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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ  
ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, 

 
παρουσίασε το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA το 1998, προκειµένου να 
προωθήσει την ενσωµάτωση, ιδιαιτέρως δε την ελεύθερη διακίνηση των εργαζοµένων, 
θεµελιώνοντας ένα γενικό σύστηµα για την κοινή αναγνώριση της επιµόρφωσης και της 
εκπαίδευσης στο ποδόσφαιρο των οµοσπονδιών µελών της UEFA. 
 
Ένας από τους στόχους του αρχικού Προγράµµατος Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA (έκδοση 
1998)1 επιτεύχθηκε στο τέλος του 2008 όταν το σύνολο των 53 οµοσπονδιών µελών της UEFA 
υπέγραψαν την αρχική Σύµβαση (έκδοση 1998) ή την αναθεωρηµένη έκδοσή της (έκδοση 2004)2 
και έτσι έγιναν µέρη της Σύµβασης της UEFA για την Κοινή Αναγνώριση Προσόντων 
Προπονητικής. 
 
Οι αρχικές προθέσεις της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA (έκδοση 1998) ισχύουν ακόµη και 
εφαρµόζονται στην παρούσα έκδοση της Σύµβασης. 
 
∆εδοµένου ότι η αµοιβαιότητα ήδη υπήρχε µεταξύ ορισµένων Ευρωπαϊκών χωρών µε διµερείς 
συµφωνίες, και δεδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκαθιδρύσει ένα γενικό σύστηµα για την 
αναγνώριση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την Οδηγία 92/51, όπου 
προβλέπεται το νοµικό πλαίσιο για την τυποποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης προπονητών 
στην Ευρώπη, το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA συνέχισε και συνεχίζει να 
επεκτείνει αυτές τις ρυθµίσεις σε περισσότερες κατηγορίες ποδοσφαίρου και διαφορετικά επίπεδα 
προπονητικής, αγκαλιάζοντας µε αυτό τον τρόπο όλες τις οµοσπονδίες µέλη της UEFA. 
 
Συµφωνείται ότι οι διαφορές µεταξύ των υφιστάµενων Ευρωπαϊκών προγραµµάτων κατάρτισης 
και διπλωµάτων εµπόδιζαν την ελεύθερη διακίνηση των προπονητών. Ενώ σε ορισµένα εθνικά 
συστήµατα οι προπονητές πρέπει να έχουν δίπλωµα προκειµένου να εξασκήσουν το επάγγελµά 
τους, άλλες χώρες που δεν διαθέτουν σύστηµα εκπαίδευσης έχουν επωφεληθεί και συνεχίζουν 
να επωφελούνται από την δοµή και το επίπεδο της κατάρτισης που εποπτεύεται ή εγκρίνεται από 
τις αρχές που είναι υπεύθυνες για αυτό το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA, 
παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό εγγυήσεις ισότιµες µε αυτές που παρέχονται για τα νοµοθετικά 
κατοχυρωµένα επαγγέλµατα. 
 
Συµφωνείται ότι η δηµοκρατική και αποτελεσµατική λειτουργία ενός ενοποιηµένου Ευρωπαϊκού 
προγράµµατος προπονητικής, το οποίο στηρίζει η UEFA ως εγγυητής, ενισχύει την διαφάνεια της 
αγοράς εργασίας και βελτιώνει την κοινή εµπιστοσύνη και τα αισθήµατα αλληλεγγύης µεταξύ των 
διαφόρων οµοσπονδιών µελών. Κάνοντάς το, το ενοποιηµένο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
προπονητικής που έχει δηµιουργηθεί σε όλη την Ευρώπη, έχει επιφέρει µία αποδοχή και ισότητα 
µεταξύ των διαφόρων εθνικών προγραµµάτων, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την ιστορία και τις 
παραδόσεις της κάθε οµοσπονδίας µέλους. Από αυτή την άποψη, αυτό το πρόγραµµα λειτουργεί 
ως µία ώθηση του ποδοσφαίρου και ως ενθάρρυνση δηµιουργίας διεθνών επαφών µε σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών που θα έπρεπε επίσης να επιδιωχθούν για αθλητικούς και 
κοινωνικούς λόγους. 

                                          
1 Η Έκδοση 1 εγκρίθηκε νόµιµα από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στην συνεδρίασή της την 6 
∆εκεµβρίου 1997 και υπογράφηκε πρώτη φορά την 19 Ιανουαρίου 1998 από τα ακόλουθα µέλη της UEFA: 
Γερµανία (DEN), Γαλλία (FRA), Γερµανία (GER), Ιταλία (ITA), Ολλανδία (NED) και Ισπανία (ESP). 
2 Η Έκδοση 1 εγκρίθηκε νόµιµα από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στην συνεδρίασή της την 16 
∆εκεµβρίου2004. 
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Συµφωνείται ότι η σηµασία της επιµόρφωσης ως βάση για κάθε µορφή δραστηριότητας, 
ιδιαιτέρως δε η ανάγκη ύπαρξης ενοποιηµένων προτύπων προπονητικής που εγγυώνται την 
ποιότητα της απόδοσης των Ευρωπαίων προπονητών, δεν πρέπει να υποτιµηθεί. Η νοµοθεσία 
περί επιµόρφωσης και κατάρτισης προπονητών προστατεύει τους ποδοσφαιριστές από την 
έκθεση σε ανειδίκευτους προπονητές που θα µπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
σωµατική, ψυχολογική και τεχνική τους ανάπτυξη. 
 
Συµφωνείται ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί µία σηµαντική δραστηριότητα αναψυχής και µία 
εξαιρετικά δηµοφιλή µορφή λαϊκής ψυχαγωγίας. Το πρόγραµµα αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της θέσης και στην επιµόρφωση των προπονητών οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του 
αθλήµατος. 
 
Το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί άρτια καταρτισµένους επαγγελµατίες και ερασιτέχνες 
τεχνικούς, µέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, οι δε δοµές που διαθέτει η UEFA πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις του παιχνιδιού σήµερα στα πλαίσια ενός εξαιρετικά 
ανταγωνιστικού κόσµου. 
 
Ως εκ τούτου, η UEFA θα επεκτείνει την υφιστάµενη επιλογή προπονητικών προσόντων από τα 
τρία αρχικά διπλώµατα (∆ίπλωµα UEFA B, UEFA A και UEFA Pro) προκειµένου να 
συµπεριληφθεί, ως πρώτο βήµα, ένα πιο συγκεκριµένο δίπλωµα νεανικού ποδοσφαίρου. Στο 
µέλλον ενδέχεται να ακολουθήσουν πρόσθετα εξειδικευµένα διπλώµατα. Η UEFA ενδέχεται να 
εξετάσει το ενδεχόµενο διπλωµάτων προπονητικής για όποια κατηγορία ποδοσφαίρου θεωρείται 
απαραίτητη και θα καθορίσει τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής που απαιτούνται για κάθε 
προσφερόµενο επίπεδο προπονητικής, όπως επίσης και άλλες διατάξεις υλοποίησης για την 
οµαλή εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης. 
 
Οµοίως συµφωνείται ότι η µελλοντική ποιότητα του ποδοσφαίρου επαφίεται σε µεγάλο βαθµό στα 
χέρια των προπονητών. Έχουν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 
ποδοσφαιριστών και στην έκβαση των αγώνων. Κατά συνέπεια, ο σκοπός του Προγράµµατος 
Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA οφείλει να είναι η βοήθεια στους προπονητές να αναδείξουν 
το ταλέντο των ποδοσφαιριστών, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό ότι η αξία του ποδοσφαίρου 
θα παραµένει σε εν σταθερά υψηλό επίπεδο. Επιπρόσθετα, είναι σηµαντικό να διατηρήσουµε και, 
εάν είναι δυνατό, να βελτιώσουµε το επίπεδο της προπονητικής στην Ευρώπη µέσω της 
επανακατάρτισης, η οποία θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα ενός ολοκληρωµένου 
συστήµατος επιµόρφωσης προπονητών. 
 
Ενόψει των παραπάνω και των αποτελεσµάτων που επιτεύχθηκαν µέχρι τώρα από την Σύµβαση 
Προπονητικής UEFA (εκδόσεις 1998 και 2004), 
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Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ  
ΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ,  

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ: 
 
 

Άρθρο 1 – Εύρος εφαρµογής 
1. Η Σύµβαση Προπονητικής UEFA 2009 (εφεξής Σύµβαση) ισχύει για την εδαφική επικράτεια 

της UEFA επί κάθε οµοσπονδίας µέλους της UEFA η οποία την έχει υπογράψει νοµίµως. 
2. Όποια οµοσπονδία µέλος της UEFA έχει υπογράψει είτε την έκδοση του 1998 είτε την 

έκδοση του 2004 της Σύµβασης Προπονητικής UEFA, έχει δικαίωµα να αποτελέσει µέρος 
της παρούσας Σύµβασης. 

3. Η Σύµβαση αποτελεί την νοµική βάση ενός Πανευρωπαϊκού Προγράµµατος Επιµόρφωσης 
Προπονητών υπό την αιγίδα της UEFA, διέπει δε την σχέση µεταξύ των µερών της 
σύµβασης τα οποία συµφωνούν σε κοινούς στόχους, δικαιώµατα και καθήκοντα, όπως 
επίσης και τις λοιπές διατάξεις που περιγράφονται παρακάτω. 

4. Η οδηγία της UEFA που διέπει την Σύµβαση Προπονητικής UEFA (εφεξής Οδηγία) 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης και περιέχει όλες διατάξεις που απαιτούνται 
για την υλοποίηση και την εφαρµογή της. 

5. Η Οδηγία προσδιορίζει το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA και τα διπλώµατα 
προπονητικής UEFA που είναι δυνατόν να αποκτηθούν µέσω του συστήµατος 
επιµόρφωσης προπονητών, τα αντίστοιχα ελάχιστα κριτήρια που αντιστοιχούν σε κάθε 
κατηγορία αυτών των διπλωµάτων, και όποιες άλλες διατάξεις απαιτούνται προκειµένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που ορίστηκαν και για την υλοποίηση και εφαρµογή της Σύµβασης.  

 
 

Άρθρο 2 – Στόχοι 
Η UEFA και οι συνυπογράφουσες οµοσπονδίες συµφωνούν να: 
1. ∆ηµιουργήσουν και υποστηρίξουν ένα Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA για 

επαγγελµατικό, ερασιτεχνικό και νεανικό ποδόσφαιρο και για οποιαδήποτε περαιτέρω 
κατηγορία ποδοσφαίρου εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA µετά από 
πρόταση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA. 

2. ∆ηµιουργήσουν διαφορετικά επίπεδα διπλωµάτων προπονητικής για κάθε µεµονωµένη 
κατηγορία ποδοσφαίρου και εγγυηθούν ένα ενιαίο επίπεδο επιµόρφωσης που θα βασίζεται 
σε πάγια ελάχιστα κριτήρια της UEFA που θα ορίζονται από την Επιτροπή Ανάπτυξης και 
Τεχνικής Συνδροµής της UEFA µετά από πρόταση της Επιτροπής Jira της UEFA. 

3. Αναγνωρίζουν κάθε εθνικό δίπλωµα προπονητικής που εκδίδεται σύµφωνα µε τα 
προκαθορισµένα ελάχιστα κριτήρια της UEFA, µέσα στον κύκλο των οµοσπονδιών που 
συνυπογράφουν την Σύµβαση. 

4. Συνδράµουν στην αναβάθµιση των προτύπων των εκπαιδευτικών κύκλων κατάρτισης των 
προπονητών στις οµοσπονδίες µέλη της UEFA, προκειµένου να εγκαθιδρυθεί και 
διατηρηθεί η θέση και η εµπειρία των Ευρωπαίων προπονητών µέσω του οχήµατος ενός 
συστήµατος επιµόρφωσης Ευρωπαίων προπονητών υψηλού επιπέδου. 

5. Συνδράµουν τις αρµόδιες επιτροπές και την διοίκηση της UEFA στην περαιτέρω ανάπτυξη 
του υφιστάµενου Προγράµµατος Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA. 

6. Αναγνωρίζουν ότι τα αρµόδια όργανα της UEFA µπορούν κατά καιρούς, να προτείνουν 
τροποποιήσεις στην παρούσα Σύµβαση και την Οδηγία της. 
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7. Προωθήσουν την επιµόρφωση των προπονητών και προσφέρουν εκπαιδευτικούς κύκλους 
προκειµένου να βοηθήσουν τις οµάδες και τις οµοσπονδίες µέλη να συµµορφωθούν µε 
τους αντικειµενικούς σκοπούς του συστήµατος αδειοδότησης οµάδων της UEFA. 

8. Παράσχουν συµβουλές και υποστήριξη σε κάθε µέλος της ποδοσφαιρικής οικογένειας 
αναφορικά µε το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA. 

 
 

Άρθρο 3 – Αρµόδια όργανα 
1. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA εγκρίνει, τροποποιεί και ερµηνεύει την παρούσα 

Σύµβαση και λαµβάνει οριστικές αποφάσεις σύµφωνα µε το Άρθρο 12 της παρούσας 
Σύµβασης.  

2. Ο Γενικός Γραµµατέας της UEFA εγκρίνει, τροποποιεί και ερµηνεύει την Οδηγία. 
3. Ο Οργανωτικός Κανονισµός της UEFA προσδιορίζει τις αποστολές και εξουσία λήψης 

αποφάσεων που διαθέτει η Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA και η 
Επιτροπή Jira της UEFA από την άποψη αυτή. Μπορεί να ορίζει περαιτέρω αρµόδια 
όργανα που εµπλέκονται στην υλοποίηση και στην εφαρµογή της Σύµβασης Προπονητικής 
UEFA, συµπεριλαµβανοµένης της Οδηγίας της. 

 
 

Άρθρο 4 – Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA και ιδιότητα µέλους 
1. Η παρούσα Σύµβαση ορίζει το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA όπως 

επίσης και την σχέση µεταξύ της UEFA και των οµοσπονδιών που συνυπογράφουν την 
Σύµβαση. 

2. Μέσω αυτής της Σύµβασης, η UEFA προσφέρει συγκεκριµένα προγράµµατα επιµόρφωσης 
προπονητών για διαφορετικές κατηγορίες ποδοσφαίρου (επαγγελµατικό, ερασιτεχνικό και 
νεανικό) και ορίζει τα ειδικότερα επίπεδα προπονητικής και διαθέσιµων διπλωµάτων για 
κάθε µεµονωµένη κατηγορία. 

3. Μετά από πρόταση της Επιτροπής Jira της UEFA και συστάσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης 
και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ενέκρινε το 
Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA, το οποίο προς το παρόν συµπεριλαµβάνει 
τα ακόλουθα τρία επίπεδα προπονητικής µε τέσσερα επίπεδα που καλύπτονται από την 
παρούσα Σύµβαση και χρησιµοποιούνται στο επαγγελµατικό, ερασιτεχνικό, γυναικείο και 
νεανικό ποδόσφαιρο: 

α) ∆ίπλωµα UEFA B, 
β) ∆ίπλωµα UEFA Α, 
γ) ∆ίπλωµα UEFA Pro, 
δ) ∆ίπλωµα UEFA Elite Youth A. 

4. Εάν µία συνυπογράφουσα οµοσπονδία έχει επιτύχει τα τρία αρχικά επίπεδα προπονητικής 
(∆ίπλωµα UEFA B, UEFA A και UEFA Pro), τότε η UEFA αποδίδει σε αυτή ιδιότητα 
πλήρους µέλους της Σύµβασης. 

5. Εάν µία συνυπογράφουσα οµοσπονδία δεν έχει επιτύχει τα τρία παραπάνω επίπεδα 
προπονητικής, τότε η UEFA αποδίδει σε αυτή ιδιότητα περιορισµένου µέλους της 
Σύµβασης. 

 
Άρθρο 5 – ∆ιαδικασία για την υλοποίηση σε εσωτερικό Πρόγραµµα Επιµόρφωσης 

Προπονητών 
1. Κάθε συνυπογράφουσα οµοσπονδία µπορεί οποτεδήποτε επιθυµεί και σύµφωνα µε τις 

δυνατότητες και ανάγκες επιµόρφωσης που διαθέτει, να ζητήσει από την Επιτροπή Jira της 
UEFA να αξιολογήσει τον εσωτερικό εκπαιδευτικό κύκλο επιµόρφωσης προπονητών που 
διαθέτει, για οποιοδήποτε από τα επίπεδα προπονητικής που προσφέρει το Πρόγραµµα 
Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA. 
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2. Η Επιτροπή Jira της UEFA θα αξιολογήσει τον εν λόγω εκπαιδευτικό κύκλο επιµόρφωσης 
προπονητών σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα ελάχιστα κριτήρια της UEFA. Βάσει µιας 
γραπτής έκθεσης, θα υποβάλλει µία σύσταση στην Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής 
Συνδροµής της UEFA προκειµένου η τελευταία να αποφασίσει. 

3. Μετά την έγκριση, η UEFA και η οικεία οµοσπονδία που συνυπογράφει την Σύµβαση, θα 
κυρώσουν την νέα θέση του εσωτερικού εκπαιδευτικού κύκλου επιµόρφωσης προπονητών 
σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, υπογράφοντας ένα ειδικό πρωτόκολλο στο οποίο θα 
βεβαιώνεται η θέση του εγκεκριµένου εσωτερικού εκπαιδευτικού κύκλου επιµόρφωσης και 
το δίπλωµα προπονητικής της. 

4. Μέσω της έγκρισης από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA η 
οικεία οµοσπονδία που συνυπογράφει την Σύµβαση έχει το δικαίωµα να οργανώσει 
εκπαιδευτικούς κύκλους επιµόρφωσης προπονητών για το νέο, εγκεκριµένο επίπεδο και 
µπορεί να εκδώσει τα αντίστοιχα διπλώµατα που υιοθετούνται από την UEFA σε όσους 
συµµετάσχουν µε επιτυχία σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς κύκλους.  

5. Σε περίπτωση που µια συνυπογράφουσα οµοσπονδία µε ιδιότητα περιορισµένου µέλους 
δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους ή την γνώση προκειµένου να επιτύχει ένα 
συγκεκριµένο επίπεδο προπονητικής, µπορεί να συµφωνήσει να συνεργαστεί µε µία 
συνυπογράφουσα οµοσπονδία η οποία διαθέτει την ιδιότητα πλήρους µέλους. Αυτές οι 
συµφωνίες συνεργασίας υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Τεχνικής 
Συνδροµής της UEFA αναφορικά µε τον συγκεκριµένο εκπαιδευτικό κύκλο επιµόρφωσης 
και το αντίστοιχο δίπλωµα. Εάν εγκριθεί, η οµοσπονδία που έχει την ιδιότητα 
περιορισµένου µέλους µπορεί να στείλει τους κατάλληλους υποψηφίους σε µια 
συνεργαζόµενη οµοσπονδία η οποία έχει την ιδιότητα πλήρους µέλους και η οποία µπορεί 
να εκδώσει το δίπλωµα προπονητικής σε όσους υποψηφίους συµµετάσχουν µε επιτυχία 
στον εκπαιδευτικό της κύκλο. 

6. Μόνο όσα διπλώµατα και άδειες εκδίδονται από µία συνυπογράφουσα οµοσπονδία 
σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα ελάχιστα κριτήρια της UEFA, θα αναγνωρίζονται από την 
UEFA και θα ισχύουν στις συνυπογράφουσες οµοσπονδίες. Τα διπλώµατα προπονητικής 
και οι αντίστοιχες άδειές τους, αναγνωρίζονται άµεσα και από κοινού από όλα τα µέρη της 
Σύµβασης. 

 
Άρθρο 6 – Επικαιροποιήσεις και περαιτέρω επεκτάσεις στο Πρόγραµµα Επιµόρφωσης 

Προπονητών UEFA 
1. Καθώς το ποδόσφαιρο αναπτύσσεται διαρκώς, η UEFA θα πρέπει να προσαρµόζει το 

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA αναλόγως ώστε να καλύπτει µελλοντικές 
ανάγκες. 

2. Οποτεδήποτε κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της 
UEFA, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA µπορεί να εγκρίνει επικαιροποιήσεις στο 
Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA και/ή επεκτάσεις στην παρούσα Σύµβαση, 
προκειµένου να συµπεριλάβει περαιτέρω κατηγορίες ποδοσφαίρου και άλλα διπλώµατα 
προπονητικής. 

3. Κάθε νέο και εγκεκριµένο δίπλωµα προπονητικής θα προσδιορίζεται µε σαφήνεια στην 
Οδηγία, βάσει µιας απόφασης της Επιτροπής Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της 
UEFA, µετά από πρόταση της Επιτροπής Jira της UEFA. 

 
Άρθρο 7 – ∆ικαιώµατα των οµοσπονδιών που συνυπογράφουν 

1. Κάθε οµοσπονδία η οποία αποτελεί µέρος της Σύµβασης, έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: 
α) Να προσφέρει τους δικούς της εκπαιδευτικούς κύκλους επιµόρφωσης προπονητών 

µέσα στην εδαφική της επικράτεια σύµφωνα µε την ιδιότητα µέλους που έχει εγκριθεί 
από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA. 

β) Να υποβάλλει πάντοτε αίτησε για οποιοδήποτε άλλο δίπλωµα προπονητικής που 
µπορεί να συµπεριληφθεί στο Εσωτερικό Πρόγραµµα Επιµόρφωσης, όπως ορίζεται 
από τα αρµόδια όργανα της UEFA. 

γ) Να προετοιµάζει εκπαιδευτές προπονητών σε στενή συνεργασία µε την UEFA. 
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2. Κάθε µέρος της Σύµβασης µπορεί να υποβάλλει περαιτέρω γραπτές προτάσεις για 
τροποποιήσεις στην παρούσα Σύµβαση και/ή την Οδηγία της προς την διοίκηση της UEFA, 
η οποία θα προσκαλέσει την Επιτροπή Jira της UEFA και/ή την Επιτροπή Ανάπτυξης και 
Τεχνικής Συνδροµής της UEFA να παράσχουν πληροφορίες και σχολιασµό. Η τελευταία 
µπορεί να προτείνει συστάσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA αναφορικά µε 
την Σύµβαση και/ή τον γενικό γραµµατέα της UEFA αναφορικά µε την Οδηγία. 

3. Τέλος, κάθε µέρος της Σύµβασης µπορεί να αποσυρθεί από την παρούσα Σύµβαση 
σύµφωνα µε τους όρους του Άρθρου 12 παρακάτω. 

 
Άρθρο 8 – Καθήκοντα των οµοσπονδιών που συνυπογράφουν 

1. Κάθε οµοσπονδία η οποία αποτελεί µέρος της Σύµβασης, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

α) Να σέβεται και να συµµορφώνεται µε τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα που 
προβλέπονται από την Σύµβαση, όπως επίσης και την Οδηγία αυτής, σύµφωνα µε τις 
κατά καιρούς τροποποιήσεις τους από τα αρµόδια όργανα της UEFA. 

β) Να αποδέχεται το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA στην νόµιµα 
εγκεκριµένη του µορφή και συνεισφέρει στην επίτευξη των προκαθορισµένων του 
στόχων. 

γ) Να προωθεί το εσωτερικό της πρόγραµµα επιµόρφωσης προπονητών µέσα στην 
εδαφική της επικράτεια σύµφωνα µε το επίπεδο προπονητικής που έχει εγκριθεί από 
την Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA. 

δ) Να υιοθετεί τους δικούς της κανονισµούς και διοικητικές διατάξεις, όπως επίσης και το 
εσωτερικό της πρόγραµµα επιµόρφωσης προπονητών µέσα στην εδαφική της 
επικράτεια, ώστε να συµµορφώνεται µε την παρούσα Σύµβαση και την Οδηγία της. 

ε) Να προσφέρει τακτικούς εκπαιδευτικούς κύκλους προπονητικής και να εφαρµόζει τα 
προκαθορισµένα ελάχιστα κριτήρια της UEFA σε κάθε προσφερόµενο εκπαιδευτικό 
κύκλο. 

στ) Να πληροφορεί την διοίκηση της UEFA άµεσα σχετικά µε οποιαδήποτε προβλήµατα 
αντιµετωπίζει ή οποιεσδήποτε αλλαγές στο εσωτερικό πρόγραµµα επιµόρφωσης 
προπονητών που ισχύει και να αποκρίνεται σε αιτήσεις για την παροχή πληροφοριών. 

ζ) Να αναπτύσσει και βελτιώνει διαρκώς το δικό της πρόγραµµα επιµόρφωσης 
προπονητών µέσα στις διαφορετικές κατηγορίες ποδοσφαίρου και στα διαφορετικά 
επίπεδα προπονητικής, σε συµµόρφωση µε τα προκαθορισµένα ελάχιστα κριτήρια της 
UEFA που ορίζονται στην Οδηγία, και να ενηµερώνει την διοίκηση της UEFA 
αναλόγως. 

η) Να αποδέχεται και πλήρως αναγνωρίζει τα διπλώµατα προπονητικής σε εθνικό 
επίπεδο, που έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε συνυπογράφουσα οµοσπονδία σε 
συµφωνία µε τα ελάχιστα κριτήρια της UEFA. 

θ) Να ενηµερώνεται τακτικά για την κατάταξη της ιδιότητας µέλους των υπολοίπων 
οµοσπονδιών µελών της UEFA αναφορικά µε την παρούσα Σύµβαση, αλλά και τα 
επίπεδα προπονητικής που έχουν επιτευχθεί. 

ι) Να υποδέχεται πάντοτε τα µέλη της Επιτροπής Jira της UEFA που έχουν σκοπό την 
επιθεώρηση και/ή αξιολόγηση του εσωτερικού Προγράµµατος Επιµόρφωσης 
Προπονητών που εφαρµόζεται. 

ια) Να τακτοποιεί πάντοτε όλα τα εσωτερικά ερωτήµατα µε εταίρους που εµπλέκονται στην 
επιµόρφωση των προπονητών (π.χ. κυβερνητικές αρχές, περιφερειακές ενώσεις, 
συνδέσµους προπονητών, κλπ.). 

ιβ) Να επιµορφώνει περαιτέρω τους εκπαιδευτές προπονητών σε στενή συνεργασία µε 
την UEFA. 

ιγ) Να σέβεται όλες τις αποφάσεις που λαµβάνονται από οποιοδήποτε αρµόδιο όργανο 
της UEFA ή του ∆ιαιτητικό Αθλητικό ∆ικαστήριο (∆Α∆, CAS) που εδρεύει στην Λοζάννη 
της Ελβετίας. 
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2. Κάθε µέρος της παρούσας Σύµβασης αναγνωρίζει επίσης κάθε δίπλωµα προπονητικής 
που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις προηγούµενες εκδόσεις της Σύµβασης Προπονητικής της 
UEFA και τα ελάχιστα κριτήρια της UEFA που εφαρµόζονται. 

 
 

Άρθρο 9 – ∆ικαιώµατα της UEFA 
1. Η UEFA έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: 

α) Να ενεργεί ως εγγυητής της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA και να προωθεί το 
Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA σε όλο τον κόσµο. 

β) Να συντάξει µια Οδηγία που θα καθορίζει τα διαθέσιµα διπλώµατα προπονητικής, τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις της UEFA και κάθε άλλη διάταξη που θεωρείται απαραίτητη 
προκειµένου να επιτευχθούν οι προκαθορισµένοι αντικειµενικοί στόχοι της Σύµβασης 
Προπονητικής της UEFA. 

γ) Να αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς κύκλους και τα προγράµµατα επιµόρφωσης 
προπονητών που δηµιουργούν οι συνυπογράφουσες οµοσπονδίες. 

δ) Να παρακολουθεί οποτεδήποτε και µέσω των αρµοδίων οργάνων, την σωστή 
υλοποίηση και εφαρµογή της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA. 

ε) Να επιµορφώνει περαιτέρω τους εκπαιδευτές προπονητών σε στενή συνεργασία µε τις 
συνυπογράφουσες οµοσπονδίες. 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις σύµφωνα µε το Άρθρο 
14 παρακάτω. 

 
 

Άρθρο 10 – Καθήκοντα της UEFA 
1. Η UEFA έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

α) Να σέβεται και συµµορφώνεται µε τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα που προβλέπονται 
από την Σύµβαση και την Οδηγία της. 

β) Να ορίζει τα αρµόδια όργανα για την σωστή υλοποίηση και εφαρµογή της Σύµβασης 
και να παρέχει τους απαραίτητους πόρους (προσωπικό, οικονοµικά, κλπ.). 

γ) Να διασφαλίζει την ισότιµη µεταχείριση µεταξύ όλων των οµοσπονδιών που 
συνυπογράφουν την Σύµβαση. 

δ) Να µην έχει άµεση εµπλοκή  στην κατάρτιση νέων προπονητών, κάτι που θα 
παραµείνει υπό τον έλεγχο κάθε συνυπογράφουσας οµοσπονδίας. 

ε) Να αναπτύξει περαιτέρω το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA, την 
Σύµβαση και την Οδηγία, σύµφωνα µε τις ανάγκες του και τις συστάσεις που 
παρέχονται από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA. 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, ως ύστατη λύση, ασχολείται µε διαφορές σύµφωνα µε 
το Άρθρο 13 παρακάτω. 

 
 

Άρθρο 11 – ∆ιάρκεια της Σύµβασης 
Μια οµοσπονδία αποτελεί µέρος της Σύµβασης από την νόµιµη υπογραφή της Σύµβασης µέχρι 
την απόσυρση της συνυπογράφουσας οµοσπονδίας, της UEFA ή τον αποκλεισµό που 
αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. 
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Άρθρο 12 – ∆ιαδικασία απόσυρσης 
1. Κάθε µέρος έχει το δικαίωµα να αποσυρθεί οποτεδήποτε από την Σύµβαση. 
2. Μία συνυπογράφουσα οµοσπονδία που επιθυµεί να αποσυρθεί από την Σύµβαση, οφείλει 

να το γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραµµατέα της UEFA αναλόγως, µε 
συστηµένη επιστολή. 

3. Τα αιτήµατα αυτά θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Jira της UEFA, οι δε αποσύρσεις δεν 
θα έχουν άµεση ισχύ, εκτός εάν η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA αποφασίσει 
διαφορετικά. 

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπή Jira της UEFA, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα 
αποδεχθεί την απόσυρση και θα καθορίσει την ηµεροµηνία που η απόσυρση θα τεθεί σε 
ισχύ, εάν έχει ικανοποιηθεί αναφορικά µε το ότι η οµοσπονδία που αποσύρεται έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην UEFA και τις υπόλοιπες 
συνυπογράφουσες οµοσπονδίες αναφορικά µε την Σύµβαση και την Οδηγία της. 

5. Να διασφαλίσει ότι προστατεύονται τα δικαιώµατα των προπονητών που κατέχουν άδειες, 
κάθε δε οµοσπονδία που αποσύρεται από την Σύµβαση οφείλει να αποδεχθεί την φύση της 
αµοιβαιότητας για τα εκδοθέντα διπλώµατα από ένα άλλο µέρος της Σύµβασης και να τιµά 
την σχετικά άδεια για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει αυτή, αλλά και να επιτρέπει στους 
αδειούχους προπονητές να εκπληρώσουν τα υφιστάµενα συµβόλαια εργασίας τους.  

6. Επιπρόσθετα, κάθε συνυπογράφουσα οµοσπονδία πρέπει να επιτρέπει στους αδειούχους 
προπονητές που κατέχουν ένα ισχύον δίπλωµα που έχει εκδοθεί από µια άλλη οµοσπονδία 
η οποία έχει αποσυρθεί ή αποκλεισθεί από την Σύµβαση, να παρακολουθούν 
εκπαιδευτικούς κύκλους προπονητικής εάν γίνουν κάτοικοι και/ή συνάψουν ένα συµβόλαιο 
εργασίας ως προπονητές στην εδαφική επικράτεια µιας συνυπογράφουσας οµοσπονδίας.  
Αυτή η συνυπογράφουσα οµοσπονδία πρέπει να επιτρέψει στον αιτούµενο αδειούχο 
προπονητή να παρακολουθήσει το πρόγραµµα επιµόρφωσης προπονητών που διαθέτει, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο προπονητής πληροί τα κριτήρια εισδοχής. Το ίδιο ισχύει και για 
προπονητές οι οποίοι εργάζονται σε εθνικές αντιπροσωπευτικές οµάδες. 

7. Εάν η UEFA επιθυµεί να αποσυρθεί από την Σύµβαση, οφείλει να το γνωστοποιήσει σε 
όλες τις συνυπογράφουσες οµοσπονδίες µε συστηµένη επιστολή. 

 
 

Άρθρο 13 – ∆ιαφορές 
1. Τα µέρη της Σύµβασης αποδέχονται ότι όλες οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν αναφορικά 

µε την παρούσα Σύµβαση και την Οδηγία της, θα διευθετούνται από την Επιτροπή Jira της 
UEFA και την Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής Συνδροµής της UEFA. 

2. Ως ύστατη λύση, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA έχει το δικαίωµα να λάβει µια οριστική 
απόφαση σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού της UEFA και όποιου άλλου 
εφαρµοστέου κανονισµού. 

3. Τα συνυπογράφουσες οµοσπονδίες συµφωνούν ρητά ότι κάθε διαφορά που προκύπτει 
µεταξύ αυτών και της UEFA, ή µεταξύ των ιδίων των οµοσπονδιών και η οποία δεν είναι 
δυνατό να επιλυθεί φιλικά και παραµένει ανεπίλυτη αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι 
διαδικασίες που προβλέπονται από την Οδηγία της UEFA, θα διευθετείται οριστικά από το 
∆ιαιτητικό Αθλητικό ∆ικαστήριο (∆Α∆, CAS) που εδρεύει στην Λοζάνη της Ελβετίας, ως 
όργανο εφέσεων, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της UEFA. 
Αποκλείεται κάθε προσφυγή σε πολιτικά δικαστήρια. 

4. Τα µέρη υπόσχονται να συµµορφώνονται µε το Καταστατικό και τους Κανονισµούς της 
UEFA, να δέχονται την ετυµηγορία που απαγγέλλεται µε καλή πίστη και να µην 
παρακωλύουν την εκτέλεσή της µε οποιονδήποτε τρόπο. 
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Άρθρο 14 – Κυρώσεις 
1. Μετά από σύσταση της Επιτροπής Jira της UEFA, η Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικής 

Συνδροµής της UEFA έχει δικαίωµα να επιβάλλει τις ακόλουθες συµβατικές κυρώσεις: 

α) να αποσύρει οποιοδήποτε δίπλωµα προπονητικής δεν έχει απονεµηθεί σωστά. 

β) να υποβιβάσει µια συνυπογράφουσα οµοσπονδία αναφορικά µε την κατάταξη της 
ιδιότητας µέλους και ως εκ τούτου την δυνατότητά της να λάβει µέρος στο Πρόγραµµα 
Επιµόρφωσης Προπονητών UEFA. 

γ) να αποκλείσει για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µια συνυπογράφουσα 
οµοσπονδία από το να οργανώνει εκπαιδευτικούς κύκλους επιµόρφωσης προπονητών 
για µία ή περισσότερες κατηγορίες και/ή για ένα ή περισσότερα επίπεδα προπονητικής. 

2. Εάν ένα µέρος παραβιάσει την Σύµβαση, την Οδηγία της ή οποιαδήποτε απόφαση που έχει 
ληφθεί από ένα αρµόδιο όργανο της UEFA, το ελεγκτικό και πειθαρχικό όργανο της UEFA 
µπορεί να το τιµωρήσει σύµφωνα µε τον Πειθαρχικό Κανονισµό της UEFA. 

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αποκλείσει 
οµοσπονδίες µέλη που αρνούνται να σεβαστούν τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της 
UEFA. 

 
 

Άρθρο 15 – Εφαρµοστέο δίκαιο 
Η Σύµβαση υπάγεται στο Ελβετικό δίκαιο. 
 
 

Άρθρο 16 – Θέµατα για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη 
1. Εάν οποιοδήποτε θέµα προπονητικής δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύµβαση ή την 

οικεία Οδηγία, θα εφαρµόζεται το Καταστατικό και οι Κανονισµοί της UEFA στο εν λόγω 
θέµα, όπου έχουν εφαρµογή. 

2. Στην περίπτωση που στο Καταστατικό και στους Κανονισµούς της UEFA δεν υπάρχει 
κατάλληλη διάταξη, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα έχει το δικαίωµα να επιλύσει το 
θέµα σύµφωνα µε τις αρχές του δικαίου και της δικαιοσύνης. 

 
Άρθρο 17 – Έγκριση 

Τα περιεχόµενα στην Σύµβαση εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA την 11 
∆εκεµβρίου 2008. 
 
 

Άρθρο 18 – Κύρωση 
1. Κάθε οµοσπονδία µέλος της UEFA που συµµετέχει στην έκδοση της Σύµβασης 

Προπονητικής της UEFA του έτους 2009, οφείλει να υπογράψει την παρούσα Σύµβαση. 
2. Για κάθε επίπεδο προπονητικής που έχει εγκριθεί νοµίµως από το αρµόδιο όργανο της 

UEFA, η συνυπογράφουσα οµοσπονδία οφείλει να υπογράψει ένα ειδικό πρωτόκολλο το 
οποίο επιβεβαιώνει την κατάταξη της ιδιότητας µέλους (περιορισµένο ή πλήρες µέλος της 
Σύµβασης) αλλά και το νέο, εγκεκριµένο επίπεδο. 

3. Για κάθε συµφωνητικό συνεργασίας που έχει εγκριθεί νόµιµα από το αρµόδιο όργανο της 
UEFA, η οικεία οµοσπονδία και η UEFA πρέπει να υπογράψουν ένα ειδικό πρωτόκολλο το 
οποίο επιβεβαιώνει το συµφωνητικό συνεργασίας µε ένα άλλο µέρος της Σύµβασης. 
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4. Η Σύµβαση κάθε ένα από τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα και κάθε συµφωνία 
συνεργασίας πρέπει να υπογράφεται από εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους µιας 
συνυπογράφουσας οµοσπονδίας και της UEFA. 

 
 

Άρθρο 19 – Τελικές διατάξεις 
1. Η έκδοση της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA του έτους 2009 θα τεθεί σε ισχύ την 1 

Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά πλήρως τις εκδόσεις του 1998 και 2004. Για τις 
συνυπογράφουσες οµοσπονδίες ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής από την UEFA και 
την οµοσπονδία. 

2. Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε στις τρεις επίσηµες γλώσσες της UEFA, την Αγγλική, 
Γαλλική, Γερµανική και Ρωσική. 

3. Σε περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των διαφορετικών 
γλωσσικών εκδόσεων της παρούσας Σύµβασης, θα υπερισχύει αυτή της Αγγλικής έκδοσης. 

4. Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα. Κάθε µέρος που την υπογράφει έλαβε 
ένα αντίγραφο. 

 
 

Άρθρο 20 – Μεταβατικές διατάξεις 
1. Η πρωτότυπη έκδοση της Σύµβασης της UEFA επί της Κοινής Αναγνώρισης Προσόντων 

Προπονητικής, η οποία υπογράφηκε στην πόλη Γκεντ (Ghent) την 17 Ιανουαρίου 1998 από 
τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα της UEFA και τους εκπροσώπους των 
ποδοσφαιρικών οµοσπονδιών της ∆ανίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας και 
Ισπανίας, θα φυλαχθεί από την UEFA και θα αρχειοθετηθεί στα γραφεία της UEFA. Το αυτό 
ισχύει για οποιοδήποτε πρωτόκολλο που υπογράφηκε σύµφωνα µε την έκδοση του έτους 
2004. 

2. Οι προηγούµενες εκδόσεις (1998 και 2004) θα συνεχίσουν να ισχύουν µόνο µέχρις ότου η 
παρούσα Σύµβαση υπογραφεί νοµίµως από τις συνυπογράφουσες οµοσπονδίες της 
έκδοσης του έτους 2009 της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA. 

3. Οι συνυπογράφουσες οµοσπονδίες µολαταύτα, θα διατηρήσουν το επίπεδο προπονητικής 
που διέθεταν σύµφωνα µε τις προηγούµενες εκδόσεις της Σύµβασης Προπονητικής της 
UEFA και όπως έχουν εγκριθεί από την UEFA.  Η κατάταξη της ιδιότητας µέλους σύµφωνα 
µε την προηγούµενη Σύµβαση Προπονητικής της UEFA την 31 ∆εκεµβρίου 2008, θα 
αποτελέσει την κατάταξη εισδοχής στην παρούσα Σύµβαση. 

4. Η κατάταξη της ιδιότητας µέλους που έχει κάθε οµοσπονδία µέλος στην Σύµβαση, 
αναγράφεται στο Παράρτηµα 1 παρακάτω. 

5. Κάθε δίπλωµα προπονητικής UEFA που έχει εκδοθεί πριν από την 31 ∆εκεµβρίου 2008 
σύµφωνα µε τις προηγούµενες εκδόσεις (1998 και 2004) θα συνεχίσει να ισχύει σύµφωνα 
µε την παρούσα Σύµβαση (έκδοση 2009). 
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 ......................... ,  .............................  
Τόπος Ηµεροµηνία 
 
 
 
 
U E F A 
 
 
 
 
 
 .............................................................   ..............................................................  
Michel Platini David Taylor 
Πρόεδρος Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία 
 
 
 
 
 
 .............................................................   ..............................................................  
Σοφοκλής Πιλάβιος Ιωάννης Οικονοµίδης 
Πρόεδρος Γενικός Γραµµατέας 
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Παράρτηµα 1 
 
Εισδοχή µελών και ηµεροµηνίες κύρωσης προπονητικού διπλώµατος έως  
31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
 

Νο Συµβαλλόµενοι ∆ίπλωµα UEFA B 
ηµ/νία κύρωσης 

∆ίπλωµα UEFA A 
ηµ/νία κύρωσης 

∆ίπλωµα UEFA Pro 
ηµ/νία κύρωσης 

1 Αλβανία 16.05.2005 12.12.2008  

2 Ανδόρα 11.12.2003 13.07.2006 * 

  * Συνεργασία µε Ισπανία για το επίπεδο UEFA Pro 

3 Αρµενία 13.07.2006 21.11.2008  

4 Αυστρία 19.05.1999 19.05.1999 19.05.1999 

5 Αζερµπαϊτζάν 08.11.2006 30.01.2008  

6 Λευκορωσία 14.08.2006 30.01.2008  

7 Βέλγιο 23.09.1999 23.09.1999 23.09.1999 

8 Βοσνία - Ερζεγοβίνη 19.01.2001 13.12.2002 04.10.2006 

9 Βουλγαρία 07.02.2001 07.02.2001 24.04.2002 

10 Κροατία 24.04.2002 24.04.2002 17.09.2003 

11 Κύπρος 24.04.2002 13.12.2002 * 

  * Συνεργασία µε Ελλάδα για το επίπεδο UEFA Pro 

12 ∆ηµοκρατία της Τσεχίας 23.09.1999 23.09.1999 23.09.1999 

13 ∆ανία 17.01.1998 17.01.1998 17.01.1998 

14 Αγγλία 24.06.1999 24.06.1999 08.11.2002 

15 Εσθονία 13.12.2002 11.12.2003 31.01.2008 

16 Νησιά Φερόες 31.10.2002 12.11.2007  

17 Φινλανδία 24.06.1999 24.06.1999 24.04.2002 

18 Γαλλία 17.01.1998 17.01.1998 17.01.1998 

19 Γεωργία 17.10.2003 12.12.2008  

20 Γερµανία 17.01.1998 17.01.1998 17.01.1998 

21 Ελλάδα 11.12.2003 11.12.2003 09.03.2007 

22 Ουγγαρία 19.01.2001 19.01.2001 08.11.2002 

23 Ισλανδία 30.07.2003 26.01.2006 * 

  * Συνεργασία µε Αγγλία για το επίπεδο UEFA Pro 

24 Ισραήλ 22.08.2005 22.08.2005 31.10.2007 

25 Ιταλία 17.01.1998 17.01.1998 17.01.1998 

26 Καζακστάν 22.08.2005 14.08.2006  

27 Λετονία 22.08.2005 13.07.2006  
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Νο Συµβαλλόµενοι ∆ίπλωµα UEFA B 
ηµ/νία κύρωσης 

∆ίπλωµα UEFA A 
ηµ/νία κύρωσης 

∆ίπλωµα UEFA Pro 
ηµ/νία κύρωσης 

28 Λιχτενστάιν * * * 

  * Συνεργασία µε Ελβετία για τα επίπεδα UEFA B, UEFA A και 
UEFA Pro 

29 Λιθουανία 22.08.2005 12.11.2007  

30 Λουξεµβούργο 01.09.1999 01.09.1999  

31 ΠΓ∆Μ 31.10.2002 11.08.2004 04.10.2006 

32 Μάλτα 19.01.2001 24.04.2002  

33 Μολδαβία 16.05.2005 30.01.2008  

34 Μαυροβούνιο 12.12.2008   

35 Ολλανδία 17.01.1998 17.01.1998 17.01.1998 

36 Βόρεια Ιρλανδία 31.10.2002 31.10.2002 16.12.2004 

37 Νορβηγία 08.02.2001 08.02.2001 08.02.2001 

38 Πολωνία 24.04.2002 24.04.2002 08.11.2002 

39 Πορτογαλία 22.08.2005 26.01.2006 26.01.2006 

40 Ιρλανδική ∆ηµοκρατία 16.05.2002 13.12.2002 29.10.2008 

41 Ρουµανία 21.06.2000 21.06.2000 16.12.2004 

42 Ρωσία 26.03.2006 26.03.2006 04.10.2006 

43 Σαν Μαρίνο 22.08.2005 * * 

  * Συνεργασία µε Ιταλία για τα επίπεδα UEFA A και UEFA Pro 

44 Σκοτία 13.04.2000 13.04.2000 13.04.2000 

45 Σερβία 17.10.2003 25.10.2004 04.10.2006 

46 Σλοβακία 17.09.2003 17.09.2003 17.09.2003 

47 Σλοβενία 19.06.2000 19.06.2000 08.11.2002 

48 Ισπανία 17.01.1998 17.01.1998 17.01.1998 

49 Σουηδία 23.09.1999 23.09.1999 23.09.1999 

50 Ελβετία 19.05.1999 19.05.1999 19.05.1999 

51 Τουρκία 23.06.2007 12.11.2007 31.12.2008 

52 Ουκρανία 13.12.2002 13.12.2002 16.12.2004 

53 Ουαλία 02.02.2000 02.02.2000 24.04.2002 
 
 
Με έντονο: Συµβαλλόµενοι µε πλήρη εισδοχή µέλους 
Με ιταλικά: Συµβαλλόµενοι µε περιορισµένη εισδοχή µέλους 
*Συµφωνίες συνεργασίας 
 
 
26.11.2008 


