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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
 
 

Άρθρο 1 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

1.  Το ε̟άγγελµα του ̟ρο̟ονητή ι̟̟ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα να 

ασκήσουν όσοι είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως ε̟αγγέλµατος ̟ου χορηγείται 

α̟ό τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). 

2.  Οι νόµιµα ασκούντες το ε̟άγγελµα του ̟ρο̟ονητή ι̟̟ασίας στην Ελλάδα, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 31 ̟αρ. 1 και 2 του Ν.2725/99, της 

τρο̟ο̟οίησης µε το άρθρο 75 του Ν.3057/2002 και τον ̟αρόντα κανονισµό, 

υ̟άγονται στις διατάξεις του Κανονισµού αυτού. 

3.  Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του ε̟αγγέλµατος του 

̟ρο̟ονητή ι̟̟ασίας α̟ό τη Γ.Γ.Α. α̟αιτείται: 

α)  ϊ. Πτυχίο Τµήµατος Ε̟ιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 

µε κύρια ή ̟ρώτη ειδικότητα στην ι̟̟ασία, ή  

ιϊ. Ισότιµης στολής της αλλοδα̟ής ή 

iii. ∆ί̟λωµα της σχολής ̟ρο̟ονητών της ̟αρ.4 του άρθρου 31 Ν.2725/1999 ή  

ίν. Πτυχίο ή δί̟λωµα αναγνωρισµένων σχολών ̟ρο̟ονητών του εξωτερικού 

ή  

ν. ∆ί̟λωµα των σχολών του άρθρου 9 ̟αρ. 4 του ̟αρόντος. 

β) Αντίγραφο ̟οινικού µητρώου, ̟ου να α̟οδεικνύει ότι δεν υφίσταται 

τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήµατα ̟ου αναφέρονται στις ̟ερι̟τώσεις β' 

και γ' της ̟αρ. 1 του άρθρου 3 Ν. 2725/99, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και 

ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόµου 2858/2000 (ΦΕΚ 247/α/7-

11-2000). 

γ) Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας εισαγγελικής αρχής, ̟ου να βεβαιώνει ότι δεν 

εκκρεµεί ̟οινική δίωξη για τα αδικήµατα της ̟ερ. β' και γ' της ̟αραγράφου 

1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/99, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν µε τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2858/2000 (ΦΕΚ 247/ Α/7-11-2000). 

δ) Πιστο̟οιητικό υγείας και αρτιµέλειας α̟ό τις υγειονοµικές ε̟ιτρο̟ές των 
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οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 

ε) Καταβολή ̟αραβόλου εκατόν σαράντα ε̟τά ευρώ (€ 147), εκδιδόµενο α̟ό την 

Εθνική Τρά̟εζα της Ελλάδας, το ύψος του ο̟οίου µ̟ορεί να 

ανα̟ροσαρµόζεται µε α̟όφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υ̟ουργού. 

4.  Κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α’ της ̟αραγρ. 2 του άρθρου 

31 του Ν.2725/99 (̟αράγρ.3α του ̟αρόντος άρθρου του κανονισµού) οι 

̟τυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς δί̟λωµα ειδικότητας ι̟̟ασίας, 

µ̟ορούν να λάβουν άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος εφόσον διδάχθηκαν το 

άθληµα της ι̟̟ασίας και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι ασκούσαν το ε̟άγγελµα του 

̟ρο̟ονητή ι̟̟ασίας για ένα χρόνο τουλάχιστον. 

5. Για όσους κατέχουν ̟τυχίο ή δί̟λωµα αναγνωρισµένων σχολών 

̟ρο̟ονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισµένων σχολών της 

ηµεδα̟ής, α̟αιτείται και γνώµη για την ισοτιµία, της ̟ενταµελούς ε̟ιτρο̟ής 

̟ου λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και 

Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.) σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις της ̟αρ.3 του 

άρθρου 31 του Ν.2725/99 ή µέχρι να λειτουργήσει η ανωτέρω ̟ενταµελής 

Ε̟ιτρο̟ή, της Ε̟ιτρο̟ής ισοτιµιών της ̟αρ. 22 του άρθρου 135 του 

Ν.2725/99 ό̟ως ̟ροσετέθη µε την ̟αράγραφο 13 του άρθρου 55 του 

Ν.3057/02 (ΦΕΚ 239/Α/10-10-2002). 

 
Άρθρο 2 

 
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

 

1.  Ε̟ιτρέ̟εται η ̟ρόσληψη δι̟λωµατούχου αλλοδα̟ού ̟ρο̟ονητή ι̟̟ασίας 

εκτός χωρών Ε.Ε. α̟ό τα Αθλητικά Ι̟̟ικά Σωµατεία, τα ο̟οία έχουν 

τουλάχιστον 5 αθλητές ̟ου αγωνίζονται σε Αγώνες ∆ιασυλλογικούς ή 

Κυ̟έλλου ή Πρωταθλήµατος των Ι̟̟ικών Αθληµάτων. Eιδικά για την Ι̟̟ική 

∆εξιοτεχνία σε κατηγορίες α̟ό Γ' (Μ) και άνω. 

2. Για την ̟ρόσληψη αλλοδα̟ού ̟ρο̟ονητή ι̟̟ασίας εκτός χωρών Ε.Ε., 

α̟αιτείται έγκριση της Γ.Γ.Α. ̟ου χορηγείται, εφόσον ο αλλοδα̟ός 

συγκεντρώνει τις εξής αθροιστικά ̟ροϋ̟οθέσεις: 

α) Είναι κάτοχος νόµιµου τίτλου σ̟ουδών ̟ρο̟ονητή ι̟̟ασίας.  
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β) Ηλικία όχι ανώτερη των ̟ενήντα ̟έντε (55) ετών. 

γ) Έχει διατελέσει για τρία (3) συνεχή χρόνια ̟ρο̟ονητής Αθλητικού Ι̟̟ικού 

Σωµατείου, ̟ου συµµετείχε στο ̟ρωτάθληµα της ανώτατης βαθµίδας ξένης 

χώρας ή έχει συµµετοχές σαν αθλητής ή ̟ρο̟ονητής σε τέσσερις (4) 

τουλάχιστον ε̟ίσηµους ∆ιεθνείς Αγώνες ή ∆ιεθνή Πρωταθλήµατα ή 

τουλάχιστον µία συµµετοχή σε Πανευρω̟αϊκό Πρωτάθληµα. 

δ) Υ̟οβάλει δήλωση µε την ο̟οία δηλώνει ότι α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα τις 

διατάξεις του ̟αρόντος κανονισµού και ότι το υ̟οβαλλόµενο στη Γ.Γ.Α. 

ιδιωτικό συµφωνητικό ̟ρόσληψής του είναι το µόνο ̟ου αναγνωρίζει, 

συνοµολογεί και α̟οδέχεται έναντι της F.E.I. ή ο̟οιαδή̟οτε άλλης αρχής 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

3. Στις διατάξεις των ανωτέρω ̟αραγράφων του ̟αρόντος άρθρου δεν 

υ̟άγονται οι ̟ρο̟ονητές υ̟ήκοοι κρατών - µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 

για τους ο̟οίους ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις των ηµεδα̟ών 

̟ρο̟ονητών (Ελλήνων υ̟ηκόων). 

 

Άρθρο 3 

ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ο.Ι. Ή ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 

1.  Κάθε ̟ρο̟ονητής συµβάλλεται υ̟οχρεωτικά εγγράφως µε τον αθλητικό 

φορέα στον ο̟οίο ̟αρέχει τις υ̟ηρεσίες του µε ̟λήρη, µερική ή ̟εριοδική 

α̟ασχόληση εξαρτηµένης εργασίας ή ̟αροχής ανεξάρτητων υ̟ηρεσιών. Η 

σχετική σύµβαση, για να είναι έγκυρη, α̟αιτείται να κατατεθεί και να 

θεωρηθεί α̟ό την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

2.  Η ̟ρόσληψη ̟ρο̟ονητών ι̟̟ασίας είναι υ̟οχρεωτική για όλα τα σωµατεία, 

σύµφωνα µε το νόµο. 

 

Άρθρο 4 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
 

1. Προ̟ονητές των εθνικών οµάδων γίνονται α̟οκλειστικά οι έχοντες άδεια 

άσκησης ε̟αγγέλµατος Α' κατηγορίας ή οι ̟ρος αυτούς εξοµοιούµενοι 

κατά τις διατάξεις του νόµου και τους ̟αρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 5 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

 

1. Οι εν ενεργεία ̟ρο̟ονητές Ι̟̟ασίας δεν ε̟ιτρέ̟εται να είναι µέλη 

αθλητικών σωµατείων ̟ου καλλιεργούν το άθληµα της Ι̟̟ασίας (̟αρ. 2 

άρθρου 3 του Ν. 2725/99). 

 

Άρθρο 6 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ε.Α.Σ.Α., ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΧΩΡΙΣ ∆ΙΠΛΩΜΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α ΜΕ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 

1. Κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α της ̟αρ. 2 του άρθρου 31 

του ν. 2725/99, οι ̟τυχιούχοι ΕΑΣΑ ή ΤΕΦΑΑ χωρίς δί̟λωµα ειδικότητας 

ι̟̟ασίας, µ̟ορούν να λάβουν άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος ̟ρο̟ονητή 

ι̟̟ασίας εφόσον διδάχθηκαν το άθληµα και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι 

ασκούσαν το ε̟άγγελµα του ̟ρο̟ονητή στο αντίστοιχο άθληµα για ένα 

χρόνο τουλάχιστον σε αθλητική οµοσ̟ονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό 

σωµατείο ̟ου α̟οδεικνύεται µε βεβαίωση αυτών. Στους ̟ρο̟ονητές ̟ου 

εµ̟ί̟τουν στη διάταξη της ̟αρούσας ̟αραγράφου, χορηγείται άδεια 

ασκήσεως ε̟αγγέλµατος Γ’ Κατηγορίας. 

 

Άρθρο 7 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

 

1. Οι ̟ρο̟ονητές ι̟̟ασίας, ο̟οιασδή̟οτε κατηγορίας, υ̟οχρεούνται να 

̟αρακολουθούν τα σεµινάρια, διαλέξεις και ηµερίδες ε̟ιµόρφωσης ̟ου 

οργανώνονται α̟ό τα αρµόδια όργανα και καθορίζονται ως υ̟οχρεωτικά. 

2. Τα σωµατεία οφείλουν να διευκολύνουν τους ̟ρο̟ονητές τους, ̟ροκειµένου 

αυτοί να συµµετέχουν στις ̟ροαναφερόµενες εκδηλώσεις. 
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Άρθρο 8 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

 

1. Η ε̟ιµόρφωση των Ελλήνων ̟ρο̟ονητών ι̟̟ασίας τελεί υ̟ό την ε̟ο̟τεία 

της ̟ολιτείας και υλο̟οιείται µε τα ε̟ιµορφωτικά ̟ρογράµµατα της Γ.Γ.Α., 

της Ε.Ο.Ι., των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και του Σ.Ε.Π.Ι.. 

 

Άρθρο 9 

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1.  Οι άδειες ασκήσεως του ε̟αγγέλµατος του ̟ρο̟ονητή ι̟̟ασίας χωρίς ή µε 

διάκριση κατηγορίας ̟ου είχαν χορηγηθεί µέχρι ενάρξεως ισχύος του 

Ν.2725/99, εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την εφαρµογή του ̟αρόντος 

κανονισµού. 

2.  Οι άδειες άσκησης του ε̟αγγέλµατος ̟ρο̟ονητή ι̟̟ασίας κάθε κατηγορίας 

̟ου έχουν χορηγηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του Ν.3057/02 εξακολουθούν να 

ισχύουν και µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως (̟αρ. 5, άρθρο 136 του Ν. 2725/99 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την 

̟αράγραφο 14 του άρθρου 77 του Ν. 3057/02). 

3.  Στους ̟τυχιούχους ΤΕΦΑΑ µε κύρια ή ̟ρώτη ειδικότητα την ι̟̟ασία 

χορηγείται άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Β’ Κατηγορίας σύµφωνα µε τις 

̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 31 του Ν. 2725/99. 

Τους χορηγείται άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Α’ Κατηγορίας εφόσον 

συµ̟ληρώσουν ̟έντε (5) έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας ως ̟ρο̟ονητές Β’ Κατηγορίας. 

4. Σε ̟τυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α./Ε.Α.Σ.Α. χωρίς δί̟λωµα κύριας ή ̟ρώτης 

ειδικότητας στην ι̟̟ασία, εφόσον διδάχθηκαν το άθληµα, α̟ονέµεται 

δί̟λωµα Προ̟ονητού / Εκ̟αιδευτή Γ’ Κατηγορίας. 

Τους χορηγείται άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Β’ Κατηγορίας εφόσον 

συµ̟ληρώσουν ̟έντε (5) έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας ως ̟ρο̟ονητές Γ’ Κατηγορίας και 

άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Α’ Κατηγορίας εφόσον συµ̟ληρώσουν ̟έντε 

(5) έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας ως ̟ρο̟ονητές Β’ Κατηγορίας. 
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5.  Μέχρι τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Προ̟ονητών του άρθρου 31 ̟αρ. 4 

του Ν.2725/99, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µ̟ορεί µε α̟όφαση και 

δα̟άνες της να ιδρύει ̟εριοδικές σχολές ̟ρο̟ονητών. Με την ίδια α̟όφαση 

ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας των ̟ιο ̟άνω σχολών, των ̟ροσόντων 

των υ̟οψηφίων καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα (άρθρο 136 ̟αρ. 6 του Ν. 

2725/99). Ειδικότερα, ιδρύονται και λειτουργούν Σχολές Προ̟ονητών Γ’, Β', 

και Α’ Κατηγορίας α̟ό τη Γ.Γ.Α. ̟ου, αντίστοιχα, χορηγούν δι̟λώµατα, µε 

τα ο̟οία ̟αρέχεται το δικαίωµα άσκησης του ε̟αγγέλµατος µετά τη 

χορήγηση και της κατά νόµο άδειας, µε τις κατωτέρω ̟ροϋ̟οθέσεις: 

Α) Για τη φοίτηση σε Σχολή Προ̟ονητών Γ’ κατηγορίας, ο υ̟οψήφιος ̟ρέ̟ει: 

1) Να έχει αρτιµέλεια σε βαθµό ̟ου δεν δηµιουργεί ̟ρόβληµα στη 

διδασκαλία της ι̟̟ασίας και να ̟ροσκοµίσει ανάλογο ̟ιστο̟οιητικό. 

2) Να ̟ροσκοµίσει αντίγραφο ̟οινικού µητρώου, ̟ου να α̟οδεικνύει ότι 

δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήµατα ̟ου αναφέρονται στις 

̟ερι̟τώσεις β' και γ' της ̟αρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/99, ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόµου2858/ 

2000 (ΦΕΚ 247/α/7-11-2000). 

3) Να ̟ροσκοµίσει ̟ιστο̟οιητικό της αρµόδιας εισαγγελικής αρχής, ̟ου να 

βεβαιώνει ότι δεν εκκρεµεί ̟οινική δίωξη για τα αδικήµατα της ̟ερ. β' και γ' 

της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/99, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και 

ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/7-11- 

00). 

4)  Να έχει ηλικία µεταξύ 21 - 50 ετών. 

5) Να είναι κάτοχος α̟ολυτηρίου Λυκείου ή άλλης οµότιµης σχολής ή 

α̟ολυτηρίου Γυµνασίου µε ̟ενταετή ι̟̟ική εµ̟ειρία (εργαζόµενος σε ι̟̟ικό 

σωµατείο ως βοηθός ̟ρο̟ονητή/εκ̟αιδευτή) 

6) Να έχει α̟οδεδειγµένη Ι̟̟ική Ικανότητα (̟ιστο̟οιητικό Εθνικής 

Οµοσ̟ονδίας για συµµετοχή σε αγώνες), ήτοι Πρωταθλητής ή 

Πανελληνιονίκης Ι̟̟ικών Αθληµάτων, ή κατ' ελάχιστον συµµετοχή: 

α. Υ̟ερ̟ήδηση Εµ̟οδίων: Ε̟ιτυχής Συµµετοχή σε ε̟ίσηµους αγώνες Γ 

Κατηγορίας (1,20 µ.) της Ε.Ο.Ι. ή άλλης εθνικής οµοσ̟ονδίας. ή 
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β. Ι̟̟ική ∆εξιοτεχνία: Ε̟ιτυχής Συµµετοχή σε Αγώνες Μέσης Κατηγορίας, 

ε̟ί ένα έτος στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. ή 

γ. Ι̟̟ικό Τρίαθλο: Ε̟ιτυχής συµµετοχή τουλάχιστον σε έναν αγώνα στη 

βασική κατηγορία (ενός αστέρα). ή 

δ. Ι̟̟ική Αντοχή: Ε̟ιτυχής συµµετοχή τουλάχιστον σε έναν αγώνα στη 

κατηγορία των 60χλµ. ή 

ε. Αµαξοδήγηση: Ε̟ιτυχής συµµετοχή τουλάχιστον σε έναν αγώνα στη 

κατηγορία ∆ & Κώνων ή 

ζ. Να έχει ̟αρακολουθήσει & α̟οφοιτήσει µε ε̟ιτυχία α̟ό ∆ιεθνές 

Σεµινάριο «FEI Course for Coaches» της ∆ιεθνούς Οµοσ̟ονδίας Ι̟̟ασίας 

(FEI) ο̟οιουδή̟οτε ε̟ι̟έδου (Level 1 ή 2 ή 3) ή 

η. Τετραετή α̟οδεδειγµένη α̟ασχόληση ως Προ̟ονητής. 

 

Β) Για τη φοίτηση σε Σχολή ̟ρο̟ονητών Β’ Κατηγορίας, ο υ̟οψήφιος ̟ρέ̟ει: 

1)  Να έχει αρτιµέλεια σε βαθµό ̟ου δεν δηµιουργεί ̟ρόβληµα στη 

διδασκαλία της ι̟̟ασίας και να ̟ροσκοµίσει ανάλογο ̟ιστο̟οιητικό υγείας. 

2)  Να ̟ροσκοµίσει αντίγραφο ̟οινικού µητρώου, ̟ου να α̟οδεικνύει ότι δεν 

υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήµατα ̟ου αναφέρονται στις 

̟ερι̟τώσεις β' και γ’ της ̟αρ. 1 του άρθρου 3 Ν. 2725/99, ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

νόµου2858/2000 (ΦΕΚ 247/ α/7-11-2000). 

3)  Να ̟ροσκοµίσει ̟ιστο̟οιητικό της αρµόδιας εισαγγελικής αρχής, ̟ου να 

βεβαιώνει ότι δεν εκκρεµεί ̟οινική δίωξη για τα αδικήµατα της ̟ερ.β' και γ’ 

της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/99, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και 

ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/7-11-

2000) 

4)  Να έχει ηλικία µέχρι 52 ετών. 

5)  Να έχει ∆ί̟λωµα Γ’ Κατηγορίας και αντίστοιχη άδεια ασκήσεως του 

ε̟αγγέλµατος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 

6)  Πραγµατική ̟ροϋ̟ηρεσία δύο τουλάχιστον ετών ως ̟ρο̟ονητής α̟ό της 
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α̟οκτήσεως του δι̟λώµατος Γ’ Κατηγορίας. 

Γ) Για τη φοίτηση σε Σχολή Προ̟ονητών Α’ Κατηγορίας ο υ̟οψήφιος ̟ρέ̟ει: 

1)  Να έχει αρτιµέλεια σε βαθµό ̟ου δεν δηµιουργεί ̟ρόβληµα στη 

διδασκαλία της ι̟̟ασίας και να ̟ροσκοµίσει ανάλογο ̟ιστο̟οιητικό υγείας. 

2) Να ̟ροσκοµίσει αντίγραφο ̟οινικού µητρώου, ̟ου να α̟οδεικνύει ότι δεν 

υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήµατα ̟ου αναφέρονται στις 

̟ερι̟τώσεις β' και γ' της ̟αρ. 1 του άρθρου 3 Ν. 2725/99, ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόµου 

2858/2000 (ΦΕΚ 247/ α/7-11-2000). 

3)  Να ̟ροσκοµίσει ̟ιστο̟οιητικό της αρµόδιας εισαγγελικής αρχής, ̟ου να 

βεβαιώνει ότι δεν εκκρεµεί ̟οινική δίωξη για τα αδικήµατα της ̟ερ. β' και γ' 

της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/99, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και 

ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2858/2000 (ΦΕΚ 247/ Α/7-11-

2000). 

4) Να έχει ηλικία µέχρι 55 ετών. 

5) Να είναι κάτοχος ∆ι̟λώµατος Β' Κατηγορίας και αντίστοιχης άδειας 

ασκήσεως του ε̟αγγέλµατος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 

6) Πραγµατική ̟ροϋ̟ηρεσία τριών  τουλάχιστον ετών ως ̟ρο̟ονητής Β' α̟ό 

την α̟όκτηση του δι̟λώµατος ̟ρο̟ονητή Β' Κατηγορίας. 

Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων της ανωτέρω ̟αραγράφου ̟ερί φοίτησης σε 

σχολή ̟ρο̟ονητών Γ’ Κατηγορίας: 

1) Σε ̟ρόσω̟α τα ο̟οία ως αθλητές ̟ροσέφεραν εξαίρετες υ̟ηρεσίες ως µέλη 

της Εθνικής Οµάδος και αναδείχθηκαν: 

α) Πρωταθλητές Ενηλίκων. 

β) Χρυσοί Βαλκανιονίκες σε οµαδικό ή ατοµικό αγώνισµα κατηγορίας 

ενηλίκων.  

γ) Προκρίθηκαν για τους Πανευρω̟αϊκούς ή τους Παγκόσµιους Ι̟̟ικούς 

Αγώνες ή τους Ολυµ̟ιακούς Αγώνες  

κατά την τελευταία τριετία ̟ρο του έτους λειτουργίας της σχολής, α̟ονέµεται 

̟τυχίο Προ̟ονητού/ Εκ̟αιδευτή Γ' Κατηγορίας άνευ εξετάσεων. 
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Σε Σχολή Β’ Κατηγορίας, µ̟ορούν να φοιτήσουν αφού τους α̟ονεµηθεί το 

δί̟λωµα Γ' Κατηγορίας, και εφόσον συµ̟ληρώσουν ένα (1) έτος 

̟ροϋ̟ηρεσίας ως ̟ρο̟ονητές. Σε σχολή Α’ Κατηγορίας µ̟ορούν να 

φοιτήσουν αφού α̟οκτήσουν το δί̟λωµα Β' Κατηγορίας, και εφόσον 

συµ̟ληρώσουν δύο (2) έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας ως ̟ρο̟ονητές. 

2) Σε ̟τυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α./Ε.Α.Σ.Α. χωρίς δί̟λωµα κύριας ή ̟ρώτης 

ειδικότητας στην ι̟̟ασία, (̟ου δεν έχουν διδαχθεί το άθληµα) α̟ονέµεται 

δί̟λωµα Προ̟ονητού/Εκ̟αιδευτού Γ’ Κατηγορίας µε ̟λήρη 

̟αρακολούθηση της αντίστοιχης σχολής.  

Σε Σχολή Β' Κατηγορίας µ̟ορούν να φοιτήσουν, αφού τους α̟ονεµηθεί το 

δί̟λωµα Γ’ Κατηγορίας, και εφόσον συµ̟ληρώσουν ένα (1) έτος 

̟ροϋ̟ηρεσία ως ̟ρο̟ονητές. Σε σχολή Α' Κατηγορίας µ̟ορούν να 

φοιτήσουν αφού α̟οκτήσουν το δί̟λωµα Β' Κατηγορίας, και εφόσον 

συµ̟ληρώσουν δύο (2) έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας ως ̟ρο̟ονητές. 

 

Ειδική Μνεία: 

Ό̟ου αναφέρεται να α̟οδειχθεί ̟ροϋ̟ηρεσία, θα ̟ρέ̟ει η ̟ροϋ̟ηρεσία 

αυτή να α̟οδεικνύεται α̟ό ̟ιστο̟οιητικό της Ε.Ο.Ι. βασισµένο σε βεβαίωση 

του εργοδότη, Ι̟̟ικού Οµίλου ή Αθλητικής Οµοσ̟ονδίας, θεωρηµένο α̟ό 

τον Σύνδεσµο Ελλήνων Προ̟ονητών Ι̟̟ασίας. 

Ακροτελεύτια ∆ιάταξη 

1. Για κάθε τρο̟ο̟οίηση ή αλλαγή διατάξεων του Κανονισµού Προ̟ονητών 

α̟αιτείται α̟όφαση Γενικής Συνέλευσης των Σωµατείων – Μελών της Ε.Ο.Ι. 
και έγκριση α̟ό τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υ̟ουργό. 

2. Ο ̟αρών Κωδικο̟οιηµένος Κανονισµός α̟οτελούµενος α̟ό εννέα (9) Άρθρα 

εγκρίθηκε και ψηφίστηκε α̟ό την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής 
Οµοσ̟ονδίας Ι̟̟ασίας την 31-3-2014. 

3. Ο Κανονισµός αυτός ισχύει α̟ό την ηµέρα εγκρίσεως του, α̟ό τον αρµόδιο 

για τον Αθλητισµό Υ̟ουργό ό̟ως ο Ν. 2725/99, ̟ροβλέ̟ει. 

***
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