
 

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/  161428/6765/3105/1153 (2) 
Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Ιστιοπλοΐας Γ΄ κατηγορίας, Ολυμπιακών Διαδρομών και Ανοιχτής 
Θαλάσσης, της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, στην Αθήνα. 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις: 

α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). β) Του άρθρου 
136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις». 
γ) Του ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως ισχύει (ΦΕΚ/7/Α΄/2018). 
ε) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων». 
στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/ 5-11-2016). 

2. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016  απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί 
«Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016) και την 
τροποποίηση αυτής με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ /97295/4796/434/325 
(ΦΕΚ 852/Β΄/9/03/2018) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη. 
Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/5201/ 552/439/13-3-2018 (ΦΕΚ 987/Β΄/20/03/2018) περί μεταβίβασης του 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 
Οργάνωσης Αθλητισμού, του Προϊσταμένους Διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγόμενων στον Υφυπουργό, υπηρεσιακών μονάδων. 
Το αριθμό πρωτοκόλλου: 133562/21-4-2016, έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία. 
5. Τα με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/501989/28-11-2017 και ΥΠΠΟΑ/13392/11-1-2018 εισερχόμενα έγγραφα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας. 
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα, αποφασίζουμε: 
Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Ιστιοπλοΐας Γ΄ Κατηγορίας Ολυμπιακών Διαδρομών και Ανοιχτής Θαλάσσης, η οποία θα λειτουργήσει 
στην Αθήνα, στο διάστημα έως 31/3/2019 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο όπως ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα. 

 
Επ

ίπ
εδ

ο 

 
Δι

δα
κτ

ικ
ές

 ώ
ρε

ς 

Δι
πλ

ωμ
ατ

ικ
ή/

άλ
λε

ς 
ερ

- 
γα

σί
ες

 

 
Πρ

ακ
τι

κή
 ά

σκ
ησ

η 

Δι
άρ

κε
ια

 λ
ειτ

ου
ργ

ία
ς 

σχ
ολ

ής
 (ε

λά
χι

στ
η)

 

 
Συ

νο
λι

κή
 δ

ιά
ρκ

εια
 

Γ 300 
(270)* (30)* 50 6 

μήνες 
350 

Άρθρο 5 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας 
της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες. 
2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Το χρηματικό ποσό για τα 
συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (όπως 
ορίζει το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013) και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της 
Ομοσπονδίας η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι 
πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος. 
3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι 
τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα. Με αιτιολογημένη πρόταση της ομοσπονδίας μπορεί να λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο 
αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) άτομα συνολικά. 
4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν σε κάθε σχολή να δημιουργούνται τμήματα με σκοπό την καλύτερη 
λειτουργία της σχολής και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Τα τμήματα αυτά μπορούν να αφορούν το σύνολο των 
μαθημάτων ή μέρος αυτών και ιδιαίτερα του πρακτικού μέρους. Ο ανώτατος αριθμός του κάθε τμήματος για τα θεωρητικό μέρος 
είναι 70 άτομα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τους 80, όσον 



 

αφορά το θεωρητικό μέρος, η υλοποίηση του μπορεί να γίνει ως ένα τμήμα. 

Άρθρο 6 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη σχολή προπονητών είναι: 
Για την κατηγορία Ολυμπιακών Διαδρομών: 
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος. 
2. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του εντός του 2018 (έως 31-12-2018). 
3. α) Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής Ιστιοπλοϊας (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες, ενταγμένους 

στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα 
αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον πέντε 
(5) έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή η ένωση. Ειδικά, οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως 
αθλητές/τριες (με δελτίο αθλητή/τριας και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της 
ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε 
κατηγορίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη και για αποφοίτους ΙΕΚ (προπονητής αθλήματος) τέσσερα (4) έτη την οποία βεβαιώνει η 
ομοσπονδία ή η ένωση, ή 

3. Β) Να είχε συμμετοχή με την Εθνική Ομάδα σε Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (βεβαίωση ομοσπονδίας και φύλλο 
αγώνος), ή 
3. Γ) 1η έως 6η θέση σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα οποιασδήποτε κατηγορίας, (βεβαίωση ομοσπονδίας και φύλλο αγώνος), 
4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον. Όσοι διαθέτουν πιστο- ποιητικό σπουδών 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής απαραίτητη προϋπόθεση για την υπηρεσία μας είναι η διαβάθμιση αυτών και 
αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν 
είτε στην Γ.Γ. 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. Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο 
πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα. 
Για την κατηγορία Ανοιχτής Θαλάσσης: 
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος. 
2. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του εντός του 2018 (έως 31-12-2018). 
3. Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής Ιστιοπλοΐας στο συγκεκριμένο άθλημα, με δελτίο αθλητή και με 

χρονολογία έκδοσης τουλάχιστον έξι (6) έτη πριν την έναρξη της Σχολής και συμμετοχή σε αγώνες συνολικά 1200 ναυτικών 
μιλίων, με αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας, με βεβαίωση από την ομοσπονδία ή την ένωση, με 
βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων. Ειδικά, οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ, απαιτεί- ται να είχαν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές 
Ιστιοπλοΐας, με δελτίο αθλητή στο συγκεκριμένο άθλημα, με δελτίο αθλητή και με χρονολογία έκδοσης τουλάχιστον δύο 
(2) έτη πριν την έναρξη της Σχολής και συμμετοχή σε αγώνες συνολικά 1200 ναυτικών μιλίων, με αναγνωρισμένα αθλητικά 
σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας, με βεβαίωση από την ομοσπονδία ή την ένωση, με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων. 
4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον. Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής απαραίτητη προϋπόθεση για την υπηρεσία μας είναι η διαβάθμιση αυτών και 
αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να 
απευθυνθούν είτε στην Γ.Γ. 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. 

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του 
ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα. 

Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων 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. 


