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Με χαρακτηριστικό τον γόνιμο διάλογο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στα
γραφεία του ΣΕΠΚ η συνάντηση των μελών του, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
την επαγγελματική κατοχύρωση, αλλά και τα κακώς κείμενα που αντιμετωπίζουν τη
σημερινή εποχή οι Έλληνες προπονητές.

Στο κάλεσμα του Συνδέσμου ανταποκρίθηκαν εκπρόσωποι του γυναικείου μπάσκετ,
προπονητές των ακαδημιών, των τοπικών πρωταθλήματων, αλλά και των Εθνικών
κατηγοριών, προπονητές με δεκάδες χρόνια εμπειρίας, αλλά και πιο νέοι προπονητές.

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν φυσικά η υποχρέωση των προπονητών να υπογράφουν
ιδιωτικά συμφωνητικά με τις ομάδες τους και εν συνεχεία να γίνεται η κατάθεση αυτών
στην Εφορία, ώστε να υπάρχει πλήρης κατοχύρωση των χρημάτων και της εργασιακής
σχέσης τους με τα σωματεία. Είναι μια ανάγκη την οποία ο ΣΕΠΚ έχει υπογραμμίσει
πολλές φορές στο παρελθόν. "Κάθε προπονητής πρέπει να υπογράφει ιδιωτικό
συμφωνητικό" είναι το μήνυμα. Και πρέπει να γίνεται από όλους και όχι μόνο από
ορισμένους, που θα καταλήξουν δαχτυλοδεικτούμενοι, όπως ισχύει ως σήμερα.

Το 2019 στα πρωταθλήματα πλην της Α1, λιγότερο από το 20% των προπονητών έχουν
υπογράψει συμφωνητικά και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, έτσι ώστε να είναι
άπαντες εξασφαλισμένοι οικονομικά και να μην παρατηρείται το φαινόμενο σωματεία να
προσλαμβάνουν νέο προπονητή, χωρίς να έχουν εξοφλήσει τον προηγούμενο.

Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση αποτελεί συλλογική υποχρέωση των προπονητών, έτσι
ώστε η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού (όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το
σχετικό πρότυπο στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ) να γίνει συνείδηση στις διοικήσεις των
ομάδων και ο κανόνας, όχι η εξαίρεση.

Το θέμα της εξασφάλισης των δεδουλευμένων κυριάρχησε στον διάλογο της Δευτέρας,
θίχτηκαν θέματα που αφορούν την ασφάλιση του Έλληνα προπονητή, τα επαγγελματικά
δικαιώματα και τις κατηγορίες των προπονητών σε σχέση με το νέο σχέδιο νόμου, τα όσα
εφαρμόζονται στο εξωτερικό. Υπήρξαν ακόμη προτάσεις για διοργάνωση συνέντευξης
Τύπου με αντικείμενο τα προβλήματα των Ελλήνων Προπονητών (έλλειψη ασφάλισης, μη
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υπογραφή συμβολαίων κλπ).

Φάνηκε από τα λεγόμενα των παρευρισκομένων ότι υπάρχει η ανάγκη για την εφαρμογή
των ήδη υπαρχουσών νομοθετικών διατάξεων και περαιτέρω κατοχύρωση των
επαγγελματικών/ασφαλιστικών δικαιωμάτων του Έλληνα προπονητή και είναι σαφής η
πρόθεση των μελών να προχωρήσουν σε δράσεις προκειμένου να διορθωθούν πρακτικές
που ακολουθούνται και δεν βοηθούν την καλυτέρευση των εργασιακών συνθηκών για τους
προπονητές.

Η συνάντηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί μια καλή αρχή, πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί
ένας σταθερός δίαυλος επικοινωνίας που θα γίνει ισχυρότερος με τον καιρό. Εξάλλου,
όπως προέκυψε από τη συζήτηση, η συγκεκριμένη συνάντηση μεταξύ των μελών του ΣΕΠΚ
θα καθιερωθεί σε τακτική βάση, αποκτώντας πέρα από τον συνδικαλιστικό χαρακτήρα και
έναν επιμορφωτικό, όπως αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη πρόταση όπου οι νεότεροι κάλεσαν
τους εμπειρότερους να μοιραστούν εικόνες και παραστάσεις.

Στη συνάντηση προτάθηκε το επόμενο ραντεβού μεταξύ των μελών να πραγματοποιηθεί
στις 6 Μαΐου και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση με την σχετική επιβεβαίωση ημερομηνίας
και ώρας συνάντησης ενώ με γνώμονα τις συζητήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει, θα
διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα τεθεί σε ευρύτερη κλίμακα και υπό τη μορφή Γενικής
Συνέλευσης το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Σεμιναρίου, ώστε η φωνή των
μελών να γίνει μαζικότερη και επομένως ισχυρότερη.
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