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, Ημερομηνßα Ι9-08-202L

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ ΔΙΚΑΙΟΔΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΤßΤtΙΤ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙοΔΟΥ 2021 -2022

ΔικαιολογητικÜ Ýκδοση ò Δελτßου Πιστοποßη ση ò ΠροπογητÞ :

l. Αßτηση του Ποδοσφαιρικοý Σωματεßου.
2. Αντßγραφο Ταυτüτηταò Τριετßαò ΠροπονητÞ UEFA / Ε.Π.ο" με ημερομηνßα λÞξηò
3Ι,Ι2.202Ι.
3. ¸γχρωμη φωτογραφßα ΠροπονητÞ.
4. Υπεýθυνη ΔÞλωση του Ν.1599 (υπογεγραμμÝνη και θεωρημÝνη για το γνÞσιο τηò
υΠΟγραφÞò) üτι ο ΠροπονητÞò δεν εμπßπτει στα κωλýματα που προβλÝπογταß απü το
Καταστατικü τηò Ε.Π.Ο. και üτι αποδÝχεται στο σýνολü τουò üλÝò τιò διατÜξειò του
Καταστατικοý και των Κανονισμþν τηò Ε.Π.Ο.
5. Αντßγραφο Ιδιωτικοý Συμφωνητικοý (θεωρημÝνο για το γνÞσιο τηò υπογραφÞò του
εκÜστοτε ΠροπονητÞ / Βοηθοý ΠροπονητÞ κ.λπ.).
6. Επßσημο αποδεικτικü υποβολÞò του Ιδιωτικοý Συμφωνητικοý (ΚατÜσταση
Συμφωνητικþν) μÝσω TAXIS (με καταγεγραμμÝνη την αντßστοιχη ειδικüτητÜ).
7. ΚαταβολÞ παρÜβολου 75,00 ευρþ στο ταμεßο των Ε.Π.Σ.
( Με απüφαση τηò Ε.Ε. τηò Ε.Π.Σ. ΔρÜμαò τηò Ι6-08-202| üσοιπροπονητÝò εßχαν
εκδþσει δελτßο πιστοποßησηò προπονητÞ την ποδοσφαιρικÞ περßοδ ο 2020-202,1
και παραμÝνουν στο ßδιο σωματεßο κατÜ την ποδοσφαιρικÞ περßοδο 2021-2022
κατÜ την κατÜθεση των απαραßτητων δικαιολογητικþν για την Ýκδοση του νÝου
δελτßου πιστοποßησηò προπονητÞ για την περßοδ ο 2021-2022 ΔΕΝ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ στην κατÜθεση χρηματικοý παραβüλου).
9) Υπεýθυνη ΔÞλωση ΠρÜξηò Συναßνεσηò υπογεγραμμÝνη και θεωρημÝνη για το
γνÞσιο τηò υπογραφÞò του ΠροπονητÞ (εφüσον δεν Ýχει αποσταλεß)
9) Βεβαßωση αναγνωρισμÝνου απü την Π.Ε.Π.Π. ΣυνδÝσμου Προπονητþν, üτι ο
ΠροπονητÞò εßναι ενεργü μÝλοò του.
10. ¼σοι προπονητÝò Ýχουν ολοκληρþσει τον κυκλο μαθημÜτων σε ΣχολÞ
Προπονητþν υΕFΑ/Ε,Π.Ο. και εßναι υπü Καθεστþò Αξιολüγησηò, λογßζονται μÝχ;:ι
την ολοκλÞρωση αυτÞò (δýο χτüνια απü την ημερομηνßα αποφοßτησηò τηò τχολÞÝ,
ωò ΠροπονητÝò τηò αντßστοιχηò κατηγορßαò διπλþματοò και θα πρÝπει γα εκδþσουγ
απü την αρμüδια υπηρεσßα τηò Ε.Π.Ο. Βεβαßωση Αξιολüγησηò ΠροπονητÞ.

- Η Βεβαßωση Αξιολüγησηò ΠροπονητÞ, θα πρÝπει να περιλαμβÜνεται
υποχρεωτικÜ στα δικαιολογητικÜ που με ηλεκτρονικü τρüπο καταθÝτει Ýνα
Ποδοσφαιρικü Σωματεßο, προκειμÝνου να εκδοθεß Δελτßο Πιστοποßησηò.
ΠροπονητÞ / Βοηθοý ΠροπονητÞ (σημ.: και ΠροπονητÞ ΤερματοφυλÜκων /
ΠροπονητÞ ΦυσικÞò ΚατÜστασηò) απü την Ε.Π.Σ..



Διευκρινßσειò

Ιδιαßτερη σημασßα για τη σωστÞ διεξαγωγÞ τηò διαδικασßαò που αφορÜ τηγ
Ýκδοση Δελτßου Πιστοποßησηò ΠροπονητÞ απü üλα τα ΠοδοσφαιρικÜ Σωμα"rßα,
Ýχουν τα ακüλουθα:

Ι) Το κÜθε Ποδοσφαιρικü Σωματεßο, θα πρÝπεινα αποστÝλλει τα παραπÜνω
δικαιολογητικÜ για την Ýκδοση του Δελτßου Πιστοποßησηò ΠροπονητÞ ηλεκτρονικÜ

και θα πρÝπεινα αναγρÜφει: «Δελτßο Πιστοποßησηò ΠροπονητÞ» / «Επωνυμßα του
Σωματεßου» / «Επþνυμο - ¼νομα ΠροπονητÞ».

2) Το κÜθε Ýγγραφο/δικαιολογητικü θα πρÝπει να μετατρÝπεται ξεχωριστÜ σε μορφÞ
PDF, η δε φωτογραφßα του ΠροπονητιÞ να εßναι σε μορφÞ JPG. ßτο σýνολο τουò
θα πρÝπει να αποσταλοýν üλα τα Ýγγραφα ωò ψηφιακÜ αρχεßα μορφÞò PDF, και Ýνα
ψηφιακü αρχεßο (η φωτογραφßα του ΠροπονητÞ), σε μορφÞ JPG. [σημειþνουμε πωò
η φωτογραφßα του εκÜστοτε Προπονηττ1 θα πρÝπει να εßναι Ýγχρωμη, να Ýχει καλÞ 

-

ευκρßνεια, να μην υπÜρχουν αλλοιþσειò απü σφραγßδεò Üλλων υτcηρεσιþν|,να Ýχει
λευκü φüντο, και γενικüτερα να εßναι σýμφωνη με τιò προδιαγρ«φßò 

"ωνφωτογραφιþν ταυτüτηταò / διαβατηρßου].

3) Για κÜθε ΠροπονητÞ / Βοηθü ΠροπονητÞ / ΠροπονητÞ ΤερματοφυλÜκων /
ΠροπονητÞ ΦυσικÞò ΚατÜστασηò, κÜθε Ποδοσφαιρικοý Σωματεßου, πρÝπει να
δημιουργεßται ξεχωριστÜ και να αποστÝλλεται απü το Ποδοσφαιρικü Σωματεßο ΕΝΑ
email που να περιλαμβÜνει συγκεντρωμÝνα ΟΛΑ τα δικαιολογητικÜ που αφοροýν
την Ýκδοση του Δελτßου Πιστοποßησηò ΠροπονητÞ.

4) Τα Ýγγραφα/δικαιολογητικÜ (PDF & JPG) να μην Ýχουν μακροσκελÞ τßτλο, αλλÜ
συνοπτικÜ την αντßστοιχη προò το περιεχüμενο τουò ονομασßα (π.χ. Υπεýθυνη
ΔÞλωση ΠροπονητÞ / ΠρÜξη Συναßνεσηò ΠροπονητÞ Ι ΠαρÜβολο ΠροπονητÞ κ.λπ).

5) ¼λα συγκεντρωμÝνα τα Ýγγραφα/δικαιολογητικÜ (PDF & JPG) που συγκροτοýν το
φÜκελο ¾ια την Ýκδοση του Δελτßου Πιστοποßησηò ενüò ΠροπονητÞ, πρÝπεß να
επισυνÜπτονται και να αποστÝλλονται απü το επßσημα καταχωρημÝνο στην ΕΠΣ
ηλεκτρονικü ταχυδρομεßο (email) του Ποδοσφαιρικοý Σωματεßοδ που αιτεßται
την Ýκδοση του Δελτßου Πιστοποßησηò ΠροπονητÞ.


