
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Η ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ανακοινώνει την λειτουργία Σχολής Προπονητών 
Ιστιοπλοΐας Β’ & Γ΄ κατηγορίας. 
 
Χρόνος Διεξαγωγής: Γ’ κατηγορία 08/11/08 έως 30/11/08 
          Β’ κατηγορία 01/12/08 έως 21/12/08 
 
Τόπος: Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης (τηλ.: 2310 414521) 
 Ακτή Θεμιστοκλέους   

Θ. Σοφούλη 112 
Θεσσαλονίκη 551-31 

 
Δικαιολογητικά για Σχολή Β’ & Γ’: 

1. Αίτηση ενδιαφερομένου 
2. Ιατρική βεβαίωση Υγείας και Αρτιμέλειας 
3. Να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής 
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί 

μη παραπομπής σε ποινική δίκη». 
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις). 

 
Το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την 
ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. 
 
Ειδικά Προσόντα Σχολής Β’:  

1. Να έχουν ηλικία 22 έως 55 ετών. 
2. Να έχουν δίπλωμα Γ’ κατηγορίας με αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της 

Γ.Γ.Α. και τρία (3) χρόνια προπονητικής εμπειρίας την οποία βεβαιώνει ο Όμιλος που 
εργάζεται ο προπονητής και επικυρώνει η Ε.Ι.Ο. ή να είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. με 
δευτερεύουσα ειδικότητα στο άθλημα ή να έχουν συμμετοχές με τις Εθνικές Ομάδες 
Ανδρών – Νέων Ανδρών και Γυναικών – Νέων Γυναικών για τουλάχιστον τρία (3) έτη 
τούτου βεβαιωμένου από την οικεία Ομοσπονδία. 

3. Να είναι κάτοχοι διπλώματος χειριστού ταχυπλόου σκάφους. 
 

Ειδικά Προσόντα Σχολής Γ’: 
1. Να έχουν ηλικία 22 έως 55 ετών 
2. Να έχουν εμπειρική σχέση δηλαδή αθλητικό δελτίο για οκτώ (8) έτη με ενεργό 

συμμετοχή αποδεδειγμένα σε τέσσερα (4) τουλάχιστον Πανελλήνια Πρωταθλήματα, 
τούτων βεβαιωμένων από την οικεία Ομοσπονδία ή να είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. με 
δευτερεύουσα ειδικότητα στο άθλημα ή να έχουν συμμετοχές με τις Εθνικές Ομάδες 
Ανδρών – Νέων Ανδρών και Γυναικών – Νέων Γυναικών για τουλάχιστον τρία (3) έτη.  

3. Να είναι κάτοχοι διπλώματος χειριστού ταχυπλόου σκάφους. 
 
Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά – και των ειδικών προσόντων, τα οποία 
πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη  

 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Αριθμός Fax :210 6452590 Κηφισίας 7 Τ.Θ. 
14305 Τ,Κ, 115 23 Αθήνα. 

 


