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   ΠΡΟΣ 
Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.) 
 
ΘΕΜΑ : « Προβληματισμοί με άδεια άσκησης της Γ.Γ.Α.» 
 
ΣΧΕΤ : Το με αριθμό 1153/10-08-2020 έγγραφό μας 

 Κύριοι 

 

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας και σε συνδυασμό με τα πολλά ερωτήματα 

των μελών μας, σχετικά με την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου, σας 

παραθέτουμε τα παρακάτω : 

Σύμφωνα λοιπόν με την Ελληνική Νομοθεσία, ο προπονητής, προκειμένου να ασκήσει το 

επάγγελμα του, πρέπει να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος, η οποία εκδίδεται από την Γ.Γ.Α. 

Σήμερα λοιπόν η άδεια αυτή είναι ένα από τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά, που πρέπει να 

υποβάλλουν τα σωματεία στην Γ.Γ.Α., προκειμένου να αποκτήσουν την αθλητική ιδιότητα. 

Πέραν των ανωτέρω, ο προπονητής ποδοσφαίρου προκειμένου να εργασθεί, απαιτείται να πληροί 

τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.. 

Στα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά της Ε.Π.Ο., δεν αναφέρεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος 

προπονητή, που είναι υποχρεωτική και επιβαλλόμενη από την Ελληνική Νομοθεσία και σημειωτέον η 

Ε.Π.Ο. δεν έχει πάρει επίσημη θέση. 

Τα εύλογα διλλήματα μας είναι : 

1. Πρέπει να βγάλουν οι προπονητές ποδοσφαίρου άδεια άσκησης επαγγέλματος? εάν ναι, θα 

πρέπει να ξεπεραστούν τα προβλήματα που βάζει η Γ.Γ.Α. και αναφέρονται αναλυτικά στο 

παραπάνω σχετικό έγγραφο που σας στείλαμε.  

 

2. Εάν οι προπονητές, δεν βγάλουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, σίγουρα θα προκύψει θέμα με την 

πρόσληψη τους, από τα σωματεία. 

Προφανώς τα σωματεία και δικαιολογημένα, θα θελήσουν να συνεργαστούν με προπονητή που τα 

προσόντα του, θα  τους επιτρέψουν να αποκτήσουν την αθλητική ιδιότητα και 



3. Αφού η άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι υποχρεωτική, από την Ελληνική Νομοθεσία, τι θα γίνει 
εάν η Πολιτεία απαιτήσει από την Ε.Π.Ο., αφού έχει το δικαίωμα από την σχετική Νομοθεσία, να 
συμπεριληφθεί στα δικαιολογητικά πρόσληψης προπονητή και η άδεια άσκησης επαγγέλματος ? 
Ύστερα από τα παραπάνω, σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
 

                 Με τιμή 
                Για την Ε.Ε. 
 
     

 

 

 

 

 

  


