Αθήνα, 2 Νοέμβριου 2017
Αρ. Πρωτ.: 647

ΠΡΟΣ: ΠΟΠΑ
Κοιν.: ΓΓΑ,Σ.Ε.Φ.Α.Α., Κ.Ο.Ε
ΠΕΝΕΛΦΑ,ΕΓΒΕ,
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Αποχώρηση του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ. από μέλος της ΠΟΠΑ.
Ο ΣΕΠΚΥΣΚΚ θα ήθελε να δηλώσει την απόφαση αποχώρησής του από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Προπονητών Αθλημάτων και να ευχηθεί καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο της. Η ΠΟΠΑ ανέκαθεν
λειτουργούσε ως η φωνή του προπονητή και προάσπιζε τα δικαιώματα του σε ένα άναρχο εργασιακό
περιβάλλον.
Ο κύριος λόγος της αποχώρησης μας είναι ότι δεν επιθυμούμε να συνδεθεί το όνομα του συνδέσμου μας
(ΣΕΠΚΥΣΚΚ) με τις θέσεις που εκφράζει η ΠΟΠΑ σχετικά με τα ΙΕΚ και τα δικαιώματα αυτών.
Θεωρούμε άστοχες τις συνεργασίες της Ομοσπονδίας με ΙΕΚ, είτε μιλάμε για έναρξη τμημάτων
προπονητών, είτε μιλάμε για επιμόρφωση προπονητών. Το τοπίο σχετικά με τα ΙΕΚ είναι ξεκάθαρο. Δεν
πρέπει να παρασυρόμαστε, πόσο μάλλον να παρασύρουμε κι άλλους, σε παρερμηνείες και να παίζουμε
με τα όνειρα των παιδιών μας (επισυνάπτουμε σχετικά έντυπα).
Μέχρι σήμερα ισχύουν τα ακόλουθα οριζόμενα από τον νόμο:
1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βγάζουν όσοι:
• Είναι απόφοιτοι ΣΕΦΑΑ
• Είναι απόφοιτοι των Σχολών της ΓΓΑ
• Κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων
αναγνωρισμένων σχολών την ημεδαπής, όπου απαιτείται και γνώμη για την ισοτιμία, της
Επιτροπής Ισοτιμιών.
Στον αθλητικό νόμο (Νόμος 2725/99) δεν υπάρχει καμία αναφορά ή πρόβλεψη για
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
2. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης, με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.
3. Το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. εφαρμόζεται από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).
Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, επίσης, ο καθορισμός των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.

4. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΙΕΚ δε θίγονται. Αυτά είναι κατοχυρωμένα από το
Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΠΕΠ, ο οποίος ορίζει ότι στην ειδικότητα του “Προπονητή” δεν
απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο) και είναι ελεύθεροι να
ασκήσουν το επάγγελμά τους σε εργασιακούς και κοινωνικούς χώρους εκτός αυτών που ο Νόμος
2725/99 επακριβώς αποσαφηνίζει.
5. Συνεπώς, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ισοτιμιών της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, η αναγνώριση της ισοτιμίας τους καθώς είναι φορέας επίσημα αναγνωρισμένος από το
κράτος.
Οι επιστολές της ΠΟΠΑ προς φορείς όπως ΓΓΑ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ, ΕΟΠΕΠ, κ.α., έρχονται σε αντίθεση
με τις πάγιες τοποθετήσεις του Συνδέσμου μας τα τελευταία χρόνια.
Για να διαφυλάξουμε τη σοβαρότητα του Συνδέσμου αλλά και να προασπίσουμε τα δικαιώματα των
Ελλήνων Προπονητών Υγρού στίβου μας οφείλαμε να αποχωρήσουμε, παρόλο που ο ΣΕΠΚΥΣΚΚ
είναι ιδρυτικό μέλος της ΠΟΠΑ. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
την πορεία της ΠΟΠΑ.
Σεβόμαστε τις απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών/συνδέσμων της ΠΟΠΑ και σε καμία
περίπτωση δεν θα θέλαμε να εκλάβετε την αποχώρησή μας αυτή ως προσπάθεια νουθεσίας.

Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.
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