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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1.   ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι (ΕΟΘΣΚΙ)  ιδρύει και λειτουργεί Σχολές Προπονητών – 
Εκπαιδευτών και Βοηθών Εκπαιδευτών (Οδηγών) Θαλασσίου Σκι, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Ν. 2725/99 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 3057/02 και τον Κανονισμό Προπονητών 
Θαλασσίου Σκι, Αποφ. 34138 (ΦΕΚ 1545/Β/2008).  
Υπό την έννοια «θαλάσσιο σκι» περιλαμβάνονται και τα άλλα αγωνίσματα που καλλιεργεί, 
αναπτύσει και έχει υπό την ευθύνη της η ΕΟΘΣΚΙ, που είναι το Γουέηκμπορντ (σανίδα 
κυμάτων) και το Μπέρφουτ (γλίστρημα στο νερό χωρίς πέδιλα) κλπ. 
Με τον όρο <διενέργεια θαλασσίου σκι> εννοείται ότι η έλξη του ατόμου μπορεί να 
πραγματοποιηθεί από σκάφος (σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΦΕΚ 444/β/99) ή από σταθερό 
ενσύρματο σύστημα (cable ski). 
Οπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται η λέξη Προπονητής ή εκπαιδευτής, εννοείται και 
Προπονήτρια ή εκπαιδεύτρια. 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ  

1. Έδρα των Σχολών ορίζεται η Αθήνα και τα γραφεία της, αυτά της ΕΟΘΣκι. 
2. Σκοπός των Σχολών είναι: 

α)  Η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων με την φοίτησή τους στις ειδικές σχολές για την 
απόκτηση διπλωμάτων προπονητή Γ΄, Β’ και Α’ κατηγορίας καθώς και πιστοποιητικού 
παρακολούθησης των μαθημάτων της παραπάνω σχολής. 
β)   Η επιμόρφωση και εκπαίδευση των προπονητών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
γ)  Η διοργάνωση σεμιναρίων για την ταχύρυθμη επιμόρφωση ειδικών κατηγοριών και 
αντικειμένου προπονητών. 
δ)   Η εκπόνηση και έκδοση συγγραμμάτων για την κάλυψη του διδακτικού έργου κάθε 
σχολής και την επιμόρφωση των προπονητών. 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

Οι Σχολές διοικούνται από πενταμελή Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.) η οποία διορίζεται από το 
Δ.Σ. της ΕΟΘΣΚΙ.  
Το Δ.Σ. της ΕΟΘΣΚΙ διορίζει επίσης τον Διευθυντή της Σχολής, ο οποίος είναι Καθηγητής 
Φυσικής Αγωγής – Προπονητής και Τεχνικός του Θαλασσίου Σκι. 
Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής συγκροτείται από:  

 Ένα μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΘ ΣΚΙ ως Πρόεδρο 
 Ένα εκπρόσωπο της ΓΓΑ ως μέλος  
 Ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου Προπονητών Θαλασσίου Σκι  
 Δύο μέλη οριζόμενα από το Δ.Σ. της ΕΟΘ ΣΚΙ 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ 

Η Σχολές παρέχουν εκπαίδευση για την Γ΄, Β’ και Α’ κατηγορία που προβλέπει ο κανονισμός 
Προπονητών Θαλασσίου Σκι της ΕΟΘ ΣΚΙ.  
Το Δ.Σ. της ΕΟΘΣΚΙ ορίζει την έδρα λειτουργίας κάθε Σχολής.  
Οι κατηγορίες των  σχολών που ιδρύει η ΕΟΘ ΣΚΙ είναι οι παρακάτω: 
 
1. Σχολή  προπονητών Α΄ κατηγορίας  
Ο κάτοχος διπλώματος Α΄ κατηγορίας μπορεί να εργασθεί σε αθλητικό σωματείο και να 
αναλάβει την προπόνηση Εθνικής Ομάδας, σύμφωνα με τον κανονισμό προπονητών της ΕΟΘ 
Σκι.  
Οι κατέχοντες αυτό το δίπλωμα μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν σχολές / κέντρα 
εκμάθησης θαλασσίου σκι και γενικά θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής και να διενεργούν 
θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, θαλάσσιο έλκηθρο, ή άλλο μέσο που προσομοιάζει με 
αυτά (ελκόμενου από ταχύπλοο σκάφος κλπ) 
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Δίπλωμα προπονητή Α’ Κατηγορίας αποκτούν οι απόφοιτοι των ΤΕΦΑ με ειδικότητα θαλάσσιο 
σκι καθώς και οι απόφοιτοι των ΤΕΦΑ άλλης ειδικότητος αφού αποφοιτήσουν από την Σχολή 
Προπονητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι. 
 
2. Σχολή  προπονητών Β΄ κατηγορίας  
Ο κάτοχος του διπλώματος Β΄ κατηγορίας μπορεί να εργασθεί ως προπονητής σε αθλητικό 
σωματείο και ως βοηθός προπονητής στην Εθνική Ομάδα, σύμφωνα με τον κανονισμό 
προπονητών της ΕΟΘΣκι.  
Οι κατέχοντες αυτό το δίπλωμα μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν σχολές / κέντρα 
εκμάθησης θαλασσίου σκι και γενικά θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής και να διενεργούν 
θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, θαλάσσιο έλκηθρο, ή άλλο μέσο που προσομοιάζει με 
αυτά (ελκόμενου από ταχύπλοο σκάφος, κλπ.) 
Δίπλωμα προπονητή Β’ Κατηγορίας αποκτούν οι απόφοιτοι των ΤΕΦΑ άλλης ειδικότητος, 
εκτός της ειδικότητας του θαλασσίου σκι, αφού αποφοιτήσουν από την Σχολή Προπονητών 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι. 
 
3. Σχολή  προπονητών Γ΄ κατηγορίας  
Ο κάτοχος διπλώματος Γ΄ κατηγορίας μπορεί να εργασθεί ως προπονητής σε αθλητικά 
σωματεία, σύμφωνα με τον κανονισμό προπονητών της ΕΟΘΣκι.  
Οι κατέχοντες αυτό το δίπλωμα μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν σχολές / κέντρα 
εκμάθησης θαλασσίου σκι και γενικά θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής και να διενεργούν 
θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, θαλάσσιο έλκηθρο, ή άλλο μέσο που προσομοιάζει με 
αυτά (ελκόμενου από ταχύπλοο σκάφος κλπ ) 
 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1. Η Επιτροπή Διοίκησης με τον Δ/ντή της Σχολής καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση 
προς το Δ.Σ. της ΕΟΘ ΣΚΙ : 

 τον προϋπολογισμό της σχολής 
 μετά από έλεγχο της νομιμότητας, τα παραστατικά και τον οικονομικό απολογισμό της 

σχολής. 
2.  Ο οικονομικός υπόλογος εκτέλεσης του προϋπολογισμού:  
 Εισπράττει από τους υποψήφιους το ποσό που έχει ορισθεί για τα λειτουργικά έξοδα. 
 Προβαίνει στις απαιτούμενες πληρωμές. 
 Φροντίζει για την εξόφληση όλων των δαπανών, συγκεντρώνει τα παραστατικά στοιχεία 

(τιμολόγια, αποδείξεις, κλπ) και μετά το τέλος της σχολής, συντάσσει τον οικονομικό 
απολογισμό τον οποίο υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Διοίκησης.  

3. Ο φάκελος με όλα τα διοικητικά και οικονομικά παραστατικά στοιχεία (αιτήσεις, 
δικαιολογητικά, πρακτικά συνεδριάσεων, τιμολόγια, αποδείξεις κλπ.), τον προϋπολογισμό 
και απολογισμό θα παραδίδονται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την λήξη 
της Σχολής, στο αρμόδιο οικονομικό τμήμα της ΕΟΘ ΣΚΙ. 

4. Η Επιτροπή Διοίκησης ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που θα φοιτήσουν στη 
Σχολή, συντάσσει πίνακες όσων συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και 
επιμελείται της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής.  

5. Παρακολουθεί την λειτουργία της Σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 
6. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, 

αυτεπάγγελτα ή ύστερα από εισήγηση του Δ/ντή , εφόσον κρίνει ότι αυτό απαιτείται για 
την εκπλήρωση των αναγκών της Σχολής. 

7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής,  υπογράφει μαζί με τον Δ/ντή της Σχολής τα διπλώματα που 
χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς και υποβάλλει τις καταστάσεις των 
επιτυχόντων στο Δ.Σ. της ΕΟΘ ΣΚΙ το οποίο στην συνέχεια τις αποστείλει στην ΓΓΑ 
προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες άσκησης επαγγέλματος των προπονητών. 

8. Αποφασίζει ύστερα από αναφορά που υποβάλλεται σ’ αυτήν από τον Διευθυντή,  για την 
αποβολή από δύο (2) ημέρες μέχρι και οριστική,  σε σπουδαστές. 
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ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Η Σχολή διευθύνεται από τον Δ/ντή  που τον ορίζει το Δ.Σ. της ΕΟΘ ΣΚΙ, με απόφασή του. 
Ο Διευθυντής της Σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
1. Προτείνει τα μαθήματα και τη διδακτέα ύλη που θα διδαχθούν και εισηγείται τα 

κατάλληλα πρόσωπα για την απασχόλησή τους στα καθήκοντα του διδακτικού 
προσωπικού τα οποία οριστικοποιούνται με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης.  

2. Αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της Σχολής και που δεν ανήκει 
στον κύκλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου για το διδακτικό, εργατικό και βοηθητικό 
προσωπικό, για το πρόγραμμα, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών τους, την 
τήρηση της τάξης και της πειθαρχίας κατά την διάρκεια λειτουργίας της Σχολής. 

3. Επιφέρει όταν χρειασθεί τις έκτακτες τροποποιήσεις του προγράμματος ενημερώνοντας 
έγκαιρα την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής, το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές. 

4. Τηρεί ενημερωτικά βιβλία λειτουργίας της Σχολής, απουσιολόγιο, βιβλίο διδακτέας ύλης 
καθώς και τα πρακτικά συνεδριάσεως του διδακτικού προσωπικού. 

5. Ασκεί πειθαρχική εξουσία και έχει το δικαίωμα να αποβάλλει μέχρι μία (1) ημέρα από την 
Σχολή, τους μαθητές που δεν πειθαρχούν ή τυχόν παρεκτρέπονται.   

6. Οργανώνει την λειτουργία των εγκαταστάσεων και του απαιτούμενου αθλητικού υλικού, 
καθώς και των συναφών οργάνων. 

7. Μπορεί να διδάσκει στην σχολή και συμμετέχει στην διαδικασία των εξετάσεων. 
8. Συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του και τις υποβάλλει στην 

Επιτροπή Διοίκησης μαζί με τους συγκεντρωτικούς πίνακες βαθμολογίας όλων των 
μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκαν οι μαθητές της Σχολής και τα υποβάλλει στην 
Επιτροπή Διοίκησης σε διάστημα είκοσι (20) ημερών για την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων. 

9. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα διπλώματα που χορηγούνται σε όσους 
αποφοιτήσουν επιτυχώς  από την Σχολή. 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από εκπαιδευτές ειδικών γνώσεων και άτομα 
ανεγνωρισμένης αξίας, τόσο στον αθλητικό χώρο όσο και στον χώρο των επιστημών, που 
προτείνονται από τον Διευθυντή της Σχολής.  
Το διδακτικό προσωπικό συνεργάζεται για κάθε θέμα που αφορά στην ομαλή άσκηση των 
καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής με την Επιτροπή Διοίκησης και τον 
Δ/ντή. 
Το διδακτικό προσωπικό, υποχρεούται να παραδώσει στη Διεύθυνση της Σχολής, τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη διεξαγωγή τους 
και να επανεξετάσει τους τυχόν μετεξεταστέους, εφόσον υπάρχει σχετική περί δευτέρας 
εξεταστικής περιόδου, απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης. 

ΑΡΘΡΟ  8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή, είναι 
υποχρεωτική σ’ όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά. 

2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των υποψηφίων που παρακολουθούν τη Σχολή, 
επιβάλλονται κυρώσεις  που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος κανονισμού. 

3. Οι ποινές αναγράφονται στα βιβλία πράξεων της Σχολής και κοινοποιούνται εγγράφως 
στους μαθητές.  Οι υποψήφιοι που θα υπερβούν σε απουσίες το 10% των ωρών των 
θεωρητικών και των πρακτικών μαθημάτων, δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στις 
εξετάσεις και κατά  συνέπεια απορρίπτονται. 

4. Η σχολή προπονητών θα λειτουργεί όταν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων που 
καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΟΘ ΣΚΙ. 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Το Δ.Σ.  της ΕΟΘ ΣΚΙ αποφασίζει το ύψος του ποσού το οποίο οι υποψήφιοι θα καταβάλουν 
στην Επιτροπή Διοίκησης για την συμμετοχή τους στην σχολή με το οποίο θα καλύπτονται οι 
λειτουργικές δαπάνες. 



 4

Ο Διευθυντής, τα μέλη της Ε.Δ. και οι διδάσκοντες λαμβάνουν αποζημίωση για την κάλυψη 
των εξόδων μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και μικροεξόδων και για την συμμετοχή τους 
στην επιτροπή. 
Ο Δ/ντής  της Σχολής λαμβάνει αποζημίωση που ορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΟΘ Σκι. 
Οι διδάσκοντες της Σχολής αμείβονται με ωρομίσθια αντιμισθία η κατ’ αποκοπή. Το ύψος της 
αμοιβής καθορίζεται από την Επιτροπή Διοίκησης μετά από έγκριση του Δ.Σ. της ΕΟΘ ΣΚΙ. 

 ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας συντάσσει προκήρυξη για την ίδρυση και λειτουργία των σχολών,   
στην οποία αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για την 
συμμετοχή τους στις σχολές. 
Στην προκήρυξη θα καθορίζονται οι ικανότητες του υποψηφίου στην πρακτική του Θαλασσίου 
σκι, Γουέηκμπορντ ή Μπέρφουτ και ότι άλλο προσόν θεωρηθεί απαραίτητο για την 
αξιολόγηση, ανάλογα με την κατηγορία σχολής.  
  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Οι υποψήφιοι των σχολών θαλασσίου σκι πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω γενικές 
προϋποθέσεις :  
1. Να είναι υγιείς και αρτιμελείς σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του 

αθλήματος 
2. Να γνωρίζουν άριστα κολύμβηση. 
3. Να κατέχουν άδεια οδήγησης ταχυπλόου σκάφους.  
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη 

απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β΄ και Γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και πιστοποιητικό της αρμόδιας 
εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα 
της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του  ν.2725/99. 

5. Επίσης δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν τιμωρηθεί για ποινικά αδικήματα που 
προβλέπονται από το άρθρο 8 του νόμου 2683 / 99 του Υ.Κ.  

6. Να έχουν τις απαραίτητες κατά κατηγορία, γραμματικές γνώσεις όπως αυτές καθορίζονται 
στην προκήρυξη ίδρυσης της σχολής και στον κανονισμό προπονητών. 

7. Για την φοίτηση στις σχολές Προπονητών εκτός των οριζομένων γενικών προϋποθέσεων, 
οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν και τα εξής: 

  
Για την φοίτηση σε σχολή Γ΄ κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει:   
 Να έχει συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του 
 Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Γυμνασίου (νέου τύπου ή  Γ΄ τάξης γυμνασίου παλαιού 

τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής).  
 Να κατέχει άδεια οδήγησης ταχυπλόου σκάφους τουλάχιστον για δύο χρόνια 

 
Για την φοίτηση σε σχολή Β΄ κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει:   
 Να έχει δίπλωμα προπονητού Γ’ κατηγορίας με αντίστοιχη άδεια εξάσκησης 

επαγγέλματος της ΓΓΑ και τρία (3) χρόνια προπονητίκής εμπειρίας που να 
αποδεικνύεται με συμβόλαια , ιδιωτικά συμφωνητικά κλπ ή να είναι πτυχιούχος 
ΤΕΦΑΑ με δευτερεύουσα ειδικότητα στο άθλημα, ή να έχει ορισμένο αριθμό 
συμμετοχών στην Εθνική Ομάδα του αθλήματος ο οποίος καθορίζεται με την 
απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής.   

 Να κατέχει άδεια οδήγησης ταχυπλόου σκάφους τουλάχιστον για δύο χρόνια 
 

Για την φοίτηση σε σχολή Α΄ κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει:   
 Να έχει δίπλωμα προπονητού Β’ κατηγορίας με αντίστοιχη άδεια εξάσκησης 

επαγγέλματος της ΓΓΑ και τρία (3) χρόνια προπονητίκής εμπειρίας που ααποδεικνύεται 
με συμβόλαια , ιδιωτικά συμφωνητικά κλπ ή να είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με 
δευτερεύουσα ειδικότητα στο άθλημα, ή να έχει ορισμένο αριθμό συμμετοχών στην 
Εθνική Ομάδα του αθλήματος ο οποίος καθορίζεται με την απόφαση ίδρυσης και 
λειτουργίας της σχολής.   
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  -  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Οι υποψήφιοι εκτός των εξαιρουμένων και πριν την έναρξη της σχολής θα εξετάζονται 
πρακτικά στο Θαλάσσιο σκι ή στο Γουέηκμπορντ ή στο Μπέρφουτ,σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της κάθε κατηγορίας.  
Στην προκήρυξη ίδρυσης της σχολής θα αναφέρονται αναλυτικά τα αντικείμενα στα οποία θα 
εξετασθούν οι υποψήφιοι προκειμένου να επιλεγούν και να εισαχθούν στην σχολή. Όσοι 
υποψήφιοι αποτύχουν στην εισαγωγική πρακτική εξέταση δεν γίνονται δεκτοί και τους 
επιστρέφεται ποσό ίσο με το 80% των χρημάτων που πιθανόν κατέβαλαν για τα έξοδα 
λειτουργίας της σχολής. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΩΝ 

1. Τα  θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα διδάσκονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 
και η διδακτέα ύλη δίνεται στους σπουδαστές κατά την έναρξη της σχολής. 

2. Η σχολή παρέχει όλα τα απαραίτητα βιβλία και σημειώσεις που χρειάζονται για την 
εκπαίδευση των σπουδαστών. 

3. Το πρόγραμμα της Σχολής ανακοινώνεται στους σπουδαστές πριν την έναρξη της 
σχολής. 

4. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Σχολών ανακοινώνεται δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον 
πριν την έναρξη των μαθημάτων με προκήρυξη που διανέμεται και κοινοποιείται στον 
Τύπο και σε αρμόδιες υπηρεσίες ή όπου αλλού χρειάζεται, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα 
οι ενδιαφερόμενοι. 

5. Η Ε.Δ. της Σχολής έχει δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της 
σχολής αν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες. 

6. Οι σχολές περιλαμβάνουν τα παρακάτω μαθήματα κατά κατηγορία. 
 
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ   Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Α΄ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
1. Διδασκαλία σε αθλητές υψηλού επιπέδου Ε.Ο.  
2. Παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων 
3. Στίβοι αγώνων – εγκατάσταση  
4. Χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων για τους αγώνες  
5. Πρακτική Εξάσκηση 
6. Εξετάσεις  
Β΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
1. Διδακτική   
2. Αθλητική ψυχολογία 
3. Προπονητική Θαλασσίου σκι 
4. Οργάνωση αγώνων 
5. Νέες τεχνικές στο θαλάσσιο σκι 
6. Προγράμματα φυσικής κατάστασης – Προγραμματισμός 
7. Ανάλυση κανονισμών. 
8. Εξετάσεις  
 
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  Β΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Α΄ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
1. Διδασκαλία σε αθλητές Εθνικών Ομάδων - Σωματείων 
2. Παρακολούθηση προπόνησης υψηλού επιπέδου αθλητών. 
3. Α΄ Βοήθειες – Ναυαγοσωστική 
4. Οδήγηση σκάφους με χρήση συστήματος ελέγχου ταχύτητας (Perfect Pass) 
5. Στοιχεία επιμέτρησης στίβων 
6. Πρακτική εξάσκηση. 
7. Εξετάσεις 
Β΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
1. Διδακτική  
2. Προπονητική υψηλού επιπέδου 
3. Προγραμματισμός προπόνησης 
4. Νέες εξελίξεις στην τεχνική του θαλασσίου σκι 
5. Κανονισμοί 
6. Εξετάσεις 
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ΣΧΟΛΗ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  
 Α΄ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
1. Πρακτική εξάσκηση στο θαλάσσιο σκι – Γουέηκμπορντ – Μπέρφουτ 
2. Οδήγηση με σκιέρ, οδήγηση αλεξίπτωτου, Perfect Pass, οδήγηση Γουέηκμπορντ – 

Μπέρφουτ.  
3. Α΄ Βοήθειες – Ναυαγοσωστική 
4. Καθοδηγούμενη διδακτική εξάσκηση 
5. Τεχνική θαλασσίου σκι – Γουέηκμπορντ - Μπέρφουτ 
6. Συντήρηση μηχανών  
7. Αλεξίπτωτο θάλασσας (οδήγηση – έλξη), τεχνικές,  
8. Φυσικοθεραπεία  
9. Αθλητικές  κακώσεις 
10. Εξετάσεις.  
Β΄ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
1. Θεωρεία τεχνικής θαλασσίου σκι – Γουέηκμπορντ - Μπέρφουτ 
2. Κανονισμοί αγώνων 
3. Διδακτική 
4. Προπονητικός προγραμματισμός 
5. Φυσική κατάσταση – προετοιμασία 
6. Βιομηχανική  των αθλητικών κινήσεων 
7. Εργοφυσιολογία 
8. Κανονισμός λιμένα 
9. Αθλητική ψυχολογία 
10. Κοινωνιολογικά θέματα – Παιδαγωγικά 
11. Μεθοδολογία διδασκαλίας του αθλήματος 
12. Εξετάσεις 

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 Επιπλέον του ωραρίου της σχολής μπορεί να ζητηθεί από τους υποψηφίους να 

εξασκηθούν για ορισμένο χρονικό διάστημα στην προπόνηση επίλεκτων αθλητών της 
Εθνικής Ομάδας.  

 Μετά την λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων διενεργούνται εξετάσεις στα μαθήματα 
που διδάχτηκαν. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από το ένα (1) έως το δέκα (10). 
Προακτέος κρίνεται όποιος συγκεντρώσει τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε μάθημα. 

 Η Επιτροπή Διοίκησης μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μαθήματα από την διδακτέα 
ύλη των σχολών αν αυτό κρίνεται αναγκαίο και μετά από έγκριση από το Δ.Σ. της 
ΕΟΘΣΚΙ. 

 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ 
Αν κάποιος υποψήφιος αποτύχει σε ορισμένα μαθήματα (βαθμολογία κάτω από τη βάση 5 με 
άριστα το 10) έχει δικαίωμα να επανεξετασθεί στα μαθήματα που απέτυχε. Την ημερομηνία  
επανεξέτασης την καθορίζει ο Διευθυντής της σχολής. 

ΑΡΘΡΟ 12.  ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ – ΙΣΧΥΣ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών της ΕΟΘ ΣΚΙ οι προπονητές μετά την αποφοίτησή 
τους από τις σχολές λαμβάνουν σχετική ταυτότητα, την οποία εκδίδει η ΕΟΘ ΣΚΙ.  
Η ταυτότητα αποδεικνύει ότι ο προπονητής είναι εν ενεργεία και είναι απαραίτητη 
προκειμένου ο προπονητής να πάρει ανανέωση της άδειάς του από το Λιμεναρχείο αλλά και 
για να εργασθεί σε αθλητικό σωματείο. 
Τα πτυχία Γ΄ κατηγορίας, έχουν τριετή ισχύ και οι κάτοχοί τους οφείλουν να ανανεώνουν την 
ταυτότητά τους κάθε τρία χρόνια όταν εργάζονται σε αθλητικό σωματείο. Σε περίπτωση που 
εργάζονται σε «τουριστικές σχολές» η διενεργούν θαλάσσιο σκι, τότε οφείλουν να 
ανανεώνουν την ταυτότητά τους κάθε χρόνο. 
Η  ΕΟΘΣΚΙ διατηρεί καταστάσεις με τα ονόματα των προπονητών κατά κατηγορία, σύμφωνα 
με τον ν.2725/99.   
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ΑΡΘΡΟ 13.  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

 Εξαιρούνται από τις διαδικασίες των εισαγωγικών εξετάσεων (πρακτικών): 
α) Οι διατελέσαντες και οι εν ενεργεία αθλητές της ΕΟΘ ΣΚΙ,  αφού προσκομίσουν σχετική 
βεβαίωση και αφού πληρούν τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας σχολής που θα 
παρακολουθήσουν. 
β)   Οι φοιτητές της ειδικότητας θαλασσίου σκι των ΤΕΦΑΑ. 
γ)   Οι κάτοχοι διπλώματος ειδικότητας Θαλασσίου σκι των ΤΕΦΑΑ. 
δ)  Όσοι έχουν εργασθεί ή εργάζονται ως προπονητές σε αθλητικά σωματεία της ΕΟΘ ΣΚΙ 
(βεβαιούμενο από την ΕΟΘ Σκι). Οι ανωτέρω πρέπει να καλύπτουν τις προϋποθέσεις της 
αντίστοιχης κατηγορίας που θα παρακολουθήσουν. 
 
Οι αθλητές θαλασσίου σκι εντάσσονται αυτοδικαίως και λαμβάνουν δίπλωμα προπονητή Γ’ 
κατηγορίας υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
 αθλητές που αποδεδειγμένα έχουν καταλάβει 1η εως 10η θέση σε Παγκόσμια 

Πρωταθλήματα,  
 ή αθλητές που αποδεδειγμένα έχουν καταλάβει 1η εως 6η θέση σε Πανευρωπαϊκά 

Πρωταθλήματα,  
 ή αθλητές που αποδεδειγμένα έχουν καταλάβει 1η εως 3η θέση σε Μεσογειακούς Αγώνες,  
 και έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους  
 και έχουν δίπλωμα οδήγησης ταχυπλόου. 

ΑΡΘΡΟ 14.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι των σχολών πρέπει να υποβάλλουν προς την Επιτροπή Διοίκησης της σχολής 
ΕΟΘ Σκι τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
1. Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη  
2. Ιατρική Βεβαίωση (υγείας και αρτιμέλειας) 
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Β΄ και Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής. 
4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο)  
5. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 
6. Πιστοποιητικό γραμματικών γνώσεων (επικυρωμένο) 
7. Δίπλωμα ταχυπλόου (φωτοτυπία επικυρωμένη) 
Ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων καθορίζεται από την ΕΟΘ ΣΚΙ και 
αναφέρεται στην προκήρυξη λειτουργίας της σχολής. 
Μεταξύ των υποψηφίων για κάθε κατηγορία της σχολής με τα ίδια προσόντα και τις 
προϋποθέσεις,  προτιμώνται κατά σειρά οι : 

1. Προπονητές Σωματείων 
2. Αθλητές Εθνικής Ομάδας 
3. Αθλητές Σωματείων 
4. Τίτλοι σπουδών 
5. Γνώσεις ξένων γλωσσών 

ΑΡΘΡΟ 15.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στις σχολές που ιδρύει η ΕΟΘ ΣΚΙ έχουν δικαίωμα να τις παρακολουθήσουν πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανόμενης και της Ελβετίας, με την προϋπόθεση να γνωρίζουν την ελληνική 
γλώσσα στην οποία θα γίνονται τα μαθήματα. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΣΦΡΑΓΙΔΑ  

Η σχολή έχει την δική της σφραγίδα που συμπεριλαμβάνει έμβλημα και τον λογότυπο την 
Ομοσπονδίας. 

ΑΡΘΡΟ 17.   

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται από την Επιτροπή 
Διοίκησης της Σχολής μετά από έγκριση του Δ.Σ. της ΕΟΘ ΣΚΙ. 
 
Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΟΘ ΣΚΙ στις  28/3/2012. 


