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Τι λέει η Γ.Γ.Α.

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.

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2725/1999
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2725/1999
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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, 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.

ΕΝΩ ΕΔΩ ΛΕΕΙ:

Άρθρο 37

Επίπεδα προπονητών - Προσθήκη άρθρου 31Α στον ν. 2725/1999

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.

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4186/2013
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3919/2011
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2725/1999
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Ε.Π.Π.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΟ ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΣ ΠΕΠΠ ΣΥΝΟΛΟ

National (UEFA-C και C 

PLUS)
80 € 80 € 40 € 200 €

NATIONAL FUTSAL C 80 € 80€ (ΠΕΠΣΣ) 40€ (ΠΣΠΠΣ)* 200 €

NATIONAL GOALKEEPER 

C
80 € 80 € 40 € 200 €

UEFA-B 95 € 95 € 40 € 230 €

UEFA-B YOUTH 95 € 95 € 40 € 230 €

UEFA-B GOALKEEPER 95 € 95 € 40 € 230 €

UEFA-B FUTSAL 95 € 95€ (ΠΕΠΣΣ) 40€ (ΠΣΠΠΣ)* 230 €

UEFA-A 110 € 110 € 50 € 270 €

UEFA-A ELITE YOUTH 110 € 110 € 50 € 270 €

UEFA-A GOALKEEPER 110 € 110 € 50 € 270 €

UEFA-PRO 200 € 100 € 70 € 370 €

Έπειτα από το email της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) προς τους προπονητές κατόχους διπλωμάτων

UEFA PRO σας γνωστοποιούμε την διαδικασία κατάθεσης χρημάτων από τους προπονητές προς τους αρμόδιους

φορείς.

Ο λογαριασμός της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) είναι στην Τράπεζα Πειραιώς και το ΙΒΑΝ είναι :GR

1201720820005082021433637

Ο λογαριασμός της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) είναι στην Τράπεζα Πειραιώς και το

ΙΒΑΝ είναι : GR 9201712290006229161973865

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά που πρέπει να καταθέσουν οι προπονητές ανά δίπλωμα είναι τα ακόλουθα.

Οι προπονητές που είναι υπό αξιολόγηση σε ένα δίπλωμα καταθέτουν τα χρήματα για το δίπλωμα που κατέχουν και όχι

για το υπό αξιολόγηση δίπλωμα. (Για παράδειγμα, εφόσον ένας προπονητής είναι υπό αξιολόγηση UEFA PRO , καταθέτει

τα αντίστοιχα παράβολα για το UEFA A και εφόσον αποκτήσει το UEFA PRO μέσα στην τριετία 2022 - 2024 κάνει αίτηση

για αντικατάσταση Ταυτότητας Τριετίας.)

Οι καταθέσεις για τα διπλώματα θα πραγματοποιηθούν από τους προπονητές αφού πρώτα τους στείλει το 
αντίστοιχο email η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) .
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Όπως κάθε νέα ποδοσφαιρική περίοδο, έτσι και φέτος για την περίοδο 2021-22 ο Σ.Π.Π.Ε. με βάση τον ΝΕΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2021 έστειλε τις προτάσεις – διευκρινήσεις προς την Ε.Π.Σ.Ε. για την

προκήρυξη όλων των πρωταθλημάτων της περιόδου.

Προτάσεις που αφορούσαν :

• Άρθρο 5 - Δικαίωμα εργασίας του προπονητή (ανάλογα με κατηγορία του διπλώματος που κατέχει) για την Ανώτατη

Κατηγορία Τοπικών Ερασιτεχνικών (Α’ Κατηγορία).

• Όσον αφορά την εξαίρεση που γίνετε δεκτή από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο για την Β. Εύβοια

παρακαλούσαμε να επανέρθουν με νέο ερώτημα για την επίλυση του ζητήματος το οποίο θα θέλαμε να μας το

κοινοποιήσουν καθώς επίσης και την απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

• Για την Β’ Κατηγορία επίσης προτείναμε τουλάχιστον για την φετινή περίοδο (λόγω Covid-19 και λόγω των

πυρκαγιών στην Β. Εύβοια), για την επίλυση του ζητήματος της μη επάρκειας διπλωματούχων προπονητών σε

κάποιες περιοχές, να μην γίνει διαχωρισμός των σωματείων που δεν έχουν υποχρέωση πρόσληψης διπλωματούχου

προπονητή, αλλά ζητήσαμε την δέσμευσή τους πως από την νέα αγωνιστική περίοδο 2022-23, (σε συνεργασία με

την Ε.Π.Ο. και τον Σ.Π.Π.Ε. φέρνοντας και νέες σχολές προπονητών C, B, A όσο μας επιτρέπει η κατάσταση) στην

κατηγορία αυτή πλέον να απασχολούνται διπλωματούχοι προπονητές όπως στην Α’.

• Για την Γ’ Κατηγορία οι κανονισμοί παραμένουν ως έχουν και για την φετινή περίοδο.

• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ με δίπλωμα τουλάχιστον UEFA C για τα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ των σωματείων που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ.Ε. στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ

ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2021-2022.

*Nα προστεθεί πως «Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής

του, που διαθέτει το κατάλληλο δίπλωμα»

• Απαλλαγή για όσους διπλωματούχους προπονητές πλήρωσαν την περίοδο 2020-21 το παράβολο της έκδοσης

Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή (δηλ. των 75€ ).

• Δωρεάν επανέκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή για διπλωματούχους προπονητές οι οποίοι είχαν

πληρώσει το παράβολο αλλά μεταπήδησαν σε άλλη ομάδα μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο.

• Πρόσληψη Διπλωματούχων Προπονητών στις Μικτές μας ομάδες οι οποίοι να μην απασχολούνται ως

προπονητές σε άλλο σωματείο ή ακαδημία εκείνη την χρονική περίοδο.

*Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της περιόδου προσληφθεί από κάποιο σωματείο θα πρέπει να δηλώνει παραίτηση

από τις Μικτές ομάδες και το αντίστροφο.

• Δημιουργία σχολών Προπονητών Ποδοσφαίρου UEFA C, B, A στην Χαλκίδα ή ακόμη και στην Ν. και Β.

Εύβοια.

• Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών διάρκειας τουλάχιστον μιας εβδομάδας (15/9/2021 & 8/2/2022) για την

έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή διότι υπάρχουν ακόμη αδιευκρίνιστα σημεία με την κατάθεση των

συμφωνητικών στην εφορία.
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Με βάση τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου 2021 :

• άρθρο 5 παρ. 1 (για την ανώτερη κατηγορία μας (Α’) οι προπονητές πρέπει να είναι κάτοχοι διπλωμάτων

τουλάχιστον UEFA B & UEFA C PLUS και οι βοηθοί αυτών κάτοχοι διπλωμάτων τουλάχιστον UEFA C.)

• Για τις Μικτές ομάδες της ένωσής μας οι προπονητές πρέπει να είναι κάτοχοι διπλωμάτων τουλάχιστον UEFA B και

για τα τμήματα υποδομών οι προπονητές πρέπει να είναι κάτοχοι διπλωμάτων τουλάχιστον UEFA C.

• άρθρο 5 παρ. 2 όσοι προπονητές έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων σε Σχολή Προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο.

και είναι υπό Καθεστώς Αξιολόγησης, λογίζονται μέχρι την ολοκλήρωση αυτής (δύο χρόνια από την ημερομηνία

αποφοίτησης της Σχολής, σύμφωνα με τα Convention 2010-2015, 2020) ως Προπονητές της αντίστοιχης κατηγορίας

διπλώματος.

• άρθρο 5 παρ. 5 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 Ερασιτεχνικού Σωματείου και ταυτόχρονα Προπονητής σε τμήματα

υποδομών-ακαδημίας του ίδιου Σωματείου ή στις Μικτές Ομάδες μίας Ε.Π.Σ.

• άρθρο 6 παρ. 2 α στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη Προπονητή με Ταυτότητα Τριετίας σε ισχύ

είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων τους. Οι Ε.Π.Σ. που θα εξαιρέσουν από την υποχρέωση

σωματεία τους να μην χρησιμοποιούν πιστοποιημένους προπονητές, δεν θα επιτρέπουν σε κανένα φυσικό

πρόσωπο να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να εκτελεί καθήκοντα Προπονητή από την Τεχνική Περιοχή.

Επίσης ζητήσαμε να εφαρμοστούν,

• άρθρο 6 παρ. δ κάθε Ποδοσφαιρικό Σωματείο που διαθέτει τμήματα υποδομών και συμμετέχει στα πρωταθλήματα

υποδομών της Ε.Π.Σ., υποχρεούται σε πρόσληψη Προπονητή (για τα τμήματα αυτά). Προπονητής των τμημάτων

υποδομών ενός Ποδοσφαιρικού Σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο

Δίπλωμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 & 4 του κανονισμού που αναφέρει πως ένας

ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται,

θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην Ε.Π.Ο. 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 &

πως 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, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό

προϋποθέσεις στην έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο.
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• Εμείς, ως συνδικαλιστικό όργανο των προπονητών υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας θεσμικά και ΜΟΝΟ τηρώντας τους
Νόμους του Κράτους, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου τον οποίο
εκδίδει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

• Ανήκουμε στην Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.), το δευτεροβάθμιο όργανο μας που το τελευταίο
τρίμηνο είναι και μέλος της Ε.Π.Ο.

• Τον τελευταίο χρόνο, στα δύο φλέγοντα ζητήματα που μας απασχολούν, έχουμε βρεθεί ανάμεσα στην Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.):

• 1ον, στην έλλειψη κοινής προσπάθειας, οργάνωσης και επικοινωνίας μεταξύ της Γ.Γ.Α και Ε.Π.Ο. σχετικά με την Άδεια Ασκήσεως
Επαγγέλματος. Στην προσπάθειά τους να μας διχάσουν με διάφορους τρόπους ώστε να μην γνωρίζουμε τι να κάνουμε και που
να απευθυνθούμε. Η Γ.Γ.Α δεν προσδιορίζει ακριβώς την διαδικασία, σχετικά με τα δικαιολογητικά, που επιβάλλει ο Νόμος 4809
του 2021.

• 2ον, η Ε.Π.Ο. έχει εκδώσει τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου, τον οποίον υποτίθεται τον υιοθετούμε όλοι και
επιβάλλεται να τηρείται από όλους. Εμείς δεν έχουμε καμία ανάμειξη με την νομοθέτηση ούτε και εδώ.

Προσπαθούμε, ωστόσο, να τηρούμε θεσμικά ό,τι λέει ο Νόμος και ο Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου.

Τέλος ενημερώσαμε και θέσαμε ερωτήματα στα εξής:

• Ο Νόμος αναφέρει υποχρεωτικότητα παντού.

• Βεβαίωση Πρόσληψης, κατάθεση στο Taxisnet και επιβάλλει κατώτερο συμφωνηθέν ποσό παροχής υπηρεσιών 250€, εν
αντιθέσει με τον Κανονισμό ο οποίος δεν κάνει καμία αναφορά σχετικά με το κατώτερο μίσθωμα.

Εύλογα θέτουμε το ερώτημα εμείς, τι σχέση έχουμε με όλα αυτά;

Απάντηση; έχουμε και πάρα έχουμε.

• 1ον, προπονητής που συνάπτει σχέση εργασίας με σωματείο πρέπει να πάρει Βεβαίωση από τον Σύνδεσμο που ανήκει, έχοντας
βέβαια το ανάλογο δίπλωμα για την κατηγορία, Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό
και την Βεβαίωση του Taxisnet.

• 2ον, Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ευβοίας (Σ.Π.Π.Ε.) όπως και ο εκάστοτε Σύνδεσμος ως Όργανο προάσπισης των
δικαιωμάτων του Προπονητή, οφείλει να γνωρίζει σε ποιο σωματείο απασχολείται ο κάθε Προπονητής και με ποιους όρους
όπως ορίζει το Καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) στο άρθρο 3 παράγραφος 1, μέλος
της οποίας είναι ο Σύνδεσμός μας.

Είμαστε οικονομικά συνεπείς απέναντι σε όλους.

Από την μια, οφείλουμε να πληρώσουμε χρήματα για έκδοση ταυτότητας τριετίας και πιστοποίηση πάγκου και από την άλλη δεν
έχουμε Διπλωματούχους Προπονητές εκεί που προβλέπει ο νόμος.

Τότε ποιος ο λόγος έκδοσης Ταυτοτήτων Τριετίας και Πιστοποιήσεων;
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Ποιοι αποφασίζουν και με ποια κριτήρια;

Εμείς προτεραιότητα θα έχουμε τον προπονητή και τους νόμους ή τους κανονισμούς που αυτοί εκδίδουν και θα προχωράμε με 
γνώμονα τα συμφέροντα των μελών μας. 

Γιατί και για εμάς Προπονητής σημαίνει: Μόρφωση, Αξιοπρέπεια, Περηφάνια, Ήθος. 

Σας ενημερώνουμε πως τον τελευταίο καιρό ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με αυτό. 

Σπαταλάμε τεράστιο χρόνο για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση.

Σεβόμαστε τους πάντες. 

Απαιτούμε τον ίδιο σεβασμό από όλους: Γ.Γ.Α, Ε.Π.Ο. και Ε.Π.Σ. 

Οτιδήποτε κάνουμε δεν μας χαρίζεται, το πληρώνουμε και θα διεκδικούμε τα δικαιώματα μας.

Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση με τα σωματεία. 

Αντίθετα θέλουμε και επιδιώκουμε άψογη συνεργασία και νομιμότητα.          



Οι ΔΡΑΣΕΙΣ του Σ.Π.Π.Ε.

© Copyright 2022 – www.sppevias.gr Σελ.12

Ο Σ.Π.Π.Ε. κοντά στα παιδιά με Νεοπλασματική Ασθένεια - ΦΛΟΓΑ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ!!!!

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
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Φωτογραφίες από τα «Πιστοποιημένα Σεμινάρια Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού 
Απινιδωτή BLS/AED με τις νέες οδηγίες για τον COVID -19 του ERC »

Ο Σ.Π.Π. ΕΥΒΟΙΑΣ αναλαμβάνει δράση με την παρουσία του
υπεύθυνου Κοινωνικών Δράσεων του Δ.Σ. μας ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ μεταφέροντας όλες εκείνες τις δύσκολες ημέρες
πολύτιμη βοήθεια στους πληγέντες της Β.ΕΥΒΟΙΑΣ με όλα τα
είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα κ ζωοτροφές !!

Ο Σ.Π.Π. ΕΥΒΟΙΑΣ συνεχίζει την δράση του με την παρουσία του
Προέδρου του Δ.Σ. μας ΤΟΚΠΑΣΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ προσφέροντας
ρούχα και παιχνίδια στα παιδιά της Β. ΕΥΒΟΙΑΣ εκείνες τις
δύσκολες ημέρες!!

https://www.facebook.com/antwniougrg?__tn__=KH-R&eid=ARC7W7JREjU1bWaTgibll9TvmF2ymHtIeKtt2l0GoDTdWdzgRqF0FHL9pmS106f-BPTBi_wunF-4fT1L&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDcH8gbShE5oLbc3g7_og8Jsq1StDhhYHYQXlwW4qLlZpJjkSAbpJPCai1cRsesq27XsAc314sw2FiqCXr8YEM2q_2rMuLPXIVf4ps8CgPB-0efXtSsowc1rOJ-aRs3GjwW-v1wDuRaVcuyvBlxDr6zmhFd18__xFWTrfkmz561uWW_MwRGawD4eLa0NOqHjOuFYB1QPMzhObNVkJndU-xyBzqid1fcI8wkBoUeO_ysFcG-vGhHg2ZWpGswO8fvsqWwCjBGFS95YcomMupf-VkQ-ZfQx7XmC5MD3rsl9yFQMmIYf6E


ΜΕΛΗ του Σ.Π.Π.Ε. που έφυγαν από τη ζωή

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Έφυγε από την ζωή, στις 26/12/2021, γνωστός
Χαλκιδέος καθηγητής Φυσικής Αγωγής,
προπονητής ποδοσφαίρου και παλιός
τερματοφύλακας.

Ο ΄΄Γατούλης΄΄, για τους φίλους του ήταν
πασίγνωστος και κύρια πολύ αγαπητός στον
ποδοσφαιρικό κόσμο της Εύβοιας!

Από μικρός ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο,
για το οποίο είχε τεράστια αγάπη…

Για χρόνια κάτω από τα δοκάρια, της ιστορικής
ΑΕΚ Χαλκίδας, ενώ έπαιξε και σε άλλες ομάδες
της Εύβοιας…

Όταν ο Δημήτρης Γατόπουλος, ΄΄κρέμασε΄΄ τα
ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ασχολήθηκε με
την προπονητική και ειδικά την εκγύμναση
τερματοφυλάκων!

Υπηρέτησε στους πάγκους αρκετών ομάδων
και μάλιστα σε επίπεδο Εθνικών κατηγοριών
(ΑΟ Χαλκίς, ΑΟ Ν. Αρτάκης, ΑΟ Λουκισίων,
Ηρακλής Ψ. κλπ)!

Ο Νίκος Καλοκαιρινός, ήταν ένας σπουδαίος
ποδοσφαιριστής με πολύ πλούσια και καλή
καριέρα!

Ξεκίνησε από τον Ταμυναϊκό Αλιβερίου,
μεταπήδησε στον ΑΟ Θήβας και στην
συνέχεια στον ΑΟ Χαλκίς (στη Β’ Εθνική).

Μετά τον ΑΟ Χαλκίς, συνέχισε και πάλι με τα
χρώματα του Ταμυναϊκού όπου και έκλεισε
την καριέρα του!

Έπαιξε στην σπουδαία ομάδα του Ταμυναϊκού
που μεγαλούργησε στην Δ’ Εθνική, την 10ετία
του 1990!

΄΄Κρεμάει΄΄ τα παπούτσια του και
αναλαμβάνει προπονητής στην ομάδα του
Αλιβερίου, για 7 ολόκληρες αγωνιστικές
περιόδους!

Επανήλθε στον πάγκο του Ταμυναϊκού τον
Ιανουάριο του 2011, αντικαθιστώντας τον
Σπύρο Κατσινή, μέχρι την λήξη της περιόδου…



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ
1v1 – Ντρίπλα υπό πίεση και Μετάβαση στην άμυνα
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ

7v7 - Επίθεση με τερματοφύλακα, 2 μπακ  και 3 μεσαίους με μετάβαση στην άμυνα
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
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Φωτογραφίες

Οι τυχεροί της κλήρωσης

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΠO ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ERREA



Προγραμματισμένες σχολές προπονητών Ε.Π.Ο.
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Προγραμματισμένες σχολές προπονητών

UEFA D
Λειτουργία σχολής UEFA D στην ΕΠΣ Ευρυτανίας 24-25/2 και 10-11/3/2022. 
Πληροφορίες στην τοπική ΕΠΣ.

UEFA A
Λειτουργία σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA A στην ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, το δεύτερο 
δεκαήμερο του Μαρτίου 2022.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπονητές να καταθέσουν το σύνολο των απαραίτητων 
δικαιολογητικών (βλέπε παραπάνω) στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr έως τις 
28/2/2022. 
Τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών σε ένα 
ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Όνομα/επώνυμο, ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ UEFA A ΤΗΣ 
ΕΠΣΑΝΑ», χωρίς την καταβολή παράβολου. 
Οι προπονητές που θα επιλεχθούν, έπειτα από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα 
ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα. 
Τέλος, σημειώνεται ότι σχολή UEFA A θα λειτουργήσει και στη Β. Ελλάδα τον Απρίλιο 2022.

NATIONAL C FUTSAL
Λειτουργία σχολής National C Futsal στην Αθήνα 27/2-6/3/2022. 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών (βλέπε παραπάνω) 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr έως τις 16/2/2022.
Μετά τον έλεγχο, οι υποψήφιοι προπονητές θα ενημερωθούν για την καταβολή του σχετικού 
παράβολου.

Σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων

Σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA Futsal B στις 14-15/3/2022. 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά 
αναφέρονται στην ενότητα ταυτότητα τριετίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr
έως τις 28/2/2022.

Σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA PRO εντός Φεβρουαρίου 2022. 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά 
αναφέρονται στην ενότητα ταυτότητα τριετίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr
έως τις 17/2/2022.

mailto:proponites@epo.gr
mailto:proponites@epo.gr
mailto:proponites@epo.gr


Ανακοινώσεις προπονητών Ε.Π.Ο.

1. Όσοι προπονητές είναι σε καθεστώς αξιολόγησης UEFA C και National (C) Futsal ή 
παρακολούθησαν μια ή και τις δύο φάσεις σχολής UEFA B χωρίς να κατέχουν δίπλωμα UEFA C, να 
έχουν τη δυνατότητα έκδοσης ταυτότητας με λήξη 30/6/2022, ακολουθώντας την προβλεπόμενη 
διαδικασία και καταβάλλοντας παράβολο 70€ (35€ υπέρ Ε.Π.Ο., 35€ υπέρ Ε.Π.Σ.).

2. Επέκταση της περιόδου αξιολόγησης και του δικαιώματος επανεξέτασης έως 30/6/2022 για 
όλους τους προπονητές που παρακολούθησαν σχολές UEFA Pro και National (UEFA C), καθώς 
επίσης για τους προπονητές που παρακολούθησαν σχολές UEFA A και UEFA B από 1/1/2018 έως 
31/12/2019.

3. Επέκταση έως 30/6/2022 της ισχύος των ταυτοτήτων τριετίας που είχαν ημερομηνία λήξης τις 
31/12/2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία των σχολών ανανέωσης 2022-
2024. Εξαιρούνται όσοι προπονητές δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης των σχολών 
ανανέωσης 2022-2024.

4. Έναρξη λειτουργίας σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων ΕΠΟ/UEFA περιόδου 2022-2024 διάρκειας 
15 ωρών για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων (UEFA-PRO, UEFA-A, UEFA-A ELITE YOUTH, UEFA-A 
GOALKEEPER, UEFA-B, UEFA-B YOUTH, UEFA-B GOALKEEPER, UEFA-B FUTSAL, UEFA-C, NATIONAL 
GOALKEEPER C και NATIONAL FUTSAL C).

Οι σχολές θα λειτουργήσουν άμεσα σε συνεργασία με τις ΕΠΣ και την ΠΕΠΠ. 
Την επιμέλεια και την παρουσίαση των θεμάτων θα την πραγματοποιήσει η εκπαιδευτική ομάδα 
της ΕΠΟ. 

Υποχρέωση παρακολούθησης των εν λόγω σχολών έχουν όλοι οι προπονητές που ολοκλήρωσαν 
σχολή προπονητών ΕΠΟ/UEFA μέχρι 31/12/2020. 

Από την υποχρεωτικότητα εξαιρούνται όλοι οι απόφοιτοι με ειδικότητα ποδοσφαίρου των ΣΕΦΑΑ-
ΤΕΦΑΑ, εκτός όσων απέκτησαν δίπλωμα ΕΠΟ/UEFA μέσω των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που 
είχαν υπογράψει την ειδική σύμβαση ΕΠΟ-ΣΕΦΑΑ ή μέσω σχολών UEFA/EΠΟ μέχρι 31/12/2020 και 
όσων εντάχθηκαν στο μητρώο προπονητών UEFA/ΕΠΟ μέσω των σχολών εξομοίωσης που 
ολοκληρώθηκαν το 2012. 

Επίσης, οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο που έχουν παρακολουθήσει 
ήδη σχολή προπονητών National (UEFA C), δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης σχολών 
ανανέωσης ταυτοτήτων 2022-2024
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