
 
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   1-11-2022 Site: www.epsaitol.gr mail: epsaitol1968@gmail.com  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  911 Τηλ.:      26310-28884 Fax:      26310-25333 

 
 
 

ΠΡΟΣ:  Όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία της δυνάμεώς μας 
 
        ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ 
 
  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, αφού έλαβε υπόψη της την απόφαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., με την οποία ενέκρινε πρόταση της Τεχνικής 
της Επιτροπής, για την απασχόληση προπονητών με ταυτότητα σε ισχύ UEFA C’ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ στα σωματεία Β’ κατηγορίας και την εξαίρεση από την υποχρέωση 
απασχόλησης προπονητών των σωματείων της Γ’ κατηγορίας, τροποποιεί το άρθρο 
22 της προκήρυξης πρωταθλημάτων 2022-2023 ως εξής: 

 
ΑΡΘΡΟ   22: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
Επειδή σύμφωνα με έγγραφο της Ε.Π.Ο. ο αριθμός των προπονητών του Συνδέσμου Δυτικής 
Ελλάδος οι οποίοι κατέχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ, δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων 
των σωματείων μας και αποφασίστηκε όπως ζητηθεί εξαίρεση της Ενώσεώς μας από τα 
άρθρα 5 και 10 του Κανονισμού Προπονητών, αποφασίζεται όπως τα σωματεία Α’ 
κατηγορίας, υποχρεούνται στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ισχύοντα 
Κανονισμού Προπονητών, ο οποίος προβλέπει την πρόσληψη προπονητή κατόχου 
διπλώματος UEFA B’ με ταυτότητα τριετίας εν ισχύ, καθώς επίσης και στην έκδοση 
πιστοποίησης των προπονητών τους, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση του ποδοσφαιρικού σωματείου. 
β) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31-12-2021. 
γ) Μία έγχρωμη φωτογραφία. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), ότι ο 
προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το καταστατικό της Ε.Π.Ο. 
και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των 
Κανονισμών της Ε.Π.Ο. 
ε) Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του 
προπονητή). 
στ) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του ιδιωτικού συμφωνητικού (Κατάσταση 
Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα). 
ζ) Υπογεγραμμένη δήλωση προσωπικών δεδομένων. 
η) Βεβαίωση από αναγνωρισμένο σύνδεσμο προπονητών ότι ο προπονητής είναι μέλος του 
και 
θ) χρηματικό παράβολο εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 
Η διαδικασία έκδοσης δελτίου πιστοποίησης προπονητή, έχει ως εξής: 

1. Το κάθε σωματείο θα αποστέλλει email (epsaitol1968@gmail.com) που να 
περιλαμβάνει ΟΛΑ τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση του δελτίου και θα πρέπει 
να αναγράφει ως θέμα στο email «Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή»/«Επωνυμία 
σωματείου»/«Επώνυμο - Όνομα προπονητή». 
2. Το κάθε έγγραφο θα πρέπει να μετατρέπεται ξεχωριστά σε μορφή PDF, η δε 
ΕΓΧΡΩΜΗ φωτογραφία του προπονητή να είναι σε μορφή JPG.  

Στο σύνολό τους θα πρέπει να αποσταλούν όλα τα έγγραφα ως ψηφιακά αρχεία μορφής PDF 
και ένα ψηφιακό αρχείο σε μορφή JPG. 
Το δελτίο πιστοποίησης του προπονητή θα αποστέλλεται στο επίσημο email του σωματείου. 
Προπονητής ο οποίος δεν θα προβεί στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης, δεν θα μπορεί να  
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εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.  
Σε περίπτωση λύσης συνεργασίας ενός προπονητή, κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής 
περιόδου, πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 ημερών και αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικό τρόπο, το σωματείο να αποστέλλει στην ‘Ενωση τα εξής; 
Α) Επιστολή / Δήλωση (θεωρημένη με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσής 
της), για την λύση συνεργασίας με τον προπονητή (για όλες τις ιδιότητες προπονητών) 
Β) Η κατάσταση συμφωνητικών Δ.Ο.Υ. με την Λύση συνεργασίας του σωματείου με τον 
προπονητή (για όλες τις ιδιότητες προπονητών). 
Τα σωματεία στην περίπτωση αυτή έχουν αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, για την 
πρόσληψη νέου προπονητή, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που λύθηκε η συνεργασία με 
τον απερχόμενο προπονητή. 
Οι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ προπονητών και σωματείων επιλύονται 
από την Α’ ΕΕΟΔ της ΕΠΟ και σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τακτικού διαιτητικού 
δικαστηρίου της Ε.Π.Ο.  (άρθρο 7 κανονισμού προπονητών ποδοσφαίρου). 
 
Τα σωματεία της Β’ κατηγορίας, υποχρεούνται στην απασχόληση προπονητή με 
ταυτότητα σε ισχύ UEFA C’ τουλάχιστον. 
Η έκδοση της ταυτότητας γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται η έκδοση 
ταυτότητας για τους προπονητές της Α’ κατηγορίας, με χρηματικό παράβολο εξήντα 
(60) ευρώ. 
 
Τα σωματεία της Γ’ κατηγορίας, που δεν θα προσλάβουν προπονητή κάτοχο κάρτας τριετίας, 
υποχρεούνται στην έκδοση ταυτότητας εισόδου στον αγωνιστικό χώρο σε άτομο το οποίο 
έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ποδοσφαιριστής το προηγούμενο διάστημα, 
τουλάχιστον επί μία πενταετία, με δικαίωμα παροχής τεχνικών οδηγιών, προσκομίζοντας για 
την έκδοσή της: 
α) Αίτηση του σωματείου, 
β) Μία φωτογραφία, 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα Κωλύματα τα 
προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του 
Κανονισμού Προπονητών, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και 
δ) Χρηματικό παράβολο σαράντα (40) ευρώ για τα σωματεία της Γ’ κατηγορίας. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 του ατόμου αυτού, στην οποία θα αναγράφει τα σωματεία 
στα οποία αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής και ποιες ποδοσφαιρικές περιόδους αγωνίστηκε 
σε αυτά. 
στ) Υπογεγραμμένη Δήλωση προσωπικών δεδομένων. 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στα γραφεία της Ενώσεως. 
Τα σωματεία Γ’ κατηγορίας που θα προσλάβουν προπονητή κάτοχο δελτίου ταυτότητας 
τριετίας, υποχρεούνται στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης, προσκομίζοντας τα ίδια 
δικαιολογητικά με τα σωματεία της Α’ κατηγορίας με ηλεκτρονικό τρόπο όπως παραπάνω, 
αλλά το ύψος του παραβόλου θα είναι αυτό της κατηγορίας στο οποίο ανήκουν. 
Σωματείο το οποίο δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με χρηματικό 
πρόστιμο 100 ευρώ ανά αγώνα από την αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή. 
 

Στα πλαίσια των παραπάνω, ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
της Διοίκησης της Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ με το Σύνδεσμο Προπονητών 
Ποδοσφαίρου Αιτωλ/νίας, στην οποία οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου 
εξέφρασαν την βούληση να βοηθήσουν τα σωματεία στην εξεύρεση 
διπλωματούχων προπονητών. 
‘Όποιο σωματείο επιθυμεί, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο του 
Συνδέσμου κ. Γιωτόπουλο Κων/νο, στη τηλέφωνο 6986-167575 για περαιτέρω 
πληροφορίες. 
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