Κοινά αιτήματα ΠΣΑΚ-ΣΕΠΚ για μια αξιόπιστη Α1
Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2009 15:30

Μετά από απόφαση των Δ.Σ του ΠΣΑΚ και του ΣΕΠΚ κατατέθηκαν σε όλους τους
αρμόδιους φορείς (ΕΣΑΚΕ-ΕΟΚ-Υφυπουργό-ΓΓΑ) τις κοινές μας προτάσεις και τους
καλούμε σε διάλογο για να κάνουμε όλοι μαζί το πρωτάθλημα της Α1 ένα από τα πιο
αξιόπιστα της Ευρώπης.
Αναλυτικά:
1. Εγγύηση του μπάτζετ των ομάδων που λαμβάνουν μέρος στο πρωτάθλημα της
Α1
Δυστυχώς είναι πλέον κοινή πρακτική πολλών ομάδων να ξεκινάνε το πρωτάθλημα χωρίς
να μπορούν να εγγυηθούν ότι θα πληρώσουν τα συμβόλαια τα οποία υπογράφουν με τους
αθλητές-προπονητές τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αθλητές –προπονητές να μένουν
απλήρωτοι επί σειρά μηνών αλλά ακόμα και να μην παίρνουν ποτέ τα χρήματα τα οποία
είχαν συμφωνήσει με την ομάδα τους. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει οι ομάδες να
προσφέρουν εγγυήσεις ότι μπορούν να καλύψουν το μπάτζετ και τις συμφωνίες που κάνουν
με τους αθλητές-προπονητές τους.
Tρόποι λειτουργίας:
Α) Εγγυητική επιταγή ύψους 650.000 από τις ομάδες που θέλουν να λάβουν μέρος στο
πρωτάθλημα
Β) Ταμείο Αξιοπιστίας: 100.000 παράβολο για την συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα
από κάθε ομάδα της Α1 και με την συμμετοχή του ΠΣΑΚ . Τα παράβολα αυτά θα φτιάχνουν
ένα ενιαίο ταμείο (1.500.000 ευρώ), από το οποίο θα πληρώνονται παίκτες-προπονητές
των οποίων τελεσιδικούν οι αποφάσεις προσφυγών κατά ομάδων Α1 και δεν υπάρχει κάτι
από το οποίο θα μπορούν να εισπράξουν.
2. Απαγόρευση μεταγραφών σε ομάδες που δεν έχουν εξοφλήσει τα
δεδουλευμένα των υπάρχοντων παικτών -προπονητών τους
Είναι αδιανόητο να υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις
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οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν προς τους παίκτες-προπονητές τους και οι οποίες την
ίδια στιγμή επιβαρύνουν επιπλέον τους προϋπολογισμούς τους με την προσθήκη νέων. Δεν
μπορεί δηλαδή ένας σύλλογος να μην πληρώνει τους παίκτες-προπονητές που έχει στο
δυναμικό του και ταυτόχρονα να κάνει μεταγραφές καινούριων παικτών ή πρόσληψη νέου
προπονητή.
Τρόποι λειτουργίας:
Α) Μαζί με την κατάθεση του συμβολαίου καινούριου αθλητή, η ομάδα θα πρέπει να
καταθέτει και τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις πληρωμές του υπάρχοντος έμψυχου
δυναμικού έως και τον προηγούμενο του τρέχοντος μηνός. ( υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με
τον υπάρχοντα νόμο οι πληρωμές γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών και είναι
συνεπώς πολύ εύκολη η υποβολή των στοιχείων πληρωμών)
Β) Για την αποφυγή κατάθεσης ψευδών δικαιολογητικών ο ΠΣΑΚ-ΣΕΠΚ θα έχει δικαίωμα
ένστασης κατά της επικύρωσης του συμβολαίου. Η ένσταση θα ακολουθείται και από
κατάθεση χρηματικού ποσού από τον ΠΣΑΚ-ΣΕΠΚ ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της
επιτροπής επικύρωσης.
Γ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η ομάδα δεν πληροί τελικά τα κριτήρια για την
μεταγραφή δεν θα επικυρώνεται το συμβόλαιο του αθλητή- πρόσληψη προπονητή και θα
επιστρέφονται τα χρήματα στον ΠΣΑΚ-ΣΕΠΚ.
3.Δικαίωμα μετακίνησης των παικτών που είναι απλήρωτοι από τις ομάδες τους
σε άλλη ομάδα της Α1 ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα
Ένας αθλητής ο οποίος παραμένει επί σειρά μηνών απλήρωτος από την ομάδα του, δεν
νοείται να παραμένει εγκλωβισμένος και να μην μπορεί να διεκδικήσει ένα εισόδημα για
αυτόν και την οικογένεια του. Ο αθλητής που παραμένει απλήρωτος από την ομάδα του θα
πρέπει να έχει το δικαίωμα να αγωνισθεί σε κάποια άλλη ομάδα η οποία θα μπορεί να
ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις
Τρόπος λειτουργίας:
Α) Ο αθλητής θα μπορεί να καταγγέλλει την ΚΑΕ στην οποία αγωνίζεται όταν πληρούνται
τα κριτήρια που ήδη ορίζει ο νόμος για καταγγελία του συμβολαίου του.
Β) Θα υπάρχει επιτροπή ΕΣΑΚΕ-ΕΟΚ-ΠΣΑΚ η οποία θα ελέγχει την καταγγελία βάση των
στοιχείων πληρωμής του αθλητή (βάση νομοθεσίας οι πληρωμές υποχρεωτικά γίνονται
μέσω τραπεζικών λογαριασμών). Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία ότι ο
αθλητής παραμένει απλήρωτος, θα δίνεται άμεσα η άδεια για την μετακίνηση του αθλητή
τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό (Α1-Α2) και μέχρι μιας ημερομηνίας που πρέπει
να συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές.
(η διαδικασία θα αφορά μόνο την μετακίνηση του παίκτη ο οποίος για να διεκδικήσει τα
οφειλόμενα προς αυτών χρήματα θα πρέπει να ακολουθήσει την υπάρχουσα δικαστική οδό)
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4) Κατώτατη ετήσια αποζημίωση
O Σύνδεσμός μας έχει επιτελέσει σημαντικό έργο ως προς την κατοχύρωση του
επαγγέλματος του προπονητή καλαθοσφαίρισης, αναγνωρίζοντας στον Ελληνα προπονητή
όχι μόνο τον επιμορφωτικό – εκπαιδευτικό ρόλο του αλλά και τη σημαντική θέση του στην
δημιουργική σύνθεση, έρευνα και εξέλιξη του αθλήματος.
Τα νέα δεδομένα όμως που δημιουργούνται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ο προπονητής καλαθοσφαίρισης να αναδείξει και τον
εργασιακό και αναπτυξιακό ρόλο του και να εδραιώσει τη θέση του στο εργασιακό του
περιβάλλον.
Είναι λοιπόν πρωτεύουσας σημασίας θέμα η κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
των Προπονητών Καλαθοσφαίρισης με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να ρυθμισθούν
οι αμοιβές, ο χρόνος εργασίας, και όλα τα εργασιακά, κοινωνικά, συνδικαλιστικά και
θεσμικά θέματα των προπονητών π.χ. για τους προπονητές που παρέχουν τις υπηρεσίες
του στην Α1 και Α2 Εθνική Κατηγορία πρέπει να καθορισθεί κατώτερη αμοιβή τη μεν Α1
Εθνική Κατηγορία το ποσό των 80.000 ευρώ , για τη δε Α2 Εθνική Κατηγορία το ποσό των
30.000 ευρώ, όπως επίσης και για τον συνεργάτη προπονητή στις ανωτέρω κατηγορίες
αντίστοιχα 20.000 ευρώ και 10.000 ευρώ.
Σας επισημαίνουμε ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία κλπ) για
τους προπονητές καλαθοσφαίρισης έχουν ήδη καταρτισθεί και ισχύουν ΣΣΕ που ρυθμίζουν
τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και το εν γένει εργασιακό πλαίσιο των προπονητών στις
επαγγελματικές κατηγορίες του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και ευελπιστούμε ότι και
η χώρα μας θα ακολουθήσει τα θετικά βήματα στη θεσμοθέτηση των ανωτέρω θεμάτων.
5) Επέκταση της ισχύος της προπονητικής ταυτότητας σε όλες τις κατηγορίες και
σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα όλων των ηλικιών.
Ο Σύνδεσμος ζητά την υποχρεωτική επίδειξη ταυτότητας (Α, Β ή Γ κατηγορίας),
προκειμένου να υπάρχει η πιστοποίηση καταλληλότητας των προπονητών που
κατευθύνουν, προπονούν και προετοιμάζουν τους αθλητές, διότι δυστυχώς στην εποχή μας
συχνά οι σύλλογοι επιλέγουν άτομα ακατάλληλα.
6) Ίδρυσης Σχολής Δ’ Κατηγορίας
Η επέκταση της ισχύος της προπονητικής ταυτότητας σε όλες τις κατηγορίες, δημιουργεί
την ανάγκη της ίδρυσης μια ταχύρρυθμης Σχολής Προπονητών (Δ’ Κατηγορία), με τις μισές
ώρες διδασκαλίας, που θα δίνει έμφαση στην εκμάθηση της βασικής τεχνικής και των
συνεργασιών που θεμελιώνουν την ομαδική τακτική και σε μαθήματα που αφορούν τη γνώση
του ανθρώπινου σώματος (εργοφυσιολογία, ειδική τραυματολογία) και της ανθρώπινης
συμπεριφοράς (ψυχολογία, παιδαγωγική). Με αυτόν τον τρόπο θα καταρτιστούν καλύτερα
οι νέοι προπονητές, που πλέον θα έχουν πιστοποιημένες γνώσεις και ικανότητες για να
ασχοληθούν με τις νεαρές ηλικίες, τις σημαντικότερες δηλαδή για το αύριο του αθλήματος.
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