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Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων 
 
 
 
 

Σας υποβάλω τα συνημμένα δικαιολογητικά και 

παρακαλώ να γίνω δεκτός-η στη Σχολή   Προπονητών  

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ Γ΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ που θα λειτουργήσει 

στην από 26/09/2022 έως 31/12/2023 με βάση την 

Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/369777/14 -09-

2022)   (ΦΕΚ 4999/Β΄/26.09.2022 ) .  

 

Mε την αίτηση αυτή αποδέχομαι τη χρήση και 

επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από 

την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τις ανάγκες 

λειτουργίας και ενημέρωσης για τα θέματα που 

αφορούν την ως άνω σχολή 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
 

 
 
 

 
 



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη σχολή προπονητών είναι: 
 
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του 
αθλήματος. 
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών (συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022). 
3. 
α) Να είχε ενεργό συμμετοχή στο άθλημα (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους 
αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας με τα βάση φύλλα 
αγώνων), σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον 
δυο (2) έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή 
β) Να είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ή 
γ) Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εισαγωγικές εξετάσεις στην ικανότητα κολύμβησης και 
πρακτικής με διπλό σκι ή γουεικμπορντ. Οι υποψήφιοι, πριν την έναρξη της σχολής, θα 
εξετάζονται πρακτικά στη κολύμβηση και το Θαλάσσιο σκι από ειδική επιτροπή που θα 
οριστεί με απόφαση της επιτροπής διοίκησης όπου και θα καθορίζονται τα αντικείμενα 
εξέτασης. 
4. Να είναι απόφοιτος Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου 
ή άλλης ισότιμης Σχολής. 
5. Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ταχυπλόου σκάφους. 
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που 
προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999. 
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 απόφαση προϋποθέσεις. 
Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη 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 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση ενδιαφερομένου. 
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας. 
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα 
προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας - βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι διαθέτουν 
πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη 
προϋπόθεση 
είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού 
Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γενική 
Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων/Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης 
και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. 
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου). 
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί 
μη παραπομπής σε ποινική δίκη». 



5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου. 
6. Αντίγραφο άδειας οδήγησης ταχυπλόου σκάφους. 
7. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής - γενικά και ειδικά 
προσόντα συμμετοχής: 
- Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία (επισυναπτόμενα φύλλα αγώνων). 
8. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ και απόφοιτους άλλων ΑΕΙ απαιτούνται: 
- Πτυχίο. 
- Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση 
"μεταφοράς" μαθημάτων). 
9. Βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης στη κολύμβηση και 
το Θαλάσσιο σκι. 
Για απόφοιτους σχολής προπονητών της ΓΓΑ οι οποίες ιδρύθηκαν μετά το έτος 2016 
απαιτείται: 
- Φωτοαντίγραφο του διπλώματος. 
Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα 
την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. 
Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ολοκληρώνεται 
τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής. 
 
Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού: https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/perigrafi/ πατώντας το 
εικονίδιο «Δημιουργία αίτησης». 

 

• Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. θα 

αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την 

αρμόδια εισαγγελική αρχή, εάν δεν προσκομιστεί.  

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Αποδεικτικό Τίτλων Σπουδών Προσθ. δικαιολογητικό Σημειώστε με V 

Πτυχίο ΤΕΦΑΑ Αναλυτική βαθμολογία 
 

Ισότιμο με ΤΕΦΑΑ πτυχίο ή δίπλωμα της 
αλλοδαπής 

Αναλυτική βαθμολογία 
Πράξη Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ  

 

Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ Αναλυτική βαθμολογία 
 

Δίπλωμα ΙΕΚ Βεβαίωση ΕΟΠΠΕΠ 
 

Απολυτήριο Λυκείου  
 

Απολυτήριο Εξαταξίου Γυμνασίου  
 

Απολυτήριο Σχολείου ή σχολής Ημεδαπής 
Ισότιμης με Λύκειο  

Βεβαίωση – ΠΡΑΞΗ   
ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ         

 

Απολυτήριο Σχολείου ή σχολής Αλλοδαπής 
Ισότιμης με Λύκειο  

Βεβαίωση - ΠΡΑΞΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (για σχολή Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) 

https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/perigrafi/


 

 
Βεβαίωση για 
αθλητική εμπειρία 

Πρόσθετα 
δικαιολογητικά 

Πρόσθετα 
δικαιολογητικά 

Σημειώστε με 
V 

Βεβαίωση Ομοσπονδίας 
(έτη, σύλλογος-οι, αγώνες)  
 

• Αναφέρεται και η 
ειδική αθλητική 
αναγνώριση του 
σωματείου 

Αριθμός Αθλητ. Δελτίου 
/ ημερομηνία έκδοσης, 
ανανεώσεις, μεταβολές 
(βεβαίωση ομοσπονδίας) 

Επικυρωμένα φύλλα 
αγώνων - πινάκια αγώνων 
για κάθε έτος με 
συμμετοχή τουλάχιστον σε 
μία διοργάνωση ανά έτος) 

 

Βεβαίωση Ένωσης (έτη, 
σύλλογος-οι, αγώνες) 
 

• Αναφέρεται και η 
ειδική αθλητική 
αναγνώριση του 
σωματείου 

Αριθμός Αθλητ. Δελτίου 
/ ημερομηνία έκδοσης, 
ανανεώσεις, μεταβολές 
(βεβαίωση ένωσης) 

Επικυρωμένα φύλλα 
αγώνων - πινάκια αγώνων 
για κάθε έτος με 
συμμετοχή τουλάχιστον σε 
μία διοργάνωση ανά έτος) 

 

 


