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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α. και 
ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά τους προπονητές – προπονήτριες Μπόουλινγκ. 
 Όλοι οι αναφερόμενοι στον παρόντα Κανονισμό ανήκουν στην αρμοδιότητα της  Επιτροπής 
Προπονητών.  
 

Άρθρο 1 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

 
1.1. Προπονητής  – προπονήτρια Μπόουλινγκ, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και 

την κείμενη νομοθεσία, είναι κάθε επαγγελματίας που έχει τα απαιτούμενα από τον 
κανονισμό  απαραίτητα προσόντα και αναλαμβάνει, σε αγωνιστικό επίπεδο και για 
αγωνιστικούς σκοπούς, την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της 
αθλητικής απόδοσης, την αθλητική πρόοδο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
αθλητών και αθλητριών κάθε κατηγορίας, αθλητικών σωματείων και αθλητικών 
ενώσεων, για την προετοιμασία και συμμετοχή τους σε κάθε είδους αθλητική 
διοργάνωση του Μπόουλινγκ. 

1.2. Ο προπονητής – προπονήτρια έχει την δυνατότητα να εισέρχεται σε συγκεκριμένα 
τμήματα της αθλητικής εγκατάστασης, τα οποία ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό, 
ως Τεχνική Περιοχή και να δίνει οδηγίες στους αθλητές και τις αθλήτριες. Η Τεχνική 
Περιοχή προσδιορίζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, του παρόντα κανονισμού.  

1.3. Ως προπονητές, νοούνται και οι βοηθοί των προπονητών, όπως αυτοί περιγράφονται 
στην κείμενη νομοθεσία. 

1.4. Προπονητής – προπονήτρια σε μια ομάδα κατά την διεξαγωγή ομαδικών 
αγωνισμάτων, λογίζεται ο προπονητής – προπονήτρια που έχει δηλωθεί από το 
Σωματείο στο φύλλο αγώνα. Ο προπονητής – προπονήτρια ενός σωματείου, μπορεί 
να δηλωθεί σε περισσότερες από μια ομάδες του ίδιου σωματείου.  

 
Άρθρο 2 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
 
Το επάγγελμα του προπονητή – προπονήτριας Μπόουλινγκ στην Ελλάδα, μπορούν να 
ασκήσουν τα πρόσωπα τα οποία: 
 
2.1. Κατέχουν δίπλωμα Σχολών Προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών 

ή αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού. Για όσους κατέχουν πτυχίο 
ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού, απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών της ΓΓΑ, η οποία συγκροτείται με απόφαση 
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού στη Γ.Γ.Α. 

2.2. Έχουν ολοκληρώσει την σχετική αναγγελία προς την Γ.Γ.Α. αναφορικά με τις 
προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή - προπονήτριας.  

2.3. Έχουν λάβει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 31 του Ν. 2725/1999, ατομικό αριθμό 
μητρώου της Γ.Γ.Α. άδειας άσκησης. 

2.4. Έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Προπονητών Μπόουλινγκ της Ε.Ο.Α.Α.  
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Τα δικαιολογητικά για την αναγγελία προς την Γ.Γ.Α., περιγράφονται αναλυτικά στην 2α) του 
άρθρου 31, του Νόμου 2725/1999, όπως ισχύει. 
 

Άρθρο 3 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

 
Προπονητή – προπονήτρια, έχουν υποχρέωση να απασχολούν τα αθλητικά Σωματεία και 
Ενώσεις, τα οποία καλλιεργούν το άθλημα του Μπόουλινγκ, για όλα τα τμήματα, όλων των 
ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών.  
 

Άρθρο 4 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

 
4.1. Κάθε προπονητής – προπονήτρια πρέπει να  συμβληθεί υποχρεωτικά εγγράφως με το 

σωματείο ή την ένωση στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, 
μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων 
υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο 
πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα 
taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα 
διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το 
είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί. 

4.2. Στο συμφωνητικό – σύμβαση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: 
α) Τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλόμενων 
β) Η διάρκεια της συνεργασίας  
γ) Οι αποδοχές και πιθανές παροχές προς τον προπονητή - προπονήτρια 

4.3. Το συμφωνητικό – σύμβαση, μετά την κατάθεση του σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 4.1 του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού,  κατατίθεται από το 
Σωματείο στην Ε.Ο.Α.Α. είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail) είτε με ανάρτηση του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ο.Α.Α. αν υπάρχει η 
αντίστοιχη δυνατότητα.    

 
 

Άρθρο 5 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

 
Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή – προπονήτριας από τη Γ.Γ.Α. 
δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του 
αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την 
άδειά του στην Ε.Ο.Α.Α. Εν ενεργεία αθλητής - αθλήτρια, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης 
επαγγέλματος προπονητή - προπονήτριας, μπορεί κατ’ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του 
προπονητή – προπονήτριας σε:  
α) άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν στην οποία συμμετέχει ως αθλητής - αθλήτρια. 
β) τμήματα υποδομών - ακαδημίες. 
γ) ομάδες αντίθετου με αυτόν - αυτήν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας.  
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Άρθρο 6 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

 
Οι προπονητές – προπονήτριες διακρίνονται, βάση του άρθρου 31Α του Νόμου 2725/1999, 
όπως ισχύει, σε Α’, Β’ και Γ’ επιπέδου από το ανώτερο προς το κατώτερο αναλόγως της 
εκπαίδευσης και των προσόντων τους, όπως παρακάτω:  
 
6.1. Α’ Επιπέδου 
Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:  

α) οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει 
αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το 
Α.Τ.Ε.Ε.Ν. με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα του Μπόουλινγκ, 
β) οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει 
αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το 
Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) 
τουλάχιστον ετών ως προπονητές Β’ επιπέδου του αθλήματος του Μπόουλινγκ, η 
οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, αναρτημένης στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα φορολογίας (TAXIS), 
γ) οι κάτοχοι διπλώματος περιοδικής σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) Α’ επιπέδου του αθλήματος  του Μπόουλινγκ ή αντίστοιχου 
επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α., 
δ) πρώην αθλητές που έχουν κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, με αποδεικτικό επιτυχούς 
παρακολούθησης σχολής 
προπονητών Α’ επιπέδου. 

6.2. Β’ Επιπέδου 
Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:  

α) οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει 
αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το 
Α.Τ.Ε.Ε.Ν., με δευτερεύουσα ή άλλη ειδικότητα, 
β) οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει 
αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικό ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. 
ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως 
προπονητές Γ’ επιπέδου του αθλήματος του Μπόουλινγκ, η οποία αποδεικνύεται από 
αντίγραφο της σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS), 
γ) οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει 
αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το 
Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχει συμπληρώσει επτά (7) τουλάχιστον 
αγωνιστικές περιόδους στην κορυφαία κατηγορία του αθλήματος του Μπόουλινγκ ως 
αθλητής. Η βεβαίωση της αθλητικής δραστηριότητας δίδεται από την Ε.Ο.Α.Α. 
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δ) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Β’ επιπέδου του αθλήματος του 
Μπόουλινγκ των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου 
διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α. 

6.3. Γ’ Επιπέδου 
Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:  

α) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Γ’ επιπέδου του αθλήματος του 
Μπόουλινγκ των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου 
διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α. 
β) οι κάτοχοι πιστοποιημένου διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.), ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής του επιπέδου πέντε (5) του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) με κατεύθυνση 
την προπονητική και ειδίκευση στο άθλημα του Μπόουλινγκ, η οποία προκύπτει από το 
Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 42 του ν. 4763/2020 
ή ισότιμο τίτλο της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), που 
εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή, εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωμα, από τη 
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή Βεβαίωση Φοίτησης, που εκδίδονται από 
το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης. 

 
Άρθρο 7 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
Οι προπονητές – προπονήτριες, απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους, ως εξής: 
 
7.1. Α’ Επιπέδου 

Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή - προπονήτριας Α’ επιπέδου σε 
οποιοδήποτε σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην Εθνική Ομάδα ως ομοσπονδιακοί 
προπονητές - προπονήτριες σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσματα. Επίσης μπορούν να 
απασχολούνται όπου και οι προπονητές – προπονήτριες Β’ και Γ’ επιπέδου. 

7.2. Β’ Επιπέδου 
Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή– προπονήτριας  Β’ επιπέδου 
απασχολούνται σε οποιοδήποτε σωματείο ή ακαδημία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή 
– προπονήτριας στους προπονητές – προπονήτριες Α’ επιπέδου. Επίσης μπορούν να 
απασχολούνται όπου και οι προπονητές – προπονήτριες Γ’ επιπέδου. 

7.3. Γ’ Επιπέδου 
Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή – προπονήτριες Γ’ επιπέδου 
απασχολούνται ως βοηθοί προπονητή – προπονήτριας στις περιπτώσεις που ως πρώτοι 
προπονητές – προπονήτριες μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές – προπονήτριες 
Β’ επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι προπονητές – προπονήτριες σε σωματεία ή ακαδημίες 
στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα 
όλων των αγωνισμάτων. 

 

Άρθρο 8 
ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Ε.Ο.Α.Α. 
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8.1. Η Ε.Ο.Α.Α. διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών – προπονητριών, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, του άρθρου 26, του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει, στο οποίο ο 
προπονητής ή η προπονήτρια υποβάλουν αίτημα εγγραφής και καταχωρούν τα 
παρακάτω στοιχεία: 
• Όνομα (*) 
• Επώνυμο (*) 
• Φύλο (*) 
• Άθλημα (*) 
• Αριθμός Μητρώου Γ.Γ.Α. (*) 
• Αριθμός πρωτοκόλλου απόφασης Γ.Γ.Α. (*) 
• Επίπεδο (*) 
• Φωτογραφία (*) 
• Ημερομηνία Γέννησης (*) 
• Εθνικότητα (*) 
• Υπηκοότητα (*) 
• Α.Δ.Τ. (*) 
• Ημερομηνία έκδοσης (*) 
• ΑΦΜ (*) 
• ΑΜΚΑ (*) 
• Τηλέφωνο επικοινωνίας (*) 
• E-mail επικοινωνίας 
• Προσωπική ιστοσελίδα 
• Βιογραφικό σημείωμα 
• Λογαριασμοί κοινωνικών δικτύων  
• Σωματείο – σωματεία, με τα οποία συνεργάζονται, την ημερομηνία έναρξης και 

την διάρκεια της συνεργασίας. 
Παράλληλα, ο προπονητής – προπονήτρια, αναρτούν στο ηλεκτρονικό μητρώο της Ε.Ο.Α.Α.: 

• Το έγγραφο της Γ.Γ.Α. για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή – προπονήτριας 
• Την αστυνομική ταυτότητα 
• Το συμφωνητικό – σύμβαση με Σωματείο 
• Το δίπλωμα εκπαίδευσης ή το πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, από 

πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο σε ισχύ. 
Τα στοιχεία με την ένδειξη (*) είναι υποχρεωτικά 
Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να συμπληρωθούν με επιπλέον, με απόφαση του 
Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. ή μετά από αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία. 

8.2. Τμήμα των στοιχείων που καταχωρούνται στο μητρώο, αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
της Ε.Ο.Α.Α. με σκοπό την προβολή των προπονητών - προπονητριών και αναλυτικά: 
• Ονοματεπώνυμο (*) 
• Άθλημα (*) 
• Αριθμός Μητρώου Γ.Γ.Α. (*) 
• Φωτογραφία (*) 
• Επίπεδο (*) 
• Τηλέφωνο επικοινωνίας (*) 
• E-mail επικοινωνίας 
• Προσωπική ιστοσελίδα 
• Βιογραφικό σημείωμα 
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• Λογαριασμοί κοινωνικών δικτύων  
Τα στοιχεία με την ένδειξη (*) είναι υποχρεωτικά 

8.3. Η Ε.Ο.Α.Α. δεν φέρει καμία νομική ή άλλη ευθύνη, για το περιεχόμενο το οποίο 
αναρτούν οι προπονητές – προπονήτριες, στις προσωπικές τους ιστοσελίδες ή στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

8.4. Η εγγραφή στο μητρώο της Ε.Ο.Α.Α. είναι υποχρεωτική, για να είναι δυνατή η σύνδεση 
των προπονητών – προπονητριών με τα σωματεία και τις αγωνιστικές διοργανώσεις. 

8.5. Το παράβολο εγγραφής στο μητρώο και η ετήσια συνδρομή, έχει οριστεί με την 
απόφαση με αριθμό 28, του Δ.Σ. την 26/02/2022 και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με 
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 7.1, του άρθρου 7, του 
καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α. Το παράβολο εγγραφής ορίζεται σε 50 € και το παράβολο 
ετήσιας συνδρομής (1.1 – 3.12 εκάστοτε έτους), σε 20 €.  

8.6. Τα στοιχεία του μητρώου προπονητών Μπόουλινγκ της Ε.Ο.Α.Α. επικαιροποιούνται σε 
ετήσια βάση. Το Δ.Σ. με την απόφαση με αριθμό 28, του Δ.Σ. την 26/02/2022 έχει ορίσει 
σαν απαραίτητα δικαιολογητικά για την ετήσια ανανέωση, τα παρακάτω: 
• Την καταβολή του ετήσιου παραβόλου 
• Το δίπλωμα εκπαίδευσης ή το πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, από 

πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο σε ισχύ, αναφορικά με την δια ζώσης 
εκπαίδευση για αθλητές – αθλήτριες νέων ηλικιών, για όσους προπονητές – 
προπονήτριες, απασχολούνται σε τμήματα υποδομών σωματείων ή ακαδημίες. 

• Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην χρήση απινιδωτή, στην περίπτωση που η 
Ε.Ο.Α.Α. ή οι αθλητικές εγκαταστάσεις διαθέτουν. 

Η ανανέωση των ετήσιων δικαιολογητικών, πραγματοποιείται με ανάρτηση τους 
στο ηλεκτρονικό μητρώο της Ε.Ο.Α.Α. 

8.7. Οποιοσδήποτε προπονητής – προπονήτρια, διαθέτει τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά, του παρόντος άρθρου, μπορεί να αιτηθεί την εγγραφή του στο 
Μητρώο, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο. 

8.8. Η αίτηση εγγραφής εξετάζεται από την Επιτροπή Προπονητών η οποία και αποστέλλει 
την αντίστοιχη εισήγηση στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, 
το Δ.Σ. οφείλει να αποστείλει στον προπονητή – προπονήτρια έγγραφο στο οποίο να  
αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι της απόρριψης, εντός διαστήματος εξήντα (60) 
ημερών.  

 

Άρθρο 9 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

 
• Η Ε.Ο.Α.Α. λόγω της μη ύπαρξης Συνδέσμου προπονητών Μπόουλινγκ, εκδίδει Δελτίο 

Ταυτότητας Προπονητή – Προπονήτριας, σε όλους τους επαγγελματίες, οι οποίοι: 
α) Έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών της Γ.Γ.Α. 
β) Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών της Γ.Γ.Α. έχει κοινοποιηθεί στην 
Ε.Ο.Α.Α. 
γ) Ο προπονητής – προπονήτρια, έχει εγγραφεί στο Μητρώο Προπονητών – 
Προπονητριών της Ε.Ο.Α.Α.  

mailto:info@eoaa.org.gr


 

 

 web: www.eoaa.org.gr     e-mail: info@eoaa.org.gr 
 8 | Σ ε λ ί δ α  

 

Στην περίπτωση που δημιουργηθεί Σύνδεσμος Προπονητών Μπόουλινγκ, η  υποχρέωση 
έκδοσης του δελτίου ταυτότητας αποτελεί υποχρέωση του, βάση της παραγράφου 4, του 
άρθρου 31, του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει.  
9.2. Στο δελτίο ταυτότητας προπονητή – προπονήτριας αναγράφονται: 

• Όνομα (*) 
• Επώνυμο (*) 
• Άθλημα (*) 
• Αριθμός Μητρώου Γ.Γ.Α. (*) 
• Επίπεδο (*) 
• Φωτογραφία (*) 

9.3. Το δελτίο ταυτότητας προπονητή – προπονήτριας  δίνει στον/στην κάτοχο το 
δικαίωμα  εισόδου στην Τεχνική Περιοχή σε όλες τις διοργανώσεις αγώνων 
Μπόουλινγκ, με την απαραίτητη προϋπόθεση ο προπονητής – προπονήτρια  να 
διαθέτει ενεργή σύμβαση με σωματείο του οποίου οι αθλητές – αθλήτριες 
αγωνίζονται στην συγκεκριμένη διοργάνωση. 

9.4. Απαγορεύεται η καθοδήγηση αθλητή - αθλήτριας ή ομάδας κατά τη διάρκεια 
αγώνων ή προπονήσεων από πρόσωπο που δεν διαθέτει δελτίο ταυτότητας 
προπονητή – προπονήτριας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της 
απαγόρευσης, δηλαδή η άσκηση καθηκόντων προπονητή – προπονήτριας από 
πρόσωπο το οποίο δεν διαθέτει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή, ανεξάρτητα της 
αιτιολογίας, στο σωματείο και στον αθλητή – αθλήτρια, επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της 
Ε.Ο.Α.Α. 

9.5. Το δελτίο ταυτότητας προπονητή – προπονήτριας  εκδίδεται την πρώτη φορά με 
ισχύ έως την 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και ανανεώνεται για κάθε έτος. 

9.6. Για την ανανέωση του, η Ε.Ο.Α.Α. εξετάζει αν συνεχίζουν να υπάρχουν οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις. 

 
Άρθρο 10 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
 
10.1. Η πιστοποιημένη επιμόρφωση των προπονητών – προπονητριών πραγματοποιείται 

από τα όργανα τα οποία ορίζονται από την Γ.Γ.Α. 
10.2. Η Ε.Ο.Α.Α. μπορεί να πραγματοποιήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους προπονητές 

– προπονήτριες, για διάφορα θέματα σχετικά με το άθλημα, σε συνεργασία με 
πιστοποιημένους φορείς ή Διεθνείς Ομοσπονδίες του Αθλήματος του Μπόουλινγκ, 
αλλά σε καμία περίπτωση αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις Σχολές της Γ.Γ.Α.  

10.3. Οι προπονητές - προπονήτριες, ανάλογα με την κατηγορία τους, υποχρεούνται να 
παρακολουθούν σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες επιμόρφωσης που οργανώνονται 
την Ε.Ο.Α.Α. όταν αυτό κριθεί με απόφαση του Δ.Σ. απαραίτητο.  

10.4. Τα σωματεία οφείλουν να διευκολύνουν τους προπονητές - προπονήτριες, 
προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στις υποχρεωτικές εκδηλώσεις επιμόρφωσης. 

 
Άρθρο 11 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
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11.1. Οι προπονητές – προπονήτριες, που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στους 
διεξαγόμενους αγώνες αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα, 
για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών, μόνο τα προβλεπόμενα από 
το νόμο ή τους κανονισμούς της Ε.Ο.Α.Α. δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές.  

11.2. Η δήλωση συμμετοχής σε όλους τους αγώνες που διοργανώνονται από την Ε.Ο.Α.Α., 
αποτελεί σύμβαση ανεπιφύλακτης προσχώρησης των προπονητών – προπονητριών 
στους αγωνιστικούς όρους των σχετικών κανονισμών και προκηρύξεων αγώνων της 
Ε.Ο.Α.Α. και στις αντίστοιχες διατάξεις και κανονισμούς.  

 
Άρθρο 12 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΟΙΝΕΣ 
 
12.1. Προπονητές – προπονήτριες που υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα όπως 

αυτά ορίζονται στο άρθρο 31 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α. εξετάζονται από την 
Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Α.  

12.2. Οι ποινές οι οποίες μπορούν να επιβληθούν στους προπονητές – προπονήτριες, 
περιγράφονται στην παράγραφο 31.5. του άρθρου 31 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α. 
και στον κανονισμό λειτουργίας της Πειθαρχικής Επιτροπής. 

12.3. Σε περίπτωση δημιουργίας Συνδέσμου Προπονητών Μπόουλινγκ, θα επιλαμβάνεται 
και ο Σύνδεσμος, σύμφωνα με όσα ορίζει το καταστατικό του.  

12.4. Σε περίπτωση υποτροπής ή ιδιαίτερα σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, ο 
Υφυπουργός Πολιτισμού μπορεί να ανακαλέσει προσωρινά ή οριστικά την άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος, ύστερα από εισήγηση της ομοσπονδίας και γνώμη της 
Πανελλήνιας Οργάνωση Προπονητών.  

12.5. Οι ποινές ισχύουν από την επίδοση τους. 
12.6. Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων δύναται να ασκηθεί προσφυγή στο Ανώτατο 

Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στον Ν. 2725/1999.   

 
Άρθρο 13 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
13.1. Στην Ε.Ο.Α.Α. λειτουργεί Επιτροπή Προπονητών, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταξύ 

άλλων, είναι η εφαρμογή και υλοποίηση των διατάξεων του παρόντα κανονισμού. 
13.2. Η Επιτροπή Προπονητών αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται με 

απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. 
 

Άρθρο 14 
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

 
14.1. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται προπονητής, εννοείται και προπονήτρια. 
14.2. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κανονισμός προπονητών – προπονητριών από την 

Διεθνή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ (IBF) ή την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ 
(EBF), ο παρόν κανονισμός θα επικαιροποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ., θα αποσταλεί 
προς έγκριση στην Γ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. και προς έλεγχο νομιμότητας από την Γ.Γ.Α. 

 
Άρθρο 15 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
15.1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, αποφασίζει το Δ.Σ. της 

Ε.Ο.Α.Α. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προπονητών. 
15.2. Ο παρών κανονισμός, αποτελούμενος από δεκαπέντε (15) άρθρα και ένα (1) 

παράρτημα, συντάχθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Α. και ψηφίστηκε από την Γενική 
Συνέλευση των σωματείων μελών της Ε.Ο.Α.Α. την 20/03/2022. 

15.3. Η ισχύς του αρχίζει από την επόμενη ημέρα της έγκρισης του από τον αρμόδιο για 
θέματα αθλητισμού Υπουργό. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 
 

 
 
Επεξήγηση περιοχών 
 
A: Τεχνική Περιοχή 
Είναι η περιοχή στην οποία έχει πρόσβαση ο προπονητής – προπονήτρια κατά την διάρκεια 
των αγώνων. 
 
B: Περιοχή Αθλητών – Αθλητριών 
Είναι η περιοχή στην οποία έχει πρόσβαση ο προπονητής – προπονήτρια κατά την διάρκεια 
των προπονήσεων, επιπλέον της Τεχνικής Επιτροπής. 
 
Γ: Περιοχή Διαδρόμων 
Είναι η περιοχή στην οποία έχει πρόσβαση μόνο ο υπεύθυνος της διοργάνωσης και ο 
μηχανικός της αθλητικής εγκατάστασης.  
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