Μαρκόπουλο, 28 Νοεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης η
Απόφαση Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής

Προπονητών ΙΠΠΑΣΙΑΣ, Γ’ κατηγορίας

που θα λειτουργήσει στην Αθήνα από 1/1/2019 έως 31/12/2019 με βάση την
Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/578075/22915/12348/3527/14-112018 (ΦΕΚ 5224/Β΄/ 21.11.2018)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Για τη συμπλήρωση της Αίτησης συμμετοχής στη Σχολή Προπονητών ΙΠΠΑΣΙΑΣ
Κατηγορίας στην Αθήνα

Γ΄

1. Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται συμπληρωμένη, με όλα τα απαραίτητα τα
δικαιολογητικά, συνημμένα, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (γραφείο 106),
στην παρακάτω Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ
(Κτήριο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να στείλουν τον φάκελο
με τα δικαιολογητικά τους ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (COURIER) και όχι με απλό
ταχυδρομείο ή συστημένο.
2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών είναι
αποκλειστικά το διάστημα από 29/11/2018 έως και 10/12/2018. Η αίτηση και τα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά κατατίθεται εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.
3. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όσα μαθήματα
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Σχολών τους. Αυτό
αποδεικνύεται από τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας του οικείου ιδρύματος.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 21ο έτος της
ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
5. Ως περίοδος έναρξης των μαθημάτων της Σχολής ορίζεται ενδεικτικά η 7η
Ιανουαρίου 2019. Σχετικές ανακοινώσεις αναφορικά με το Πρόγραμμα Σπουδών,
τις ημερομηνίες, τις ώρες και τον τόπο διεξαγωγής των μαθημάτων θα αναρτηθούν
στους ιστότοπους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (www.gga.gov.gr στην
ενότητα ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας
www.hef.gr
6. Για τη βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην
Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας. Η βεβαίωση, η οποία θα συνοδεύεται από τα
αντίστοιχα φύλλα αγώνων, χορηγείται μόνο από την οικεία Ομοσπονδία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνουν έγκαιρα αίτημα προς την ΕΟΙ για την
έκδοση βεβαίωσης αθλητικής εμπειρίας με αποστολή email στο hef@hef.gr του
παρακάτω κειμένου.
Θέμα: Χορήγηση Βεβαίωσης Αθλητικής Εμπειρίας Ονοματεπώνυμο – Πατρώνυμο –
Ημερ. Γέννησης - Αθλητικό σωματείο
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε Βεβαίωσης Αθλητικής Εμπειρίας για τη συμμετοχή
μου στη Σχολή Προπονητών Ιππασίας Γ΄Κατηγορίας.

Η ΕΟΙ θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους όταν εκδοθεί η Βεβαίωση Αθλητικής
Εμπειρίας. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι τόσο για την παραλαβή της Βεβαίωσης
Αθλητικής Εμπειρίας από την ΕΟΙ, όσο και για την υποβολή της μαζί με τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά στην ΓΓΑ.

7. Η Ιατρική Βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας χορηγείται από Ιδιώτη Ιατρό Παθολόγο
ή Γενικής Ιατρικής ή από Δημόσιο Νοσοκομείο και θα πρέπει να φέρει ευκρινή
υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού. Στην ως άνω βεβαίωση αναγράφεται
υποχρεωτικά η ημερομηνία έκδοσής της (να συμπληρώνεται το σχετικό υπόδειγμα
Ιατρικής Βεβαίωσης).
Η Γραμματεία της ΕΟΙ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή
διευκρίνιση.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

