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Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2010
Αρ. Πρωτ.: 6444/10
ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ κ. Μπιτσαξή Πάνο
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ

O Σύνδεσμός μας από το έτος 1971 λειτουργεί και αναπτύσσεται στον αθλητικό χώρο της
καλαθοσφαίρισης με γνώμονα πάντα την αναβάθμισή της στη χώρα μας, κυρίως όσον
αφορά στον παράγοντα «προπονητής» αφού έργο του είναι μεταξύ άλλων η παραγωγή
αθλητικού δυναμικού και η ορθή θεμελίωση της αθλητικής ανάπτυξης στη χώρα μας.
Στη συνεχή πορεία και εξέλιξή του στο χώρο αυτό έχει πάντοτε τη συμπαράσταση της
Πολιτείας, η οποία συντελεί τα μέγιστα στην οικονομική, κοινωνική και αθλητική
υποστήριξή του.
Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής και στήριξής σας, σας απευθύνουμε το παρόν
υπόμνημα μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τρέχοντα θέματα., που μας
απασχολούν τα οποία χρήζουν έγκαιρης διευθετήσεως και είναι τα ακόλουθα :

1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
3. ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
4. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
5. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 2% ΚΑΙ 3% ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Τα παραπάνω θέματα παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω.
Στα πλαίσια σύντομης ενημέρωσης σας για τους σκοπούς και δραστηριότητες του
Συνδέσμου μας σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :
Ο Σύνδεσμός μας, ο οποίος σήμερα (11-01-2010) αριθμεί 3.091 μέλη, σε υλοποίηση των
καταστατικών σκοπών του και του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, (Υ.Α.
11671/2005 ΦΕΚ 407/2005) ο οποίος έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του Αθλητικού Νόμου
(Ν.2725/99), έχει μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ο Σύνδεσμος επιμελείται τη συνεχούς επιμόρφωσης των μελών του διοργανώνοντας
ετησίως :
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1. Διεθνές Σεμινάριο Προπονητών Καλ/σης, στα πλαίσια του οποίου έχουν διδάξει και
διδάσκουν προπονητές διεθνούς κύρους από το ΝΒΑ την Ευρώπη και την Ελλάδα, όπως Πατ
Ράιλι, Ντον Νέλσον, Μάικ Φρατέλο, Τεξ Γουίντερς, Λάρι Μπράουν, Boby Night, Etore
Messina, Ομπράντοβιτς, Ιμπρόδα, Ιωαννίδης κλπ.
2. Διεθνή Σεμινάρια Νεαρών Παικτών με κορυφαίους Έλληνες, Ευρωπαίους και
Αμερικανούς προπονητές, ειδικούς για την τρυφερή, αλλά τόσο κρίσιμη ηλικία που ένας
παίκτης αποκτά τα βασικά εφόδια για να παίξει μπάσκετ καθώς έχει διαπιστωθεί η έλλειψη
εξειδικευμένου προπονητικού δυναμικού στον ευαίσθητο χώρο των παιδιών δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση των προπονητών-μελών του που καθοδηγούν ομάδες
Νεαρών Παικτών.
3. Τοπικά Σεμινάρια σε διάφορες πόλεις της Επικράτειας, που διοργανώνονται με ειδική
μέριμνα, ώστε να καλύπτουν γεωγραφικά όλη τη χώρα. Σε αυτά διδάσκουν κορυφαίοι
Έλληνες προπονητές και συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του μπάσκετ σε όλη την
Ελλάδα.
- Ο Σύνδεσμός μας ακολουθώντας τις γενικές οδηγίες της FIBA και τις λοιπές
νομοθετικές διατάξεις τηρεί Μητρώο Προπονητών μελών του και μάλιστα με
κατηγοριοποίησή τους.
- Εκδίδει και θεωρεί σε συνεργασία με την ΕΟΚ το Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή
Καλαθοσφαίρισης, το οποίο αποτελεί την νομιμοποίηση του προπονητή για την άσκηση των
προπονητικών του καθηκόντων και ελέγχεται σε κάθε αγωνιστική του παρουσία.
- Ο Σύνδεσμός μας εκδίδει το περιοδικό «BASKETBALL COACH» σε διμηνιαία βάση και
σε 3000 τεύχη, το οποίο αποστέλλει δωρεάν στα μέλη του καθώς επίσης και στα σωματεία
όλης της χώρας. Σε αυτό φιλοξενεί άρθρα και συνεργασίες κορυφαίων προπονητών,
γυμναστών, γιατρών, διαιτητών και ειδικών επιστημόνων που εμπλέκονται στο Μπάσκετ
από όλο τον κόσμο, απασχολεί δε δύο δημοσιογράφους οι οποίοι σε καθημερινή βάση
ενημερώνουν το site με δημοσιογραφικά νέα και αναλύσεις.
- Ο Σ.Ε.Π.Κ διαθέτει ιστοσελίδα (www.sepk.gr), στην οποία φιλοξενεί όλα τα νέα και τις
ειδικευμένες πληροφορίες (ασκήσεις, βίντεο, ανάλυση κτλ) που ενδιαφέρουν τον Έλληνα
προπονητή. Η σελίδα του Συνδέσμου στο internet δέχεται σε μηνιαία βάση πάνω από 20.000
μοναδικούς επισκέπτες(Δεκέμβριος 2009).
- Διατηρεί Βιβλιοθήκη και Βιντεοθήκη οι οποίες ενημερώνονται διαρκώς και είναι στη
διάθεσή των μελών του λειτουργώντας και δανειστικά.
- Εκδίδει σημειώσεις και κασέτες από τα Διεθνή και Τοπικά Σεμινάρια καθώς επίσης και
σημειώσεις από τις Υποτροφίες στις ΗΠΑ.
- Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των γνώσεων των μελών του, από το 1996 και κάθε χρόνο
ο Σ.Ε.Π.Κ παρέχει υποτροφίες σε περίπου 14 μέλη του, τα οποία επισκέπτονται τις ΗΠΑ
για να παρακολουθήσουν τα προγράμματα προετοιμασίας ομάδων του κολεγιακού μπάσκετ
και του ΝΒΑ. Έτσι αντλούν γνώσεις από την πηγή των εξελίξεων του μπάσκετ, αποκτούν
εμπειρίες και τις μεταφέρουν στην Ελλάδα μέσω του Συνδέσμου που αναλαμβάνει να τις
αξιοποιήσει.
- Διαθέτει οργανωμένη λογιστική υποστήριξη που διασφαλίζει τη διαφάνεια και την
ορθή διαχείριση των πόρων του καθώς έχει δαπανηθεί μεγάλο χρηματικό ποσό για το
λογισμικό και τη μηχανογράφηση των λογιστικών στοιχείων.
- Σε υλοποίηση και εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων και κανονισμών, παρέχει
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νομική υποστήριξη στα μέλη του για την θεσμική, νομική και επαγγελματική κατοχύρωσή
τους.
- Ο Σύνδεσμός μας λειτουργεί Τοπικά Γραφεία του στην Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο
Κρήτης και Ρόδο δραστηριοποιώντας τα μέλη του ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην
επίτευξη των στόχων μας, αντιμετωπίζοντας καλύτερα οιαδήποτε θέματα ανακύπτουν στις
τοπικές αθλητικές κοινωνίες και αφορούν τους προπονητές ανά την Ελλάδα
- Ενισχύει τα οικονομικά ασθενέστερα μέλη του όταν κρίνει ότι συντρέχει επείγουσα
περίπτωση.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ
1.ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Επί σειρά ετών η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με τον Σύνδεσμό μας
διοργανώνει σχολές προπονητών καλαθοσφαίρισης με μεγάλη συμμετοχή ενδιαφερομένων
προπονητών και μεγάλη επιτυχία στο έργο αυτό της κατάρτισης και επιμόρφωσης του
σημαντικότερου ίσως παράγοντα στην διαμόρφωση και εξέλιξη του αθλητικού δυναμικού
στο χώρο της καλαθοσφαίρισης στη χώρα μας.
Ήδη έχουν παρέλθει δύο και πλέον έτη κατά τα οποία δεν έχει υλοποιηθεί καμία σχολή
προπονητών ενώ τα αιτήματα, για συμμετοχή στις σχολές αυτές, νέων υποψηφίων
προπονητών καθώς και προπονητών που επιθυμούν να βελτιώσουν την κατηγορία του
διπλώματός τους, είναι συνεχώς αυξανόμενα
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι η συμμετοχή νέων προπονητών στις ανωτέρω
σχολές είναι επιτακτική ανάγκη διότι μέσω των σχολών αυτών διασφαλίζεται η γνώση, η
ποιότητα, η κατάρτιση και η συνεχής επιμόρφωση αυτών στους οποίους ο αθλητισμός
βασίζεται προκειμένου να υπάρχει σωστή αθλητική διαπαιδαγώγηση, ορθή εκμάθηση του
αθλήματος και τεχνική κατάρτιση, εμφύσηση στους αθλητές των αρχών της ευγενικής
άμιλλας και αγάπης για το άθλημα όχι μόνο για την προσέλκυση νέων αθλητών στο χώρο
της καλαθοσφαίρισης αλλά και για να διατηρήσει η καλαθοσφαίριση το έως σήμερα υψηλό
της επίπεδο επιδιώκοντας πάντα μεγαλύτερες επιτυχίες με υψηλότερους στόχους.
Για τους ανωτέρω λόγους και επειδή ήδη υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τη δημιουργία σχολών
ενώ η αδράνεια στο θέμα αυτό έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα όχι μόνο σε νέους
προπονητές οι οποίοι προπονούν ομάδες χωρίς το σχετικό δίπλωμα αλλά και σε
προπονητές οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την κατηγορία του διπλώματός τους, καθώς
η ομάδα τους ανέβηκε κατηγορία στην οποία δεν ανταποκρίνεται το δίπλωμα το οποίο ήδη
κατέχουν, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ για μία ακόμη φορά το αίτημά μας για δημιουργία σχολών
προπονητών καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον έξι σχολές Α', Β', Γ ‘ κατηγορίας στην Αθήνα,
Θες/νίκη, Κρήτη (συνημμένη ήδη υποβληθείσα πρότασή μας προς τη Γ.Γ.Α. - συν. 1).
Δεδομένου του θέματος που έχει ανακύψει μετά την κατάργηση των ειδικών λογαριασμών
το έτος 2008 όσον αφορά στη χρηματοδότηση των ανωτέρω σχολών και του καταλογισμού
της σχετικής δαπάνης, επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας, ήτοι η σχετιζόμενη με την
ίδρυση και λειτουργία των σχολών δαπάνη (για τη λειτουργία των παραπάνω σχολών) να
ενταχθεί στην τακτική επιχορήγηση μας σε ειδικό κωδικό (0274) το οποίο έχουμε ήδη
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προβλέψει και συμπεριλάβει στον κατατεθέντα στην Γ.Γ.Α. προϋπολογισμό μας έτους 2010
και αφορά αποκλειστικά την ίδρυση Σχολών Προπονητών Καλαθοσφαίρισης. Κατ' αυτό τον
τρόπο θα αρθεί το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί μετά την κατάργηση του Ειδικού
Λογαριασμού και θα διασφαλιστεί η διάθεση του ανωτέρω κονδυλίου αποκλειστικά για την
ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω Σχολών, με απόφαση της ΓΓΑ και με την προβλεπόμενη
από το Νόμο διαδικασία που έως σήμερα ακολουθείτο.
Οι Σχολές θα βοηθήσουν στην παραγωγή νέων προπονητών που είναι απαραίτητοι για τη
λειτουργία τμημάτων υποδομής μικρών ηλικιών, καθώς η πλειοψηφία των μελών μας
απασχολείται σε τμήματα αθλητών μικρών ηλικιών και θα διασφαλίσουν την περαιτέρω
εξέλιξη και επιμόρφωση των ήδη ασκούντων το επάγγελμα του προπονητή. Ο ΣΕΠΚ
αντιμετωπίζοντας τη λειτουργία των Σχολών με αίσθημα ευθύνης και επίγνωση του ρόλου
του προπονητή στη σύγχρονη εποχή έχει εκδώσει πρόγραμμα σπουδών και για τις τρεις
κατηγορίες σχολών (το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν) την επιμέλεια του οποίου ανέλαβε
και πραγματοποίησε Επιτροπή αποτελούμενη από Πανεπιστημιακούς καθηγητές.

2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.2725/99 ως σήμερα ισχύει, οι αθλητικές ομοσπονδίες,
αθλητικές ενώσεις, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τμήματα αμειβομένων αθλητών και
αθλητικά σωματεία που μετέχουν σε πρωτάθλημα Εθνικών κατηγοριών και σε τοπικά
πρωταθλήματα Α' κατηγορίας ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να απασχολούν προπονητή με τις
προϋποθέσεις του ανωτέρου Νόμου (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δελτίο ταυτότητας
κλπ.)
Η υποχρέωση αυτή (απασχόλησης προπονητή με τις προϋποθέσεις του Νόμου)
περιοριζόμενη μόνο στις εθνικές κατηγορίες και στην Α΄ τοπική κατηγορία έχει οδηγήσει
στο ανησυχητικό φαινόμενο στα πρωταθλήματα των μικρών τοπικών κατηγοριών και
κυρίως στις ομάδες υποδομής, (παίδων - εφήβων, κορασίδων - νεανίδων- παμπαίδων- μίνι)
την προπονητική και τεχνική καθοδήγηση να αναλαμβάνουν άνθρωποι χωρίς τις
απαιτούμενες γνώσεις και κυρίως χωρίς την επαγγελματική πιστοποίηση (άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος - κάρτα προπονητή).
Η έλλειψη προσοχής και προγραμματισμού των σωματείων για τα τμήματα υποδομής, τα
οποία «βολεύονται» σε πρόχειρες λύσεις και σχεδιασμούς, έχει οδηγήσει στη συνεχή
συρρίκνωση του αριθμού των παιδιών - αθλητών που ασχολούνται με το άθλημα της
καλαθοσφαίρισης καθώς απουσιάζουν οι κατάλληλοι εμπνευστές - καθοδηγητές τους, που
θα μυήσουν τα νέα παιδιά στο άθλημα και θα τα κάνουν να το αγαπήσουν, ρόλος ο οποίος
στην προκειμένη περίπτωση ανήκει και πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένους
προπονητές - παιδαγωγούς
Με αφορμή όλα τα ανωτέρω και τις ιδιαιτερότητες αθλητών μικρών ηλικιών αιτούμεθα την
επέκταση σε όλες τις τοπικές κατηγορίες και σε όλα τα πρωταθλήματα των τμημάτων
υποδομής της υποχρέωσης του προπονητή να κατέχει δελτίο ταυτότητας, δυνατότητα που
προβλέπεται από το Νόμο 2725/99 (άρθρο 31), καθώς όλα τα ανωτέρω θεωρούμε ότι είναι η
απαρχή για την ποιοτική αναβάθμιση του αθλήματος, για το μέλλον του οποίου όλοι
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ανησυχούμε και προβληματιζόμαστε.

3. ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ), αποφάσισε να προτείνει την
ίδρυση Σχολής Προπονητών Δ΄ Κατηγορίας, διαπιστώνοντας την έλλειψη εξειδικευμένου
προπονητικού δυναμικού στον ευαίσθητο χώρο των αθλητών μικρής ηλικίας.
Τα παιδιά πρέπει να εισαχθούν στην καλαθοσφαίριση με τον απλούστερο και ομαλότερο
δυνατό τρόπο. Η προπονητική επιβάρυνση, ποιοτική ή ποσοτική, δεν πρέπει να υπερβαίνει
τις κινητικές, αλλά και νοητικές δυνατότητες των παιδιών. Η διδασκαλία της
καλαθοσφαίρισης πρέπει να γίνεται με τη σωστή μεθοδολογία και να περιορίζεται στα όρια
των μαθησιακών, αναπτυξιακών αλλά και ψυχαγωγικών αναγκών των παιδιών. Ακόμη, τα
παιδιά πρέπει να γνωρίσουν την καλαθοσφαίριση ως ένα ευχάριστο, αλλά και
συναρπαστικό παιχνίδι, που μπορούν να το επιλέξουν ως μέσο «δια βίου άσκησης»,
ανεξάρτητα από την μελλοντική αγωνιστική τους εξέλιξη ή μη.
Με δεδομένη την ανάγκη κατάρτισης προπονητών για τις ανωτέρω ηλικίες και ιδίως σε
επαρχιακές πόλεις και νησιά που υπάρχει μεγαλύτερη έλλειψη προπονητών, οι δε
ενδιαφερόμενοι έχουν δυσχέρεια στη μετακίνηση και διαμονή τους επί μακρόν σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση αντίστοιχης σχολής είναι απαραίτητη η ίδρυση
Σχολής Προπονητών Δ' Κατηγορίας για προπονητές που επιθυμούν να εξειδικευθούν στους
αθλητές μικρών ηλικιών και με συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σχετικά μικρής
διάρκειας, αρκετής όμως για την κατάρτιση δόκιμων προπονητών με συγκεκριμένες
προτεραιότητες.
Η διδακτέα ύλη, όσον αφορά στην τεχνική και τακτική της καλαθοσφαίρισης, να
περιορίζεται κυρίως στη βασική τεχνική και σε απλές μορφές ομαδικής τακτικής και
συνεργασιών που την θεμελιώνουν. Τα θεωρητικά μαθήματα, που στηρίζουν το προπονητικό
έργο, να είναι προσανατολισμένα στην αθλητική παιδαγωγική και ψυχολογία και στον
χαρακτηρισμό των βιολογικών γνωρισμάτων και ικανοτήτων των παιδιών. Το θεωρητικό
αυτό υπόβαθρο, που πρέπει να δοθεί σε βασικό επίπεδο με απλουστευμένους όρους και
τρόπους διδασκαλίας, να έχει άμεση εφαρμογή στην πράξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο
ΣΕΠΚ έχει να προτείνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, που ανταποκρίνεται στη
φιλοσοφία και τις ιδιαιτερότητες της Σχολής αυτής. Το πρόγραμμα αυτό επεξεργάστηκε
από Συντακτική Επιτροπή, αποτελούμενη από πανεπιστημιακούς καθηγητές, που ως
γνωστόν έχει συντάξει τα προγράμματα σπουδών και των άλλων κατηγοριών (συνημμένο
σχετικό πρόγραμμα σχολής Δ΄ Κατηγορίας - συν. 2)
Με δεδομένο ότι η ίδρυση σχολής προπονητών Δ Κατηγορίας απαιτεί σχετική νομοθετική
ρύθμιση, ο Σύνδεσμός μας στην πρότασή του εισηγείται την ίδρυση σχολών Δ' Κατηγορίας
στα ομαδικά αθλήματα που συμμετέχουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, τα δε
υπερκείμενα συνδικαλιστικά τους όργανα λαμβάνουν τακτική επιχορήγηση από την
Πολιτεία σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2725/99.
Ευελπιστούμε ότι με την ίδρυση της Σχολής αυτής θα δώσουμε τη δυνατότητα στα
σωματεία να στελεχώσουν τα τμήματα υποδομής τους με δόκιμους προπονητές, νέους στην

5/7

Υπόμνημα Σ.Ε.Π.Κ. προς Γ.Γ.Α.
Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2010 11:18

ηλικία και εξειδικευμένους στις απαιτήσεις του επιπέδου αυτού. Έτσι, θα δοθεί μια λύση
στο φαινόμενο, που συχνά παρατηρείται, τα σωματεία να ενεργοποιούν εν ενεργεία ή
παλιούς τους παίκτες, χωρίς κάποιες προπονητικές γνώσεις, για την κάλυψη των πιεστικών
προπονητικών αναγκών στα πολυπληθή τμήματα υποδομών.

4. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 31§1 του Ν.2725/99 η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή
επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας που χορηγείται από την Γ.Γ.Α. Προπονητές με τις
προϋποθέσεις του ως άνω άρθρου 31 υποχρεούνται να απασχολούν οι αθλητικές ενώσεις, οι
αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών και τα αθλητικά
σωματεία που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό
πρωτάθλημα Α' κατηγορίας.
Η διάταξη του άρθρου 31§1 του Ν.2725/99 ορίζει ότι κάθε προπονητής συμβάλλεται
υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, η δε
σχετική σύμβαση για να είναι έγκυρη απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την
αρμόδια ΔΟΥ.
Η ανωτέρω διάταξη σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του άρθρου 50 του Ν.2725/99
καθιδρύει υποχρέωση του σωματείου να συνάπτει έγγραφη σύμβαση με τον προπονητή που
απασχολεί καθώς και αντίστοιχη υποχρέωση της πολιτείας η οποία προκειμένου να
επιχορηγήσει το σωματείο αυτό πρέπει να ελέγξει αν το σωματείο απασχολεί προπονητή
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου (δηλ. με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
προπονητή, έγκυρη έγγραφη σύμβαση του σωματείου με τον προπονητή κλπ.)
Επειδή έως σήμερα τα σωματεία αποφεύγουν να συνάπτουν έγγραφες συμβάσεις με τους
προπονητές που απασχολούν και παρ' όλα αυτά επιχορηγούνται από την πολιτεία καθώς
δεν ελέγχονται από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς η τήρηση των ανωτέρω διατάξεων, ο
Σύνδεσμός μας θεωρεί αναγκαία την ενεργοποίηση των ελεγχτικών μηχανισμών της Γ.Γ.Α.
προκειμένου με την εποπτεία της πολιτείας να διασφαλιστεί η τήρηση των
προαναφερομένων διατάξεων ώστε να εξασφαλισθεί και η νομιμότητα της επιχορήγησης
των σωματείων και η προστασία των δικαιωμάτων των προπονητών καθώς τα σωματεία
υπό τον έλεγχο της πολιτείας θα είναι υποχρεωμένα να συμβάλλονται εγγράφως με τους
προπονητές που απασχολούν και να καταθέτουν τα συμβόλαια αυτά και στη ΔΟΥ και στη
Γ.Γ.Α. για να τύχουν της αναμενόμενης επιχορήγησης.

5. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 2% Η 3% ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Α1 ΚΑΙ Α2

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 της Υ.Α. 11671/18-3-2005 (ΦΕΚ τ.Β΄ 407/29-3-2005) με την
οποία εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, ποσό που αντιστοιχεί
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σε ποσοστό 3% επί του συνολικού ποσού της συμβατικής αμοιβής αλλοδαπού προπονητή
παρακρατείται από την οικεία Κ.Α.Ε. και κατατίθεται στο ταμείο του Συνδέσμου Ελλήνων
Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, υπέρ του τηρουμένου στον Σ.Ε.Π.Κ. ειδικού λογαριασμού
επιμόρφωσης των προπονητών. Αντίστοιχη παρακράτηση ποσοστού 2% προβλέπεται στην
παρ.6 του άρθρου 2 της ως άνω Υ.Α για τους Έλληνες Προπονητές ή προπονητές υπηκόων
κρατών - μελών της Ε.Ε.
Παρά όμως την ενημέρωση των ΚΑΕ και ΤΑΚ από τον Σύνδεσμό μας, δια σχετικής
αλληλογραφίας, σχετικά με την ανωτέρω υποχρέωσή τους, έως σήμερα δεν έχει αποδοθεί
από την πλειοψηφία των ομάδων Α1 και Α2 η ανωτέρω παρακράτηση, στον ως άνω ειδικό
λογαριασμό. Για το λόγο αυτό, υποβάλλουμε δια του παρόντος, αίτημά μας,
προκειμένου τα ελεγχτικά όργανα που λειτουργούν στην Γ.Γ.Α. (π.χ. Επιτροπή
Επαγγελματικού Αθλητισμού) να προβούν στον σχετικό έλεγχο για την εκπλήρωση
της ανωτέρω οικονομικής υποχρέωσης των ΚΑΕ και ΤΑΚ.
Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε
συνεργασία.
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