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Η ομοσπονδία είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε αναβολή της πραγματοποίησης της σχολής 
προπονητών Γ΄ Κατηγορίας λόγω της μεγάλης καθυστέρησης, από την πλευρά της ΓΓΑ, να 
καταθέσει και να ψηφίσει τροπολογία του Ν. 2725/99 η οποία θα αναφέρει ότι οι δαπάνες 
οποιασδήποτε σχολής προπονητών δεν θα βαρύνουν την ίδια. 

Μετά από αυτό το γεγονός θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση να γνωστοποιήσουμε στους 
ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα: 

Ενώ από την πλευρά της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. είναι όλα έτοιμα για την πραγματοποίηση της σχολής 
προπονητών, μετά από έγγραφο της ΓΓΑ με ΑΠ 27286/23-11-2012 το οποίο γνωστοποιούσε στις 
ομοσπονδίες ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν σχολές προπονητών με  
υποστήριξη της ΓΓΑ, οι οποίες θα επιβάρυναν τον προϋπολογισμό κάθε ομοσπονδίας, 
πραγματοποιήθηκε μετά από πολλές πιέσεις εκ μέρους της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  συνάντηση με τον 
αρμόδιο ειδικό συνεργάτη, σύμβουλο της ΓΓΑ κ. Γιαννακίδου, κο Καραστάθη, τη Δευτέρα 
8/4/2013 ο οποίος είναι υπεύθυνος γι’ αυτόν τον τομέα με τη ΓΓ της ΕΦΟΕπΑ  κα Σπανού και τη 
Δ/ντρια κα Νικολουδάκη.  Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πρόταση της ΕΦΟΕπΑ 
(πρόγραμμα, μαθήματα, διδάσκοντες, συμμετοχές, διευθυντής, υπόλογος, ώρες διδασκαλίες, 
τμήματα, σεμινάρια κ.λ.π.). Απ΄ τον κ. Καραστάθη αναφέρθηκε ότι είναι έτοιμη προς κατάθεση η 
τροπολογία του ν 2725/99 και ότι χωρίς να υπάρχει ψήφιση  και δημοσίευσή της σε ΦΕΚ δεν 
είναι δυνατόν οι ομοσπονδίες να πραγματοποιήσουν σχολές προπονητών. 

Εν συνεχεία συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να υπάρχουν για τη 
συμμετοχή στη σχολή και για την  έγκρισή της απ’ την ΓΓΑ εκ των οποίων οι δύο πιο κάτω ήταν 
σημεία τριβής: 

Α) Η σχολή να έχει διάρκεια 200 ωρών 

Β) Το όριο ηλικίας για την παρακολούθησή της  να είναι το 23ο έτος. 

Η διαφωνία στις πιο πάνω προϋποθέσεις ήταν ριζικές αφενός γιατί οι 200 ώρες είναι υπερβολή 
εφόσον συσχετίστηκαν με το επίπεδο της σχολής  Γ΄ κατηγορίας, με την οικονομική κατάσταση 
που επικρατεί και με το παράβολο συμμετοχής που θα καθοριστεί για την αυτοχρηματοδότηση 
της σχολής και αφετέρου γιατί το όριο ηλικίας είναι πολύ υψηλό και οι λόγοι που 
παρουσιάστηκαν για να το στηρίξουν εκ μέρους του συμβούλου δεν ήταν σοβαροί. 

 



 

Μετά από διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το τι ισχύει στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη διαπιστώθηκε 
ότι σε καμία χώρα δεν πραγματοποιείται σχολή προπονητών τέτοιου επιπέδου και κατηγορίας 
με τόσες πολλές ώρες διδασκαλίας (το ανώτερο είναι συνολικά 60 ώρες – 30 θεωρία και 30 
πρακτική διδασκαλία)  και το όριο ηλικίας στις περισσότερες χώρες είναι το 15ο έτος , στοιχεία 
που εστάλησαν στη ΓΓΑ. 

Εν αναμονή της ψήφισης και δημοσίευσης της τροπολογίας και μιας νέας συνάντησης με τη ΓΓΑ 
για να επιλυθούν οι επιμέρους διαφορές κρίνεται σκόπιμη η αναβολή της διεξαγωγής της 
σχολής και η πραγματοποίησή της σε όσο το δυνατό πιο σύντομο χρονικό διάστημα. 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
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