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Άρθρο 1: Εισαγωγή 
Ο παρών κανονισμός ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση του Επαγγέλματος του 
προπονητή-τριας στα αθλήματα της Γυμναστικής. 
 
Άρθρο 2: Προπονητής – Προπονήτρια 
Προπονητής - Προπονήτρια στα αθλήματα της Γυμναστικής: Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών, 
Ενόργανης Γυμναστικής Γυναικών, Ρυθμικής Γυμναστικής, Τραμπολίνο, Ακροβατικής, Αεροβικής, 
Γυμναστικής για Όλους, Παρκούρ, είναι ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει, σε αγωνιστικό επίπεδο 
και για αγωνιστικούς σκοπούς, την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής 
απόδοσης, την αθλητική πρόοδο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αθλητών-αθλητριών.  
 
Άρθρο 3: Άσκηση Επαγγέλματος 
Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή-τριας αθλήματος της Γυμναστικής επιτρέπεται μόνο 
στον επαγγελματία, ο οποίος, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
(Γ.Γ.Α.) και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, λαμβάνει ατομικό 
αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών-τριών 
κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών-τριών.  
 
Άρθρο 4: Κατηγορίες Προπονητών-τριών/Αναβάθμιση κατηγορίας 
4.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:  
Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών Γ΄ κατηγορίας ΓΓΑ. Οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών 
προπονητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αντίστοιχη ειδικότητα (με θετική γνωμοδότηση από 
την επιτροπή ισοτιμιών της ΓΓΑ).  
4.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: − Οι πτυχιούχοι Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Ε.Α.Σ.Α, ή 
αντίστοιχου πτυχίου τμήματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή Α.Τ.Ε.Ε.Ν, χωρίς 
δίπλωμα ειδικότητας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 136 του 
ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 77 του ν.3057/2002. − Οι απόφοιτοι 
σχολής προπονητών Β΄ κατηγορίας ΓΓΑ.  
4.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: − Οι πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή 
αντίστοιχου πτυχίου τμήματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή Α.Τ.Ε.Ε.Ν, με πρώτη 
ή κύρια ειδικότητα στο άθλημα αποδεικνυόμενης σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 
31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.  
− Οι πτυχιούχοι Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Ε.Α.Σ.Α. χωρίς δίπλωμα ειδικότητας, οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε 13060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με την παρ. 14 του άρθρου 77 του ν. 3057/2002, και έξι (6) 
χρόνια προπονητικής εμπειρίας, αποδεικνυόμενης σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 
31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.  
− Οι απόφοιτοι σχολής προπονητών-τριών Α΄ κατηγορίας της ΓΓΑ.  
4.4 Κάτοχοι αδειών άσκησης επαγγέλματος προπονητή-τριας κατηγοριών, κατωτέρων των 
προαναφερόμενων, που τυχόν έχουν εκδοθεί παλαιότερα (πριν την έναρξη ισχύος του ν. 
2725/1999), μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ΄ κατηγορίας, αφού 
προσκομίσουν βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση σωματείου θεωρημένη από την Ομοσπονδία με την 
οποία θα αποδεικνύουν ότι εργάσθηκαν ως προπονητές σε αθλητικό σωματείο για δύο (2) 
τουλάχιστον χρόνια.  
 
Άρθρο 5: Αναβάθμιση κατηγορίας 
Η αναβάθμιση του προπονητή- τριας από κατηγορία σε κατηγορία απαιτεί την παρακολούθηση 
αντίστοιχης σχολής προπονητών διοργάνωσης από την ΓΓΑ και την Ε.Γ.Ο.  
 
Άρθρο 6:Απασχόληση Προπονητών - τριών 
Οι προπονητές-τριες του παρόντος κανονισμού έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό 
ανάλογα με την κατηγορία της άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή που χορηγείται από τη 
Γ.Γ.Α. στο συγκεκριμένο άθλημα της Γυμναστικής, ως ακολούθως:  



6.1 Οι προπονητές-τριες Α΄ κατηγορίας ως προπονητές-τριες Εθνικών Ομάδων, Αθλητικών Ενώσεων 
και Αθλητικών Σωματείων οποιασδήποτε κατηγορίας.  
6.2 Οι προπονητές-τριες Β΄ κατηγορίας ως προπονητές-τριες οποιασδήποτε κατηγορίας σε 
οποιοδήποτε σωματείο και ως προπονητές-τριες στις Εθνικές Ομάδες και Αθλητικές Ενώσεις, 
επιπέδου Β.  
6.3 Οι προπονητές-τριες Γ΄ κατηγορίας ως προπονητές-τριες αθλητικών σωματείων οποιασδήποτε 
κατηγορίας. Επίσης ως βοηθοί προπονητές-τριες Εθνικών Ομάδων και  Αθλητικών Ενώσεων, υπό 
προϋποθέσεις: 
α) Πρότερη αποδεδειγμένη ενασχόληση ως αθλητής-τρια με το αντίστοιχο άθλημα επί τουλάχιστον 
μια πενταετία και την συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα την οποία θα πιστοποιεί η ΕΓΟ. 
β) Πρότερη αποδεδειγμένη ενασχόληση ως προπονητής-τρια με το αντίστοιχο άθλημα επί 
τουλάχιστον σαράντα μήνες η οποία θα πιστοποιείται από τις αντίστοιχες συμβάσεις. 
γ) Πανελλήνια 1η έως 3η θέση– Πανευρωπαϊκή- Παγκόσμια – Ολυμπιακή νίκη 1η έως και 8η θέση ως 
αθλητής-τρια με το αντίστοιχο άθλημα, στις Α- Β και Γ κατηγορίες. 
δ) Πανελλήνια1η έως 3η θέση – Πανευρωπαϊκή- Παγκόσμια – Ολυμπιακή νίκη 1η έως και 8η θέση ως 
προπονητής-τρια με το αντίστοιχο άθλημα, στις Α- Β και Γ κατηγορίες 
 
Άρθρο 7: Πρόσληψη Προπονητή- τριας 
7.1 Η ΕΓΟ, οι Ενώσεις της και τα Σωματεία της που έχουν στη δύναμή τους αθλητές κάτω των 18 ετών 
υποχρεούνται να απασχολούν προπονητές-τριες με άδεια άσκησης επαγγέλματος της Γ.Γ.Α., 
σύμφωνα με τις παραγράφους 5α και 5δ του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.  
7.2 Στα αθλητικά σωματεία, που δεν απασχολούν προπονητή-τρια σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 8 και της παρ. 6 του άρθρου 
50 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει.  
7.3Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο 
παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης 
εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει 
καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την 
αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα 
taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια 
πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης 
που έχει υπογραφεί και μπορεί να περιλαμβάνει άνω το ενός αθλήματος με την προϋπόθεση ότι 
για το κάθε άθλημα υπάρχει αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος 
7.4 Αρμόδιο όργανο για την επίλυση των οικονομικών διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ της 
Ομοσπονδίας ή Σωματείου με προπονητή είναι τα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια ή τα προβλεπόμενα 
από τις κείμενες διατάξεις όργανα.  
7.5 Σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται 
καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με 
κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας, με την 
προϋπόθεση ότι έχουν καλυφθεί οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, στην οποία 
υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης 
των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης 
τους, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διατήρησης της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης 
των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 
 
Άρθρο 8: Όροι Πρόσληψης ή διάθεσης Αλλοδαπού Προπονητή-τριας  
8.1 Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή-τριας, απαιτείται αναγνώριση ισοτιμίας της Γ.Γ.Α. ή 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή Α.Τ.Ε.Ε.Ν,  (για τα Πανεπιστήμια) και να πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης 
επαγγέλματος προπονητή από τη ΓΓΑ Επιπλέον θα πρέπει να συγκεντρώνει αθροιστικά τις εξής 
προϋποθέσεις:  
α) Είναι κάτοχος νόμιμου τίτλου σπουδών προπονητή του αθλήματος.  
β) Ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. 
γ) Υποβάλει δήλωση με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού και ότι το υποβαλλόμενο στη Γ.Γ.Α, στην οικεία Δ.Ο.Υ., στην Ομοσπονδία και στην 



Πανελλήνια Οργάνωση Προπονητών-τριών ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψής του είναι το μόνο που 
αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι της Διεθνούς Ομοσπονδίας ή οποιασδήποτε άλλης 
αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
δ) Αποδέχεται και συνομολογεί, με το ίδιο συμφωνητικό και με πρόβλεψη ρητού όρου ή με αυτοτελή 
γραπτή δήλωσή του, ότι τυχόν συμβατικές οικονομικές διαφορές του με το σωματείο, επιλύουν τα 
ελληνικά πολιτικά δικαστήρια ή τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις όργανα.  
8.2 Για τους αλλοδαπούς προπονητές-τριες που διέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσληψης των ημεδαπών. 
8.3 Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή-τριας από ομοσπονδία ή σωματείο απαιτούνται: α) 
άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α., β) άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής, τα 
οποία παρέχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα, και γ) υποβολή δήλωσης με την οποία δηλώνει 
ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος και ότι το υποβαλλόμενο στη Γ.Γ.Α, στην 
οικεία Δ.Ο.Υ., στην ομοσπονδία και στον Σύνδεσμο Προπονητών ιδιωτικό συμφωνητικό 
πρόσληψής του, είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
8.4 Η Ομοσπονδία μπορεί να απασχολεί αλλοδαπό προπονητή όταν αυτός διατίθεται από άλλο 
φορέα (π.χ ΕΟΕ). 
 
Άρθρο 9:Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή-τριας 
9.1 Η ΕΓΟ διατηρεί μητρώο προπονητών σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του ν.2725/1999 
όπως ισχύει. Στο μητρώο εγγράφονται αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος 
προπονητή και αναφέρεται η αντιστοιχούσα κατηγορία της άδειας τους.  
9.2 Τα σωματεία που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες είναι υποχρεωμένα να αναγράφουν στη δήλωση 
συμμετοχής τους προς την Ομοσπονδία τον προπονητή που καθοδηγεί τον αθλητή ή την ομάδα και 
να αναφέρει τον αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.  
 
Άρθρο 10: Ασυμβίβαστα άσκησης του Επαγγέλματος του προπονητή-τριας  
10.1 Προπονητής-τρια που έχει συμβληθεί με αθλητικό σωματείο, ένωση ή την ομοσπονδία με την 
ιδιότητα αυτή ή ως τεχνικός σύμβουλος ή τεχνικός διευθυντής απαγορεύεται να παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε άλλο σωματείο έστω και χωρίς αμοιβή. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω 
υποχρέωσης, ανακαλείται η άδεια άσκησης του επαγγέλματος για το υπόλοιπο της αγωνιστικής 
περιόδου. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια ανακαλείται για τρία (3) έτη, σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παραγράφου 10.3 του παρόντος κανονισμού.  
10.2 Ο προπονητής-τρια δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική του ιδιότητα και να αγωνίζεται σε 
επίσημους αγώνες του αθλήματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην Ομοσπονδία 
σύμφωνα με το αρ. 31 παρ. 11 του 2725/99. Παράβαση της παρούσας διάταξης συνεπάγεται την 
προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ανεξάρτητα 
από τις κυρώσεις που προβλέπει ο κανονισμός πρωταθλημάτων ή αγώνων.  
 
Άρθρο 11: Πειθαρχικά Παραπτώματα - Ποινές 
11.1 Προπονητές-τριες που υποπίπτουν σε παραπτώματα ηθικής τάξης ή διασύρουν ή δυσφημούν 
το επάγγελμα ή το άθλημα, και έχουν επιδικασθεί τελεσίδικα από αρμόδιες δικαιοδοτικές επιτροπές 
ή πολιτικά δικαστήρια, ή παραπτώματα που περιλαμβάνονται στο πειθαρχικό κανονισμό της 
Ομοσπονδίας ή καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή σε αυτά που ορίζει ο ν. 2725/1999 όπως 
ισχύει, παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ομοσπονδίας.  
11.2 Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από προηγούμενη κλήση του προπονητή-τρια σε απολογία, η 
οποία πρέπει να επιδοθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση των αρμοδίων 
οργάνων.  
11.3 Σε περίπτωση υποτροπής ή ιδιαίτερα σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, ο Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να ανακαλέσει προσωρινά ή οριστικά την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, κατόπιν εισήγησης της Ομοσπονδίας. Η παραπομπή ενός προπονητή-τριας μπορεί 
να γίνει μετά από εισήγηση ή καταγγελία προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας οποιουδήποτε μπορεί να 
την τεκμηριώσει και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 7 αρ 31 ν2725/99.  
Άρθρο 12: Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή- προπονήτριας 



12.1 Η ΕΓΟ διατηρεί μητρώο προπονητών-τριών σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του ν. 
2725/1999 όπως ισχύει. Στο μητρώο εγγράφονται αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης 
επαγγέλματος προπονητή και αναφέρεται η αντιστοιχούσα κατηγορία της άδειας τους.  
12.2 Τα σωματεία που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες είναι υποχρεωμένα να αναγράφουν στη δήλωση 
συμμετοχής τους προς την Ομοσπονδία τον προπονητή--τρια που καθοδηγεί τον αθλητή ή την 
ομάδα και να αναφέρει τον αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού.  
Άρθρο 13:Επιμόρφωση Προπονητών-τριών 
13.1 Η ΕΓΟ έχει την ευθύνη της διαρκούς επιμόρφωσης των προπονητών-τριών όλων των 
αθλημάτων της Γυμναστικής και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς και 
Πανεπιστήμια. 
13.2 Η ΕΓΟ διοργανώνει σε ετήσια βάση σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες επιμόρφωσης με στόχο 
την επιμόρφωση-κατάρτιση των προπονητών–τριών στις τεχνικές αλλαγές των αθλημάτων τους 
όπως αυτές ορίζονται από τη Παγκόσμια Ομοσπονδία.  
13.3 Η ΕΓΟ μπορεί να διοργανώσει  προγράμματα επιμόρφωσης των ακαδημιών της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας. 
13.4 Τα σωματεία οφείλουν να διευκολύνουν τους προπονητές-τριες τους, προκειμένου αυτοί να 
συμμετέχουν στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις.  
13.5 Για την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων από άλλους φορείς, πλην των στην παρ.1 
του παρόντος άρθρου αναφερομένων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γ.Γ.Α.  
Άρθρο 14: Σχολές Προπονητών-τριών 
 Μέχρι τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Προπονητών-τριών ιδρύονται και λειτουργούν από τη 
Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, σχολές προπονητών Γ΄, Β΄ και Α΄ κατηγορίας οι 
οποίες χορηγούν αντίστοιχα διπλώματα με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:  
Α) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών Γ΄ κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει:  
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.  
β) Να έχει ηλικία 21 ετών τουλάχιστον.  
γ) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.  
δ) Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής ή άλλη εμπειρική σχέση με το άθλημα (για διάστημα πέντε 
ετών τουλάχιστον)  σύμφωνα με κριτήρια και νομιμοποιητικά έγγραφα που καθορίζονται κάθε φορά 
με την απόφαση ίδρυσης της σχολής μετά από πρόταση της αρμόδιας Ομοσπονδίας και έγκριση από 
την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.  
Β) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών-τριών Β΄ κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει:  
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.  
β) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.  
γ) Να έχει δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος της Γ.Γ.Α. και οκτώ (8) 
μήνες προπονητικής εμπειρίας που να αποδεικνύεται με συμβόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά και 
λοιπά έγγραφα ή να είναι πτυχιούχος Σ.Ε.Φ.Α.Α. με δευτερεύουσα ειδικότητα στο άθλημα ή να έχει 
ορισμένο αριθμό συμμετοχών στην εθνική ομάδα του αθλήματος, ο οποίος καθορίζεται με την 
απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής.  
Γ) Για τη φοίτηση σε σχολή προπονητών Α΄ κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει:  
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.  
β) Να έχει δίπλωμα Β΄ κατηγορίας με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος της Γ.Γ.Α. και τρία (3) 
χρόνια προπονητικής εμπειρίας που να αποδεικνύεται με συμβόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά και 
λοιπά έγγραφα.  
γ) Τα επί μέρους θέματα που αφορούν τις σχολές προπονητών καθορίζονται από την εκάστοτε 
απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής και σύμφωνα με το αρ 136 παρ 6 Ν 2725/99 όπως 
τροποποιήθηκε από το αρ 78 παρ2 Ν 4170/2013. Άρθρο 12 
 
Άρθρο 15:Δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή-τριας 
15.1  Για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή-τριας 
απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 
 
 



• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

(Σ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή 

πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως 

ισότιμο και αντίστοιχο ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής 

Προπονητών ή αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής ή δίπλωμα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων του άρθρου 25 ν. 4186/2013 (Α’ 193) ή ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους 

αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα στο οικείο 

άθλημα ή κλάδο άθλησης. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται 

επιπλέον αντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, 

συνοδευόμενο από απλή μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, 

• αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται 

αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του 

άρθρου 3, 

• ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί 

είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων,  

• απόδειξη εξόφλησης παράβολου μέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET, 

• ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, 

• απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών, 

• δίπλωμα εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών, αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο 

εκπαιδευτικό κέντρο. 

15.2 Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από 
το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32), ο δικαιούχος 
άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο 
ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία 
αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης. 
15.3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού 
απαιτείται για την ισοτιμία και αντιστοίχιση των πτυχίων με τα πτυχία σχολών προπονητών της 
Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών και η γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών, η οποία 
συγκροτείται στη Γ.Γ.Α., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.  
15.3. Η άδεια προπονητή ανακαλείται αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για παραβάσεις που εμπίπτουν στα κωλύματα των περ. 
β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3. 
 
Άρθρο 16:Κατηγοριοποίηση Προπονητών-τριών ΕΓΟ 
16.1. Βασικό κριτήριο στην αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των προπονητών-τριών είναι η 
επίδοση των αθλητών τους σε επίσημους αγώνες που διοργανώνει η ομοσπονδία ή σε διεθνείς 
αγώνες στους οποίους συμμετέχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες με έγκριση της ομοσπονδίας. Για 
την αξιολόγηση των προπονητών τηρείται σχετικό αρχείο στην Ομοσπονδία Οι προπονητές και 
προπονήτριες των αθλημάτων της γυμναστικής ανάλογα με τις επιδόσεις των αθλητών ή 
αθλητριών τους διακρίνονται στις παρακάτω 5 κατηγορίες – επίπεδα: 
16.1.1.ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ Α΄ ( 1Ο  ΕΠΙΠΕΔΟ) είναι ο προπονητής-τρια οποίος με τις 
επιτυχίες των αθλητών - τριών  του έχει βοηθήσει στην διεθνή καταξίωση της Ελληνικής γυμναστικής 
στην χώρα. Ως τέτοιες επιτυχίες ορίζονται: 

1η – 8η θέση σε τελικούς οργάνων Ολυμπιακών αγώνων , Παγκόσμιων πρωταθλημάτων και 
του Σύνθετου Ατομικού 
1η – 3η θέση σε τελικούς οργάνων Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ανδρών γυναικών και 
εφήβων νεανίδων 
1η – 24η θέση σε σύνθετο ατομικό Ολυμπιακών αγώνων, παγκόσμιων και ευρωπαϊκών 
πρωταθλημάτων ανδρών γυναικών 



1η -12η θέση σε ομαδικό Παγκοσμίων πρωταθλημάτων ανδρών  γυναικών 
1η - 8η θέση σε ομαδικό Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ανδρών γυναικών και εφήβων 
νεανίδων 
*στις παραπάνω επιτυχίες συμπεριλαμβάνεται και το ομαδικό αγώνισμα (ανσάμπλ) της 
Ρυθμικής 

 
16.1.2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ Β΄ (2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ) είναι ο προπονητής-τρια που έχει 
παρουσιάσει αθλητές και αθλήτριες Α – Β κατηγοριών (Senior–junior) σε επίσημους διεθνείς αγώνες 
με εντολή της ομοσπονδίας. Ως τέτοιοι αγώνες ορίζονται:  

4η – 8ηθέση σε τελικούς οργάνων Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ανδρών γυναικών και 
εφήβων νεανίδων 
1η – 3η θέση στους τελικούς οργάνων ή στο σύνθετο ατομικό των Μεσογειακών αγώνων 
*στις παραπάνω επιτυχίες συμπεριλαμβάνεται και το ομαδικό αγώνισμα (ανσάμπλ) της 
Ρυθμικής 

 
16.1.3. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ Α΄ (3Ο ΕΠΙΠΕΔΟ)είναι ο προπονητής-τρια του οποίου ο 
αθλητής ή η αθλήτρια Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας έχει πετύχει σημαντικές διακρίσεις σε επίσημη εθνική 
διοργάνωση. Ως σημαντικές διακρίσεις ορίζονται : 

1η – 3η θέση σε σύνθετο ατομικό ή τελικά οργάνων σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. 
*στις παραπάνω επιτυχίες συμπεριλαμβάνεται και το ομαδικό αγώνισμα (ανσάμπλ) της 
Ρυθμικής 
 

16.1.4. ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ (4Ο ΕΠΙΠΕΔΟ) είναι ο προπονητής-τρια ο οποίος 
συμμετέχει σε επίσημη διοργάνωση της ΕΓΟ αθλητές οποιασδήποτε κατηγορίας.  
 
16.1.6. Προπονητής-τρια που είναι ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο σε χαμηλότερη κατηγορία – 
επίπεδο και πετύχει μία από τις παραπάνω αναγραφόμενες επιτυχίες , μπορεί με γραπτό αίτημα του 
προς την ομοσπονδία να ζητήσει την ένταξη και τον χαρακτηρισμό του στην αντίστοιχη κατηγορία – 
επίπεδο. 
 
Άρθρο 17: Επιβράβευση Προπονητών - Προπονητριών 
17.1. Στον προπονητή-τρια, του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 34, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της 
οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με 
το ως άνω άρθρο. Αν ο ίδιος αθλητής, ή περισσότεροι του ενός αθλητές, ή ομάδες του ίδιου 
προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή 
ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που 
σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται με την απόφαση της 
περ. δ) της παρ. 12 για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Η παρ. 2α) του άρθρου 15 του ν. 
4172/2013 (Α’ 167), εφαρμόζεται αναλόγως και στους προπονητές. 
17.2 Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης στους οποίους, εκτός από τον προπονητή-τρια, 
απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του παρόντος επιμερίζεται μεταξύ 
τους κατ’ ίσα μέρη. Αν στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 
έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, ανάλογα 
με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής 
επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο 
πάνω ιδιότητες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας 
ομοσπονδίας. 
Άρθρο 18: Τροποποίηση του Κανονισμού 
Τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται εφόσον υπάρξουν νέες νομοθετικές διατάξεις η 
άλλες αλλαγές, κανονιστικές πράξεις ανωτέρων φορέων. 
 
 
 
 



Ο Κανονισμός Προπονητών - Προπονητριών  εγκρίθηκε κατά την 1ο συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, της 25ης Ιανουαρίου 2022, με αριθμό 
απόφασης  Νο 31. 

 


