
Ι. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Σύμφωνα με τις  παρ. 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν.2725/1999  

«4.α) Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές 

ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή 

ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα 

τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών. 

 

Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή δεν ισχύει α) για τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν 

τα αθλήματα του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού 

και τα αθλήματα του αεραθλητισμού, β) κατά τα δύο πρώτα έτη από την υπαγωγή ενός αθλήματος 

σε αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, για τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα 

αυτό και γ) κατά τα δύο πρώτα έτη από την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητική 

ομοσπονδία για τα αθλητικά σωματεία - μέλη της. 

 

 β) Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία 

αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί 

στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2. Ο 

έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε κάθε επίσημα οργανωμένο πρωτάθλημα ή αθλητική διοργάνωση του 

αθλήματος και είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων. 

5. Κάθε 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.» 

Το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 4 δηλαδή το με κίτρινο χρώμα υπογραμμισμένο σημείο 

τροποποιήθηκε και η παρ. διαμορφώθηκε ως άνω με το άρθρο 50 παρ.3 Ν. 4908/2022,ΦΕΚ  Α` 

52/11.03.2022. 

 

Επιπλέον  κατά την παρ.5  άρθρου 140 του παρόντος νόμου (η οποία προστέθηκε  με το άρθρο 

55 Ν.4809/2021,ΦΕΚ Α` 102) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 Ν. 4908/2022,ΦΕΚ  Α` 

52/11.03.2022: 

«Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και της 

παρ. 2 του άρθρου 31Α1, ως προς την απασχόληση προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας 

άσκησης επαγγέλματος, αρχίζει από την 1η.7.2024.» 

 
1 2. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου 
τους ως εξής: 
 
 α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α` επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυμη 
Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή 



 

Κατά την παρ.4 άρθρου 64 του ν. 4809/2021,ΦΕΚ Α` 102, η οποία προστέθηκε, με ισχύ ΑΠΟ 

19.6.2021, με το άρθρο 39 Ν.4934/2022,ΦΕΚ Α 100: 

«Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α` 121), περί της 

υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή, προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν: 

 α) Οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις. 

 β) Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών. 

 γ) Τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε 

πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. 

 δ) Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμή 

τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.» 

Περαιτέρω κατά την παρ. 2  του άρθρου 3 της ΥΑ //4//2020 (ΥΑ //468468/14847/8282// ΦΕΚ Β 

3675 2020) με τίτλο Αίτηση εγγραφής αθλητ. σωματείων με ειδ. αθλητική αναγνώριση στο 

Ηλεκτρον. Μητρώο άρθρου 142 ν. 4714/20. (775873) 

Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, 

διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητας της αίτησης από τις αρμόδιες υπηρεσιακές 

μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 

ΙΙΙ. Ειδικά για τις αιτήσεις εγγραφών που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από την 

15η.05.2020 έως και την 31η.12.2020, το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπ΄ αρ. 6 πεδίου 

ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος ΙΙΙ, δηλαδή η σύμπραξη ή μη δικηγόρου ως 

δικαστικού αντιπροσώπου και προέδρου της εφορευτικής επιτροπής της τελευταίας 

χρονικά γενικής συνέλευσης των μελών του σωματείου, κατά την οποία διενεργήθηκαν οι 

αρχαιρεσίες ανάδειξης των καταστατικών του οργάνων, δεν λαμβάνεται υπόψη για την 

εγγραφή του σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο της παρ.1. Το ίδιο ισχύει, κατ΄ εξαίρεση 

και για τις αιτήσεις εγγραφών που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από την 15η.05.2020 

έως και την 31η.12.2020, από σωματεία που υπάγονται στις αθλητικές ομοσπονδίες της 

σκοποβολής και της τοξοβολίας, ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου των υπ΄ αρ. 9.4, 9.4.1, 

9.4.2, 9.4.3 και 9.4.4 πεδίων ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος ΙΙΙ. 

Ακόμη και με το ίδιο σκεπτικό σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της ΥΑ 603//2022 (ΥΑ 60330 

ΦΕΚ Β 746 18-02-2022): Καθορ.στοιχείων για την αίτηση εγγραφής αθλητ. σωματείου στο 

«Ηλεκτρ. Μητρώο Ερασιτ.Αθλητ. Σωματείων» (812109) 

 

 
ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και 
αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β` και Γ` επιπέδου. 
 
 β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β` επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε 
ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α` επιπέδου. 
Επίσης μπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ` επιπέδου. 
 
 γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ` επιπέδου απασχολούνται ως βοηθοί 
προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές 
Β` επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι προπονητές σε σωματεία ή ακαδημίες στις κατηγορίες που 
συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα όλων των αγωνισμάτων. 



Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από αθλητικό σωματείο, διενεργείται έλεγχος 

ορθότητας και πληρότητάς της από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα 

με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ. Κατ` εξαίρεση, αν 

πρόκειται για αίτηση εγγραφής που υποβάλλεται από σωματείο το οποίο υπάγεται στην 

αθλητική ομοσπονδία της σκοποβολής ή/και της τοξοβολίας, δεν λαμβάνεται υπόψη για την 

εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο το αποτέλεσμα του ελέγχου επί των υπ` αρ. 9.4, 9.4.1, 

9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 και 9.4.5 πεδίων ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος ΙΙΙ. 

Όπου τα εν λόγω πεδία στο παράρτημα ΙΙΙ 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 

και 9.4.5 σχετίζονται με την απασχόληση του προπονητή την άδεια που 

κατέχει για το συγκεκριμένο άθλημα, τη σύμβαση, την αμοιβή και την 

διάρκειά της, όπου στο Παράρτημα ΙΙ και τις σχετικές οδηγίες εγγραφής 

Αν το σωματείο επιλέξει το ΝΑΙ τότε προχωρά στην καταχώρηση του 

κάθε προπονητή όπως αναλύεται παρακάτω. Αν επιλέξει το ΟΧΙ τότε 

στο επόμενο πεδίο το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει την 

υποχρέωση (κάνοντας check το αντίστοιχο κουτάκι περί υποχρέωσης σε 

απασχόληση προπονητή) ή όχι απασχόλησης προπονητή. Εάν δεν έχει 

(ν. 2725/99, άρθρο 31, παρ. 5) τότε συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση. 

Εάν έχει την υποχρέωση κάνει check το αντίστοιχο κουτάκι περί 

υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή, αναφέρει τον/τους προπονητές 

του ανά άθλημα, για την αγωνιστική περίοδο.Η επιλογή του προπονητή 

γίνεται είτε με την εισαγωγή του κωδικού μητρώου (Ελληνικά 

Γράμματα) ή το επώνυμο του προπονητή με το οποίο είναι 

καταχωρημένος στο μητρώο της ΓΓΑ. Στη συνέχεια για τον κάθε 

προπονητή το Σωματείο επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf είτε την 

Αναγγελία Πρόσληψής του (έντυπο 3 ή έντυπο 4 ΕΡΓΑΝΗ) είτε το 

ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας όπως αναρτάται στο taxisnet μαζί με 

συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο (με την υποχρέωση αναφοράς ελάχιστης 

μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές), λαμβάνοντας υπόψη όσα 

αναφέρονται στο Παράρτημα III, πεδίο 9.4.4). Η 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 εντύπου Ε3 του πληροφοριακού 

συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf η 

αναγγελία πρόσληψης, συνοδευόμενη από τον πίνακα Ε4 του 

συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (εκτύπωση με αμοιβή). 

 

Επισήμανση: Αν το σωματείο απασχολεί προπονητή/ές θα πρέπει για 

την περίοδο από 1.8.2021 έως 31.7.2022 η σύμβαση/εις να καλύπτει/ουν 

συνολικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών (180 ημερών). Οι προπονητές 



που δηλώνονται θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια ελέγχου της 

παρούσας.  

Τέλος, κατά την παρ. 11 του άρθρου 31 του Ν. 2725/1999  

«σε αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας με εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον 

ετών και με συμμετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσημους αγώνες στα παραπάνω ατομικά 

αθλήματα, απονέμεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήματος σκοποβολής ή τοξοβολίας, εφόσον 

είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτικής επάρκειας της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. 

Ο εκπαιδευτής του προηγούμενου εδαφίου προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του 

εθελοντικά χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα. Η άσκηση της σχετικής δραστηριότητας 

δεν υποδηλώνει καθ` οιονδήποτε τρόπο την άσκηση επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από αυτόν. 

Το δίπλωμα του εκπαιδευτή απονέμεται κατόπιν παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιμασίας 

εκπαιδευτικού προγράμματος από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο 

εκπαιδευτών. 

 

 Τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα της σκοποβολής και της τοξοβολίας και 

έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δύνανται να απασχολούν 

εκπαιδευτή του οικείου αθλήματος εγγεγραμμένο στο παραπάνω μητρώο εκπαιδευτών με 

σύμβαση απασχόλησης άνευ ανταλλάγματος.» 

 


