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ΠΡΟΣ
Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.
ΘΕΜΑ : «Προβλήματα Κανονισμού Προπονητών 2018»
Κύριε Πρόεδρε
Σχετικά με τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου, της ποδοσφαιρικής περιόδου
2018- 2019, εμείς η Π.Ε.Π.Π. ο φορέας των προπονητών ποδοσφαίρου, που συνεργάζεται άψογα
μέχρι σήμερα με εσάς, σεβόμενοι τις αποφάσεις των οργάνων σας, πιστοί στο Καταστατικό μας
και στις υποχρεωτικές ρήτρες που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο., για τους
συνεργαζόμενους φορείς, οφείλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τις επισημάνσεις μας, οι οποίες
δυστυχώς είναι σε βάρος των προπονητών αφενός και αφετέρου στην πρόοδο και ανάπτυξη του
ποδοσφαίρου, που διακηρύσσετε.
Στον εν λόγω Κανονισμό αναγράφεται ότι, έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απαρέγκλιτη
τήρηση των κανόνων που αναφέρονται στις συνθήκες συνεργασίας ΟΥΕΦΑ – Ε.Π.Ο. 2010- 2015
και του GRASROOTS CHARTER.
Δυστυχώς όμως δεν εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 6 και 7, της συνθήκης
συνεργασίας ΟΥΕΦΑ – Ε.Π.Ο. του 2015, που προβλέπει υποχρεωτικότητα απασχόλησης
προπονητών ΟΥΕΦΑ σε όλα τα σωματεία και τα τμήματα υποδομών που συμμετέχουν στα
πρωταθλήματα που διοργανώνουν, Ε.Π.Ο. και Ενώσεις, σχετικά προτάσεις είχαμε υποβάλλει σε
σας, κατά την συζήτηση (επανειλημμένα) που κάναμε για τον Κανονισμό.
Επίσης η απασχόληση προπονητών, με δίπλωμα ΟΥΕΦΑ C σε αντρικές και γυναικείες
ομάδες, είναι αντίθετη, με τις παραπάνω αναφερόμενες δεσμεύσεις, επειδή το δίπλωμα ΟΥΕΦΑ
C, προορίζεται μόνο για αναπτυξιακές ηλικίες, άλλωστε αυτό αναφέρεται και στις σχετικές σας
ανακοινώσεις.
Συγχρόνως , εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα καταστρατηγείτε και το δικαίωμα
της ισονομίας των προπονητών ποδοσφαίρου, όπως είναι διατυπωμένο, στην παράγραφο 3 του
άρθρου 5 του Κανονισμού.
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Α «3. Προπονητής ποδοσφαίρου UEFA/Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα
προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή, με εξαίρεση
την δυνατότητα να είναι προπονητής σε μία αντρική ομάδα ενός σωματείου και ταυτόχρονα
προπονητής σε τμήματα υποδομών-ακαδημίες του ίδιου ή ενός άλλου σωματείου ή στις
μεικτές ομάδες μίας Ενώσεως. Προπονητής που παραβιάζει την παρούσα διάταξη τιμωρείται,
μετά από παραπομπή του στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή, με ανάκληση του δελτίου
πιστοποίησης (εισόδου) στην τεχνική περιοχή και της ταυτότητας τριετίας έως έξι (6) μήνες και
χρηματική ποινή από δύο (2.000,00) έως οκτώ (8.000,00) χιλιάδων ευρώ». Εδώ τίθεται και το
ερώτημα, πότε επιβάλλεται ποινή στον προπονητή, α) όταν είναι προπονητής σε ένα σωματείο η
β) όταν είναι προπονητής σε όσα σωματεία- ομάδες θέλει, αφού το επιτρέπει ο χρόνος που
διαθέτει?
Β. Επίσης οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 13 αναφέρουν
«3. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA εν ισχύ,
εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας
στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει
ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την
ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου».
«4. Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο
δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται, κατ εξαίρεση να απασχολείται ως
προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται, οπότε σε αυτή την
περίπτωση δεν επιβάλλεται να καταθέσει την ταυτότητά του». Μήπως θα πρέπει να
συστήσουμε σε όλους τους προπονητές να αρχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο, για να ξεκινάμε
από την ίδια αφετηρία ? αν και αυτό ακόμη, έχει το στοιχείο της ανισότητας.
Όπως είναι διατυπωμένο στην παράγραφο 2 του άρθρο 10 του Κανονισμού για το
δελτίο πιστοποίησης,
«2. Το Δελτίο πιστοποίησης αποτελεί ειδική ταυτότητα για κάθε προπονητή, αναγκαία για την
άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε νέα αγωνιστική περίοδο η Ε.Π.Ο. για τα πανελλήνια
επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και τα πρωταθλήματα υποδομής των
ερασιτεχνικών τμημάτων των Π.Α.Ε. και οι Ε.Π.Σ. για τα λοιπά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
ευθύνης τους, εκδίδουν τα δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών και των βοηθών
προπονητών στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή). Το δελτίο πιστοποίησης εισόδου, είναι
ονομαστικό, εκδίδεται με δαπάνη του προπονητή και θα τον ακολουθεί σε όσες ομάδες και
αν εργαστεί για μία αγωνιστική περίοδο.
με ένα δελτίο πιστοποίησης την αγωνιστική περίοδο, ένας προπονητής μπορεί να εισέρχεται
στον αγωνιστικό χώρο, για όσες ομάδες της κατηγορίας του θέλει και δεν μπορεί να τον
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αποτρέψει κανένας, γιατί ο διαιτητής που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο θα βεβαιώνει ότι ο
προπονητής έχει δελτίο πιστοποίησης. Φαντασθείτε τι μπορεί να γίνεται και στα επαγγελματικά
πρωταθλήματα, με τους προπονητές!
Πέραν των ανωτέρω οφείλουμε να παρατηρήσουμε- επισημάνουμε τα παρακάτω:
Η παράγραφος 7 ε του άρθρου 12 του Κ.Α.Π. (γυμναστής της ομάδας), δημιουργεί
προβληματισμό, γιατί μπορεί ένας γυμναστής, οποιασδήποτε ειδικότητας, να κάθεται στον
πάγκο μιας ομάδας και αυτό είναι κατά παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Κανονισμού
Προπονητών, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της συνθήκης συνεργασίας ΟΥΕΦΑ Ε.Π.Ο. του 2015.
Συνημμένα σας στέλνουμε απόσπασμα της προκήρυξης των πρωταθλημάτων της
Ένωσης Πιερίας, που προτίθεται να χορηγεί, ταυτότητα πάγκου, σε άτομα που δεν είναι
προπονητές για να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12
του Κ.Α.Π., παράγραφος 7. Πέραν δε τούτο το τίμημα έκδοσης είναι και 80 ευρώ, για την εν
λόγω ταυτότητα.
Τελειώνοντας θεωρούμε ότι, εάν συνεχιζόταν η συνεργασία μας μέχρι ολοκληρώσεως
του Κανονισμού Προπονητών, θα είχαμε αποφύγει τα παραπάνω θέματα.
Είμαστε στην διάθεσή σας, προασπιζώμενοι τα δικαιώματα των προπονητών, για
οποιαδήποτε συνεργασία, με γνώμονα τον σεβασμό προς τις αποφάσεις και τους Κανονισμούς
των οργάνων σας.
Με τιμή
Για την Ε.Ε.

Κοινοποίηση : 1) Πρόεδρο της Ε.Π.Ο. κ. Ευάγγελο Γραμμένο
2) Αναπληρωτή Πρόεδρο κ. Νικόλαο Βακάλη
3) Νομική Υπηρεσία
Συνημμένα:
Απόσπασμα Προκήρυξης ΕΠΣ Πιερίας
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 15. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 1γ του Κ.Α.Π. σε συνδυασµό µε τον κανονισμό προπονητών
ποδοσφαίρου άρθρο 2 παρ. 3, άρθρο 5 & 6 και άρθρο 13 Είναι υποχρεωτική η πρόσληψη
διπλωματούχου προπονητή UEFA A, B, C και πιστοποίηση ΕΠΟ από τα σωματεία της Α΄ ερασιτεχνικής
κατηγορίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018- 2019. Τα σωματεία Β και Γ ερασιτεχνικής
κατηγορίας που επιθυµούν να δηλώσουν προπονητή ή και βοηθό προπονητή αυτός θα πρέπει να
είναι διπλωματούχος κάτοχος ταυτότητας τριετούς διάρκεια UEFA ή ΕΠΟ.
Εφόσον τα σωματεία Α, Β και Γ ερασιτεχνικής κατηγορίας απασχολήσουν διπλωματούχο
προπονητή κάτοχο ταυτότητας τριετούς διάρκειας UEFA ή ΕΠΟ αυτός θα πρέπει υποχρεωτικά να
είναι Έλληνας. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπογραφεί σύµβαση της οµάδας µε τον προπονητή και να
κατατεθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ. Ένα αντίγραφο της σύµβασης θεωρηµένο από την ∆ΟΥ και αντίγραφο
της ταυτότητας τριετίας του προπονητή κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. Πιερίας µαζί µε ποσό 50 € για να
προβεί η Ένωση στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή. Σωματεία Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνικής
κατηγορίας τα οποία δεν απασχολούν διπλωματούχο προπονητή κάτοχο ταυτότητας τριετούς
διάρκειας UEFA ή ΕΠΟ, µπορούν µε αίτησή τους στην Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Πιερίας και κατάθεση
χρηµατικού ποσού 80 € να ζητούν την έκδοση άδειας εισόδου για συγκεκριμένο πρόσωπο ώστε να
εκτελεί χρέη υπευθύνου τεχνικής περιοχής. Η άδεια αυτή θα ισχύει για τη τρέχουσα
ποδοσφαιρική περίοδο. Αυτός δεν θα έχει δικαίωµα να αναγράφεται ως ποδοσφαιριστής στο
Φ.Α. σε οποιοδήποτε σωµατείο. Σε περίπτωση που αγωνισθεί ως ποδοσφαιριστής σε οποιοδήποτε
σωματείο ενώ έχει την ιδιότητα του εκτελούντος χρέη υπευθύνου τεχνικής περιοχής τότε µε
απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Πιερίας θα αφαιρείτε η παραπάνω ιδιότητά του, δεν θα µπορεί να
επανέλθει σε οποιοδήποτε σωματείο την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο τυχόν δε συµµετοχή του
σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση ή καταγγελία θα είναι αντικανονική έως τη λήξη της
αγωνιστικής περιόδου. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον
ΚΑΠ και τον κανονισµό προπονητών κυρώσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε διαφορετική περίπτωση για τα σωματεία της Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας θα
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ και τον κανονισµό προπονητών κυρώσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προπονητής –Ποδοσφαιριστής
1. Ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει
αποκτήσει δίπλωµα ή διπλώµατα προπονητή ΕΠΟ/UEFA οιασδήποτε κατηγορίας.
2. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει υποβάλλει
αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόµατα να έχει δικαίωµα να αγωνίζεται. Η
συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισµούς της
Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο.
3. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA ανεξαρτήτως εάν
αυτή έχει λήξει ή βρίσκεται εν ισχύ, εφόσον επιθυµεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την
ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής
περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση µε την
οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυµεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής.
Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωµα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια
της αγωνιστικής περιόδου.
4. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και
κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται να απασχολείται ως προπονητής στα τµήµατα υποδοµών
του σωµατείου στο οποίο αγωνίζεται.
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