Αγαπητοί/ες
Σας ενημερώνουμε, ότι ξεκινά η διαδικασία των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων ΕΠΟ/UEFA περιόδου
2022-2024, οι οποίες θα λειτουργήσουν διαδικτυακά. Υποχρέωση παρακολούθησης των εν λόγω
σχολών έχουν όλοι οι προπονητές που ολοκλήρωσαν σχολή προπονητών ΕΠΟ/UEFA μέχρι
31/12/2020.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων της αίτησής σας, που είχατε συμπληρώσει στην
ηλεκτρονική φόρμα (LINK) για τη συμμετοχή σας σε σχολή ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ, παρακαλούμε
να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία για να λάβετε μέρος σε μία από τις σχολές που άμεσα θα
προγραμματισθούν.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε, όπως αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία είναι
απαραίτητα για τη συμμετοχή στη σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων και για την έκδοση ταυτότητας
τριετίας 2022-2024 μέχρι την Τετάρτη 16/11/2022.
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (την «κατεβάζετε» από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ: (
https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=46162)
2. Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου σε μορφή jpg
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4. Ξεχωριστά αποδεικτικά καταβολής παραβόλου προς ΕΠΟ, οικείας ΕΠΣ, ΠΕΠΠ (τρία (3)
συνημμένα αποδεικτικά ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
6. Υπογεγραμμένη δήλωση Π.Δ αξιωματούχων ομάδων (την «κατεβάζετε» από την επίσημη
ιστοσελίδα της ΕΠΟ: ( https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=51551)
7. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτετε στα κωλύματα του παραρτήματος 1 του
Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και δεν συντρέχουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στους
Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. (Στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης να γράψετε…….δηλώνω ότι δεν
εμπίπτω στα κωλύματα του παραρτήματος 1 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και δεν
συντρέχουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.)
8. Βεβαίωση από οικείο αναγνωρισμένο σύνδεσμο προπονητών, βάσει της μόνιμης κατοικίας, ότι ο
προπονητής είναι μέλος του.
9. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμείτε να εκδοθεί και να παραληφθεί η
προπονητική ταυτότητα (Αφορά μόνο τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές για την αγωνιστική
περίοδο 2022-23)
Τα παράβολα για τη συμμετοχή στις σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων είναι:
ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΠΟ

ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΣ

ΠΕΠΠ

ΣΥΝΟΛΟ

UEFA-A

110 €

110 €

50 €

270 €

UEFA-B

95 €

95 €

40 €

230 €

National (UEFA-C και C PLUS)

80 €

80 €

40 €

200 €

ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟ ΝΑ ΞΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΕΤΙΑΣ.

I.

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος προς την ΕΠΟ θα αναγράφεται με κεφαλαία: «ΟΝΟΜΑ_
ΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ 2022-2024_ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ (ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΤΕ)_ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΤΕ)». π.χ.

II.

III.

Κάθε έγγραφο/δικαιολογητικό θα πρέπει να μετατρέπεται ξεχωριστά σε μορφή PDF, η δε
φωτογραφία του προπονητή να είναι σε μορφή jpg. Αν ένα δικαιολογητικό αποτελείται πέραν της
μιας σελίδας (π.χ η αστυνομική ταυτότητα), να μετατρέπεται ολόκληρο το έγγραφο σ’ ΕΝΑ αρχείο
PDF και ΟΧΙ η κάθε μια του σελίδα ξεχωριστά. π.χ.

Σημειώνουμε πως η φωτογραφία σας θα πρέπει να είναι έγχρωμη , να έχει καλή ευκρίνεια, να μην
υπάρχουν αλλοιώσεις από σφραγίδες άλλων υπηρεσιών και γενικότερα να είναι σύμφωνη με τις
προδιαγραφές των φωτογραφιών ταυτοτήτων/ διαβατηρίων.

IV.

Το σύνολο των δικαιολογητικών αποστέλλονται ΣΕ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (EMAIL) στη
διεύθυνση proponites@epo.gr και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι αριθμημένα και
ονοματισμένα ως εξής:
 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 3.ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 4i.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΠΟ
 4ii.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΠΣ
 4iii.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΕΠΠ
 5.ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 6. ΔΗΛΩΣΗ Π.Δ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Αφορά μόνο τους εν ενεργεία
ποδοσφαιριστές για την αγωνιστική περίοδο 2022-23) π.χ.

V.

Η κατάθεση των παραβόλων θα γίνει ξεχωριστά στους αντίστοιχους φορείς (ΕΠΟ, ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΣ,
ΠΕΠΠ) και τα τρία αποδεικτικά κατάθεσης θα επισυνάπτονται μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό αρχείο προς την ΕΠΟ. Για το παράβολο που αντιστοιχεί στην
ΕΠΟ, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, τα στοιχεία του λογαριασμού είναι:

ΙΒΑΝ: GR12 0172 0820 0050 8202 1433 637 (Τράπεζα Πειραιώς)

Για τα παράβολα που αντιστοιχούν στην
ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΣ ΙΒΑΝ: GR 36 0171 2860 0062 8604 0033 320 (Τράπεζα Πειραιώς)

και
ΠΕΠΠ - IBAN: GR920 171 2290 00622 9161 973 865 (Τράπεζα Πειραιώς)
, οι προπονητές καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί τους για την γνωστοποίηση των λογαριασμών
κατάθεσης.
Οι ενωσιακοί προπονητές που έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με τις ΕΠΣ ( οφείλουν να την αποστείλουν
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά) θα καταβάλουν μειωμένα κατά 50% τα παράβολα ανά φορέα για την
ανανέωση των προπονητικών ταυτοτήτων.

VI.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συγκροτούν το φάκελο για την έκδοση της προπονητικής
ταυτότητας, πρέπει να αποστέλλονται από το προσωπικός σας EMAIL προκειμένου να έχουμε την
δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας.

Οι προπονητές ολοκληρώνοντας εντός της παραπάνω προθεσμίας την αποστολή των δικαιολογητικών
θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email αναλυτικά για την ημερομηνία, το περιεχόμενο του
προγράμματος και τις λεπτομέρειες συμμετοχής τους στην σχολή ανανέωσης.
Σημειώνεται, ότι η διαδικασία έκδοσης της προπονητικής ταυτότητας πραγματοποιείται από το αρμόδιο
Τμήμα της ΕΠΟ. Μετά την παρακολούθηση της σχολής ανανέωσης θα ακολουθήσει άμεσα η ετοιμασία
των ταυτοτήτων και στη συνέχεια θα αποσταλούν στην οικεία ΕΠΣ (βάσει της μόνιμης κατοικίας των
προπονητών). Όσοι κατοικούν στο εξωτερικό οφείλουν να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία της
διεύθυνσής τους, ώστε να τους αποσταλεί η ταυτότητα απευθείας από την ΕΠΟ.

Σημαντικές πληροφορίες ειδικών περιπτώσεων:
1. Για τους προπονητές που βρίσκονται σε καθεστώς αξιολόγησης: Οι προπονητές που
βρίσκονται σε καθεστώς αξιολόγησης θα παρακολουθήσουν τη σχολή ανανέωσης της κατηγορίας
που βρίσκονται υπό αξιολόγηση και θα καταβάλουν τα παράβολα της κατηγορίας του διπλώματος
που κατέχουν. Παράδειγμα: Προπονητής υπό αξιολόγηση UEFA A θα παρακολουθήσει σχολή
ανανέωσης UEFA A, θα καταβάλει τα παράβολα UEFA B και θα λάβει προπονητική ταυτότητα
UEFA-B κ.ο.κ.
2. Για τις γυναίκες προπονήτριες: Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλων όλες
οι γυναίκες προπονήτριες, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA.
3. Για τους προπονητές που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού: Αυτοί αποστέλλουν τα
δικαιολογητικά καταβάλλοντας όλο το παράβολο υπέρ ΕΠΟ και υποδεικνύοντας τα πλήρη
στοιχεία της διεύθυνσής τους για την αποστολή της ταυτότητας.
4. Για τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές: Όπως έχει προβλεφθεί στα δικαιολογητικά απαιτείται
υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμείτε να εκδοθεί και να παραληφθεί η
προπονητική ταυτότητα για την αγωνιστική περίοδο 2022-23.
5. Για τους προπονητές πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ. Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση
παρακολούθησης των εν λόγω σχολών έχουν όλοι οι προπονητές που ολοκλήρωσαν σχολή
προπονητών ΕΠΟ/UEFA μέχρι 31/12/2020. Επίσης υποχρέωση παρακολούθησης έχουν όλοι οι
απόφοιτοι με ειδικότητα ποδοσφαίρου των ΣΕΦΑΑ-ΤΕΦΑΑ, που απέκτησαν δίπλωμα EΠO/UEFA
μέσω των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που είχαν υπογράψει την ειδική σύμβαση ΕΠΟ-ΣΕΦΑΑ ή
μέσω σχολών UEFA/ΕΠΟ μέχρι 31/12/2020 και όσων εντάχθηκαν στο μητρώο προπονητών
UEFA/ΕΠΟ μέσω των σχολών εξομοίωσης που ολοκληρώθηκαν έως το 2012. Επισημαίνεται ότι
δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τις σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων οι απόφοιτοι
ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο που αποφοίτησαν μετά την 01.01.2021. Το
ίδιο ισχύει για όσους πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ έχουν παρακολουθήσει ήδη σχολή
προπονητών National (UEFA C).
Σημειώνουμε ότι δεν θα γίνονται δεκτά τα αιτήματα όσων προπονητών δεν ακολουθήσουν τις οδηγίες που
περιλαμβάνονται στην εν λόγω ενημέρωση.
Για οποιαδήποτε ερώτηση είμαστε στη διάθεσή σας
Από το τμήμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης της ΕΠΟ

