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ΠΡΟΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Ο.Τ.  

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

 

Σας ενημερώνουμε για τις απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο αθλητικών φορέων του 

έτους 2023,σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , μέχρι την 01.07.2024 υποχρέωση να απασχολούν προπονητή 

έχουν: 

 

➢ Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμή τους 

ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. 

Άρα τα σωματεία της τοξοβολίας που καλλιεργούν ατομικό άθλημα έχουν υποχρέωση απασχόλη-

σης προπονητή εφόσον  έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. 

 

Σε αυτή την περίπτωση και για την έγκυρη απασχόληση του ισχύουν : 

 

➢ Η σύμβαση, 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 για τη δε διάρκεια 

της . 

➢ Λίστα των προπονητών που έχουν άδεια από τη Γ.Γ.Α. βρίσκεται στον ιστότοπο ΜΗΤΡΩΟ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ. Αν η πρόσληψη του προπονητή είναι 

προγενέστερη της καθιέρωσης της διαδικασίας αναγγελίας μέσω συμπλήρωσης του εντύ-

που Ε3 του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf 

η αναγγελία πρόσληψης, συνοδευόμενη από τον πίνακα Ε4 του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» 

(εκτύπωση με αμοιβή). 

Αν το σωματείο απασχολεί προπονητή/ές θα πρέπει για την περίοδο από 1.8.2022 έως 31.7.2023 

η σύμβαση/εις να καλύπτει/ουν συνολικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών (180 ημερών).  
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Αν δεν έχει ανήλικους αθλητές δεν έχει υποχρέωση απασχόλησης προπονητή έως την 01.07.2024. 

Δυνάμει των σχετικών Υ.Α. εξαιρέθηκαν τα σωματεία της Τοξοβολίας (όπως και της σκοποβολής) 

από τον έλεγχο συγκεκριμένων προϋποθέσεων ΉΤΟΙ μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ αίτησης ΤΟΥΣ 

στο ΜΗΤΡΩΟ, ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ  ΣΕ ΑΥΤΟ,  το απο-

τέλεσμα του ελέγχου των εγγράφων, που αφορούν στον ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ. 

 

Αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση  απασχόλησης προπονητή (όταν υπάρχουν αθλητές κάτω των 

18 ετών)  σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

 

Τέλος η εν λόγω εκ του νόμου υποχρέωση δεν καλύπτεται από την απασχόληση του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

στο συγκεκριμένο άθλημα καθώς όπως προκύπτει και από την ανωτέρω διάταξη της παρ.11 ο εκπαι-

δευτής προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του εθελοντικά χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλ-

λαγμα και επιτελεί άλλο έργο υποστηρικτικό και ενισχυτικό για τους αθλητές και σε καμία περίπτωση 

δεν υποκαθιστά τον ρόλο και μάλιστα τον υποχρεωτικό όπου υπάρχουν ανήλικοι, του ΠΡΟΠΟ-

ΝΗΤΗ. 

 

Σας επισυνάπτουμε την νομοθεσία και είμαστε, στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 

 

 

            Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας   

                                                                                 
Αναστάσιος Χρυσανθόπουλος                                         Αθανάσιος Γ. Ρέρρας 
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