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Προοίμιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 35 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.
και προβλέπει για κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία της σχολής προπονητών
ποδοσφαίρου.
Ο παρών κανονισμός έχει άμεση συνάρτηση και συνάφεια με τον κανονισμό προπονητών
της Ε.Π.Ο.
Όλοι οι αναφερόμενοι στο παρόντα κανονισμό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Τεχνικής
Επιτροπής της Ε.Π.Ο.
ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση – Επωνυμία
Η Ε.Π.Ο., δια του αρμοδίου οργάνου της, έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 35 του
Καταστατικού της και τις διατάξεις της Σύμβασης UEFA CONVENTION 2010, 2015 και 2020,
έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ιδρύει και να λειτουργεί στην Ελλάδα Σχολή Προπονητών
Ποδοσφαίρου με την επωνυμία «Σχολή Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος».
ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα – Σκοπός
1.

Έδρα της Σχολής ορίζεται η Αθήνα και γραφεία της, αυτά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας.

2.

Σκοπός της Σχολής είναι:
α)

η εκπαίδευση των υποψήφιων προπονητών για την απόκτηση των διπλωμάτων
UEFA C, UEFA B, UEFA A και UEFA PRO

β)

η εκπαίδευση των υποψήφιων προπονητών, με τη φοίτησή τους σε ειδικές
σχολές για την απόκτηση διπλωμάτων προπονητή NATIONAL C PLUS,
NATIONAL Goalkeeper C, NATIONAL Futsal C, UEFA Futsal B, UEFA
Goalkeeper B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Football Fitness, UEFA Elite Youth
B, UEFA Elite Youth A, UEFA B και Α (για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με
μακροχρόνια εμπειρία), UEFA Elite Youth A και UEFA A (συνδυαστικό).

γ)

η επιμόρφωση και εκπαίδευση των προπονητών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,

δ)

η διοργάνωση σεμιναρίων για την επιμόρφωση ειδικών κατηγοριών και
αντικειμένου προπονητών,

ε)

η εκπόνηση και έκδοση συγγραμμάτων για την κάλυψη του διδακτικού έργου
κάθε Σχολής και την επιμόρφωση των προπονητών.
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ΑΡΘΡΟ 3
Διοίκηση Σχολής – Κατηγορίες – Σεμινάρια
1.

Η Σχολή διοικείται από την Τεχνική Επιτροπή, η οποία διορίζεται από την Εκτελεστική
Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο. και αποτελείται από ένα (1) Πρόεδρο, ο οποίος είναι μέλος
της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., ένα (1) Αναπληρωτή Πρόεδρο και τρία (3) μέλη προπονητές, εκ
των οποίων οι δύο (2) υποχρεωτικά με δίπλωμα κατηγορίας UEFA PRO και ο τρίτος με
δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον. Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. ορίζει ένα μέλος της επιτροπής
ως Τεχνικό Διευθυντή, κάτοχο διπλώματος κατηγορίας UEFA PRO, και ένα
υπεύθυνο του GRASROOTS CHARTER, ο οποίος οφείλει να είναι κάτοχος
διπλώματος UEFA A τουλάχιστον. Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. διατηρεί το δικαίωμα να
αποφασίσει διαφορετικά για την σύνθεση της Επιτροπής και να ορίσει αυτήν ως
επταμελή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του τροποποιηθέντος Καταστατικού της (άρθρα
42, 46) ή με λιγότερα μέλη (τριμελή).

2.

Η Σχολή παρέχει εκπαίδευση για όλες τις κατηγορίες προπονητών, που προβλέπει ο
Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., μετά από
εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής, ορίζει τις έδρες λειτουργίας των Σχολών σε κάθε
περιοχή ευθύνης Ε.Π.Σ. Οι κατηγορίες των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα,
όπως προβλέπονται και στον κανονισμό προπονητών είναι:
UEFA FOOTBALL FITNESS
UEFA C
NATIONAL C PLUS
NATIONAL GOALKEEPER C
NATIONAL FUTSAL C
UEFA FUTSAL B
UEFA B
UEFA B GOALKEEPER
UEFA A GOALKEEPER
UEFA B ELITE YOUTH
UEFA B και Α (για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με μακροχρόνια εμπειρία)
UEFA A
UEFA A ELITE YOUTH
UEFA Elite Youth A και UEFA A (συνδυαστικό)
UEFA PRO
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3.

Η Σχολή δύναται να διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια μετά από
εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και απόφαση της ΕΕ της ΕΠΟ.
Σχήμα: Δομή Διπλωμάτων
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ΑΡΘΡΟ 4
Ώρες διδασκαλίας – Χρόνος διάρκειας σχολών

1.

Οι διδακτικές ώρες και ο χρόνος διάρκειας σπουδών κάθε Σχολής κατά κατηγορία
καθορίζονται μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών της UEFA.

2.

O χρόνος φοίτησης κατά κατηγορία Σχολής, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA και οι
ώρες διδασκαλίας, καθορίζονται κατά ελάχιστο ανάλογα με το επίπεδο του
διπλώματος, ως ακολούθως: CONVENTION 2020 και CONVENTION 2015 και
GRASSROOTS CHARTER ΕΠΟ-UEFA 2007
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΕ ΩΡΕΣ (Πίνακας 1)

UEFA C
Προαπαιτούμενη
Προπονητική εμπειρία
Προαπαιτούμενη
Καθοδήγηση αγώνα
Ελάχιστες ώρες θεωρητικών
μονάδων εκτός γηπέδου
Ελάχιστες ώρες πρακτικών
μονάδων εντός γηπέδου
Προπονητική εμπειρία μεταξύ
των φάσεων
Καθοδήγηση Αγώνα μεταξύ
των φάσεων
Επιμόρφωση μέσω
τηλεδιάσκεψης
Επιμόρφωση στο σύλλογο
Επιμόρφωση σε ΣΕΦΑΑ
(Αριστοτέλειο)
Επιμόρφωση σε ΣΕΦΑΑ
(Δημοκρίτειο)
Εκπαίδευση στην UEFA
Εκπαίδευση σε σύλλογο
του εξωτερικού
Διατριβή - Logbook
Τελική Αξιολόγηση
Συνολικές ελάχιστες ώρες
εκπαίδευσης κατά την
διάρκεια της Σχολής

UEFA Α

UEFA B

UEFA PRO

0

145

430

430

0

30

90

90

45

62

90

170

55

65

110

170

20

60

190

190

5

20

45

45

12

30

50

50

0
0

0
0

9
0

16
15

0

0

0

15

0
0

0
0

0
0

25
25

ΟΧΙ
3,0
140

NAI
3
240

NAI
6
500

NAI
9
730
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΕ ΩΡΕΣ (Πίνακας 2)
UEFA
B Elite
Youth

UEFA
A Elite
Youth

National
C PLUS

National
Futsal C

UEFA
Futsal B

National
GK C

UEFA
GK B

UEFA
GΚ A

Ελάχιστες ώρες θεωρητικών
μονάδων εκτός γηπέδου

30

60

25

25

48

18

40

36

Ελάχιστες ώρες πρακτικών
μονάδων εντός γηπέδου

30

60

40

45

84

18

40

84

Προπονητική εμπειρία μεταξύ
των φάσεων
Καθοδήγηση Αγώνα μεταξύ
των φάσεων
Επιμόρφωση μέσω
τηλεδιάσκεψης
Επιμόρφωση στο σύλλογο
Επιμόρφωση σε σύλλογο του
εξωτερικού
Διατριβή - Logbook

48

90

0

24

72

0

48

48

12

12

0

6

9

0

12

12

15

18

12

9

26

9

15

20

9
ΟΧΙ

9
ΝΑΙ

0
ΟΧΙ

0
ΟΧΙ

0
ΟΧΙ

0
ΟΧΙ

9
ΟΧΙ

9
ΝΑΙ

NAI

NAI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

NAI

NAI

6

6

3

3

6

3

6

6

150

255

80

112

245

48

170

215

Προαπαιτούμενη
Προπονητική εμπειρία
Προαπαιτούμενη
Καθοδήγηση αγώνα

Τελική Αξιολόγηση
Συνολικές ελάχιστες ώρες
εκπαίδευσης κατά την
διάρκεια της Σχολής

3.

Η λειτουργία της Σχολής για κάθε κατηγορία διπλώματος προπονητικής
ανακοινώνεται ένα (1), περίπου, μήνα πριν την έναρξη των μαθημάτων της.
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ΑΡΘΡΟ 5
Διδακτέα Ύλη
1.

Η διδακτέα ύλη, κατά κατηγορία, καθορίζεται από τον Τεχνικό Διευθυντή σύμφωνα με
τις οδηγίες των Διεθνών Συνομοσπονδιών, τις συμβάσεις UEFA CONVENTION 2015,
2020 και GRASSROOTS ENDORSMENT και τα περιεχόμενα σε κάθε επίπεδο
διπλώματος προπονητικής UEFA

2.

Τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα διδάσκονται σύμφωνα με το πρόγραμμα και η
διδακτέα ύλη παραδίδεται στους σπουδαστές κατά την έναρξη της Σχολής.

3.

Υποχρεωτικά στη θεματολογία κάθε Σχολής περιλαμβάνονται τα μαθήματα: τεχνικής τακτικής - φυσικής κατάστασης - κανόνων του παιχνιδιού - κανονισμού αγώνων
ποδοσφαίρου - στοιχείων αθλητιατρικής – εργοφυσιολογίας – προπονητικής –
παιδαγωγικής – ψυχολογίας - αθλητικού δικαίου και κανονισμών – νέων
τεχνολογιών - διοίκησης ποδοσφαίρου.
ΑΡΘΡΟ 6
Εκπαιδευτές

1.

Στις Σχολές Προπονητών της ΕΠΟ τόσο στις Βασικές Κατηγορίες Διπλωμάτων
όσο και σε αυτές των Ειδικών Κατηγοριών (FUTSAL, ELITE YOUTH,
GOALKEEPING) διδάσκουν ανάλογα με την κατηγορία, τακτικοί καθηγητές εκπαιδευτές που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Εκπαιδευτή Ε.Π.Ο. – UEFA
τους οποίους ορίζει η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής.

2.

Κατά την ίδια ακριβώς διαδικασία ορίζονται, οι λοιποί εκπαιδευτές που διδάσκουν
θέματα που αφορούν επιστήμες, υποστηρικτικές του αθλήματος του ποδοσφαίρου
(όπως εργοφυσιολογία, αθλητιατρική, ψυχολογία κ.λπ.).

3.

Το είδος της συμβατικής σχέσης και οι αμοιβές του διδακτικού προσωπικού,
καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Τεχνικής
Επιτροπής.

4.

Οι εκπαιδευτές της σχολής υποχρεούνται να παραδίδει στον υπεύθυνο της Σχολής,
τα αποτελέσματα των εξετάσεων το αργότερο μέχρι την επόμενη ημέρα από τη
διεξαγωγή τους.

5.

Τα προσόντα και τα λοιπά θέματα που αφορούν στον ορισμό και στην ονομασία α. των
τακτικών εκπαιδευτών και β. των λοιπών εκπαιδευτών της σχολής ρυθμίζονται από
ειδικό κανονισμό που εγκρίνει η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. Οι τακτικοί καθηγητές – εκπαιδευτές
υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν: α. δίπλωμα Pro UEFA ή UEFA A΄ β. πτυχίο από
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αναγνωρισμένες σχολές Πανεπιστημίου γ. διδακτική και συγγραφική εμπειρία στο
άθλημα του ποδοσφαίρου δ. να έχουν ονομασθεί «εκπαιδευτές προπονητών».
ΑΡΘΡΟ 7
Προϋποθέσεις φοίτησης – Δικαιολογητικά
1.

Για τη φοίτηση στη Σχολή, απαιτούνται χωριστά για κάθε κατηγορία, οι παρακάτω
προϋποθέσεις και δικαιολογητικά:
Ι.

Βασικές Σχολές UEFA

Α)

Για την Σχολή UEFA C
α)

Πρόσφατη (εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου) βεβαίωση περί υγείας
και ικανότητας άθλησης από ιατρό παθολόγο και καρδιολόγο.

β)

Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό
γέννησης ή επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

γ)

Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ’ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής,
βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας.

δ)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., καθώς και
πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω
Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

ε)

Υπεύθυνη δήλωση περί μη διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από το
διοργανωτή μιας σχολής σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με
την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη σχολή προπονητών.

Β)

Για τη Σχολή UEFA B:
α)

Πρόσφατη (εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου) βεβαίωση περί υγείας
και ικανότητας άθλησης από ιατρό παθολόγο και καρδιολόγο.

β)

Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ’ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής,
βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας.

γ)

Κατοχή διπλώματος UEFA C ή NATIONAL C PLUS
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δ)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. καθώς και
πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω
Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

ε)

Κατοχή ταυτότητας τριετίας UEFA C σε ισχύ ή NATIONAL C PLUS και
άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή τουλάχιστον για

μία

αγωνιστική (1) περίοδο ως προπονητής UEFA C ή NATIONAL C PLUS
σε αναγνωρισμένο από την Ε.Π.Ο. σωματείο. Αυτό θα αποδεικνύεται με
αντίγραφο του κατατεθειμένου Συμφωνητικού στην αρμόδια ΔΟΥ όπου θα
προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας του προπονητή με το
σωματείο καθώς επίσης και αντίγραφο του αντίστοιχου εγγράφου
κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ που θα αποδεικνύεται η ημερομηνία
αποχώρησης του προπονητή από το σωματείο.
στ)

Στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στη Σχολή UEFA B προτεραιότητα θα
δίνεται σε όσους υποψήφιους έχουν δίπλωμα UEFA C PLUS.

ζ)

Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με μακροχρόνια προϋπηρεσία στο άθλημα
του ποδοσφαίρου (άνω των 7 αγωνιστικών περιόδων στο υψηλότερο
αγωνιστικό επίπεδο) μπορούν να γίνουν δεκτοί στο βασικό πρόγραμμα του
διπλώματος UEFA B χωρίς να κατέχουν την άδεια UEFA C ή την ανάλογη
προπονητική εμπειρία.

η)

Υπεύθυνη δήλωση περί μη διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από το
διοργανωτή μιας σχολής σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με
την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη σχολή προπονητών.

Γ)

Για τη Σχολή UEFA Α:
α)

Πρόσφατη (εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου) βεβαίωση περί υγείας
και ικανότητας άθλησης από ιατρό παθολόγο και καρδιολόγο.

β)

Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ΄ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής,
βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας.

γ)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
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του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. καθώς και
πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω
Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.
δ)

Κατοχή ταυτότητας τριετίας UEFA B σε ισχύ και άσκηση του επαγγέλματος
του προπονητή τουλάχιστον για δύο (2) αγωνιστικές περιόδους ως
προπονητής UEFA B σε αναγνωρισμένο από την Ε.Π.Ο. σωματείο. Αυτό
θα αποδεικνύεται με αντίγραφο του κατατεθειμένου Συμφωνητικού στην
αρμόδια ΔΟΥ όπου θα προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας
του προπονητή με το σωματείο καθώς επίσης και αντίγραφο του
αντίστοιχου εγγράφου κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ που θα
αποδεικνύεται η ημερομηνία αποχώρησης του προπονητή από το
σωματείο.

ε)

Λαμβάνεται υπόψη ως προπονητική εμπειρία η εργασία ως επικεφαλής
προπονητής σε ομάδα που αγωνίζεται σε ποδόσφαιρο 11 v 11.

στ)

Υπεύθυνη δήλωση περί μη διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από το
διοργανωτή μιας σχολής σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με
την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη σχολή προπονητών.

Δ)

Για τη Σχολή PRO - UEFA:
α)

Πρόσφατη (εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου) βεβαίωση περί υγείας
και ικανότητας άθλησης από ιατρό παθολόγο και καρδιολόγο.

β)

Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ΄ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής,
βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας.

γ)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. καθώς και
πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω
Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

δ)

Κατοχή ταυτότητας τριετίας UEFA Α σε ισχύ και άσκηση του επαγγέλματος
του προπονητή τουλάχιστον για δύο (2) αγωνιστικές περιόδους ως
προπονητής UEFA Α σε αναγνωρισμένο από την Ε.Π.Ο. σωματείο. Αυτό
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θα αποδεικνύεται με αντίγραφο του κατατεθειμένου Συμφωνητικού στην
αρμόδια ΔΟΥ όπου θα προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας
του προπονητή με το σωματείο καθώς επίσης και αντίγραφο του
αντίστοιχου εγγράφου κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ που θα
αποδεικνύεται η ημερομηνία αποχώρησης του προπονητή από το
σωματείο.
ε)

Λαμβάνεται υπόψη ως προπονητική εμπειρία η εργασία ως επικεφαλής
προπονητής σε τμήμα Κ-20 (ή Κ-19) επαγγελματικών ομάδων, η εργασία
ως επικεφαλής προπονητής σε ανώτερο ερασιτεχνικό επίπεδο (Γ’ Εθνική
Κατηγορία Ανδρών) ή ως βοηθός προπονητή σε επαγγελματικές ομάδες.

στ)

Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων προπονητών είναι είκοσι (20).

ζ)

Υπεύθυνη δήλωση περί μη διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από το
διοργανωτή μιας σχολής σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με
την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη σχολή προπονητών.

ΙΙ.

Ειδικές Σχολές UEFA - ΕΠΟ

Α.

Για την Ειδική Σχολή NATIONAL C PLUS
α)

Πρόσφατη (εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου) βεβαίωση περί υγείας
και ικανότητας άθλησης από ιατρό παθολόγο και καρδιολόγο.

β)

Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό
γέννησης ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

γ)

Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ’ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής,
βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας.

δ)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., καθώς και
πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω
Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

ε)

Κατοχή ταυτότητας τριετίας UEFA C σε ισχύ, ή πιστοποιητικό UEFA Β

στ)

Υπεύθυνη δήλωση περί μη διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από το
διοργανωτή μιας σχολής σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με
την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη σχολή προπονητών.
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Β)

Για την Ειδική Σχολή UEFA C National Goalkeeper
α)

Πρόσφατη (εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου) βεβαίωση περί υγείας
και ικανότητας άθλησης από ιατρό παθολόγο ή και καρδιολόγο.

β)

Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό
γέννησης ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

γ)

Απολυτήριο Γ’ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, βεβαιούμενης της
ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

δ)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., καθώς και
πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω
Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.
ε) Υπεύθυνη δήλωση περί μη διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από το
διοργανωτή μιας σχολής σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με
την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη σχολή προπονητών.

Γ)

Για τη Ειδική Σχολή NATIONAL C FUTSAL:
α)

Πρόσφατη (εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου) βεβαίωση περί υγείας
και ικανότητας άθλησης από ιατρό παθολόγο και καρδιολόγο.

β)

Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό
γέννησης ή επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

γ)

Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ’ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής,
βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας.

δ)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., καθώς και
πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω
Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

ε)

Υπεύθυνη δήλωση περί μη διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από το
διοργανωτή μιας σχολής σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με
την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη σχολή προπονητών.
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Δ)

Για τη Ειδική Σχολή UEFA B FUTSAL:
α)

Πρόσφατη (εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου) βεβαίωση περί υγείας
και ικανότητας άθλησης από ιατρό παθολόγο και καρδιολόγο.

β)

Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ΄ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής,
βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας.

γ)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. καθώς και
πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω
Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

δ)

Κατοχή ταυτότητας τριετίας UEFA C σε ισχύ και άσκηση του επαγγέλματος
του προπονητή ως προπονητής UEFA C τουλάχιστον για μία (1)
αγωνιστική περίοδο σε αναγνωρισμένο από την Ε.Π.Ο. σωματείο. Αυτό θα
αποδεικνύεται με αντίγραφο του κατατεθειμένου Συμφωνητικού στην
αρμόδια ΔΟΥ όπου θα προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας
του προπονητή με το σωματείο καθώς επίσης και αντίγραφο του
αντίστοιχου εγγράφου κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ που θα
αποδεικνύεται η ημερομηνία αποχώρησης του προπονητή από το
σωματείο.

ε)

Κατοχή διπλώματος NATIONAL C FUTSAL.

στ)

Προτεραιότητα στην επιλογή για φοίτηση στη Σχολή UEFA B Futsal έχουν
οι προπονητές που είναι κάτοχοι διπλώματος NATIONAL C FUTSAL.

ζ)

Υπεύθυνη δήλωση περί μη διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από το
διοργανωτή μιας σχολής σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με
την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη σχολή προπονητών.

Ε)

Για τη Ειδική Σχολή UEFA B ELITE YOUTH:
α)

Πρόσφατη (εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου) βεβαίωση περί υγείας
και ικανότητας άθλησης από ιατρό παθολόγο και καρδιολόγο.

β)

Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ΄ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής,
βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας.
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γ)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. καθώς και
πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω
Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

δ)

Κατοχή ταυτότητας τριετίας UEFA B σε ισχύ και άσκηση του επαγγέλματος
του προπονητή τουλάχιστον για μία (1) αγωνιστική περίοδο ως
προπονητής UEFA B σε αναγνωρισμένο από την Ε.Π.Ο. σωματείο. Αυτό
θα αποδεικνύεται με αντίγραφο του κατατεθειμένου Συμφωνητικού στην
αρμόδια ΔΟΥ όπου θα προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας
του προπονητή με το σωματείο καθώς επίσης και αντίγραφο του
αντίστοιχου εγγράφου κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ που θα
αποδεικνύεται η ημερομηνία αποχώρησης του προπονητή από το
σωματείο.

ε)

Λαμβάνεται υπόψη ως προπονητική εμπειρία η εργασία ως επικεφαλής
προπονητής σε ομάδα που αγωνίζεται σε ποδόσφαιρο 11 vs 11.

στ)

Υπεύθυνη δήλωση περί μη διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από το
διοργανωτή μιας σχολής σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με
την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη σχολή προπονητών.

ΣΤ)

Για τη Ειδική Σχολή UEFA Α ELITE YOUTH:
α)

Πρόσφατη (εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου) βεβαίωση περί υγείας
και ικανότητας άθλησης από ιατρό παθολόγο και καρδιολόγο.

β)

Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ΄ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής,
βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας.

γ)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. καθώς και
πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω
Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.
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δ)

Κατοχή ταυτότητας τριετίας UEFA B ELITE YOUTH ή UEFA A σε ισχύ και
άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή τουλάχιστον για μία (1)
αγωνιστική περίοδο ως προπονητής UEFA B ELITE YOUTH ή UEFA A σε
αναγνωρισμένο από την Ε.Π.Ο. σωματείο. Αυτό θα αποδεικνύεται με
αντίγραφο του κατατεθειμένου Συμφωνητικού στην αρμόδια ΔΟΥ όπου θα
προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας του προπονητή με το
σωματείο καθώς επίσης και αντίγραφο του αντίστοιχου εγγράφου
κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ που θα αποδεικνύεται η ημερομηνία
αποχώρησης του προπονητή από το σωματείο.

ε)

Λαμβάνεται υπόψη ως προπονητική εμπειρία η εργασία ως επικεφαλής
προπονητής σε ομάδα που αγωνίζεται σε ποδόσφαιρο 11 vs 11.

στ)

Υπεύθυνη δήλωση περί μη διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από το
διοργανωτή μιας σχολής σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με
την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη σχολή προπονητών.

Ζ)

Για τη Ειδική Σχολή UEFA B GOALKEEPER:
α)

Πρόσφατη (εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου) βεβαίωση περί υγείας
και ικανότητας άθλησης από ιατρό παθολόγο και καρδιολόγο.

β)

Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ΄ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής,
βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας.

γ)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. καθώς και
πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω
Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

δ)

Κατοχή ταυτότητας τριετίας UEFA C σε ισχύ και άσκηση του επαγγέλματος
του προπονητή τουλάχιστον για μία (1) αγωνιστική περίοδο ως
προπονητής UEFA C ή NATIONAL C GOALKEEPER σε αναγνωρισμένο
από την Ε.Π.Ο. σωματείο. Αυτό θα αποδεικνύεται με αντίγραφο του
κατατεθειμένου Συμφωνητικού στην αρμόδια ΔΟΥ όπου θα προκύπτει η
ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας του προπονητή με το σωματείο
καθώς επίσης και αντίγραφο του αντίστοιχου εγγράφου κατατεθειμένου
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στην αρμόδια ΔΟΥ που θα αποδεικνύεται η ημερομηνία αποχώρησης του
προπονητή από το σωματείο.
ε)

Κατοχή διπλώματος NATIONAL C GOALKEEPER

στ)

Υπεύθυνη δήλωση περί μη διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από το
διοργανωτή μιας σχολής σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με
την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη σχολή προπονητών.

Η)

Για τη Ειδική Σχολή UEFA A GOALKEEPER:
α)

Πρόσφατη (εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου) βεβαίωση περί υγείας
και ικανότητας άθλησης από ιατρό παθολόγο και καρδιολόγο.

β)

Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων Γ΄ Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής,
βεβαιούμενης της ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας.

γ)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. καθώς και
πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω
Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

δ)

Κατοχή ταυτότητας τριετίας UEFA B σε ισχύ και άσκηση του επαγγέλματος
του προπονητή τουλάχιστον μία (1) αγωνιστική περίοδο ως προπονητής
UEFA B ή UEFA B GOALKEEPER σε αναγνωρισμένο από την Ε.Π.Ο.
σωματείο. Αυτό θα αποδεικνύεται με αντίγραφο του κατατεθειμένου
Συμφωνητικού στην αρμόδια ΔΟΥ όπου θα προκύπτει η ημερομηνία
έναρξης της συνεργασίας του προπονητή με το σωματείο καθώς επίσης και
αντίγραφο του αντίστοιχου εγγράφου κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ
που θα αποδεικνύεται η ημερομηνία αποχώρησης του προπονητή από το
σωματείο.

ε)

Κατοχή διπλώματος UEFA B GOALKEEPER

στ)

Υπεύθυνη δήλωση περί μη διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από το
διοργανωτή μιας σχολής σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με
την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη σχολή προπονητών.
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Θ)

Για τη Σχολή UEFA A & B για πρώην ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου:
α)

Πρόσφατη (εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου) βεβαίωση περί υγείας
και ικανότητας άθλησης από ιατρό παθολόγο και καρδιολόγο.

β)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται
τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. καθώς και
πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω
Παράρτημα Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

γ)

Ποδοσφαιριστής

υψηλού

επιπέδου

υπολογίζεται

αυτός

που

έχει

τουλάχιστον επτά (7) έτη αγωνιστικής παρουσίας σε ομάδες – συλλόγους
της ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας
δ)

Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων προπονητών είναι είκοσι (20).

ε)

Υπεύθυνη δήλωση περί μη διεκδίκησης τυχόν αξιώσεων από το
διοργανωτή μιας σχολής σε περίπτωση τραυματισμού που σχετίζεται με
την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη σχολή προπονητών.

ΙΙΙ.

Λοιπές Σχολές

1.

Για την φοίτηση στη σχολή UEFA Football Fitness, απαιτούνται προσόντα και
δικαιολογητικά ως και κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται από τη σύμβαση
Ε.Π.Ο. και φορέα εφαρμογής του προγράμματος.

2.

Σε όλες τις Σχολές ο υποψήφιος καταθέτει, μεταξύ των υπόλοιπων
δικαιολογητικών συμμετοχής την πράξη συναίνεσης και υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχει ουδεμία αξίωση από την Ε.Π.Ο. κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στη
σχολή.

3.

Παράβολο Φοίτησης:
α)

Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. με απόφασή της καθορίζει το ύψος του ποσού του
παραβόλου φοίτησης ανά κατηγορία σχολής, το οποίο καταβάλλεται
εφάπαξ ένα, τουλάχιστον, μήνα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη
της σχολής και δεν επιστρέφεται. Εξαιρετικά, η επιστροφή του παραβόλου
δύναται να αποφασιστεί από την Τεχνική Επιτροπή σε περιπτώσεις
έκτακτων και σοβαρών προβλημάτων υγείας, που γνωστοποιούνται στην
τελευταία από τον ενδιαφερόμενο και αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα
νοσοκομειακού ιδρύματος.
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β)

Για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων (Βασικών και Ειδικών) η καταβολή του
ποσού του παραβόλου πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

γ)

Μέχρι έξι (6) μέρες πριν από την έναρξη της σχολής, υποψήφιοι
προπονητές που έχουν αρχικά επιλεγεί δύνανται να γνωστοποιήσουν
τυχόν κωλύματα που προέκυψαν, προκειμένου η Διοίκηση της Σχολής να
προβεί εγκαίρως στην αντικατάστασή τους με επιλαχόντες. Στην τελευταία
περίπτωση, οι αρχικά επιλεγέντες δικαιούνται εντός διετίας να φοιτήσουν
σε άλλη σχολή χωρίς την υποχρέωση καταβολής νέου παραβόλου.

4.

Η συμμετοχή των υποψήφιων προπονητών της Σχολής στα θεωρητικά και
πρακτικά μαθήματα είναι υποχρεωτική. Υποψήφιος προπονητής που το όριο
των δικαιολογημένων απουσιών του είναι έως το 10% των ωρών διδασκαλίας
του προγράμματος του διπλώματος του, υποχρεούται να επαναλάβει το 25% των
ωρών προγράμματος ίδιου διπλώματος, συμμετέχοντας σε σχολή που ιδρύεται
και λειτουργεί εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών από την λήξη της σχολής
που αρχικά φοίτησε, άλλως απορρίπτεται υποχρεούμενος να επαναλάβει και
πάλι την ίδια σχολή από την αρχή. Ο υποψήφιος που το όριο των
δικαιολογημένων απουσιών του προγράμματος είναι πάνω από το 10%
απορρίπτεται, υποχρεούμενος να επαναλάβει και πάλι το πρόγραμμα από την
αρχή.

5.

Όσοι υποψήφιοι προπονητές δεν φοιτούν στη 2η ή 3η φάση της Σχολής
τους, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε αντίστοιχη φάση
άλλης Σχολής της ίδιας κατηγορίας διπλώματος εντός ενός (1) έτους από
την ολοκλήρωση της 1ης ή 2ης φάσης της αρχικής Σχολής που συμμετείχαν
και εφόσον εγκριθεί από τη Διοίκηση της Σχολής. Εξαίρεση αποτελεί η
Σχολή UEFA C την οποία ο υποψήφιος προπονητής θα πρέπει να την
ολοκληρώσει ή στην ίδια ΕΠΣ που οργάνωσε την 1η φάση ή στην αμέσως
επόμενη Σχολή UEFA C που θα έχει αναρτηθεί στο επίσημο site της ΕΠΟ.

6.

Για την αξιολόγηση και την τελική επιλογή τους, θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός
των αναγραφομένων στη Σύμβαση Προπονητικής UEFA-ΕΠΟ (Convention 2015
και 2020) και στον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου,
με σειρά προτεραιότητας, τα παρακάτω προσόντα:
α)

Συμμετοχή στις Εθνικές Ομάδες

β)

Ιδιότητα ποδοσφαιριστή
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γ)

Προϋπηρεσία ως προπονητής σε αναγνωρισμένα σωματεία

δ)

Κατοχή τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος

ε)

Πιστοποίηση από επίσημο φορέα γνώσης ξένης γλώσσας

στ)

Πιστοποίηση από επίσημο φορέα γνώσης/χρήσης ηλεκτρονικών
υπολογιστών

Για

ειδικές

κατηγορίες

υποψήφιων

προπονητών

(επαγγελματίες

ποδοσφαιριστές, γυναίκες, κ. α) αποφασίζει η Τεχνική Επιτροπή βάσει των
προβλέψεων της UEFA.
7.

Ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων καθορίζεται από την
Τεχνική Επιτροπή και περιλαμβάνεται στην οικεία προκήρυξη.

8.

Ο αριθμός των υποψήφιων προπονητών για κάθε κατηγορία της Σχολής
καθορίζεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Τεχνικής
Επιτροπής, λαμβανομένων υπόψη και των οδηγιών της UEFA.
ΑΡΘΡΟ 8
Γενικό Πρόγραμμα Σχολών Προπονητών

Το ημερήσιο πρόγραμμα της Σχολής, για κάθε κατηγορία διπλώματος, το καταρτίζει ο
Τεχνικός Διευθυντής, και το εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ μετά από
εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής.
Γενικό Πρόγραμμα Σχολής UEFA C
Αντικείμενο

Ανάλυση ωρών

Ώρες Θεωρίας

45,0 ώρες

Ώρες Πράξης

55,0 ώρες

Προπονητική εμπειρία (το ελάχιστο) μεταξύ

20,0 ώρες

των 2 φάσεων
Καθοδήγηση αγώνα

5,0 ώρες

(το ελάχιστο) μεταξύ των 2 φάσεων
Επιμόρφωση

μεταξύ

των

2

Φάσεων

12,0 ώρες

(διαδικτυακή διαδικασία)
Αξιολόγηση

3,0 ώρες

Σύνολο ωρών

140,0 ώρες
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Γενικό Πρόγραμμα Σχολής UEFA B
Αντικείμενο

Ανάλυση ωρών

Ώρες Θεωρίας

62,0 ώρες

Ώρες Πράξης

65,0 ώρες

Προπονητική εμπειρία

60,0 ώρες

(το ελάχιστο) μεταξύ των 2 φάσεων
Καθοδήγηση Αγώνα

20,0 ώρες

(το ελάχιστο) μεταξύ των 2 φάσεων
Επιμόρφωση

μεταξύ

των

2

Φάσεων

30,0 ώρες

(διαδικτυακή διαδικασία)
Αξιολόγηση

3,0 ώρες

Σύνολο ωρών

240,0 ώρες

Γενικό Πρόγραμμα Σχολής UEFA A
Αντικείμενο

Ανάλυση ωρών

Ώρες Θεωρίας

90,0 ώρες

Ώρες Πράξης

110,0ώρες

Προπονητική εμπειρία

190,0 ώρες

(το ελάχιστο) μεταξύ των φάσεων
Καθοδήγηση Αγώνα

45,0 ώρες

(το ελάχιστο) μεταξύ των φάσεων
Επιμόρφωση

μεταξύ

των

Φάσεων

50,0 ώρες

(διαδικτυακή διαδικασία)
Επιμόρφωση

στην

ομάδα

μεταξύ

των

9,0 ώρες

Φάσεων
Αξιολόγηση

6,0 ώρες

Σύνολο ωρών

500,0 ώρες
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Γενικό Πρόγραμμα Σχολής UEFA PRO
Αντικείμενο

Ανάλυση ωρών

Ώρες Θεωρίας

170,0 ώρες

Ώρες Πράξης

170,0 ώρες

Προπονητική εμπειρία

190,0 ώρες

(το ελάχιστο) μεταξύ των φάσεων
Καθοδήγηση Αγώνα

45,0 ώρες

(το ελάχιστο) μεταξύ των φάσεων
Επιμόρφωση

μεταξύ

των

Φάσεων

50,0 ώρες

(διαδικτυακή διαδικασία)
Επιμόρφωση

στην

ομάδα

μεταξύ

των

16,0 ώρες

Φάσεων
Επιμόρφωση σε ΣΕΦΑΑ (Αριστοτέλειο)

15,0 ώρες

Επιμόρφωση σε ΣΕΦΑΑ (Δημοκρίτειο)

15,0 ώρες

Εκπαίδευση στην UEFA

25,0 ώρες

Εκπαίδευση σε σύλλογο του εξωτερικού

25,0 ώρες

Αξιολόγηση

9,0 ώρες

Σύνολο ωρών

730,0 ώρες

Η Ανάλυση του προγράμματος της κάθε κατηγορίας τόσο των Βασικών Διπλωμάτων όσο και
των Ειδικών Διπλωμάτων περιγράφεται στο Οδηγό Σπουδών της κάθε Σχολής
ΑΡΘΡΟ 9
Διεύθυνση Σχολής
Η Σχολή, για κάθε κατηγορία, διευθύνεται από τον Τεχνικό Διευθυντή, που ορίζεται με
απόφαση της ΕΠΟ και όπως οι συμβάσεις CONVENTION 2010, CONVENTION 2015 και
CONVENTION 2020 προβλέπουν και είναι αρμόδιος (face to face) για τις σχέσεις Ε.Π.Ο.UEFA FES.
Ο Τεχνικός Διευθυντής ορίζει Υπεύθυνο της Σχολής ο οποίος έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
1.

Αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της Σχολής και δεν ανήκει
στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου.
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2.

Τροποποιεί το ημερήσιο πρόγραμμα της Σχολής, ενημερώνοντας άμεσα, εφόσον
συντρέχει ανάγκη τον Τεχνικό Διευθυντή, το διδακτικό προσωπικό και τους
υποψήφιους προπονητές.

3.

Καθορίζει και επιβλέπει την ορθή χρήση των εγκαταστάσεων, του αθλητικού υλικού και
των εποπτικών οργάνων.

4.

Τηρεί ημερολόγιο λειτουργίας της Σχολής, απουσιολόγιο, βιβλίο διδακτέας ύλης και
πρακτικό συνεδριάσεων του διδακτικού προσωπικού, τα οποία και παραδίδει στον
Τεχνικό Διευθυντή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από τη λήξη λειτουργίας της Σχολής.

5.

Συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας που περιλαμβάνει τόσο τις πρακτικές
όσο και τις θεωρητικές (γραπτές ή προφορικές) εξετάσεις του υποψήφιου
προπονητή

όσο

και

την

βαθμολογία

των εξετάσεων των υποψήφιων

προπονητών στα θέματα του κανονισμού παιδιάς ποδοσφαίρου (που έχει
παραδώσει ο Εκπαιδευτής Διαιτησίας), τους οποίους υποβάλλει στον Τεχνικό
Διευθυντή, μαζί με έκθεση παρατηρήσεων και τυχόν προτάσεων, μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από τη λήξη λειτουργίας της Σχολής.
6.

Παραδίδει στον Τεχνικό Διευθυντή ο οποίος στη συνέχεια καταθέτει στο
λογιστήριο της Ε.Π.Ο. τις καταστάσεις και τα παραστατικά στοιχεία της σχολής, ως
επίσης και την κατάσταση με τις ώρες διδασκαλίας του διδακτικού προσωπικού και την
κατάσταση των απασχολουμένων στη σχολή.
ΑΡΘΡΟ 10
Εξετάσεις - Αναβαθμολόγηση

1.

Μετά τη λήξη διδασκαλίας των μαθημάτων διενεργούνται εξετάσεις στα θέματα που
διδάχθηκαν.

2.

Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από το ένα (1) έως το δέκα (10). Προάγεται όποιος
συγκεντρώσει τουλάχιστον βαθμό πέντε (5) σε κάθε υποχρεωτικό μάθημα.

3.

α)

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις των κανόνων παιχνιδιού,
κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου, καθώς επίσης υποβάλλονται σε πρακτική και
γραπτή ή προφορική σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εξέταση για τα θέματα τεχνικής,
τακτικής και φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου που διδάχθηκαν. Τις εξετάσεις
διενεργούν ο Υπεύθυνος Σχολής, οι τακτικοί και λοιποί διδάσκοντες
εκπαιδευτές – καθηγητές. Τα θέματα εξέτασης ορίζονται για κάθε σπουδαστή
χωριστά ή και συνολικά από τον Υπεύθυνο της Σχολής και οι Τακτικοί
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Εκπαιδευτές – Καθηγητές βαθμολογούν ο καθένας τους χωριστά τον κάθε
σπουδαστή, παρουσία του Υπεύθυνου της Σχολής.
β)

Υποψήφιος προπονητής που βαθμολογείται σε ένα από τα τρία βασικά
μαθήματα με βαθμό κατώτερο του πέντε (5) θεωρείται επανεξεταστέος και
επαναλαμβάνει την εξέταση αυτού του μαθήματος το μέγιστο δύο (2) φορές
εντός των δύο (2) επόμενων ετών από τη λήξη των μαθημάτων της σχολής.

γ)

Υποψήφιος προπονητής που βαθμολογείται με βαθμό κατώτερο του πέντε (5)
σε δύο (2) μαθήματα, θεωρείται επανεξεταστέος και επαναλαμβάνει την εξέταση
αυτών των μαθημάτων. Ο μέγιστος αριθμός των επανεξετάσεων είναι δύο
φορές το καθένα εντός των δύο (2) επόμενων ετών από τη λήξη των μαθημάτων
της Σχολής. Ισχύει για τις Σχολές προπονητών που ξεκίνησαν την λειτουργία
τους μετά την 1.7.2019 χωρίς αναδρομική ισχύ. Υποψήφιος προπονητής που
βαθμολογείται και στα τρία μαθήματα κάτω από πέντε (5) απορρίπτεται και
επαναλαμβάνει, εφόσον το επιθυμεί, κατά προτεραιότητα τα μαθήματα της
σχολής από την αρχή μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη λήξη της
σχολής.

δ)

Υπεύθυνος για τα θέματα των εξετάσεων είναι ο Τεχνικός Διευθυντής. Για τη
βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων, των κανόνων παιχνιδιού υπεύθυνος
είναι ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτής της Διαιτησίας. Για την βαθμολόγηση των
πρακτικών και γραπτών ή προφορικών θεωρητικών εξετάσεων υπεύθυνοι είναι
οι Τακτικοί Εκπαιδευτές.

θ)

Συνιστάται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης των θεωρητικών μαθημάτων.
Την επιτροπή απαρτίζουν ο Τεχνικός Διευθυντής, ο υπεύθυνος Grassroots
Charter και τακτικός ή έκτακτος εκπαιδευτής, ο οποίος δεν συμμετείχε στη
βαθμολόγηση του υποψηφίου. Για τη λειτουργία της επιτροπής απαιτείται αίτημα
του υποψήφιου προπονητή προς την Τεχνική Επιτροπή, εντός δεκαπέντε
ημερών την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Σχολής. Για τη διαδικασία
αναβαθμολόγησης απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντα υποψήφιου
προπονητή.
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ΑΡΘΡΟ 11
Έδρες Σχολών
Η Τεχνική Επιτροπή εισηγείται στην Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. τις πόλεις που θα λειτουργήσει η κάθε
Σχολή. Ο Τεχνικός Διευθυντής και οι υπηρεσίες της Ε.Π.Ο. μεριμνούν για την μετακίνηση,
την διαμονή και διατροφή των Εκπαιδευτών και Επιστημονικών Συνεργατών καθώς και
για την εξεύρεση των χώρων τέλεσης των θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικών
εφαρμογών.
ΑΡΘΡΟ 12
Διπλώματα Προπονητών - Νομιμοποίηση
1.

Η Ε.Π.Ο. απονέμει τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, τις άδειες και τα διπλώματα
κάθε Σχολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση CONVENTION 2015, 2020
και GRASSROOTS CHARTER.

2.

Η Ε.Π.Ο. τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο των προπονητών ανά κατηγορία.

3.

Η Σχολή έχει δική της σφραγίδα με την επωνυμία της που συμπεριλαμβάνει το έμβλημα
και το λογότυπο της Ε.Π.Ο.
ΑΡΘΡΟ 13
UEFA Convention και Σχολές Σ.Ε.Φ.Α.Α.

1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού, οι
πτυχιούχοι των Σ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι. που έχουν υπογράψει την ειδική σύμβαση
Ε.Π.Ο.- Σ.Ε.Φ.Α.Α. δύνανται να λαμβάνουν δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου,
εφόσον το πρόγραμμα ειδικότητας των ανωτέρω τμημάτων είναι εναρμονισμένο στα
ελάχιστα

περιεχόμενα

σύμφωνα

με

τη

σύμβαση

CONVENTION

2010,

CONVENTION 2015 και CONVENTION 2020, ως και το σχετικό μνημόνιο των οκτώ
θέσεων της συμφωνίας ΕΠΟ - UEFA JIRA PANEL και πληρούν τις προϋποθέσεις για
φοίτηση σε σχολή UEFA B (έγγραφα UEFA προς Ε.Π.Ο. 12 Ιουνίου 2006 και 30
Ιουνίου 2007) και UEFA C.
2.

Η κατανομή των διπλωμάτων UEFA B και UEFA C στις σχολές Σ.Ε.Φ.Α.Α. που έχουν
υπογράψει σχετική σύμβαση με την Ε.Π.Ο. ορίζεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. μετά από
εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και είναι πάντα συνάρτηση του συνολικού αριθμού
των σπουδαστών των Σ.Ε.Φ.Α.Α. του τελευταίου εξαμήνου με τον αριθμό των
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σπουδαστών που έχουν επιλέξει ως κύρια ειδικότητα το ποδόσφαιρο. Ο μέγιστος
αριθμός των διπλωμάτων UEFA B και UEFA C που απονέμεται στους επιτυχώς
αποφοιτήσαντες σπουδαστές δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος των ογδόντα οχτώ
διπλωμάτων ( 44 UEFA B 44 UEFA C) για κάθε ακαδημαϊκό έτος για όλες τις
Σ.Ε.Φ.Α.Α.
ΑΡΘΡΟ 14
Τελική Διάταξη
Για κάθε θέμα που προκύπτει πριν, κατά και μετά τη λειτουργία της Σχολής και που δεν
προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, επιλαμβάνεται η Τεχνική Επιτροπή, που
εισηγείται σχετικά στην Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. η οποία και αποφασίζει στο πλαίσιο του ορθού και
του δίκαιου.
Ο παρών κανονισμός που έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις
αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA, ισχύει όπως
τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. στη
συνεδρίαση της 19ης Αυγούστου 2020 (αριθ. 41).

Αθήνα, Αύγουστος 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ
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