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ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΕΡΑ……………….………. 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………………….... 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ:……….…Τ.Κ.:……………..… 
 
ΠΟΛΗ:…………………………............... 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 

1. …………………………………….. 
 

2. …………………………………….. 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail)………… 
 
……………………………………………… 
 
ΗΜΕΡΟΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………… 
 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………………. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΣΤ. ΤΑΥΤ.*…………………….. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΣΤ. ΤΑΥΤ.*  
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*(ή διαβατήριου) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΓΑ………………… 

 
ΘΕΜΑ: Αίτηση για συμμετοχή σε Σχολή  

              Προπονητών ΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΣΚΙ. 

 

 

 

 
ΑΘΗΝΑ: ……/……/………… 

                

 
 
ΠΡΟΣ: 
 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων 
 
 
 
 
Σας υποβάλω τα συνημμένα δικαιολογητικά και 

παρακαλώ να γίνω δεκτός-η στη Σχολή   Προπονητών 

Γ΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΣΚΙ που θα λειτουργήσει στην 

από 20/11/2021 έως 31/12/2022 με βά ση την 

Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/457987/04 -11-

2021)  

(ΦΕΚ 5452/Β΄/25.11 .2021).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 
 
 

 
 



 
Η κατάθ εση  γίν εται υπ οχ ρεωτικά η λεκτρον ικά στην  ιστοσ ελίδ α  της  Γεν ικής  
Γρα μματ ε ίας  Αθλητισ μού :  
ht tps ://eser vices .g ga. gov.gr/c ase/sxol i - pr oponi ton/  per i gra f i/  πατώντας  τ ο  
ε ικον ίδ ιο « Δη μιου ργία αίτησης».  

 

Επισυναπτόμενα 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 Θρήσκευμα- των Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων / Τμήμα Σπουδών 

Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Διευθύνσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η 

σχετική βεβαίωση. 

(Ση μείωσ η: Γ ια πτυχ ιού χ ους  Α ΕΙ  δεν απα ιτ ε ίτα ι η  προ σκόμιση 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 Γ.Γ.Α. οι οποίες ιδ ρύθη καν  μετά  τ ο  έτ ος  2016  

απα ιτε ίτα ι :  

- Φωτοαντίγραφο του διπλώματος. 

Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της  Γ .Γ .Α .  θα  αναζητήσε ι  

αυτεπ ά γγελτα  την  ποιν ική  κα τάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.  

Η  διαδικασ ία  κατάθ εση ς  τη ς  αίτηση ς  με  τα  επισυ ν απ τόμεν α δικαιολογη τ ικ ά  

ολοκλη ρών εται του λάχισ τον  ΣΑΡΑΝΤΑ  (40)  ημέρες  πριν  την  ημερομηνία  

έναρξης  λε ιτ ου ργίας  της  σχολής .  

 
 

 

• 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) 

 

 
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) 

 

 


