ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Άρθρο 1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
1.1 Προπονητής της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας είναι ο έχων αποκτήσει
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και της κείμενης αθλητικής
νομοθεσίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αθλητική εκπαίδευση,
επιμόρφωση και καθοδήγηση αθλητών κάθε επιπέδου και ηλικίας αθλητικών
σωματείων, τοπικών ενώσεων και εθνικών ομάδων για την προετοιμασία και
συμμετοχή τους σε κάθε είδους αγωνιστικές δραστηριότητες του αθλήματος.
1.2 Το επάγγελμα του προπονητή του αθλήματος στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να
ασκήσουν όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή
και ύστερα από την υποβολή αιτήματος αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος
προπονητή στην ΓΓΑ.
1.3 Οι νόμιμα ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή των αθλημάτων, που
υπάγονται στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, δηλαδή, των Ολυμπιακών
Αθλημάτων, Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών, Ενόργανης Γυμναστικής Γυναικών,
Ρυθμικής Γυμναστική, Τραμπολίνο και των μη Ολυμπιακών Αθλημάτων, Αεροβικής,
Ακροβατικής, Γυμναστικής για Όλους & Μπόουλινγκ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 31 παρ.1 και 2 και 136 παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει και τον παρόντα
κανονισμό υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.
1.4 Στον παρόντα κανονισμό όπου αναφέρεται η λέξη προπονητής εννοείται και
προπονήτρια, όπου ομοσπονδία εννοείται η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία
(Ε.Γ.Ο.)
Άρθρο 2
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
2.1 Για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος της παρ.1.2 απαιτείται:
α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) με
κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή δίπλωμα των σχολών προπονητών-τριων των
άρθρων 31 και 136 του ν. 2725/1999 ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών
προπονητών του εξωτερικού, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Ε.Α.Σ.Α ή
Σ.Ε.Φ.Α.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 77 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α)
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι
δεν εκκρεμεί σε βάρος του/ της ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργη μα

γ) Πιστοποιητικό Υγείας* από δημόσιο νοσοκομείο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό υγείας
που έχει εκδοθεί από δημόσιο νοσοκομείο κράτους μέλους της Ε.Ε.
* To πιστοποιητικό Υγείας περιλαμβάνει α) Ακτινογραφία πνευμόνων, β) Γνωμάτευση
παθολόγου, γ) Γνωμάτευση ψυχιάτρου

δ) Απόδειξη κατάθεσης –απλό φωτοαντίγραφο- εκατόν σαράντα επτά (147,00 € )
ευρώ σε Δ.Ο.Υ. στο φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419
ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης** (Το ανωτέρω
αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που
εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)
** Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου ή/και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση,
απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο
τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν
υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση
ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση
περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία
εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών
μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Οι προπονητές του παρόντος κανονισμού διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄:
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: − Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Γ΄
κατηγορίας ΓΓΑ. Οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών προπονητών στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, με αντίστοιχη ειδικότητα (με θετική γνωμοδότηση από την
επιτροπή ισοτιμιών της ΓΓΑ).
3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: − Οι πτυχιούχοι
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Ε.Α.Σ.Α, χωρίς δίπλωμα ειδικότητας, οι οποίοι πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 136 του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με
την παρ.14 του άρθρου 77 του ν.3057/2002. − Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Β΄
κατηγορίας ΓΓΑ.
3.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
− Οι πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου πτυχίου τμήματος της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο
άθλημα αποδεικνυόμενης σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν.
2725/1999 όπως ισχύει.

− Οι πτυχιούχοι Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Ε.Α.Σ.Α. χωρίς δίπλωμα ειδικότητας, οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999, όπως
τροποποιήθηκε 13060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
με την παρ. 14 του άρθρου 77 του ν. 3057/2002, και έξι (6) χρόνια προπονητικής
εμπειρίας, αποδεικνυόμενης σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 31 του
ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
− Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Α΄ κατηγορίας ΓΓΑ.
3.4 Κάτοχοι αδειών άσκησης επαγγέλματος προπονητή κατηγοριών, κατωτέρων των
προαναφερόμενων, που τυχόν έχουν εκδοθεί παλαιότερα (πριν την έναρξη ισχύος του
ν. 2725/1999), μετά από αίτησή τους προς τη σχόλιο [v]: Δεν προβλέπεται αυτός ο
όρος από τον Αθλητικό νόμο 4 Γ.Γ.Α. μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης
επαγγέλματος προπονητή Γ΄ κατηγορίας, αφού προσκομίσουν βεβαίωση – υπεύθυνη
δήλωση σωματείου θεωρημένη από την Ομοσπονδία με την οποία θα αποδεικνύουν
ότι εργάσθηκαν ως προπονητές σε αθλητικό σωματείο για δύο (2) τουλάχιστον
χρόνια.
Η αναβάθμιση του προπονητή- τριας από βαθμίδα σε βαθμίδα θα απαιτεί την
παρακολούθηση αντίστοιχης σχολής προπονητών διοργάνωσης της ΓΓΑ με την
ομοσπονδία. Ή την παρακολούθηση αναγνωρισμένων σχολών προπονητών στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, με αντίστοιχη ειδικότητα (με θετική γνωμοδότηση από την
επιτροπή ισοτιμιών της ΓΓΑ).
Άρθρο 4
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Οι προπονητές του παρόντος κανονισμού έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το
επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία της άδειας άσκησης επαγγέλματος
προπονητή που χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. ως ακολούθως:
4.1 Οι προπονητές Α΄ κατηγορίας ως προπονητές Εθνικών Ομάδων, Αθλητικών
Ενώσεων και αθλητικών σωματείων οποιασδήποτε κατηγορίας.
4.2 Οι προπονητές Β΄ κατηγορίας ως προπονητές-τριες οποιασδήποτε κατηγορίας σε
οποιοδήποτε σωματείο και ως δεύτεροι προπονητές-τριες στις Εθνικές Ομάδες και
Αθλητικές Ενώσεις.
4.3 Οι προπονητές Γ΄ κατηγορίας ως προπονητές-τριες αθλητικών σωματείων
οποιασδήποτε κατηγορίας. Επίσης ως δεύτεροι προπονητές-τριες Εθνικών Ομάδων
και Αθλητικών Ενώσεων, υπό προϋποθέσεις:
α) Πρότερη αποδεδειγμένη ενασχόληση ως αθλητής-τρια με το αντίστοιχο άθλημα
επί τουλάχιστον μια πενταετία την οποία θα πιστοποιεί η ομοσπονδία.
β) Πρότερη αποδεδειγμένη ενασχόληση ως προπονητής-τρια με το αντίστοιχο
άθλημα επί τουλάχιστον μια πενταετία την οποία θα πιστοποιεί η ομοσπονδία.

γ) Πανελλήνια 1η έως 3η θέση– Πανευρωπαϊκή- Παγκόσμια – Ολυμπιακή νίκη 1η έως
και 8η θέση ως αθλητής-τρια με το αντίστοιχο άθλημα, στις Α- Β και Γ κατηγορίες.
δ) Πανελλήνια1η έως 3η θέση – Πανευρωπαϊκή- Παγκόσμια – Ολυμπιακή νίκη 1η έως
και 8η θέση ως προπονητής-τρια με το αντίστοιχο άθλημα, στις Α- Β και Γ
κατηγορίες.
ε) Στελέχωση Εθνικών και προεθνικών Ομάδων με αθλητές-τριες όντας προπονητήςτρια αθλητικού σωματείου οποιασδήποτε κατηγορίας πιστοποιημένο από την
ομοσπονδία.
Άρθρο 5
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
5.1 Η Ομοσπονδία διατηρεί μητρώο προπονητών σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου
26 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει. Στο μητρώο εγγράφονται αυτοί που πληρούν τις
προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή και αναφέρεται η αντιστοιχούσα
κατηγορία της άδειας τους.
5.2 Τα σωματεία που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες είναι υποχρεωμένα να αναγράφουν
στη δήλωση συμμετοχής τους προς την Ομοσπονδία τον προπονητή που καθοδηγεί
τον αθλητή ή την ομάδα και να αναφέρει τον αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΓΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

6.1 Η Ομοσπονδία, οι Ενώσεις της και όσα από τα σωματεία της έχουν στη δύναμή
τους αθλητές κάτω των 18 ετών υποχρεούνται να απασχολούν προπονητές-τριες με
άδεια άσκησης επαγγέλματος της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τις παραγράφους 5α και 5δ του
άρθρου 31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
6.2 Στα αθλητικά σωματεία, που δεν απασχολούν προπονητή-τρια σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου
8 και της παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.
6.3 Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα
στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση
εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Η για να είναι έγκυρη η
σχετική σύμβαση, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6.4 Αρμόδιο όργανο για την επίλυση των οικονομικών διαφορών που τυχόν
προκύψουν μεταξύ της Ομοσπονδίας ή σωματείου με προπονητή είναι τα ελληνικά
πολιτικά δικαστήρια ή τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις όργανα.

Άρθρο 7
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
7.1 Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή, απαιτείται αναγνώριση ισοτιμίας της
Γ.Γ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για τα Πανεπιστήμια) και να πληροί τις προϋποθέσεις
άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη ΓΓΑ Επιπλέον θα πρέπει να συγκεντρώνει
αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) Είναι κάτοχος νόμιμου τίτλου σπουδών προπονητή του αθλήματος.
β) Έχει όριο ηλικίας το προβλεπόμενο από την ομοσπονδία.
γ) Υποβάλει δήλωση με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και ότι το υποβαλλόμενο στη Γ.Γ.Α, στην οικεία
Δ.Ο.Υ., στην Ομοσπονδία και στην Πανελλήνια Οργάνωση 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.
δ) Αποδέχεται και συνομολογεί, με το ίδιο συμφωνητικό και με πρόβλεψη ρητού
όρου ή με αυτοτελή γραπτή δήλωσή του, ότι τυχόν συμβατικές οικονομικές διαφορές
του με το σωματείο, επιλύουν τα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια ή τα προβλεπόμενα
από τις κείμενες διατάξεις όργανα.
ε) Τυχόν συνεργάτες του είναι Έλληνες προπονητές.
ζ) Έχει διατελέσει προπονητής ανδρικής ή γυναικείας ομάδας που συμμετείχε στο
πρωτάθλημα της ανώτερης κατηγορίας ξένης χώρας ή προπονητής εθνικής ομάδας
ανδρών − γυναικών για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
7.2 Για τους αλλοδαπούς προπονητές που διέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσληψης των ημεδαπών.
Άρθρο 8
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ − ΠΟΙΝΕΣ
8.1 Προπονητές-τριες που υποπίπτουν σε παραπτώματα ηθικής τάξης ή διασύρουν ή
δυσφημούν το επάγγελμα ή το άθλημα, και έχουν επιδικασθεί τελεσίδικα από
αρμόδιες δικαιοδοτικές επιτροπές ή πολιτικά δικαστήρια, ή παραπτώματα που
περιλαμβάνονται στο πειθαρχικό κανονισμό της Ομοσπονδίας ή καθορίζονται στον
παρόντα κανονισμό ή σε αυτά που ορίζει ο ν. 2725/1999 όπως ισχύει, παραπέμπονται
στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ομοσπονδίας.
8.2 Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από προηγούμενη κλήση του προπονητή σε
απολογία, η οποία πρέπει να επιδοθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση των αρμοδίων οργάνων.

8.3 Σε περίπτωση υποτροπής ή ιδιαίτερα σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, ο
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να ανακαλέσει προσωρινά ή
οριστικά την άδεια άσκησης επαγγέλματος, κατόπιν εισήγησης της Ομοσπονδίας. Η
παραπομπή ενός προπονητή μπορεί να γίνει μετά από εισήγηση ή καταγγελία προς το
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας οποιουδήποτε μπορεί να την τεκμηριώσει και σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ 7 αρ 31 ν2725/99.
Άρθρο 9
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Ο προπονητής δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική του ιδιότητα και να αγωνίζεται
σε επίσημους αγώνες του αθλήματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην
Ομοσπονδία σύμφωνα με το αρ. 31 παρ. 11 του 2725/99.
Άρθρο 10
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
10.1 Η επιμόρφωση των προπονητών-τριων του παρόντος κανονισμού τελεί υπό την
εποπτεία της πολιτείας και υλοποιείται με επιμορφωτικά προγράμματα της Γ.Γ.Α. ή
των Σ.Ε.Φ.Α.Α. σε συνεργασία με την Ομοσπονδία.
10.2 Οι προπονητές-τριες, ανάλογα με την κατηγορία τους, δέον να παρακολουθούν
την εξέλιξη του αθλήματος τους συμμετέχοντας σε σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες
επιμόρφωσης που οργανώνουν τα αρμόδια όργανα.
10.3 Τα σωματεία οφείλουν να διευκολύνουν τους προπονητές τους, προκειμένου
αυτοί να συμμετέχουν στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις.
10.4 Για την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων από άλλους φορείς, πλην των
στην παρ.1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση
της Γ.Γ.Α.
Άρθρο 11
ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
11.1 Μέχρι τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Προπονητών ιδρύονται και
λειτουργούν από τη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, σχολές
προπονητών Γ΄, Β΄ και Α΄ κατηγορίας οι οποίες χορηγούν αντίστοιχα διπλώματα με
τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
Α) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών Γ΄ κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει:
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του
αθλήματος.
β) Να έχει ηλικία 18 ετών τουλάχιστον.

γ) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.
δ) Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής ή άλλη εμπειρική σχέση με το άθλημα (για
διάστημα δύο ετών τουλάχιστον) σύμφωνα με κριτήρια και νομιμοποιητικά έγγραφα
που καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση ίδρυσης της σχολής μετά από πρόταση
της αρμοδίας Ομοσπονδίας και έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Β) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών Β΄ κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει:
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του
αθλήματος.
β) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.
γ) Να έχει δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος της
Γ.Γ.Α. και τρία (3) χρόνια προπονητικής εμπειρίας που να αποδεικνύεται με
συμβόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά και λοιπά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας ή να είναι
πτυχιούχος Σ.Ε.Φ.Α.Α. με δευτερεύουσα ειδικότητα στο άθλημα ή να έχει ορισμένο
αριθμό συμμετοχών στην εθνική ομάδα του αθλήματος, ο οποίος καθορίζεται με την
απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής.
Γ) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών Α΄ κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει:
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του
αθλήματος.
β) Να έχει δίπλωμα Β΄ κατηγορίας με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος της
Γ.Γ.Α. και τρία (3) χρόνια προπονητικής εμπειρίας που να αποδεικνύεται με
συμβόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά και λοιπά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας.
γ) Τα επί μέρους θέματα που αφορούν τις σχολές προπονητών καθορίζονται από την
εκάστοτε απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής και σύμφωνα με το αρ 136
παρ 6 Ν 2725/99 όπως τροποποιήθηκε από το αρ 78 παρ2 Ν 4170/2013. Άρθρο 12.
Άρθρο 12
ΤΕΛΙΚΕΣ − ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
12.1 Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος προπονητών του αθλήματος που έχουν εκδοθεί
μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν.
12.2 Η προπονητική εμπειρία − προϋπηρεσία αποδεικνύεται με έγγραφο του
σωματείου, επικυρωμένο από την Ομοσπονδία, συνοδευόμενο από σύμβαση ή
ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μισθολογικές
καταστάσεις ασφαλιστικών φορέων ή αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ,
αποδεικτικά στοιχεία προπονητικού έργου, όπως φύλλα αγώνων, δηλώσεις
συμμετοχής αθλητών καθώς και λοιπά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας.

12.3 Σωματεία που κατά τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού απασχολούν
προπονητή κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη στο άρθρο 4, δύνανται να
τον διατηρήσουν στη δύναμή τους, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής
περιόδου και μέχρι τη διεξαγωγή σχολής προπονητών –τριων αντίστοιχής
κατηγορίας.
12.4 Σε περίπτωση τροποποίησης του αθλητικού νόμου άρθρα και διατάξεις του
οποίου επικαλούνται και αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό παύουν να ισχύουν
και οι αποφάσεις λαμβάνονται σε θέματα που περιλαμβάνονται στον παρόντα
κανονισμό προπονητών με βάση τα άρθρα και τις διατάξεις του νέου νόμου.
Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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