ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Προοίµιο
Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του
καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την
λειτουργία της σχολής προπονητών ποδοσφαίρου.
Η Ε.Π.Ο. και οι ενώσεις - µέλη της αναγνωρίζουν και δύνανται να
συνεργάζονται µε φορείς ή όργανα που δεν προβλέπονται στον παρόντα
κανονισµό αλλά έχουν τηρήσει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2
παρ. 3 Γ του καταστατικού της Ε.Π.Ο.
Ο παρών κανονισµός έχει άµεση συνάρτηση και συνάφεια µε τον κανονισµό
προπονητών της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση – Επωνυµία
Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας έχοντας
υπόψη την παρ. 2 του άρθρου 2 του Καταστατικού της και το πρωτόκολλο
αµοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA ιδρύει και
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 ενδιαφεροµένων, µε τη φοίτησή τους σε ειδικές
σχολές για την απόκτηση διπλώµατος προπονητή UEFA B, UEFA A,
και PRO – UEFA, ως και πιστοποιητικού παρακολούθησης των
µαθηµάτων των ανωτέρω σχολών (ΕΠΟ Β, ΕΠΟ Α).
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β) η επιµόρφωση και εκπαίδευση των προπονητών σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο
γ) η διοργάνωση σεµιναρίων για την ταχύρυθµη επιµόρφωση ειδικών
κατηγοριών και αντικειµένου προπονητών
δ) η εκπόνηση και έκδοση συγγραµµάτων για την κάλυψη του
διδακτικού

έργου

κάθε

Σχολής

και

την

επιµόρφωση

των

προπονητών.
ΑΡΘΡΟ 3
Επιτροπή ∆ιοίκησης – Κατηγορίες σχολών – Σεµινάρια
1. Η Σχολή διοικείται από πενταµελή Επιτροπή, που διορίζεται από το ∆.Σ.
της Ε.Π.Ο., µετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της και
ακολουθεί τη θητεία του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. Η Επιτροπή συγκροτείται από:
Από τον πρόεδρο του εκπαιδευτικού συµβουλίου της Ε.Π.Ο., ως
Πρόεδρο και
Τέσσερα (4) µέλη οριζόµενα από το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο., το ένα τουλάχιστον
εκ των οποίων προέρχεται από το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Ε.Π.Ο.
2. Η Σχολή παρέχει εκπαίδευση και για τις τρεις κατηγορίες προπονητών,
που προβλέπει ο Κανονισµός Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. Το
∆.Σ. της Ε.Π.Ο. µετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου
ορίζει τις έδρες λειτουργίας των Σχολών σε κάθε Νοµό.
Οι κατηγορίες των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, όπως
προβλέπονται και στον κανονισµό προπονητών είναι:
ΕΠΟ Β
ΕΠΟ Α
UEFA B΄
UEFA A΄
PRO – UEFA
3. Η Σχολή διοργανώνει επιµορφωτικά σεµινάρια κατόπιν αποφάσεως του
∆.Σ. της Ε.Π.Ο.
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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

από

το

Εκπαιδευτικό

Συµβούλιο,

λαµβανοµένων υπόψη των οδηγιών των ∆ιεθνών Συνοµοσπονδιών.
2. α) 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

( πρωτόκολλο UEFA Κανονισµοί σχολών , ANNEX 4 & ANNEX 5
12.05.2003 )
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΙΠΛΩΜΑ

PRO-UEFA

UEFA A

UEFA B

240

120

120

40 %

40 %

40 %

40 %

60 %

60 %

20 %

--

--

6 ΩΡΕΣ

4 ΩΡΕΣ

3 ΩΡΕΣ

( ΕΠΙΠΕ∆Ο )
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
( ΕΛΑΧΙΣΤΟ )
ΘΕΩΡΙΑ
( ΑΙΘΟΥΣΑ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
( ΓΗΠΕ∆Ο )
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
( ΕΛΑΧΙΣΤΟ )

β) Ο χρόνος φοίτησης, τα µαθήµατα και εν γένει κάθε θέµα που αφορά
τις κατηγορίες ΕΠΟ Α και ΕΠΟ Β καθορίζεται για κάθε σχολή µε
απόφαση

του

∆.Σ.

της

Εκπαιδευτικού Συµβουλίου.

Ε.Π.Ο.

µετά

από

εισήγηση

του
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3. Η λειτουργία της Σχολής για κάθε κατηγορία ανακοινώνεται ένα (1)
µήνα πριν την έναρξη των µαθηµάτων της.
ΑΡΘΡΟ 5
∆ιδακτέα Ύλη
1. Η διδακτέα

ύλη κατά κατηγορία καθορίζεται από το Εκπαιδευτικό

Συµβούλιο σύµφωνα µε τις οδηγίες των ∆ιεθνών Συνοµοσπονδιών.
2. Τα θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα διδάσκονται σύµφωνα µε το
δηµοσιοποιηµένο πρόγραµµα και η διδακτέα ύλη παραδίδεται στους
σπουδαστές κατά τη λειτουργία της Σχολής.
3. Υποχρεωτικά στη θεµατολογία κάθε Σχολής περιλαµβάνονται τα
µαθήµατα: τεχνικής - τακτικής - φυσικής κατάστασης - κανόνων του
παιχνιδιού

-

κανονισµού

αγώνων

ποδοσφαίρου

-

στοιχείων

αθλητιατρικής - αθλητικού δικαίου και κανονισµών - µοντέρνας
τεχνολογίας - αθλητικής οικονοµίας - διοίκησης ποδοσφαίρου.
ΑΡΘΡΟ 6
Εκπαιδευτές
1. Στη Σχολή

διδάσκουν ανάλογα µε τη κατηγορία, εκπαιδευτές που

ορίζει το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. µετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού
Συµβουλίου.
2. Κατά τον ίδιο τρόπο ορίζονται, οι εκπαιδευτές που διδάσκουν θέµατα
που

αφορούν

επιστήµες,

υποστηρικτικές

του

αθλήµατος

του

ποδοσφαίρου (όπως εργοφυσιολογία, αθλητιατρική, ψυχολογία κ.λπ.).
3. Οι αµοιβές του διδακτικού προσωπικού, καθορίζονται µε απόφαση του
∆.Σ. της Ε.Π.Ο. µετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου.
4. Το διδακτικό προσωπικό υποχρεούται να παραδίδει στον υπεύθυνο της
Σχολής, τα αποτελέσµατα των εξετάσεων το αργότερο µέχρι την επόµενη
ηµέρα από τη διεξαγωγή τους.
5. Τα προσόντα των τακτικών εκπαιδευτών που διδάσκουν στις σχολές
προπονητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. πέραν της κατοχής διπλώµατος
προπονητού ποδοσφαίρου PRO – UEFA, καθορίζονται από το ∆.Σ. της
Ε.Π.Ο. ( υποχρεωτικά πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισµένων
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σχολών Πανεπιστηµίου µε διδακτική και συγγραφική εµπειρία στο
άθληµα του ποδοσφαίρου

καθώς επίσης να έχουν ονοµασθεί

¨καθηγητές ποδοσφαίρου – εκπαιδευτές προπονητών¨, από το ∆.Σ.
Ε.Π.Ο. µετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συµβουλίου).
ΑΡΘΡΟ 7
Προϋποθέσεις φοίτησης – ∆ικαιολογητικά
1. Για τη φοίτηση στη Σχολή, απαιτούνται χωριστά για κάθε κατηγορία, οι
παρακάτω προϋποθέσεις και δικαιολογητικά:
Α) Για τη Σχολή UEFA B :
α. Υγεία και ικανότητα για εκγύµναση που θα πιστοποιείται από
Υγειονοµική Επιτροπή όπως καθορίζεται κάθε φορά.
β. Ηλικία

τουλάχιστον

18

ετών

που

θα

αποδεικνύεται

από

πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωµένη φωτοτυπία αστυνοµικής
ταυτότητας.
γ. Αποδεικτικό γραµµατικών γνώσεων Γ’ γυµνασίου 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.
Β) Για τη Σχολή UEFA Α :
α. Υγεία και ικανότητα για εκγύµναση που θα πιστοποιείται από
Υγειονοµική Επιτροπή όπως καθορίζεται κάθε φορά.
β. Αποδεικτικό γραµµατικών γνώσεων 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
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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 διπλώµατος UEFA B και άσκηση του επαγγέλµατος του
προπονητή τουλάχιστον για µία (1) περίοδο, αποδεικνυούµενη µε
φωτοτυπία

του

διπλώµατος

και

βεβαίωση

άσκησης

του

επαγγέλµατος από Ε.Π.Σ., Ε.Π.Ο., οικεία επαγγελµατική ένωση.
Γ) Για τη Σχολή PRO - UEFA :
α. Υγεία και ικανότητα για εκγύµναση που θα πιστοποιείται από
Υγειονοµική Επιτροπή όπως καθορίζεται κάθε φορά.
β. Αποδεικτικό γραµµατικών γνώσεων 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 διπλώµατος UEFA A΄ και άσκηση του επαγγέλµατος του
προπονητή τουλάχιστον για δύο (2) περιόδους αποδεικνυούµενη µε
φωτοτυπία

του

διπλώµατος

και

βεβαίωση

άσκησης

του

επαγγέλµατος από ένωση - µέλος της Ε.Π.Ο. ή την Ε.Π.Ο.
∆) Για τη φοίτηση στις σχολές ΕΠΟ Β και Α απαιτούνται:
α. Υγεία και ικανότητα για εκγύµναση που θα πιστοποιείται από
Υγειονοµική Επιτροπή όπως καθορίζεται κάθε φορά.
β. Ηλικία

τουλάχιστον

16

ετών

που

θα

αποδεικνύεται

από

πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωµένη φωτοτυπία αστυνοµικής
ταυτότητας.
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2. Το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. µε απόφασή του καθορίζει τα έξοδα φοίτησης ανά
κατηγορία,

τα

οποία

προκαταβάλλονται

από

κάθε

εγγραφόµενο

σπουδαστή πριν από την έναρξη των µαθηµάτων.
3. Η συµµετοχή των σπουδαστών της Σχολής στα θεωρητικά και πρακτικά
µαθήµατα

είναι

υποχρεωτική.

Σπουδαστής

που

απουσιάζει

για

οποιοδήποτε λόγο, δικαιολογηµένα ή αδικαιολόγητα, πέραν του 10%
των πραγµατοποιούµενων ωρών διδασκαλίας, απορρίπτεται πριν από τις
εξετάσεις µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιοίκησης, µετά από εισήγηση του
Υπεύθυνου της Σχολής.
4. Μεταξύ των υποψηφίων για κάθε κατηγορία της Σχολής, µε τα ίδια
προσόντα και τις ίδιες προϋποθέσεις, προτιµώνται κατά σειρά:
α) ∆ιεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών µε βάση τον αριθµό
των συµµετοχών των.
β) Ανώτερος τίτλος σπουδών
γ) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας.
5. Ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων καθορίζεται
από την Ε.Π.Ο. και περιλαµβάνεται στην οικεία προκήρυξη.
6. Ο αριθµός των σπουδαστών για κάθε κατηγορία της Σχολής καθορίζεται
από την Ε.Π.Ο. λαµβανοµένων υπόψη και των οδηγιών της UEFA.
ΑΡΘΡΟ 8
Πρόγραµµα
Το ηµερήσιο πρόγραµµα της Σχολής, για κάθε κατηγορία, το καταρτίζει ο
Υπεύθυνος Σχολής, σε συνεργασία µε την Επιτροπή ∆ιοίκησης.
ΑΡΘΡΟ 9
∆ιεύθυνση Σχολής
Η κάθε Σχολή, για κάθε κατηγορία, διευθύνεται από τον Υπεύθυνο της,
που ορίζεται µε απόφαση της ΕΠΟ .
Ο Υπεύθυνος της Σχολής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Αποφασίζει για κάθε θέµα που σχετίζεται µε τη λειτουργία της Σχολής
και δεν ανήκει στις αρµοδιότητες άλλου οργάνου.
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β) Τροποποιεί το ηµερήσιο πρόγραµµα της Σχολής, ενηµερώνοντας άµεσα,
εφόσον συντρέχει ανάγκη την Επιτροπή ∆ιοίκησης, το διδακτικό
προσωπικό και τους σπουδαστές.
γ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία και δικαιούται να αποβάλλει µέχρι και µία
(1) ηµέρα από τη Σχολή τους σπουδαστές που υποπίπτουν σε
πειθαρχικό παράπτωµα.
δ) Καθορίζει και επιβλέπει την ορθή χρήση των εγκαταστάσεων, του
αθλητικού υλικού και των εποπτικών οργάνων.
ε) Εποπτεύει το προσωπικό της γραµµατειακής υποστήριξης.
στ) Τηρεί ηµερολόγιο λειτουργίας της Σχολής, απουσιολόγιο, βιβλίο
διδακτέας

ύλης

και

πρακτικό

συνεδριάσεων

του

διδακτικού

προσωπικού, τα οποία και παραδίδει στην Επιτροπή ∆ιοίκησης, µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες, από τη λήξη λειτουργίας της Σχολής.
ζ) Συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθµολογίας για τις πρακτικές και
θεωρητικές εξετάσεις του σπουδαστή και ξεχωριστό πίνακα βαθµολογίας
των εξετάσεων των σπουδαστών στα θέµατα του κανονισµού παιδιάς
ποδοσφαίρου, τους οποίους υποβάλλει στην Επιτροπή ∆ιοίκησης, µαζί
µε έκθεση παρατηρήσεων και τυχόν προτάσεων, µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από τη λήξη λειτουργίας της Σχολής.
η) Παραδίδει στο Λογιστήριο της ΕΠΟ τις καταστάσεις και τα παραστατικά
στοιχεία έκτακτων εξόδων την κατάσταση µε τις ώρες διδασκαλίας του
διδακτικού προσωπικού και την κατάσταση των απασχολούµενων στην
σχολή.
ΑΡΘΡΟ 10
Εξετάσεις
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).
Προακτέος κρίνεται όποιος συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε
υποχρεωτικό µάθηµα.
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3. Οι σπουδαστές αρχικά υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση πάνω σε
θέµατα κανονισµού παιδιάς ποδοσφαίρου. Υπεύθυνος για τα θέµατα των
εξετάσεων και τη βαθµολόγηση των γραπτών είναι ο διδάξας.
4. α) Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις του κανονισµού
παιδιάς ποδοσφαίρου καθώς επίσης

υποβάλλονται σε πρακτική

και γραπτή εξέταση για τα θέµατα τεχνικής, τακτικής και φυσικής
κατάστασης ποδοσφαίρου που διδάχθηκαν. Την εξέταση ενεργούν οι
διδάσκοντες εκπαιδευτές – καθηγητές οι οποίοι ορίζουν τα θέµατα
εξέτασης για κάθε σπουδαστή χωριστά η και συνολικά

και

βαθµολογεί ο καθένας τους χωριστά τον κάθε σπουδαστή.
β) Σπουδαστής που βαθµολογείται σε ένα µόνον από τα τρία βασικά
µαθήµατα µε βαθµό κατώτερο του πέντε (5) θεωρείται ανεξεταστέος
και επαναλαµβάνει την εξέταση αυτού του µαθήµατος.
γ) Σπουδαστής που βαθµολογείται σε ένα µόνον από τα τρία βασικά
µαθήµατα της Σχολής UEFA B, µε βαθµό κατώτερο του πέντε (5)
και επιθυµεί να µη συµµετάσχει στην επανεξέταση ή αποτυγχάνει
και στην επανεξέταση, του χορηγείται πιστοποιητικό προπονητού
ΕΠΟ Α.
δ) Σπουδαστής που βαθµολογείται µε βαθµό κατώτερο του 5 ( πέντε )
και µέχρι και το 4 ( τέσσερα ) σε 2 ( δύο ) το πολύ µαθήµατα,
θεωρείται ανεξεταστέος και επαναλαµβάνει την εξέταση αυτών των
µαθηµάτων.
ε) Σπουδαστής

που

βαθµολογείται

µε

βαθµό

κατώτερο

του

4

( τέσσερα ) σε περισσότερα από 1 ( ένα ) µαθήµατα , απορρίπτεται
και επαναλαµβάνει εφόσον το επιθυµεί κατά προτεραιότητα τα
µαθήµατα της σχολής από την αρχή.
στ) Σπουδαστής που απουσιάζει λιγότερο των δύο ωρών στο σύνολο των
ωρών διδασκαλίας πριµοδοτείται στη βαθµολόγηση κατά 10%.
ζ) Υπεύθυνος για τα θέµατα των εξετάσεων και τη βαθµολόγηση των
γραπτών είναι ο διδάξας.
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ΑΡΘΡΟ 11
Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο εισηγείται στο ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. τις πόλεις που
θα λειτουργήσει η κάθε Σχολή. Η Επιτροπή ∆ιοίκησης στη συνέχεια
µεριµνά για την εξεύρεση των χώρων διαµονής και διατροφής των
σπουδαστών και των χώρων των θεωρητικών και πρακτικών διδασκαλιών.
ΑΡΘΡΟ 12
Αρµοδιότητες της Επιτροπής ∆ιοίκησης
Η Επιτροπή ∆ιοίκησης έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
1. Εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο
διδακτικό

προσωπικό,

τους

για το τακτικό και έκτακτο

επιστηµονικούς

συνεργάτες

και

το

βοηθητικό προσωπικό.
2. Ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και καταρτίζει
τον πίνακα των σπουδαστών.
3. Παρακολουθεί τη λειτουργία της Σχολής και ορίζει εκπρόσωπό της κατά
την διεξαγωγή των εξετάσεων.
4. Υποβάλλει µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη λειτουργίας της Σχολής
στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Ε.Π.Ο. σχετική έκθεση µε τη
λειτουργία της.
5. Επιλαµβάνεται για κάθε θέµα της Σχολής που δεν ανήκει στην
αρµοδιότητα άλλου οργάνου.
6. Επιβάλλει µετά από αναφορά του Υπεύθυνου της σχολής, µε απόφαση,
ποινή αποβολής από 1 ( ηµέρα ) µέχρι και οριστική αποβολή
σπουδαστού .
ΑΡΘΡΟ 13
∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
α) Η Ε.Π.Ο. απονέµει τα διπλώµατα προπονητών για κάθε σχολή.
β) Η Ε.Π.Ο. τηρεί ηλεκτρονικό µητρώο των προπονητών ανά κατηγορία.
γ) Η Σχολή έχει δική της σφραγίδα µε την επωνυµία της που
συµπεριλαµβάνει το έµβληµα και το λογότυπο της Ε.Π.Ο.
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ΑΡΘΡΟ 14
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος
κανονισµού, οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι. δύνανται να
λαµβάνουν δίπλωµα προπονητή ποδοσφαίρου εφόσον το πρόγραµµα
ειδικότητας των ανωτέρω τµηµάτων είναι εναρµονισµένο µε το πρωτόκολλο
αµοιβαίας

αναγνώρισης

προπονητικών

προσόντων

(απόφαση

Νυών

11.12.2003 και απόφαση ∆.Σ. / ΕΠΟ 02.04.2004) και πληρούν τις
προϋποθέσεις για φοίτηση στην σχολή ΟΥΕΦΑ Β΄.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέµα που προκύπτει πριν, κατά και µετά τη λειτουργία Σχολής
και που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, επιλαµβάνεται το
Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Ε.Π.Ο.,

εισηγούµενος στο ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.

που αποφασίζει σχετικά.
Αθήνα 18 Αυγούστου 2006
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ

∆ρ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ

