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                                                                                        Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018 

Αριθμ. Πρωτ. Γρ. Συν: 118 

Πληροφορίες : * 

Τηλ. : * 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

κ. * 

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,  

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη θέτει υπόψη σας ζήτημα που αφορά στις προϋποθέσεις 

άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου σε ποδοσφαιρικά σωματεία, 

επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, από κατόχους πτυχίου ημεδαπών Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) της ως άνω επαγγελματικής ειδικότητας.  

 

Ι.- Ιστορικό 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει πρόσφατα αποδέκτης ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού 

αναφορών κατόχων πτυχίου των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) 

της ειδικότητας «προπονητής ποδοσφαίρου», το οποίο τους χορηγήθηκε από ημεδαπό Ανώτατο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ). Οι προαναφερόμενοι, βάσει του τίτλου σπουδών τους, έχουν 

καταστεί κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου UEFA Α΄ κατηγορίας, 

η οποία τους χορηγήθηκε από τη Δ/νση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού.  

Με την αναφορά τους, οι προαναφερόμενοι, ζητούν την άσκηση από τον Συνήγορο του 

Πολίτη των κατά τον νόμο ν. 3094/20031 αρμοδιοτήτων του, υποστηρίζοντας ότι: 

α) Για την πρόσληψή τους ως προπονητών σε ποδοσφαιρικά σωματεία, επαγγελματικά ή 

                                                           
1 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄10) 
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ερασιτεχνικά, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), παρανόμως, έχει θέσει ως 

προϋπόθεση, εκτός από την προσκόμιση της απαιτούμενης άδειας άσκησης του επαγγέλματος 

του προπονητή, επιπροσθέτως, την προσκόμιση ταυτότητας προπονητή, η οποία χορηγείται από 

την ΕΠΟ μετά την ολοκλήρωση σεμιναρίων κατάρτισης σε Σχολές που η εν λόγω Ομοσπονδία 

έχει ιδρύσει, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε οκτακόσια (800) ευρώ. 

β) Η ΕΠΟ χορηγεί την ως άνω ταυτότητα προπονητή ακόμη και σε μη πτυχιούχους, μετά 

την παρακολούθηση επιμορφωτικών ολιγόωρων σεμιναρίων σε σχολές προπονητών που έχει 

ιδρύσει και λειτουργεί η εν λόγω Ομοσπονδία.  

γ) Η ΕΠΟ δεν έχει απαντήσει στην από 25.6.2018 επιστολή που της απηύθυνε το 

σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης». Στην εν λόγω επιστολή, όπως επισημαίνουν οι ενδιαφερόμενοι, σημειώνεται ότι, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρου 48 του ν. 4373/2016 

με τις διατάξεις του οποίου προστέθηκε παράγραφος 12 στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999, η 

άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή, πέραν από την αδειοδότηση από το κράτος δεν 

υπόκειται στη έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό από άλλον φορέα, 

εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα στο άθλημα στο 

οποίο θα εργαστεί. 

 

ΙΙ.- Η αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3094/2003 «Η ανεξάρτητη αρχή 

Συνήγορος του Πολίτη έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων 

υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ., όπως αυτά 

καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος, για την προστασία των δικαιωμάτων του 

πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας (…)».  

 Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του εδ.α΄ της παρ.3 του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, 

«Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες 

οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα 

συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων». 

 Όπως προκύπτει από τις προαναφερόμενες διατάξεις, ο Συνήγορος του Πολίτη 

επιλαμβάνεται περιπτώσεων κατά τις οποίες η Διοίκηση με πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργειά 
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της, κατά παράβαση των σχετικών ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, παραβιάζει 

δικαιώματα φυσικών ή νομικών προσώπων ή προσβάλλει νόμιμα συμφέροντά τους.  

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι, σύμφωνα με το αναρτημένο στη διαδικτυακή 

τοποθεσία2 κωδικοποιημένο καταστατικό, η ΕΠΟ «είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 

τριτοβάθμιο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα 

εγγεγραμμένο νόμιμα στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών (…)», με αριθμό Μητρώου 

Σωματείου 207, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν νομιμοποιείται να ασκήσει τις κατά τον νόμο 

3094/2003 αρμοδιότητές του για υποθέσεις που την αφορούν.  

 

Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη, έχοντας ως γνώμονα την προάσπιση των νομίμων 

συμφερόντων των πολιτών, διενήργησε έρευνα στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία, της οποίας 

κρίσιμες διατάξεις παρατίθενται κατωτέρω. 

 

 ΙΙΙ.- Η ισχύουσα νομοθεσία  

Α. -   Στις διατάξεις του άρθρου 31 «Προπονητής» του ν. 2725/19993, όπως ισχύει, ορίζεται, 

μεταξύ άλλων, ότι:  

«1. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας, που 

χορηγείται από η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται 

στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, 

καθώς και στον οικείο σύνδεσμο ή ομοσπονδία προπονητών. 

2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτείται: 

α) πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη 

ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής 

προπονητών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών 

προπονητών του εξωτερικού β) (…), γ) (…), δ) (…), ε(…)».  

5. Προπονητή, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση να απασχολούν: 

α) Οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις. 

β) Οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών. 

γ) Τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε 

πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Με απόφαση 

                                                           
2 www.epo.gr  
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του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής 

ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας ή συνδέσμου προπονητών, επιτρέπεται να επεκτείνεται η 

υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων. 

δ) Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμή τους 

ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. 

9. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της 

οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας προπονητών ή του συνδέσμου 

προπονητών, μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται τα θέματα που 

αφορούν την απασχόληση προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα με την κατηγορία, τα 

προσόντα των προπονητών, (…). 

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας 

άσκησης του επαγγέλματός τους, οι όροι πρόσληψης αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις μεταξύ 

προπονητών και αθλητικών σωματείων και λοιπών αθλητικών φορέων που απασχολούν 

προπονητή, οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την ομοσπονδία ή το 

σύνδεσμο των προπονητών, οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα άσκησης του επαγγέλματος του 

προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για 

παράβαση των διατάξεων του οικείου κανονισμού ή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο συναφές 

θέμα, ως και θέματα που αφορούν όσους ασκούν ήδη το επάγγελμα του προπονητή κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου (…).. 

10. Κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου 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 του παρόντος νόμου, 

ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση 

των προπονητών, τα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα διπλώματα στους προπονητές 

χορηγούνται από τις οικείες ομοσπονδίες και θεωρούνται για τη νομιμότητά τους από τη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ του 

παρόντος.(…). 

                                                                                                                                                                             
3 Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α' 121) 
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12. Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν 

υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον 

ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

(Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο 

οποίο θα εργαστεί4. 

 

Β. - Κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων της ως άνω παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, 

εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 25533/2005/9.6.2005 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού 

«Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου» (Β’ 733), στις διατάξεις του άρθρου 1 της οποίας 

ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: 

«1. Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που 

έχει τα απαιτούμενα από τον κανονισμό αυτό προσόντα (…). 

2. Η Ε.Π.Ο. οι Ενώσεις μέλη αυτής οι Π.Α.Ε. και τα ποδοσφαιρικά σωματεία υποχρεούνται να 

προσλάβουν αποκλειστικά ως προπονητές, τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού»  

 Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 2 «Επαγγελματικά Προσόντα προπονητή 

ποδοσφαίρου» της εν λόγω ΥΑ ορίζεται μεταξύ άλλων ότι:  

«Το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου στην Ελλάδα ασκούν: 

α) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικής αγωγής και Αθλητισμού ( Τ.Ε.Φ.Α.Α. ) των ελληνικών 

πανεπιστημίων με κύρια ειδικότητα στο άθλημα του ποδοσφαίρου. 

β) Οι Διπλωματούχοι της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. καθώς και των σχολών 

προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

γ) Οι πτυχιούχοι ή κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού των 

χωρών του πρωτοκόλλου της αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της U.E.F.A. 

δ) Οι πτυχιούχοι ή κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών, οι οποίοι πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 31 του ν.2725/99, όπως ισχύει”. 

 Επίσης, στην παρ. 2 του άρθρου 7 «Δικαίωμα εργασίας ανάλογα με κατηγορία – Ετήσια 

σεμινάρια» του ως άνω Κανονισμού ορίζεται ότι «Η Ε.Π.Ο. και η Ο.Π.Π.Ε. καθώς και τα μέλη 

αυτών μπορούν να διοργανώνουν κάθε χρόνο επιμορφωτικά σεμινάρια προπονητών όλων των 

                                                           
4 Η ως άνω παρ. 12 προστέθηκε στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999  με το άρθρο 48 του ν. 
4373/2016. 
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κατηγοριών. Για την διατήρηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος είναι υποχρεωτική η 

παρακολούθηση ενός τουλάχιστον σεμιναρίου των παραπάνω αθλητικών φορέων ανά 

τριετία». 

 Περαιτέρω, στο άρθρο 12 «Μητρώο Προπονητών Ταυτότητα Εργασίας» του ιδίου 

Κανονισμού ορίζεται ότι: «1. Στην Ε.Π.Ο. και στην Ο.Π.Π.Ε. τηρείται μητρώο προπονητών ανά 

κατηγορία. 2. Πριν την έναρξη κάθε ετήσιας αγωνιστικής περιόδου και μετά την κατάθεση 

των σχετικών δικαιολογητικών, η Ε.Π.Ο. εκδίδει τις αντίστοιχες ταυτότητες προπονητών που 

φέρουν την σφραγίδα του συνδέσμου προπονητών και της Ο.Π.Π.Ε καθώς και θεώρηση της Ε.Π.Ο. 

3. Προπονητής ο οποίος δεν κατέχει την ως άνω ταυτότητα, απαγορεύεται να εισέλθει στον 

αγωνιστικό χώρο».  

Τέλος, στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 15 «Υποχρεώσεις, κωλύματα, παραβάσεις, ποινές» 

του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου ορίζεται ότι «Σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος ή 

κυπέλλου που συμμετέχουν Π.Α.Ε. ή σωματεία του εδαφίου γ της παρ 5 του άρθρου 31 του 

Ν2725/99 που διοργανώνει η Ε.Π.Α.Ε, ή Ε.Π.Ο., ή οι Ε.Π.Σ., ο παρατηρητής ή ο τέταρτος 

διαιτητής και ελλείψει αυτών ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, μαζί με τα δελτία των αθλητών των 

διαγωνιζομένων ομάδων, ελέγχει και την εγκυρότητα του δελτίου ταυτότητας του προπονητή. 

Σε περίπτωση που το δελτίο ταυτότητας του προπονητή έχει λήξει ή δεν υπάρχει, απαγορεύεται η 

συμμετοχή του στον αγώνα (…)». Στους Συλλόγους (Π.Α.Ε. ή Σωματεία) που δεν χρησιμοποιούν 

προπονητές, ή χρησιμοποιούν προπονητές κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού, επιβάλλονται οι κυρώσεις, κατά τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό της Ε.Π.Ο., 

καθώς και οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παρ. 6 του άρθρου 50 του 

ν.2725/1999». 

 

Γ. - Η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη 

 Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 

2725/1999, ορίζεται ότι για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου 

απαιτείται, μεταξύ άλλων, άδεια η οποία χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 

μεταξύ άλλων, σε κατόχους πτυχίου ΤΕΦΑΑ5, περίπτωση στην οποία εμπίπτουν οι 

προσφεύγοντες στον Συνήγορο του Πολίτη. 
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Περαιτέρω, στις διατάξεις της παρ. 9 του ιδίου άρθρου του ως άνω νόμου, προβλέπεται, 

μεταξύ άλλων, ότι με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που εκδίδεται ύστερα 

από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας προπονητών ή του 

συνδέσμου προπονητών, μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του νόμου 2725/97, 

ρυθμίζονται η διαδικασία χορήγησης της επαγγελματικής άδειας, οι προϋποθέσεις ανάκλησης 

της, οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή από ομοσπονδία ή το σύνδεσμο 

προπονητών, τα ασυμβίβαστα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, οι περιορισμοί, τα 

ασυμβίβαστα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους 

αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 

Προπονητών Ποδοσφαίρου καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.  

Κατ’ εφαρμογήν της ως άνω διάταξης εκδόθηκε η με αριθμό 25533/2005 Απόφαση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού «Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου».  

Όπως προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού, 

«προπονητής» θεωρείται το πρόσωπο που πληροί τα απαιτούμενα από τον εν λόγω Κανονισμό 

προσόντα. Η ΕΠΟ, οι Ενώσεις μέλη της ΕΠΟ, οι ΠΑΕ (ποδοσφαιρικές ομάδες) και τα σωματεία 

υποχρεούνται να προσλαμβάνουν ως προπονητές αποκλειστικά και μόνο τα φυσικά πρόσωπα 

που υπάγονται στις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού. Δικαιούχοι να ασκούν το επάγγελμα του 

προπονητή είναι οι κάτοχοι πτυχίου των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού των 

ημεδαπών ΑΕΙ με κύρια ειδικότητα το άθλημα του ποδοσφαίρου, όπως οι ενδιαφερόμενοι, αλλά 

και οι λοιποί αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 2 του ως άνω Κανονισμού. Για τη δε 

διατήρηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου, η οποία 

χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, απαιτείται η παρακολούθηση ενός 

τουλάχιστον σεμιναρίου, ανά τριετία, που διενεργείται από την ΕΠΟ και την ΟΠΠΕ 

(Ομοσπονδία Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος). Περαιτέρω, για τη συμμετοχή σε αγώνα 

πρωταθλήματος που συμμετέχουν ΠΑΕ ή ποδοσφαιρικά σωματεία, ο προπονητής οφείλει να 

διαθέτει δελτίο ταυτότητας προπονητή. Σε περίπτωση που στερείται της εν λόγω ταυτότητας 

απαγορεύεται η συμμετοχή του στον αγώνα. Τέλος, σε περίπτωση που ΠΑΕ ή σωματεία 

χρησιμοποιούν προπονητές που δεν πληρούν τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών 

Ποδοσφαίρου επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του εν λόγω 

                                                                                                                                                                             
5 Με το Π.Δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄124), το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Εθνικού και 
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Κανονισμού και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 και της παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 

2725/1999.  

Σημειώνεται, ότι στη διαδικτυακή τοποθεσία της ΕΠΟ, η Ομοσπονδία παρέχει στους 

ενδιαφερόμενους αναλυτική ενημέρωση όσον αφορά στο καθεστώς άσκησης του επαγγέλματος 

του προπονητή, ορίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «Οι ταυτότητες τριετίας προπονητών UEFA και 

ΕΠΟ εκδίδονται αποκλειστικά από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ. Η 

διαδικασία και η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών 

Ποδοσφαίρου και τις σχετικές διατάξεις του Convention 2015. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των 

παραπάνω Κανονισμών δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας 

τριετίας σε ισχύ». 

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4373/12016 συμπληρώθηκαν οι 

διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 με την παρ. 12, στην οποία ορίζεται ότι η άσκηση του 

επαγγέλματος του προπονητή από κατόχους πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα στο άθλημα στο 

οποίο θα εργαστεί, δεν υπόκειται στην έγκριση ή σε άλλο ισοδύναμου αποτελέσματος 

περιορισμό από άλλον φορέα.  

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, μετά την συμπλήρωση με την παρ. 12. των διατάξεων 

του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, φαίνεται να εγείρεται ζήτημα συμφωνίας των διατάξεων του 

Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου, ο οποίος προβλέπει ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών, 

ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή 

ποδοσφαίρου την εξασφάλιση ταυτότητας προπονητή - ελλείψει μάλιστα της οποίας δεν 

επιτρέπεται η είσοδος των ασκούντων το ως άνω επάγγελμα σε αγωνιστικό χώρο – με τις 

διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, οι οποίες ορίζουν ότι πέραν από την 

αδειοδότηση δεν απαιτείται οιαδήποτε άλλη έγκριση ή μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος γα την 

άσκηση του ως άνω επαγγέλματος από τους πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ.   

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του 

άρθρου 21 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή, ειδικά 

για τους κατόχους πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή 

ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα που πρόκειται να 

εργασθούν, δεν υπόκειται στην έγκριση ή σε περιορισμό άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος από 

                                                                                                                                                                             
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έγινε Σχολή Σ.Ε.Φ.Α.Α.  
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άλλον φορέα, όπως εν προκειμένω είναι η ταυτότητα του προπονητή, ο Συνήγορος του Πολίτη 

θεωρεί ότι οι προαναφερόμενοι πτυχιούχοι εξαιρούνται της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν 

λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος «προπονητής ποδοσφαίρου». 

Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη σας παρακαλεί να επιληφθείτε, προκειμένου 

να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, ώστε να μην καταλείπονται αμφιβολίες ως προς τις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου από 

πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ.  

 

Αναμένοντας την εντός ευλόγου χρόνου ανταπόκρισή σας, η ειδική επιστήμων στον 

Συνήγορο του Πολίτη κ. * είναι στη διάθεσή σας για κάθε τυχόν διευκρίνιση. 

 

 

 

                                                                                                                 Με εκτίμηση,  

 

 

Ανδρέας Ι. Ποττάκης 

Συνήγορος του Πολίτη 
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