αιτήματα των αθλητικών Ομοσπονδιών για ίδρυση και λειτουργία σχολών 
προπονητών όλων των κατηγοριών, 
 
2) Την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των σχολών, 
 
3) Την ανάγκη αναβάθμισης των σχολών προπονητών με βάση ποσοτικά και ποιοτικά 
κριτήρια, 
 
4) Την ισχύουσα νομοθεσία και κυρίως τις μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στις 
σχολές προπονητών, τις ισοτιμίες και τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. 
 

 
Αναλυτικά το πλαίσιο οργάνωσης, δομής και λειτουργίας είναι: 

 
1) Η Διάρκεια του κάθε επιπέδου σχολής προπονητών είναι: 

        
        

επίπεδο Διδακτικές 
ώρες 

Διπλωματική 
εργασία/άλλες 

εργασίες 

Πρακτική/πιστοπ.Εργασία Διάρκεια 
λειτουργίας 

σχολής 
(ελάχιστη) 

 

Συνολική 
διάρκεια 

 

Γ 300 (270)     (30)              50 6 μήνες            350 
 

Β 300 (250)     Ναι (50) 100 6 μήνες 400 

Α 300 (250)     Ναι (50)    100 6 μήνες 400 
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2) Η κάθε σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους: 
 
1. ΠΕ υπάλληλο της Γ.Γ.Α., με μεταπτυχιακές σπουδές στον αθλητισμό, 
 
2. ΠΕ υπάλληλο της Γ.Γ.Α., 
 
3. ΠΕ /ΤΕ/ ΔΕ υπάλληλο της Γ.Γ.Α., από το τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και 
σχολών προπονητών, 
 
4. Εκπρόσωπο της Αθλητικής Ομοσπονδίας, ως μέλος, 
 
5. Εκπρόσωπο Συνδέσμου προπονητών, ως μέλος 
Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται δυο υπάλληλοι της Γ.Γ.Α. (ο ένας εκ των δύο θα 
προέρχεται από το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ). 
 
 

3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Υποχρεωτικά μαθήματα 

 
ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 1 

ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Ώρες - επίπεδο 

ΚΥΚΛΟΣ/ ΤΟΜΕΑΣ 2 
ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Ώρες - επίπεδο 

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
Ώρες - επίπεδο 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ 10 
Επ. 1,2 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
10 Επ.1 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 

Επ.1,2,3 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Επ.1,2,3 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 10 
Επ. 1,2 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 
Επ. 1,2 

 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 
Επ.1,2,3 

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 10 
Επ. 1,2,3 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 10 Επ. 

1,2,3 

 ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ * 
Επ.1,2,3 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 10 
Επ. 1,2,3 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 10, 

Επ. 1 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Επ.1,2,3 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 10 
Επ. 1,2,3 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Επ.1,2,3 

 

 10, Επ. 2   

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ 10 
Επ. 2,3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΑΘΛ.ΕΡΕΥΝΑΣ 10, 

Επ. 1,2 

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 
ΕΞΑΣΚΗΣΗ Επ.1,2,3 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 10 

Επ. 2,3 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 10, Επ. 
2,3 

 Κανονισμοί Επ.1,2,3 

 Αθλητικό δίκαιο Επ. 
2,3 

  

60-70 ώρες (50+ 
στην Γ¨) 

60-70 ώρες 
(50+στην Γ΄) 

10-20 ώρες 150-170 ώρες 

70 ώρες (70 στην B’) 60-70 ώρες  
(60+στην B΄) 

10-20 ώρες 150-170 ώρες 

60-70 ώρες (50+στην A’) 60-70 ώρες  
(30+στην Α΄) 

10-20 ώρες 150-170 ώρες 

40% κατ’ ελάχιστο – 50% μέγιστο 50% κατ’ ελάχιστο – 60% μέγιστο 

 
Κατ ΄ επιλογή μαθήματα (ο πίνακας θα συμπληρωθεί) 
ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΧΡΗΣΗ Η/Υ 
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Το πρόγραμμα σπουδών ως προς τα υποχρεωτικά μαθήματα όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα είναι ενιαίο για όλα τα επίπεδα προκειμένου να 
προστίθεται γνώση και όχι να επαναλαμβάνεται. Συνεπώς, απαιτείται η διαβάθμιση σε 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ στο μάθημα (Επ. 1), μάθημα Ι (Επ.2), μάθημα ΙΙ (Επ.3) και ο προσδιορισμός ποια 
γνωστικά αντικείμενα και με ποια ύλη διδάσκονται στο κάθε επίπεδο. 
 
Στον ανωτέρω πίνακα απεικονίζεται ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε επίπεδο σε 
ώρες (ελάχιστες) ανά αντικείμενο. Ο τελικός προσδιορισμός των υποχρεωτικών μαθημάτων 
(περιεχόμενο ανά επίπεδο) καθώς και πίνακας κατ΄ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων 
περιέχεται αναλυτικά στην ΥΑ ίδρυσης της κάθε σχολής. Για κάθε άθλημα προσδιορίζονται 
πρόσθετα μαθήματα που θεωρούνται αναγκαία με δυνατότητα τροποποίησης του 
ενδεικτικού προγράμματος έως 10% στο επίπεδο Γ΄, 15% στο επίπεδο Β΄ και 20% στο 
επίπεδο Α΄ (στο Β΄ και Α΄ επίπεδο τα πρόσθετα μαθήματα εννοούνται ως εξειδικεύσεις των 
βασικών μαθημάτων ή διεπιστημονικές προσεγγίσεις). 
 
Στο Β΄ και Α΄ επίπεδο προβλέπεται διπλωματική εργασία ανάλογου επιπέδου. 
 
Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: (α) παρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες) (β) 
γραπτές εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα η/και πρακτικές εξετάσεις (για το πρακτικό 
μέρος των μαθημάτων ειδίκευσης) (γ) εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδικές, 
προαιρετικές ή υποχρεωτικές, σε θέματα ή γνωστικά αντικείμενα). 
 
Οι ώρες των εξετάσεων δεν υπολογίζονται στις διδακτικές ώρες. 
 
Το αναλυτικό περιεχόμενο του κάθε μαθήματος για κάθε επίπεδο αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της ΓΓΑ. 
 
Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ μπορούν να «μεταφέρουν» τις 
παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά 
μαθήματα των κύκλων 1 και 2 με τους αντίστοιχους βαθμούς. 
 
Εισάγεται η εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση (στο γ΄ επίπεδο, 50 ώρες) 
και η πιστοποιημένη εργασιακή εμπειρία (στο β’ και α’ επίπεδο, 100 ώρες κατ’ ελάχιστο). 
 
Δίδεται η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδακτικού αντικειμένου με εξ΄ αποστάσεως 
εκπαίδευση (έως του 30% των ωρών). Στην ΥΑ ίδρυσης της σχολής προσδιορίζονται 
αναλυτικά οι τρόποι και οι όροι εφαρμογής και πιστοποίησης αυτής, τα γνωστικά 
αντικείμενα και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όσα 
αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση. 
 
4) Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 
α. Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ελέγχει αν είναι συμβατό με τις ανωτέρω 
προδιαγραφές) και το διδακτικό προσωπικό (ελέγχει αν είναι ενταγμένο στο μητρώο). 
 
β. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία 
της σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα 
αφορά την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από 
τον Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και 
καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό πρακτικό). 
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γ. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και των 
δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα, που παρέχεται από το 
αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ. Επίσης παραλαμβάνουν και συμπληρώνουν πίνακα με τα στοιχεία 
των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ για την αναζήτηση της 
ποινικής κατάστασης των υποψηφίων προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις 
συνεδριάσεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Το έργο των 
γραμματέων συνεπικουρούν υπάλληλοι των ομοσπονδιών που ορίζονται με απόφαση του 
ΔΣ της ομοσπονδίας. 
 
δ. Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων, το σχετικό πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής 
και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι 
διδάσκοντες και οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της 
σχολής με ευθύνη του Προέδρου, στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ . 
 
ε. Επίσης, δημιουργείται και παραδίδεται αρχείο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
(γραπτών και προφορικών) ανά εξεταζόμενο μάθημα (γραπτά εξετάσεων, βαθμολογίες 
εξεταστών στα πρακτικά κλπ). 
 
στ. Αποφασίζει για τους χώρους υλοποίησης του θεωρητικού και πρακτικού μέρους που 
πληρούν τις προδιαγραφές και ειδικά για τους αθλητικούς χώρους θα πρέπει να έχουν 
άδεια λειτουργίας. 
ζ. Εγκρίνει το πρόγραμμα και τη διαδικασία των εξετάσεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι 
γραπτές εξετάσεις και οι αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται με καλυμμένα τα ονόματα των 
υποψηφίων, οι προφορικές εξετάσεις από τριμελή επιτροπή και οι αξιολογήσεις των 
εργασιών από δύο εξεταστές. 
 
 
5) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Διευθυντής της σχολής ορίζεται μέλος ΔΕΠ ΤΕΦΑΑ που διδάσκει το γνωστικό 
αντικείμενο σε ΤΕΦΑΑ ή επιστήμονας με αντίστοιχα κατ’ ελάχιστο προσόντα μέλους ΔΕΠ 
(λέκτορας) (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ) 
με ειδικότητα ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Α’ κατηγορίας στο αντικείμενο της σχολής. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα με αυτά τα προσόντα, ορίζεται επιστημονικός 
υπεύθυνος/διευθυντής (μέλος ΔΕΠ προπονητικής κατεύθυνσης του πιο συγγενούς 
αντικειμένου/αθλήματος ή προσώπου με τα αντίστοιχα προσόντα και άδεια άσκησης Α’ 
κατηγορίας) και τεχνικός υπεύθυνος/διευθυντής (με κατ΄ελάχιστο προσόντα πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
και άδεια άσκησης επαγγέλματος Α’ κατηγορίας στο συγκεκριμένο άθλημα). Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει άτομο με προσόντα για τεχνικός υπεύθυνος/διευθυντής, ορίζεται 
ομοσπονδιακός προπονητής ως βοηθός /επιμελητής ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 
 
Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 
- Εισηγείται το πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, 
καθώς και την κατανομή των διδακτικών ωρών ανά μάθημα, λαμβάνοντας υπόψη όσα 
προβλέπονται για τα υποχρεωτικά μαθήματα και το διδακτικό προσωπικό στην παρούσα 
εισήγηση και στην απόφαση ίδρυσης της σχολής. 
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- Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της σχολής και που δεν 
ανήκει στον κύκλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και βοηθητικό 
προσωπικό, για την υλοποίηση του προγράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των 
απουσιών των σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γενικά την τήρηση του 
κανονισμού λειτουργίας της σχολής. 
 
- Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώνοντας έγκαιρα την επιτροπή 
διοίκησης της σχολής, το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές. 
 
- Έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση έως και την αποβολή υποψηφίου 
από τη σχολή (με αιτιολογημένη εισήγησή του και απόφαση της επιτροπής διοίκησης της 
σχολής). 
 
- Ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργικότητα των χώρων και του απαιτούμενου υλικού και 
εξοπλισμού, καθώς και των συναφών οργάνων για την καλή λειτουργία της σχολής. 
 
- Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα διπλώματα που χορηγούνται σε όσους 
αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη σχολή. 
 
- Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους 
επιτυχόντες και αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρωτικό πίνακα 
βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής. 
Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, 
την οποία υποβάλει στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ. 
 
6) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Το διδακτικό - εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού 
Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με ανάλογα προσόντα (με μέλη ΔΕΠ) 
(ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ). 
 
Σύσταση μητρώου εκπαιδευτών. Η ΓΓΑ καλεί με δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος όλους 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στο μητρώο 
εκπαιδευτών των σχολών προπονητών της ΓΓΑ, για ένα ή περισσότερα γνωστικά 
αντικείμενα όπως περιγράφονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Το μητρώο μένει 
ανοικτό και οι διδάσκοντες σε σχολές πρέπει να έχουν ενταχθεί πριν την κατάρτιση του 
προγράμματος σ ‘ αυτό. Την εξέταση των αιτήσεων για το μητρώο διαχειρίζεται 7 μελής 
επιστημονική επιτροπή (ορίζονται και ισάριθμοι αναπληρωτές αυτών) που απαρτίζεται από 
πέντε (5) εκπροσώπους των ΣΕΦΑΑ και δύο (2) υπαλλήλους της ΓΓΑ (κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος σε ένα τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα των σχολών προπονητών). 
 
Για τα μέλη ΔΕΠ η διαδικασία ένταξης στο μητρώο είναι αυτόματη με την υποβολή της 
αίτησης (για τα μαθήματα που διδάσκουν στα ΤΕΦΑΑ). 
 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό συνεργάζεται για κάθε θέμα, που αφορά στην ομαλή 
ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής με το διευθυντή της 
σχολής. 
 
Το διδακτικό προσωπικό υποχρεούται να παραδώσει τη διδαχθείσα ύλη με τη μορφή 
γραπτών σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή (5 σελ. / εκπαιδευτική ώρα θεωρητικού 
μέρους). Η συγγραφή των σημειώσεων θα γίνεται με βάση οδηγίες και προδιαγραφές οι 
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οποίες θα είναι κοινές για κάθε σχολή και θα δίνονται στους εκπαιδευτές με την έναρξη της 
σχολής από τον Διευθυντή της σχολής. 
 
Το διδακτικό προσωπικό, υποχρεούται να παραδώσει στο διευθυντή της σχολής, τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη 
διεξαγωγή τους. 
 

Για τα μαθήματα του κύκλου της ειδίκευσης και ειδικότερα του πρακτικού μέρους 
αυτών, μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο και να αξιοποιηθούν σε περίπτωση που 
υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών με τις προδιαγραφές όπως ορίζονται ανωτέρω και 
προπονητές Α’ κατηγορίας, πτυχιούχοι ΑΕΙ, με πολυετές (πέραν της πενταετίας) 
προπονητικό και διδακτικό έργο. 
Όπου ζητείται προπονητική εμπειρία / έργο θα πρέπει να υποβάλλονται ιδιωτικά 
συμφωνητικά θεωρημένα από τις οικονομικές αρχές, βεβαιώσεις αθλητικών 
φορέων καθώς και φύλλα αγώνων/ πινάκια αγώνων για την επιβεβαίωση όσων 
αναγράφονται στις βεβαιώσεις (λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς ως προς την 
ύπαρξη και διατήρηση αρχείων από τους οικείους φορείς). 
 
 
7) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 
1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να αλλάξει 
την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από 
απρόβλεπτους παράγοντες. 
 
2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας 
ομοσπονδίας . Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου 
καθορίζεται στο ποσό των 250 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (όπως ορίζει το 
άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013) και κατατίθεται στο 
τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής 
και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της 
σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά 
υπόλογος. 
 
3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά 
την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα. Με αιτιολογημένη 
πρόταση της ομοσπονδίας μπορεί να λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος 
δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) άτομα. 
 
4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν σε κάθε σχολή να δημιουργούνται 
τμήματα με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της σχολής και την επίτευξη των μαθησιακών 
στόχων. Τα τμήματα αυτά μπορούν να αφορούν το σύνολο των μαθημάτων ή μέρος αυτών 
και ιδιαίτερα του πρακτικού μέρους. Ο ανώτατος αριθμός του κάθε τμήματος για τα 
θεωρητικό μέρος είναι 70 άτομα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. 
 
 
8) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στις σχολές προπονητών είναι: 
 
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία 
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του αθλήματος (Α,Β,Γ) 
 
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών . 
 
3. (α)Να είχε ενεργό συμμετοχή, ως αθλητής για το άθλημα της κάθε σχολής (με δελτίο 
αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό 
πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε 
αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον πέντε (5) 
έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή η ένωση (Γ). Για αποφοίτους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται 
δύο (2) έτη και για αποφοίτους ΙΕΚ (προπονητής αθλήματος) τέσσερα (4) έτη. 
(β) Να έχει προπονητική εμπειρία κατ’ ελάχιστο 2 ετών (μετά την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος και μετά τη φοίτηση σε χαμηλότερου επιπέδου σχολή) σε αναγνωρισμένο 
αθλητικό σωματείο, ένωση, ομοσπονδία (βεβαίωση αθλητικού φορέα, ιδιωτικό 
συμφωνητικό, φύλλα αγώνων / πινάκια αγώνων) (Β, Α) 
 
4. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής 
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που 
προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα. 
Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, 
το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής. 
Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν 
πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα εισήγηση και στις αποφάσεις ίδρυσης των 
σχολών προϋποθέσεις. 
Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή σε σχολή προπονητών υποψηφίου του 
οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό 
αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά 
τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο. 
Για τα ανωτέρω και για όσα αθλήματα είναι σε ισχύ κανονισμοί προπονητών λαμβάνονται 
υπόψη όσα αναφέρονται σ’ αυτούς ως γενικές προϋποθέσεις και ειδικά στο θέμα της 
αθλητικής και προπονητικής εμπειρίας (διάρκεια). 
 
9) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι 
υποχρεωτική σε όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα. 
 
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη σχολή, 
συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της. 
 
3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης u964 των μαθημάτων της σχολής για 
κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των 
συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. 
 
 
4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές 
εξετάσεις. 
5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΑ. 
6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη 
ΓΓΑ ως προς τη νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο φέρει σφραγίδα και 
αρίθμηση από τη ΓΓΑ. 
7. Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος 
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με πρότυπο που παραδίδει το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ. 
 
 
10) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
 
1. Αίτηση ενδιαφερομένου. 
 
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας. 
 
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης 
Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί 
ισοτιμίας). 
 
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί 
μη παραπομπής σε ποινική δίκη» . 
 
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις). 
 
6. Τίτλοι σπουδών 
 
7. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής – γενικά και 
ειδικά προσόντα συμμετοχής. 
 
Το αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του 
υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. 
Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα), 
κατατίθενται τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 
ΜΑΡΟΥΣΙ. 
 
 
11) ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν πλαίσιο το οποίο και θα αποτελεί τη βάση της 
απόφασης ίδρυσης της κάθε σχολής, θα ρυθμίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της 
επιτροπής διοίκησης της σχολής. 
 
Η δαπάνη της κάθε σχολής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Ομοσπονδίας. 
 
Από τις διατάξεις της απόφασης ίδρυσης της κάθε σχολής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
Η απόφαση ίδρυσης της κάθε σχολής θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 



31 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

https://www.accountwave.gr/ 

«Αθλητικά Σωματεία: ασφάλιση προπονητών και βοηθών προπονητών 

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια κινητικότητα σε επίπεδο ερασιτεχνικού 
αθλητισμού από την πλευρά της πολιτείας, λίγο το ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων της 
Γ.Γ.Α. (που ενεργοποιήθηκε επί της ουσίας από το 2020), λίγο η επιχορηγήσεις λόγω covid-
19, λίγο τα χρήματα που μοιράστηκαν στον ερασιτεχνικό αθλητισμό από τη φορολογία 
των στοιχηματικών εταιρειών, δημιούργησαν ένα πλαίσιο γύρω από το οποίο τα αθλητικά 
σωματεία θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια σειρά από ενέργειες εντός του 2022 
προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργούν σύννομα και να διατηρήσουν το δικαίωμα 
τους σε επιχορηγήσεις, η οποίες από ότι φαίνεται ήρθαν για να μείνουν. 

Στο παρόν άρθρο μας, θα θέλαμε να ασχοληθούμε με το μείζων ζήτημα 
των προπονητών των αθλητικών σωματείων και την ασφάλιση τους. 

Ποιος μπορεί να είναι προπονητής σε ένα αθλητικό σωματείο; 

Αρχικά να επισημάνουμε , την έννοια του προπονητή αθλημάτων έτσι όπως ορίζεται 
στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 36 του Ν. 4809/2021 το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο 31 του Ν.2725/1999 «…«1. α) Κατά την έννοια του παρόντος 
νόμου προπονητής αθλήματος ή κλάδου άθλησης είναι ο επαγγελματίας που 
αναλαμβάνει, σε αγωνιστικό επίπεδο και για αγωνιστικούς σκοπούς, την προετοιμασία, 
την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης, την αθλητική πρόοδο και την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων των αθλητών. 

β) Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον επαγγελματία, ο 
οποίος, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και 
εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, λαμβάνει ατομικό αριθμό 
μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη 
Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο 
προπονητών κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο 
προπονητών…..» 

Η αμοιβή του προπονητή και η ασφάλιση του 

Μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4809/2021, ο εκάστοτε προπονητής αμειβόταν είτε ως 
μισθωτός με βάση τα οριζόμενα στην ατομική του σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, είτε 
ως ελεύθερος επαγγελματίας (μπλοκάκι) με βάση το ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε 
υπογράψει με τον εκάστοτε σύλλογο. 

Με βάση το άρθρο 36 του Ν.4809/2021 : «…Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά 
εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση 
πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής 
ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει 
καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από 
την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό 
σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 
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τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το 
είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί….» 

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει το εξής συμπέρασμα, ένας προπονητής που είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας, θα πρέπει να αμείβεται κατ’ ελάχιστο 250,00 € μηνιαίως, 
πλέον φυσικά των αναλογούντων φόρων (ΦΠΑ 24%). 

Ένας προπονητής , ο οποίος έχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με έναν αθλητικό 
οργανισμό, αμείβεται αναλογικά με τα οριζόμενα στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

Εάν, με βάση τις ώρες απασχόλησης του εκάστοτε προπονητή, η αναλογία του μισθού της 
πλήρους απασχόλησης υπολείπεται των 250,00 € (μεικτά) , θα πρέπει η αμοιβή του 
προπονητή να αναπροσαρμοστεί αναλόγως ώστε να φτάσει το συγκεκριμένο ποσό. 

Ο συγκεκριμένος νόμος ψηφίστηκε το Ιούλιο του 2021 και μέχρι τις 31/12/2021, υπήρξε 
μια ανοχή από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με την εναρμόνιση των 
συλλόγων στις αναπροσαρμοσμένες αμοιβές… 

Η περίοδος αυτή παρήλθε όμως, επομένως οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι θα πρέπει 
από 01/01/2022 να αναπροσαρμόσουν τις αμοιβές των προπονητών τους. Οι σύλλογοι 
που θα προχωρήσουν σε τροποποίηση των όρων σύμβασης με τον εκάστοτε προπονητή 
τους , θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 15/01/2022 συμπληρωματικό πίνακα 
προσωπικού στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με τις νέες αμοιβές. 

Υποχρεώσεις Αθλητικών Φορέων Έναντι του Δημοσίου 

Υποχρέωση απασχόλησης προπονητή 

Σύμβαση με προπονητή- Ελεύθερο επαγγελματία 

Τα αθλητικά σωματεία που απασχολούν προπονητή ή προπονητές οι οποίοι είναι 
ελεύθεροι επαγγελματίες, θα πρέπει να υπογράψουν με τους προπονητές τους ιδιωτικό 
συμφωνητικό παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, το οποίο και θα πρέπει να υποβάλλουν 
στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet με «τρίμηνη κατάσταση συμφωνητικών» εντός των 
πρώτων 20 ημερών του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο μέσα στο οποίο υπογράφηκε το 
συμφωνητικό. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω οι σύλλογοι που δεν έχουν τροποποιήσει τα 
συμφωνητικά με τους προπονητές τους αναφορικά με την αμοιβή τους, θα πρέπει να το 
πράξουν άμεσα και να υποβάλλουν τη σχετική τροποποίηση μέχρι τις 20/04/2022. 

Σύμβαση με προπονητή με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

Πρόσληψη προπονητή από αθλητικό σωματείο 

Τα σωματεία που προσλαμβάνουν κάποιον προπονητή με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας, θα πρέπει να αναγγείλουν την πρόσληψη του προπονητή τους πριν την 
ανάληψη των καθηκόντων του στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 

Στις περιπτώσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης (που αποτελούν και την 
πλειοψηφία των συμβάσεων), θα πρέπει να υποβληθούν και οι όροι της σύμβασης στο 
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντός 8 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της απασχόλησης. 
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Σε περίπτωση τροποποίησης των αποδοχών του μισθωτού θα πρέπει να υποβληθεί 
συμπληρωματικός πίνακας προσωπικού εντός 15 ημερών από την τροποποίηση των 
αποδοχών. 

Τέλος, σε περίπτωση λύσης τη σύμβασης είτε ως προϊόν καταγγελίας σύμβασης από τη 
μεριά του εργοδότη, είτε οικειοθελώς από τη μεριά του μισθωτού, η λύση αυτή θα πρέπει 
να γνωστοποιηθεί εντός 4 ημερών από την τελευταία ημέρα εργασίας του μισθωτού. 

Βοηθοί Προπονητών 

Με βάση εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραμματεία αθλητισμού στις 14/12/2021 με 
αριθμό 607797,  «…Ο όρος βοηθού προπονητή αναφέρεται σε επαγγελματικό ρόλο στα 
πλαίσια προπονητικής ιεραρχίας ενός αθλητικού φορέα. Σε κάθε περίπτωση ο βοηθός 
προπονητή δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία προπονητή και αφορά προπονητή με 
άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη ΓΓΑ…» 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και οι βοηθοί προπονητών θα πρέπει να ενταχθούν στο 
καθεστώς της ελάχιστης αμοιβής των 250,00 € 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υποστήριξη τέτοιου είδους φορέων, απαιτεί πέραν της 
άριστης γνώσης της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, μια γενικότερη γνώση του 
πλαισίου γύρω από το οποίο λειτουργούν οι αθλητικοί φορείς». 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ  

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) 

 

Συμβαλλόμενα μέρη: 

Μεταξύ του Σωματείου: 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………...……………

….....  

που εδρεύει στ…. …..……….................................................................…………………........................……….... 

Δ/νση: ………………...……………..……………………………….. Τ.Κ. …………….. με Α.Φ.Μ. …………..………....………….  

Δ.Ο.Υ. …………………....………..  και Α.Μ. / Ε.Π.Ο. ………………..……. 

και του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (ΑΘΛΗΜΑ………………..): 

……………………………………………………………………………………………………….......................................…………

….… 

                              (Ονομα)                            (Επώνυμο)        (Πατρώνυμο) 

 

 

Στ..… ……………….……..................................................................…….. σήμερα την 

……………...........………….……… ημέρα ……………..............……….. τα δύο μέρη που υπογράφουν το παρόν 

συμφωνητικό, από το ένα μέρος ο …………….....……………......…….……….….….............…….. του 

…………..………………. κάτοικος ……………………………… Δ/νση: …………….……..………..……….…… Τ.Κ. …..………..)  

με Α.Φ.Μ. ………..………………. Δ.Ο.Υ. …………..………….. , Αριθμό Αστυν. Ταυτότητας ή του διαβατηρίου 

…………………….………, αρ. τηλεφ. ………………….……… που ενεργεί με την ιδιότητα του 

……..………................………… ως νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου 

……………………………..……………………… που αγωνίζεται στην 

…………………..……………..…………………………..………. και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία 

«Σωματείο» και από το άλλο μέρος ο επίσημος αναγνωρισμένος Προπονητής ποδοσφαίρου 

……………………………...……...………………………….………………………. του ………………..……...……….. κάτοικος 

……………………......………………. Δ/νση: …………....………………………………. Τ.Κ. ……………..)  με Α.Φ.Μ. 

…………...…..…………. Δ.Ο.Υ. …………....…………….., Αριθμό Αστυν. Ταυτότητας ή του διαβατηρίου 
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…………………….……..……, αρ. τηλεφ. ………………......…………  κάτοχος διπλώματος UEFA που είναι μέλος 

του Συνδέσμου Προπονητών ………………........…………………………., που στη συνέχεια θα καλείται για 

συντομία «Προπονητής» συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα: 

1.-  Το Σωματείο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αποφάσισε την πρόσληψη  του προπονητή. 

Ο δε Προπονητής αποδέχτηκε και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ποδοσφαιρικής 

ομάδας του σωματείου. 

 

2.- Κατόπιν τούτων ο προπονητής είναι  ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τεχνική ηγεσία  

της ομάδας του σωματείου, τον καθορισμό  χρόνου, τόπου και αριθμού προπονήσεων, την 

κατάρτιση σχετικού προγράμματος προετοιμασίας και εκγύμνασης, τη διεξαγωγή φιλικών αγώνων, 

την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών ποδ/των για τους επίσημους και φιλικούς αγώνες 

και οτιδήποτε κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων αποτελεί καθήκον και δικαίωμα του 

προπονητή. 

       Το σωματείο  δικαιούται με το αρμόδιο και υπεύθυνο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ή 

αυτού που θα οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο, να παρακολουθεί το έργο του προπονητή, χωρίς 

κανένα απολύτως δικαίωμα παρέμβασης. 

 Επίσης ο προπονητής είναι υποχρεωμένος όταν καλείται, να συμμετέχει στη συνεδρίαση του 

διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να ενημερώνει αυτό για θέματα της αρμοδιότητάς του ή να 

εισηγείται και να παρέχει εξηγήσεις για συγκεκριμένα θέματα του τμήματος. 

 

3.- Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από ………..…......................…..….. 

μέχρι ………..…......................…..…..  χωρίς να αποκλείεται η παράτασή της για όσα χρόνο παραταθεί η 

αγωνιστική περίοδος. 

 

4.- Για την παροχή υπηρεσιών του προπονητή κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, το 

σωματείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να του καταβάλλει  κατά μήνα το ποσό των  

……..……..........………..…. € (ολογράφως 

…………………………………………………………………………………………………..….…………. ευρώ), που θα 

καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα. 

……………………………………………………………………………………………………………………………...................................

....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 
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Η καταβολή των χρημάτων θα αποδεικνύεται μόνο με απόδειξη είσπραξης, υπογεγραμμένο από τον 

δεύτερο των συμβαλλομένων ή κατάθεση στον Τραπεζικό  λογαριασμό του προπονητή 

ΤΡΑΠΕΖΑ:  

 ……………………………………………………………………….................................

.......... 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  

……………………………………………………………………........................................

..... 

Αριθμός Λογαριασμού:  

 ……………………………………………………………………….................................

........... 

IBAN Λογαριασμού: 

 ……………………………………………………………………….................................

........... 

BIC: 

 ……………………………………………………………………….................................

........... 

 

5.- Όλα τα ποσά που προαναφέρονται θα καταβάλλονται ακέραια στον προπονητή. Οποιασδήποτε 

μορφής παρακρατήσεις ή και υποχρεώσεις σε τρίτους (συνδρομές, έκδοση ταυτότητας προπονητή 

κλπ) θα καταβάλλονται από το  σωματείο ακόμη κι αν καταλογίζονται σε βάρος του προπονητή, με 

εξαίρεση την παρακράτηση της ΟΠΠΕ. 

 

6. - Ο προπονητής είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται, κατευθύνει και παρακολουθεί όλες τις 

προπονήσεις της ομάδας του σωματείου, τις λοιπές ομαδικές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις του 

σωματείου, αθλητικού και κοινωνικού χαρακτήρα, τους φιλικούς και επίσημους αγώνες, εκτός 

φυσικά από τις περιπτώσεις που απουσιάζει εξαιτίας ασθένειάς του, ανωτέρας βίας  ή για την 

εκπλήρωση υποχρεώσεων του Σωματείου, κατόπιν αδείας του Δ.Σ. 

Εισηγείται την επιβολή ποινών σε ποδοσφαιριστές  για παραβάσεις που γίνονται στον αγωνιστικό 

χώρο και για κάθε άλλη περίπτωση της δικής του αρμοδιότητας. 

            

7.- Η πρόσληψη συνεργατών (βοηθών προπονητών ή γυμναστών κ.λ.π) είναι αποκλειστική 

αρμοδιότητα του προπονητή και κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης το σωματείο δεν έχει το 

δικαίωμα να προσλάβει και άλλο προπονητή για την ανδρική ομάδα, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του 

προπονητή. 
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8.- Περαιτέρω τα συμβαλλόμενα μέλη συμφωνούν και αποδέχονται ότι όλοι οι όροι του 

συμφωνητικού αυτού είναι βασικοί και ουσιώδεις.  

Η υπαίτια παράβαση οποιουδήποτε όρου από το Σωματείο, δίνει το δικαίωμα στον Προπονητή, να 

καταγγείλει τη σύμβαση με υπαιτιότητα του  σωματείου και να απαιτήσει, ως αποζημίωσή του την 

καταβολή όλων των υπολειπόμενων μέχρι την κανονική λήξη της συμβάσεως  μισθών και λοιπών 

δαπανών θεωρημένων τούτων ως δεδουλευμένων, ληξιπρόθεσμων  και απαιτητών.  

Ομοίως η υπαίτια παραβίαση των όρων και συμφωνιών του παρόντος από τον Προπονητή, δίνει το 

δικαίωμα στο σωματείο, να καταγγείλει τη σύμβαση με υπαιτιότητα  του προπονητή. 

 

9.- Τα συμβαλλόμενα μέλη υποχρεωτικά συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά 

αρμόδια για την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικών διαφορών τις αρμόδιες επιτροπές που 

καθορίζονται στο καταστατικό και  τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο  

 

10.- Ο Προπονητής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του 

καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο. 

                                           

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 ………………………………………………………………………………………………………....................................
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..... 
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………………………………………………………………………………………………………...........................................

..... 
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 Αφού συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα αναφερόμενα οι συμβαλλόμενοι, 

υπογράφτηκε το παρόν συμφωνητικό σε πέντε (5) αντίγραφα από τα οποία έλαβε: 

 ένα αντίγραφο το Σωματείο 

 ένα αντίγραφο ο Προπονητής 

 ένα αντίγραφο η αρμόδια Ποδοσφαιρική αρχή 

 ένα ο Σύνδεσμος Προπονητών και  

 ένα η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για επικύρωση κατά το νόμο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

           ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                       Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  (ΚΑΔ) 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ    85511006 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 85511000 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ    9312 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ    9312-10 
 
ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΕΣ    9319 
 
ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     9319-1 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ     9313 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ     93130 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
 

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4908/2022 (ΦΕΚ 52/Α/11.3.2022), μέσω του οποίου 
τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 και 31Α του αθλητικού νόμου 2725/1999, σας 
ενημερώνουμε ότι: 
 
α) Όλοι οι προπονητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο προπονητών που 
τηρείται στη Γ.Γ.Α, οφείλουν να επικαιροποιούν: 
 
I. το αντίγραφο ποινικού μητρώου και 
II. τις ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, ανά πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία εγγραφής τους. 
Ο προπονητής, ο οποίος δεν προχωρήσει στην παραπάνω διαδικασία επικαιροποίησης, 
διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο προπονητών και επανεγγράφεται υποβάλλοντας 
το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος 
προπονητή. 
Οι προπονητές για τους οποίους έχουν παρέλθει ήδη πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 
εγγραφής τους στο μητρώο προπονητών, οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα παραπάνω 
απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την 31η.12.2022. 
 
β) Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, ως προς την υποχρέωση 
απασχόλησης προπονητή και της παρ. 2 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999, ως προς την 
απασχόληση προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος, αρχίζει 
από την 1η.7.2024. 
Συνεπώς, θα πρέπει άμεσα να κατατεθεί από τις ομοσπονδίες, διετής προγραμματισμός για 
σχολές προπονητών στα αθλήματα που καλλιεργούνται, προκειμένου στις 1.7.2024 να έχει 
αποφοιτήσει και αιτηθεί αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή επαρκής αριθμός 
προπονητών Β’ και Γ’ επιπέδου. 
 
γ) Στο δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, που κατατίθεται ως 
δικαιολογητικό για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή, θα πρέπει να 
προκύπτει κατ' ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης 
και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. 
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
 
Για την αναζήτηση αιτήσεων για τους Προπονητές, πληκτρολογήστε 
eservices.gga.gov.gr/cases/aitiseis-proponiton/ και θα σας ανοίξει το ακόλουθο 
παράθυρο. 
Από αυτό, επιλέξτε την αίτηση που επιθυμείται και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα δείτε.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Άρθρο 7. 

Ελάχιστη διάρκεια της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή από αθλητικούς φορείς – Τροποποίηση 
παρ. 5 άρθρου 31 ν. 2725/1999 

Στην παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της υποχρέωσης κατάρτισης 

εγγράφως σύμβασης εργασίας μεταξύ του προπονητή και του αθλητικού φορέα στον οποίο 

ο προπονητής παρέχει τις υπηρεσίες του, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το 

πρώτο εδάφιο τροποποιείται με την προσθήκη μετά από τη φράση «εξαρτημένης εργασίας 

ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών» της φράσης «διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών», β) 

προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

«5. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον 

οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, 

εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο 

πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα 

taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια 

πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της 

σύμβασης που έχει υπογραφεί. Κατά παρέκκλιση του πρώτου και τρίτου εδαφίου, αθλητικά 

σωματεία, που εδρεύουν  

α) σε νησιωτικές περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των είκοσι πέντε χιλιάδων 

(25.000) κατοίκων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), περί 

του πληθυσμού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και  

β) στον Δήμο Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης,  

γ) στη Δημοτική Κοινότητα Ερεικούσσης της Δημοτικής Ενότητας Ερεικούσσης του Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  

δ) στη Δημοτική Κοινότητα Μαθρακίου της Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου του Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  

ε) στη Δημοτική Κοινότητα Οθωνών της Δημοτικής Ενότητας Οθωνών του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, στ) στον Δήμο Παξών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  
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ζ) στον Δήμο Μεγανησίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων,  

η) στον Δήμο Οινουσσών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου,  

θ) στον Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου,  

ι) στον Δήμο Αγαθονησίου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου,  

ια) στον Δήμο Αστυπάλαιας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου,  

ιβ) στον Δήμο Λειψών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου,  

ιγ) στον Δήμο Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου,  

ιδ) στον Δήμο Πάτμου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου,  

ιε) στον Δήμο Νισύρου της Περιφερειακής Ενότητας Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

ιστ) στον Δήμο Μεγίστης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου,  

ιζ) στον Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

ιη) στον Δήμο Τήλου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

ιθ) στον Δήμου Χάλκης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

και κ) στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, 

απασχολούν προπονητές με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, 

εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) 

μηνών με αμοιβή, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα εκατόν πενήντα (150) 

ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει 

υπογραφεί.». 
 


