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ΑΡΘΡΟ 1
1.
1.
Το επάγγελμα του προπονητή κολυμβήσεως ή
υδατοσφαιρίσεως ή καταδύσεων στην Ελλάδα έχει το δικαίωμα να εξασκήσει ο
κάτοχος σχετικού διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής της ημεδαπής με την
απαραίτητη όπως προϋπόθεση ότι θα του χορηγηθεί η απαιτούμενη για το
σκοπό αυτό άδεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) όπως ορίζει ο
Νόμος.
2.
2.
Επίσης αυτά τα επαγγέλματα έχει το δικαίωμα να εξασκήσει
και ο κάτοχος σχετικού διπλώματος για κάθε ένα από αυτά, ανεγνωρισμένης
Σχολής της αλλοδαπής, εφ' όσον όμως το δίπλωμά του αναγνωρισθεί από
ειδική επιτροπή η οποία συγκροτείται για το σκοπό αυτό με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και πάρει την κατά τα προαναφερόμενα άδεια
Γ.Γ.Α.
3.
3.
Δεν απαιτείται η άδεια της Γ.Γ.Α. προκειμένου για την
εξάσκηση του επαγγέλματος του προπονητή κολυμβήσεως ή υδατοσφαιρίσεως
ή καταδύσεων από τους πτυχιούχους της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής
Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.) όπως ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 2
Όσοι ασκούν το επάγγελμα του προπονητή κολυμβήσεως ή
1.
1.
υδατοσφαιρίσεως ή καταδύσεων κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις,
υπάγονται στον παρόντα κανονισμόν, εφ' όσον είναι μέλη του Συνδέσμου
Ελλήνων Προπονητών Κολυμβήσεως
Υδατοσφαιρίσεως
Καταδύσεων
(Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.), που εδρεύει στην Αθήνα.
2.
2.
Στις υποχρεώσεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται και
όσοι εκ των νόμιμα εξασκούντων το επάγγελμα του προπονητή κολυμβήσεως ή
υδατοσφαιρίσεως ή καταδύσεων δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο, μέλη του
Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.

ΑΡΘΡΟ 3
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τα πάσης φύσεως
1.
1.
Σωματεία ή Ιδρύματα ή Ομοσπονδίες και από την Ε.Κ.Ο.Φ. προσώπων τα
οποία δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ως προπονητών.

2.
2.
Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω
απαγορευτικής διατάξεως και έπειτα από καταγγελία του Διοικ. Συμβουλίου του
Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ., επιβάλλεται από την Ε.Κ.Ο.Φ. στο Σωματείο πρόστιμο
30.000δρχ., το οποίο μέχρι που να κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος σε ειδικό λογαριασμό ενισχύσεως αναξιοπαθούντων κ.λ.π. μελών του
Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. ή των οικογενειών τους, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του
Σωματείου αυτού σε πάσης φύσεως αγώνες, εκτός εάν το Σωματείο δηλώσει
εγγράφως στην Ε.Κ.Ο.Φ. ότι δέχεται να κατακρατηθεί το ποσό αυτό από την
ετήσια οικονομική του ενίσχυση της Γ.Γ.Α. και ότι θα συμμορφωθεί στον
κανονισμό και δεν θα χρησιμοποιήσει προπονητές που δεν πληρούν τις
παραπάνω προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 4
1.
1.
Οι προπονητές έχουν ως έργο αυτών την εκγύμναση και
προετοιμασία εις την φυσική και αθλητική κατάσταση την προετοιμασία και
προπόνηση τεχνικής και τακτικής μορφής, την ηθική και κοινωνική
διαπαιδαγώγηση των αθλητών, την συγκρότηση και διεύθυνση των ομάδων του
Σωματείου, οργάνωση της προπονήσεως κ.λ.π.
2.
2.
Είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν τις ομάδες των συλλόγων
που έχουν αναλάβει την προπόνηση, οφείλουν να μεριμνούν δια την
παρακολούθηση της καλής συμπεριφοράς των αθλητών, εντός του
κολυμβητηρίου και να παρίστανται σε όλους τους αγώνες της ομάδας που
προπονούν. Ρητώς απαγορεύεται η παραμονή κατά την διεξαγωγή αγώνων
εντός του αγωνιστικού χώρου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο
κανονισμός της Ε.Κ.Ο.Φ.
3.
3.
Οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο ή τον υπό του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου στο οποίο υπηρετούν εντεταλμένο για
την πορεία της προόδου των αθλητών και προτείνουν σε αυτούς τις ηθικές
ανταμοιβές τις οποίας κρίνουν αναγκαίες και δικαιολογημένες για τους αθλητές
των.

ΑΡΘΡΟ 5
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δι' αποφάσεως και δαπάναις αυτής ιδρύει
Σχολές προπονητών μόνιμες ή περιοδικές για απόκτηση Πτυχίου Α', Β', Γ'
κατηγορίας. Με την αυτή απόφαση ρυθμίζονται τα της λειτουργίας των ανωτέρω
Σχολών.

ΑΡΘΡΟ 6
Οι προπονητές, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και
αναλόγως των περιπτώσεων και των προσόντων τους υπάγονται σε κατηγορίες
ως κάτωθι :
1.
1.
Οι πτυχιούχοι της Ε.Α.Σ.Α. καθώς και οι αναλόγου Σχολής του
εξωτερικού ή Εσωτερικού, που ειδικεύτηκαν στην Κολύμβηση ή την

Υδατοσφαίριση ή τις Καταδύσεις, μετά από ευδόκιμη υπηρεσία στο επάγγελμα
του προπονητή επί μίαν εξαετία, υπάγονται στην Α' Κατηγορία, όπως επίσης
στην Α' Κατηγορία κατατάσσονται και οι χωρίς πτυχίο ασκούντες ήδη το
επάγγελμα του προπονητή το ελάχιστο επί δεκαετία ευδόκιμα.
2.
2.
Προπονητές της προηγούμενης παραγράφου (1) που
συγκεντρώνουν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν τουλάχιστον
τριετή ευδόκιμη υπηρεσία στο επάγγελμα του προπονητή, κατατάσσονται στη
Β' Κατηγορία, όπως επίσης στη Β' Κατηγορία κατατάσσονται και οι χωρίς
πτυχίο ασκούντες ήδη το επάγγελμα του προπονητή επί πενταετία ευδόκιμα.
3.
3.
Οι πτυχιούχοι της Ε.Α.Σ.Α. ή αναλόγου Σχολής του
εξωτερικού που ειδικεύτηκαν στην Κολύμβηση ή την Υδατοσφαίριση ή τις
Καταδύσεις, υπάγεται απ' ευθείας στη Β' Κατηγορία, εφ' όσον δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου (1).
4.
4.
Οι πτυχιούχοι της Ε.Α.Σ.Α. ή αναλόγου Σχολής του
εξωτερικού χωρίς ειδικότητα στην Κολύμβηση ή την Υδατοσφαίριση ή τις
Καταδύσεις υπάγονται στην Γ' Κατηγορία.
Κάθε άλλη περίπτωση υπάγεται στην Γ' Κατηγορία.
5.
5.
Η προαγωγή από μια κατηγορία στην άλλη θα γίνεται μόνο με την απόκτηση
του σχετικού πτυχίου προπονητή και έπειτα από ευδόκιμη εργασία τριών
αγωνιστικών περιόδων, σε κάθε κατηγορία με απόφαση της Επιτροπής
Προπονητών Δραστηριότητος (Ε.Π.Δ.), εντός μηνός από της αιτήσεως του
ενδιαφερομένου και ανακοινώσεως της αποφάσεως αυτής στην Ε.Κ.Ο.Φ., εντός
δεκαημέρου.
Η ειδίκευση εις την κολύμβηση ή υδατοσφαίριση ή καταδύσεις (Σχολών
εξωτερικού ή εσωτερικού).

ΑΡΘΡΟ 7
Η απόκτηση των ανωτέρω πτυχίων παρέχει το δικαίωμα στους κατόχους
αυτών, να συμβάλλονται με Σωματεία εγγεγραμμένα στην δύναμη της Ε.Κ.Ο.Φ.
με τις κατωτέρω προϋποθέσεις :
1.
1.
Πτυχίο Γ' Κατηγορίας, επιτρέπει στον κάτοχό του να διδάσκει
και να προπονεί σε όλους τους συλλόγους δυνάμεως Ε.Κ.Ο.Φ., εκτός των
ομάδων Υδατοσφαιρίσεως Ανδρών Α' Εθνικής Κατηγορίας.
2.
2.
Πτυχίο της Β' Κατηγορίας, επιτρέπει στον κάτοχό του, όλες τις
περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου α' και να προσλαμβάνεται ως
βοηθός ομοσπονδιακού προπονητή κολυμβήσεως, υδατοσφαιρίσεως,
καταδύσεων και ως βοηθός προπονητού υδατοσφαιρίσεως Ανδρών Α' Εθνικής
Κατηγορίας.
3.
3.
Το πτυχίο της Α' Κατηγορίας επιτρέπει στον κάτοχό του όλες
τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων α' και β' και επίσης να
προσλαμβάνεται ως προπονητής υδατοσφαιρίσεως Ανδρών Α' Εθνικής
Κατηγορίας, ως Ομοσπονδιακός προπονητής
τεχνικός σύμβουλος
Κολυμβήσεως, υδατοσφαιρίσεως, καταδύσεων και να διδάσκει στις Σχολές
προπονητών.
4.
4.
Σε περίπτωση που η ομάδα υδατοσφαιρίσεως Ανδρών ενός
Σωματείου ανέρχεται από την Β' εις την Α' Εθνικήν Κατηγορίαν, τότε ο
προπονητής της μπορεί να εξακολουθήσει να την προπονεί, ασχέτως

Κατηγορίας πτυχίου, για το διάστημα που αυτή παραμένει στην Α' Εθνική
Κατηγορία.
5.
5.
Οι προσλαμβανόμενοι ως «Μάνατζερ» ή τεχνικοί Σύμβουλοι
από τα πάσης φύσεως Σωματεία πρέπει να είναι προπονητές Α' Κατηγορίας
κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8
1.
1.
Οι προπονητές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό
δικαιούνται να συμβάλλονται με την Ε.Κ.Ο.Φ., ή με Ομοσπονδίες ή με Ιδρύματα
ή με τα Σωματεία της δυνάμεως της Ε.Κ.Ο.Φ. με συμβόλαια εργασίας τα οποία
επικυρώνονται από την Ε.Κ.Ο.Φ. κατόπιν εισηγήσεως προς αυτήν της Ε.Π.Δ., η
Δε αμοιβή αυτών δεν μπορεί να είναι κατώτερη της καθοριζομένης κατ' έτος
κατόπιν αποφάσεως της Γ.Γ.Α. που θα εκδίδεται μετά από εισήγηση της
Ε.Κ.Ο.Φ. και του Συνδέσμου Προπονητών.
Κανείς δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες προπονητή χωρίς σύνταξη του
οικείου συμβολαίου εργασίας κεκυρωμένου από την Ε.Κ.Ο.Φ.
Η Ε.Κ.Ο.Φ. μπορεί να αρνηθεί την επικύρωση των συμβολαίων εργασίας,
μόνον εφ' όσον οι όροι δεν είναι σύμφωνοι με το Νόμο και τον παρόντα
κανονισμό.
2.
2.
Οι προπονητές που συμπλήρωσαν το 65ον έτος της ηλικίας
τους δεν μπορούν να εξακολουθήσουν να ασκούν το επάγγελμα.
3.
3.
Κάθε Σωματείο ή Ε.Κ.Ο.Φ. ή Ίδρυμα πάσης φύσεως που
χρησιμοποιούν προπονητές με αμοιβή, υποχρεούνται να τηρεί τους κανόνες της
εργατικής Νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 9
1.
1.
Οι προπονητές Α' Β' και Γ' Κατηγορίας, που είναι
συμβεβλημένοι με σωματεία της δυνάμεως της Ε.Κ.Ο.Φ. παρακολουθούν τα
υπό της Γ.Γ.Α. σε συνεργασία με την Ε.Κ.Ο.Φ. και τον Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. περιοδικώς
οργανούμενα πάσης φύσεως σεμινάρια επιμορφώσεως ή διαλέξεις σχετικές με
την επαύξηση ή τελειοποίηση των γνώσεών των.
Οι αρνούμενοι την συμμετοχή των σε αυτά εφ' όσον έχουν κληθεί ή
απουσιάζουν αδικαιολόγητα υπόκεινται στις ποινές της επίπληξης ή της
αφαιρέσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος.
Τα Σωματεία υποχρεούνται να διευκολύνουν την συμμετοχή
2.
2.
των προπονητών των στις προαναφερθείσες επιμορφωτικές εκδηλώσεις
εσωτερικού ή εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 10
1.
1.
Κάθε οικονομική διαφορά μεταξύ Σωματείου
επιλύεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου από
Προπονητικής Δραστηριότητας το αργότερο μέσα σε ένα
κατάθεση της αίτησης στην Ε.Κ.Ο.Φ. Κατά της αποφάσεως

και προπονητή,
την Επιτροπή
μήνα από την
της Επιτροπής

επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικ. Συμβουλίου της Ε.Κ.Ο.Φ. μέσα σε 10
ημέρες από την κοινοποίηση και η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη.
2.
2.
Για την υπαγωγή των παραπάνω διαφορών στην
αρμοδιότητα της Ε.Π.Δ. πρέπει :
α) Να περιέχεται ρητός όρος στη μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών
σύμβαση αναφορικά με την υπαγωγή των οικονομικών διαφορών που
προκύπτουν από την σύμβασή τους στην Ε.Π.Δ.
β) Να έχει κοινοποιηθεί στην Ε.Π.Δ. αντίγραφο της συμβάσεως μέσα
αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της από οποιοδήποτε
από τους συμβαλλομένους.
γ) Απαγορεύεται να γίνει δεκτή οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής
Σωματείου σε πάσης φύσεως αγώνες, εφ' όσον υπάρχει οικονομική οφειλή
απέναντι σε προπονητή προερχόμενη από αμετάκλητη απόφαση της Ε.Π.Δ.

ΑΡΘΡΟ 11
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Ο.Φ. και το Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. δύναται
να εισηγηθούν στην Γ.Γ.Α., με αιτιολογημένη απόφαση τη στέρηση του
δικαιώματος του ασκείν τα καθήκοντα του προπονητή για ορισμένο χρόνο ή
οριστικά ή την επιβολή ποινής εγγράφου επιπλήξεως ή πρόστιμον μέχρι
10.000δρχ. εφ' όσον αποδειχθεί ότι αυτός με την εν γένει συμπεριφορά του έχει
καταστεί ακατάλληλος να ασκεί τα καθήκοντα αυτά, ή περιέπεσε σε αδίκημα
ηθικής τάξεως ή παραβάσεως των Κανονισμών του Συνδέσμου ή των
κανονισμών της Ε.Κ.Ο.Φ. εις αδίκημα διασύρον το άθλημα.

ΑΡΘΡΟ 12
Σωματεία μετέχοντα σε πάσης φύσεως Πρωταθλήματα υποχρεούνται να
ορίζουν με έγγραφο προς την Ε.Κ.Ο.Φ. τους συμβαλλομένους προπονητές
αυτών πριν της συμμετοχής τους στους πάσης φύσεως αγώνες αλλιώς η
συμμετοχή τους δεν θα επιτρέπεται.
Ο ορισμός αυτός πρέπει να έχει ταχυδρομηθεί προς την Ε.Κ.Ο.Φ. με
συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι της προηγουμένης ημέρας της
διεξαγωγής της πρώτης ημέρας των αγώνων, ενώ για τους υπόλοιπους αγώνες
ισχύουν μόνον η δήλωση του ονόματος του προπονητή στην αγωνόδικο
επιτροπή, εφ' όσον η σύμβαση του προπονητή ισχύει. Κάθε αλλαγή προπονητή
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό θα γνωστοποιείται εγγράφως στην
Ε.Κ.Ο.Φ.

ΑΡΘΡΟ 13
Οι προπονητές που συμβάλλονται με Σωματεία ή Ομοσπονδίες ή Ιδρύματα
ή με την Ε.Κ.Ο.Φ. οφείλουν να αποστείλουν για επικύρωση στην Ε.Κ.Ο.Φ. τα
συμβόλαιά τους μέσα σε ένα μήνα από της υπογραφής. Την αυτή υποχρέωση
έχουν και τα Σωματεία. Παράλειψη της επικυρώσεως του Συμβολαίου στερεί

τους συμβαλλομένους του δικαιώματος προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 10
του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 14
Για να είναι μια σύμβαση ισχυρή μεταξύ Σωματείου, Ομοσπονδίας,
Ιδρύματος και Ε.Κ.Ο.Φ. και προπονητή πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο
του τελευταίου οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
α) Να υπάγεται σε μια των κατηγοριών Α', Β' και Γ' του παρόντος
Κανονισμού.
β) Να αναφέρεται ρητώς στη Σύμβαση ότι οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται από
τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 15
Προπονητής συμβαλλόμενος άπαξ με Σωματείο ή Ομοσπονδία ή Ίδρυμα ή
Ε.Κ.Ο.Φ. απαγορεύεται να είναι αθλητής, εν ενεργεία του αυτού ή άλλου
Σωματείου για πάντα. Η παράβαση του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την
αφαίρεση της άδειας του επαγγέλματος του προπονητή από την Γ.Γ.Α. κατόπιν
εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Ο.Φ. ή του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.
Του παρόντος άρθρου και μέχρι της 1.1.1983 εξαιρούνται τα Σωματεία της
Υδατοσφαιρίσεως, εκτός της Α' Εθνικής Κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 16
Κανείς προπονητής δεν δύναται να συμβληθεί με περισσότερα του ενός
Σωματεία ή με την Ε.Κ.Ο.Φ. ή άλλη Ομοσπονδία ή Ίδρυμα. Προπονητής
συμβεβλημένος με ένα Σωματείο ή με την Ε.Κ.Ο.Φ. ή Ομοσπονδία ή Ίδρυμα
δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του έστω και χωρίς αμοιβή σε άλλο.
Παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται την επιβολή ποινής αναστολής της
ισχύος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος για ένα έτος με απόφαση της Γ.Γ.Α.
κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Ο.Φ. ή του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.
ΑΡΘΡΟ 17
Η Επιτροπή Προπονητικής Δραστηριότητας (Ε.Π.Δ.) συγκροτείται με
απόφαση της Γ.Γ.Α.
α) Από ένα μέλος της Ε.Κ.Ο.Φ. υποδεικνυόμενο από αυτή, ως
Πρόεδρος.
β) Από ένα μέλος από τους αρμοδίους υπαλλήλους της Γ.Γ.Α.
γ) Από ένα μέλος του Διοικ. Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.
υποδεικνυόμενο από το Σύνδεσμο.
Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς.
Η θητεία της Επιτροπής, που είναι και άμισθος, ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ.
της Ε.Κ.Ο.Φ. εκτίς ή αν ανακληθεί με απόφαση της Γ.Γ.Α.

ΑΡΘΡΟ 18
Κανείς δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα προπονητή εφ' όσον γι' αυτόν
υφίσταται κώλυμα από τα αναφερόμενα άρθρα 6 του Νόμου 75/75 και του
άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού.
Προσόντα που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου προπονητού κατά
περίπτωση εκτός των ήδη κατόχων αδείας προπονητού της Γ.Γ.Α. είναι τα εξής
:
α) Για την απόκτηση πτυχίου Α' Κατηγορίας, πρέπει ο υποψήφιος να έχει
απολυτήριο Γυμνασίου παλιού τύπου ή απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης Σχολής.
β) Για την απόκτηση πτυχίου προπονητού Β' Κατηγορίας πρέπει ο
υποψήφιος να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου νέου τύπου ή
αποδεικτικά αποφοιτήσεως της Γ' Τάξεως του Γυμνασίου παλαιού τύπου.
γ) Για την απόκτηση πτυχίου προπονητού Γ' Κατηγορίας πρέπει ο
υποψήφιος να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου νέου τύπου ή
αποδεικτικά αποφοιτήσεως της Γ' Τάξεως του Γυμνασίου παλαιού τύπου.
Για την απόκτηση πτυχίου προπονητή οποιασδήποτε τάξεως πρέπει να
υφίστανται και οι προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 19
Η πρόσληψη αλλοδαπών προπονητών απαγορεύεται. Η Ομοσπονδία και τα
Σωματεία Α' Κατηγορίας υδατ/σεως που χρησιμοποιούν αλλοδαπούς κατ'
εξαίρεση μετά από έγκριση της Γ.Γ.Α υποχρεούνται να :
Α) Παρακρατούν από τις μηνιαίες αποδοχές τούτων ποσοστό 6% το οποίο
και θα αποδίδεται στον εν Αθήναις Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών
Κολυμβήσεως, Υδατοσφαιρίσεως, Καταδύσεων και θα κατατίθεται στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος σε ειδικό λογαριασμό δαπανών για την αντιμετώπιση των
λειτουργικών αναγκών του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.
Β) Στην περίπτωση που ένα Σωματείο δεν εκπληρώνει την παραπάνω
υποχρέωση, η παρακράτηση του ποσοστού που αναλογεί θα γίνεται από το
ποσό των ετήσιων επιχορηγήσεων της Γ.Γ.Α. προς το Σωματείο αυτό, κατόπιν
προτάσεως του Διοικ. Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.
Γ) Συνεργάτες των αλλοδαπών προπονητών πρέπει να είναι Α' Κατηγορίας
Έλληνες προπονητές της ημεδαπής.
Δ) Οι μεταξύ των ξένων προπονητών και των Σωματείων και της Ε.Κ.Ο.Φ.
σχέσεις, ακολουθούν τον παρόντα κανονισμό εκτός του άρθρου 2 του παρόντος
κανονισμού.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
1.
Η απόφαση αυτού του κανονισμού Προπονητών
Κολυμβήσεως, Υδατοσφαιρίσεως, Καταδύσεων αρχίζει να ισχύει από το
επόμενο αγωνιστικό έτος, μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2.
2.
Οι άδειες εξασκήσεως του επαγγέλματος του Προπονητή
Κολυμβήσεως, Υδατοσφαιρίσεως, Καταδύσεων που έχουν χορηγηθεί μέχρι την

δημοσίευση του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.
3.
Καμία άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Προπονητή
Κολυμβήσεως, Υδατοσφαιρίσεως, Καταδύσεων δεν μπορεί να χορηγηθεί εκτός
των όσων προϋποθέσεων ο παρών κανονισμός ορίζει από την δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι μέχρι τώρα προπονητές με εισήγηση του Συνδέσμου να
4.
4.
εγγραφούν μέσα σε 2 μήνες από της δημοσιεύσεως του παρόντος Κανονισμού,
κατόπιν αξιολογήσεως από την Ε.Π.Δ. σε επετηρίδα Α', Β', Γ' Κατηγορίας,
αναλόγως των προσόντων των και της μέχρι τώρα θητείας των στο άθλημα. Η
επετηρίδα αυτή αφού ανακοινωθεί στην Ε.Κ.Ο.Φ. καθίσταται υποχρεωτική για
όλους σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

