
ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 
Μετά από προσπάθεια 5 ετών και πλέον και με καθολικό αίτημα των ομίλων για τη δημιουργία σχολής 
προπονητών τριγώνου και ανοικτής θάλασσας με συντονισμένες ενέργειες του ΔΣ της ΕΙΟ και 
ειδικότερα του αντιπροέδρου κ. Τέλη Αδαμόπουλου ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής Διοίκησης 
της Σχολής, υπεγράφη από τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Ανδριανό η απόφαση λειτουργίας της 
Σχολής.  Η σχολή προβλέπεται να λειτουργήσει το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου με 3μηνη διάρκεια 
και το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στο site της Ε.Ι.Ο. πριν την έναρξη.  
 
Τα ειδικά προσόντα συμμετοχής είναι τα εξής :  
Α. ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

1. Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος. 
2. Να έχει ηλικία 22 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. ή  
4. 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.   

5. 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 

6. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου πτυχίου τμήματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 
ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις 1, 2 και 5. 

 
Β. ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

1. Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος. 
2. Να έχει ηλικία 22 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 Ναυταθλητικά 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 

5. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου πτυχίου τμήματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το 
ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις 1, 2 και 4. 
 
 
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 05/10/2013. Ο πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις θα αναρτηθεί στο site της Ε.Ι.Ο.  


