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Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο και αναμένεται η
δημοσίευση διατάξεων για την τροποποίηση του Αθλητικού Νόμου (Ν.2725/99) μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνεται και η πλήρης κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή.
Συγκεκριμένα:

Με την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν.2725/99 έγινε δεκτό το πάγιο αίτημα του
ΣΕΠΚ για την επέκταση του δελτίου ταυτότητας προπονητή σε όλες τις κατηγορίες και σε
όλες τις ηλικιακές βαθμίδες, καθώς ως γνωστόν η υποχρέωση αυτή ίσχυε μόνο για τις
εθνικές κατηγορίες και την Α΄ τοπική κατηγορία.

Για χρονικό διάστημα άνω των 20 ετών, ο ΣΕΠΚ υπέβαλε συνεχώς αιτήματα, υπομνήματα,
και εισηγήσεις σχετικά με την αναγκαιότητα επέκτασης του δελτίου ταυτότητας
προπονητή ώστε η διδασκαλία και μετάδοση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης να
ανατίθεται στα πρόσωπα που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να διοχετεύσουν
τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε όλες τις ηλικιακές ομάδες αθλητών.

Με το ως άνω ψηφισθέν νομοσχέδιο γίνεται πραγματικότητα η καθολική κατοχύρωση του
επαγγέλματος του προπονητή αφού πλέον όλες οι ομάδες σε όλες τις ηλικίες είναι
υποχρεωμένες να απασχολούν προπονητή με δελτίο ταυτότητας και πιστοποιημένες
γνώσεις ως επιβάλει ο Νόμος.

Παράλληλα με την ως άνω επιτυχή έκβαση αυτού του επί πολλά έτη αιτήματός μας, έχει
υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων πρόταση του ΣΕΠΚ για την
ασφαλιστική κάλυψη των προπονητών στους τομείς της υγείας και σύνταξης (συνημμένο
έγγραφο), με μειωμένα ασφάλιστρα. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων έχει προταθεί:
- Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αμείβεται με τα Κατώτατα Όρια, παρέχεται η
δυνατότητα Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.) σε ποσοστό 6,66%, καλύπτοντας ο
ΕΦΚΑ τις εισφορές του κλάδου σύνταξης του εργαζομένου
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- Για την κατηγορία των εργαζομένων κάτω των 25 ετών, παρέχεται η δυνατότητα
επιδότησης της εισφοράς του εργοδότη κατά 6,67%

Έχουμε τη διαβεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών και Υπουργών ότι σε σύντομο χρονικό
διάστημα θα προωθηθεί λύση για το χρόνιο αυτό θέμα που απασχολεί τους προπονητές και
τον ΣΕΠΚ.

Αναμένουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την εφαρμογή των νέων νομοθετικών διατάξεων και
τη θεσμοθέτηση ειδικού ασφαλιστικού καθεστώτος για τους προπονητές.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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