ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Η σχολή προβλέπεται να λειτουργήσει το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2018 με
6μηνη διάρκεια και το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στο site της Ε.Ι.Ο. πριν την έναρξη.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στις σχολές προπονητών είναι:
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία
του αθλήματος
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών .
3. (α) Να είχε ενεργό συμμετοχή, ως αθλητής για το άθλημα της ιστιοπλοΐας (με δελτίο
αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό
πρόγραμμα της ομοσπονδίας με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε
αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον έξι (6) έτη
την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ,ή άλλη εμπειρική σχέση με το άθλημα, όπως
συμμετοχή στα σεμινάρια βοηθών προπονητών που διοργάνωσε η Ε.Ι.Ο. και ενεργό
συμμετοχή στο άθλημα (δελτίο ταυτότητας αθλητού με χρονολογία έκδοσης τουλάχιστον 5
χρόνια πριν την έναρξη της σχολής) τούτου βεβαιωμένου από την Ε.Ι.Ο.
Για αποφοίτους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται δύο (2) έτη και για αποφοίτους ΙΕΚ (προπονητής
αθλήματος) τέσσερα (4) έτη.
4. Να έχει άδεια χειριστού ταχυπλόου σκάφους (φωτοτυπία) ‐ ή το αποδεικτικό αίτηση
απόκτησης διπλώματος ταχυπλόου και το δίπλωμα θα το καταθέσουν πριν την παραλαβή
Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής

Β. ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία
του αθλήματος
2. Να έχει ηλικία 21 ετών τουλάχιστον
3. Να έχει ενεργό συμμετοχή στο άθλημα (δελτίο ταυτότητας αθλητού με χρονολογία
έκδοσης τουλάχιστον 6 χρόνια πριν την έναρξη της σχολής) τούτου βεβαιωμένου από την
Ε.Ι.Ο. και βεβαίωση από Ναυαθλητικά σωματεία‐μέλη της Ε.Ι.Ο. συμμετοχής σε αγώνες
συνολικά 2.000 ναυτικών μιλίων.
4. Να έχει άδεια χειριστού ταχυπλόου σκάφους (φωτοτυπία) ‐ ή το αποδεικτικό αίτηση
απόκτησης διπλώματος ταχυπλόου και το δίπλωμα θα το καταθέσουν πριν την παραλαβή
του πτυχίου τους
Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα
που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης,
το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν
πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα εισήγηση και στις αποφάσεις ίδρυσης των
σχολών προϋποθέσεις.
Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή σε σχολή προπονητών υποψηφίου του
οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό
αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά
τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας
3. Απολυτήριο 6ταξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής (Ακριβές αντίγραφο)
4. Υπεύθυνη Δήλωση (Άρθρο 8 Ν.1599/86) περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη
παραπομπής σε ποινική δίκη
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (2 Όψεις) (Ακριβές Αντίγραφο)
Τέλος σας γνωστοποιούμε ότι ο το κόστος συμμετοχής φοίτησης κάθε υποψηφίου είναι 250
Ευρώ για κάθε σχόλη.
Τα δικαιολογητικά για όσους πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να κατατεθούν
στην Ομοσπονδία μέχρι 10/01/2018.
Ο πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις θα αναρτηθεί στο site της Ε.Ι.Ο.

