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Η ΕΛΑΟ /ΕΑΠ 

α) θεωρώντας ότι η σωστή και σύγχρονη εκπαίδευση είναι η απαρχή για κάθε 

πρόοδο και εξέλιξη στο Αλεξίπτωτο Πλαγιάς  

β) αξιοποιώντας την πρότερη σχετική εμπειρία και  

γ) λαμβάνοντας υπ όψιν τις ανάγκες και τα αιτήματα των αεραθλητικών 

σωματείων για την πραγματοποίηση σχολής εκπαιδευτών Α/Π κατά το 2020,  

προχωρά στην ανακοίνωση του πλαισίου λειτουργίας της Σχολής Εκπαιδευτών, 

σύμφωνα με τους τρέχοντες ισχύοντες κανονισμούς και προσαρμοσμένο στις 

σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του αεραθλήματος. 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
 

Η εκπαίδευση εκπαιδευτών Α/Π είναι μια πολύπλοκη και πολύπλευρη 
διαδικασία που απαιτεί ο υποψήφιος εκπαιδευτής να έχει πολλές θεωρητικές-τεχνικές 
γνώσεις και εξελιγμένες πρακτικές δεξιότητες (εμπειρία) επί του αντικειμένου του Α/Π 
ώστε σε συνδυασμό με την διδακτική μεθοδολογία, τις παιδαγωγικές -ψυχολογικές 
γνώσεις, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την ενδεδειγμένη νοοτροπία που θα 
διδαχθεί στην σχολή, να έχει μια ολοκληρωμένη κατάρτιση και να μπορεί να διδάξει 
με επάρκεια, υπευθυνότητα και ασφάλεια τους νέους χειριστές Α/Π. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  
 
Σκοπός της σχολής εκπαιδευτών είναι η κατάρτιση Πεπειραμένων Πιλότων 
Αλεξιπτώτου Πλαγιάς (ΠΠ,ΙΡΡΙ- 5) στο θεωρητικό πλαίσιο, τις δεξιότητες και την 
μεθοδολογία διδασκαλίας του Α/Π σε μαθητευόμενους χειριστές κάθε επιπέδου η 
αντικειμενική αξιολόγησή τους  και η πιστοποίησή τους ως Εκπαιδευτές Α/Π 
της ΕΛΑΟ που θα μπορούν να συνεργάζονται με τα αεραθλητικά σωματεία να 
ιδρύουν σχολές εκμάθησης, να εκπαιδεύουν και να εξετάζουν χειριστές κάθε επιπέδου  

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
 
Βασικοί στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν είναι οι υποψήφιοι εκπαιδευτές: 
 

1. Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης στο 
Α/Π 

2. Να γνωρίσουν και να εξασκήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να 
μπορούν να οργανώνουν την εκπαίδευση νέων χειριστών σε ατομικά ή 
ομαδικά μαθήματα. 

3. Να γνωρίσουν ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, πχ συζήτηση, εργασία σε 
ομάδα, προσομοίωση, χρήση της ερώτησης, οι μελέτες περίπτωσης κτλ για 

την επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων. 
4. Να οργανώνουν την ύλη και το πρόγραμμα των σχολών τους για την 

εκπαίδευση όλων των επιπέδων χειριστών Α/Π σύμφωνα με το SAFEPRO-
PARA και τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας του αεραθλήματος στην 
Ελλάδα. 

5. Να γνωρίσουν τα πρακτικά προβλήματα και κινδύνους της εκπαίδευσης στο 
Α/Π τους τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισής τους  

6. Να κάνουν πρακτική άσκηση στην διδασκαλία αρχαρίων χειριστών στα 
πλαίσια μιας αναγνωρισμένης σχολής 

7. Να οργανώνουν τα έγγραφα και τα αρχεία της σχολής τους  
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Αναλυτικά το πλαίσιο οργάνωσης, δομής και λειτουργίας της σχολής είναι: 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 

  
Η βασική σχολή θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων θα διεξαχθεί στο 
ξενοδοχείο Αιθέρων στην Παναγίτσα Έδεσσας από  14- 22 Μαρτίου 2020 
Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε αναγνωρισμένη από την ΕΛΑΟ 
σχολή, από την λήξη της βασικής σχολής έως τον Οκτώβριο του 2020.  

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 

Η ΕΛΑΟ /ΕΑΠ έχει την ευθύνη της οργάνωσης και εκτέλεσης της σχολής μέσω της 
οργανωτικής επιτροπής της σχολής που αποτελείται από τον Διευθυντή της, 
Βλασόπουλο Διονύση και την εκπρόσωπο της ΕΛΑΟ/ΕΑΠ, Ραπάνου Γιώτα  
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Στην βασική σχολή θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων θα διδάξουν και θα 
παρουσιάσουν σχετική θεματολογία  
 

1. Οι εκπαιδευτές της ΕΛΑΟ:  
 

 Σταμέλλος Ευάγγελος /Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα/Oxygen 
Paragliding 

 Κωστούλας Σταύρος /Αεραθλητικό Σωματείο Ιωαννίνων/Fly &Fun 
Paragliding 

 Βλασόπουλος Διονύσης /Αερολέσχη Θηβών/Freedom Paragliding 
 Κακουλίδης Σάββας–Μπακούρας Α. /Σύλλογος Αεραθλητών 

Μακεδονίας/ Cumulus Paragliding 

 Κατσανδρεδάκης Ιωάννης/ Αεραθλητικός Σύλλογος Ερμής Χανίων / 
Cretan Paragliding 

 
Οι παραπάνω εκπαιδευτές είναι αυτοί που οι σχολές τους παρουσίασαν την 

μεγαλύτερη παραγωγικότητα μεταξύ των αναγνωρισμένων σχολών της ΕΛΑΟ κατά τα 
τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης, άρθρο 19, της ΕΛΑΟ. 
Οι εκπαιδευτές αυτών των σχολών, οργάνωσαν το διδακτικό σκέλος, την ύλη και την 
αξιολόγηση των συμμετεχόντων και θα προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία 
τους διδάσκοντας στην Σχολή Εκπαιδευτών του 2020 
 

2. Άτομα αναγνωρισμένα στον χώρο Α/Π: Τσούκας Ευάγγελος/Αερολέσχη 
Αγρινίου  

3. Εκπρόσωποι φορέων κτλ,-για θέματα κανονισμών/θεσμικά  
 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 
Α) Βασική Θεωρητική Εκπαίδευση 
 
Τα μαθήματα της  βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης έχουν διάρκεια ~40 
ώρες, θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της βασικής σχολής και θα έχουν την 
παρακάτω βασική θεματολογία: 
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1. Ο ρόλος του Εκπαιδευτή Α/Π 
2. Παιδαγωγική – βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων 
3. Μέθοδος διδασκαλίας 
4. Ψυχολογία μαθητή 
5. Εισαγωγή στη σχολή: προσέγγιση και συνέντευξη μαθητή  
6. Διαχείριση χαρακτήρων μαθητών 
7. Οργάνωση Βασικής εκπαίδευσης 
8. Βασική εκπαίδευση 
9. Τοποθέτηση μαθητών στο χώρο εκπαίδευσης 
10. Β επίπεδο (κοντρόλ, δυναμικό, αυτιά, αυτιά με επιτάχυνση, θερμικά) 
11. Προπόνηση αθλητών 
12. SIV: στόχος του SIV, ευθύνες ασφάλειας και οργάνωση 
13. Υλικά, (Ειδή υλικών: υφάσματα σχοινάκια, συντήρηση, μετρήσεις, επισκευές) 
14. Το Διθέσιο Α/Π ως εργαλείο εκπαίδευσης 
15. Συχνά λάθη μαθητών και εκπαιδευτών 
16. Προβλήματα στην εκπαίδευση 
17. Αυτοαντανάκλαση της διδασκαλίας στον εκπαιδευτή: Ο μαθητής σαν μέσο 

ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης του δάσκαλου 
18. Εφεδρικό 
19. Η διδασκαλία του εναέριου χώρου (Airspace) 
20. Το μάθημα της Μετεωρολογίας 
21. Διαχείριση ατυχημάτων 
22. Θεσμικό πλαίσιο και κανονισμοί. Προβλήματα στον χώρο του Α/Π 
23. Οργάνωση Σχολής. Κανονισμοί, έντυπα, αρχεία και θεσμικό πλαίσιο 
24. Ασφάλεια πτήσεων – κανόνες εναέριας κυκλοφορίας 
25. Εξετάζοντας και αξιολογώντας υποψήφιους χειριστές, Ενδοσχολικές και 

επίσημες εξετάσεις. 
26. Ιστορία Α/Π – εξέλιξη 
 
Β) Βασική Πρακτική Εκπαίδευση 
 
Τα μαθήματα της βασικής πρακτικής εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν στα 
πλαίσια της βασικής σχολής και θα έχουν διάρκεια ~40 ώρες με την παρακάτω 
βασική θεματολογία: 

1. Έδαφος , Check list , φουσκώματα πτέρυγας , τρέξιμο , θεωρία 
επιπέδου αρχαρίων , κίνδυνοι. 

2. Απογειώσεις μαθητών ,στροφές , Big ears , χρήση επιτάχυνσης 
3. Προσγειώσεις μαθητών σε προκαθορισμένη προσγείωση 

 
Γ) Διπλωματική εργασία 
 
Στα πλαίσια της σχολής κάθε υποψήφιος εκπαιδευτής υποχρεωτικά εκπονεί και 

υποβάλλει ως την έναρξη της σχολής διπλωματική εργασία με το θέμα της 

επιλογής του. Την εργασία αυτή θα παρουσιάσει και υποστηρίξει στην τάξη, 

στα πλαίσια της βασικής σχολής, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Σημ: Οι συμμετέχοντες θα λάβουν οδηγίες και πρότυπο εργασίας που θα τους 

καθοδηγήσουν στην εκπόνησή της   
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Δ) Μικρές εργασίες και ασκήσεις  
 
Ασκήσεις ατομικές ή σε μικρές ομάδες δύναται να ζητηθούν σε σχέση με τα 
διδασκόμενα μαθήματα, στα πλαίσια της βασικής σχολής. Δεν εξετάζονται ούτε 
συνυπολογίζονται στον βαθμό αξιολόγησης του υποψηφίου, αλλά είναι 
υποχρεωτικές, εφ όσον  ζητηθούν.  
 
Ε) Το ωρολόγιο πρόγραμμα 
 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα καταρτιστεί για την σχολή θα ξεκινάει με 
θεωρητικά μαθήματα κάθε πρωί στις 8:30, θα συνεχίζεται το μεσημέρι με τα 
πρακτικά μαθήματα ή ασκήσεις στο πεδίο και θα ολοκληρώνεται στο 
απογευματινό τμήμα, με τις παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών των 
υποψηφίων και περισσότερα θεωρητικά μαθήματα, εφ όσον χρειάζεται και 
ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν και τις αποφάσεις της οργανωτικής 
επιτροπής της σχολής.  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ στην βασική σχολή θεωρητικών και 
πρακτικών μαθημάτων 
 
Σκοπός των εκπαιδευτών της σχολής, ώστε να αξιολογήσουν τους υποψήφιους 
εκπαιδευτές, είναι να αποκομίσουν κατά την διάρκεια της σχολής, μια 
ολοκληρωμένη εικόνα ως προς: 
 
1. Την αντίληψή τους στο λάθος 
2. Την μεταδοτικότητα και ευχέρεια λόγου ως προς τους μαθητές 
3. Τις γνώσεις τους 
4. Τη γενικότερη συμπεριφορά και σεβασμό στους συντελεστές της σχολής, την  

συνέπεια στην σχολή και τις υποχρεώσεις τους  
 

Βαθμολόγηση 
 
Ο βαθμός που θα δοθεί συνολικά στα τέσσερα σκέλη της αξιολόγησης έχει ως 
βάση το 75 και άριστα το 100, με τα παρακάτω ποσοστά: 
 

 Οι γραπτές εξετάσεις 40%  
 Η διπλωματική εργασία 20%  
 Οι πρακτικές εξετάσεις 20%  
 Τα προφορικά 20%  

 
Ε) Γραπτές εξετάσεις  
 
Η γραπτή  αξιολόγηση αποτελεί το 40% της βαθμολογίας. Την τελευταία ημέρα 
της σχολής οι εξεταζόμενοι θα εξεταστούν σε διαγώνισμα που θα περιλαμβάνει: 
25-30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από την ύλη του ΠΠ και τα όσα διδαχθούν 
στην σχολή και 2 ερωτήσεις ανάπτυξης θέματος. Στις γραπτές εξετάσεις κάθε 
γραπτό όταν παραδοθεί, θα λάβει έναν αριθμό εξεταζόμενου από την ΕΑΠ έτσι 
ώστε ο βαθμολογητής να μην γνωρίζει σε ποιόν ανήκει το γραπτό που 
βαθμολογεί. 
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ΣΤ) Προφορική αξιολόγηση 
 
Η προφορική αξιολόγηση αποτελεί το 20% της βαθμολογίας, θα έχει δύο σκέλη 
και θα περιλαμβάνει: 
 

 Ένα προφορικό τεστ γνώσεων με χρήση πίνακα, σε μια ερώτηση 
τυχαία επιλεγμένη από την ύλη του ΠΠ. Θα ερωτηθεί στην τάξη μετά την 
παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του εξεταζόμενου. 

 Τις προφορικές εξετάσεις που θα γίνουν την τελευταία μέρα, μετά τις 
γραπτές εξετάσεις και θα περιλαμβάνουν για κάθε εξεταζόμενο: τρείς 
ερωτήσεις γνώσεων, τυχαία επιλεγμένες από αυτόν, από τράπεζα 
ερωτήσεων από τα διδαχθέντα στην σχολή και μια ερώτηση κρίσεως με 
χρήση οπτικού υλικού στην οποία ο εξεταζόμενος θα παρακολουθήσει 
ένα μικρό βίντεο και θα κληθεί να εντοπίσει, κρίνει και αναλύσει-
αιτιολογήσει- τα λάθη σε αυτό. Η εξέταση θα βιντεοσκοπείται και το υλικό 
θα παραμείνει στο αρχείο της εξεταστικής στην ΕΛΑΟ 
 

      Ζ) Πρακτική αξιολόγηση 
 

Η πρακτική αξιολόγηση αποτελεί το 20% της βαθμολογίας. Οι συμμετέχοντες θα 
εξεταστούν στα ίδια πρακτικά αντικείμενα που θα διδαχθούν από τις πρώτες 
κιόλας μέρες,  δηλ θα γίνουν «εκπαιδευτές» και οι εκπαιδευτές «μαθητές» τους 
στα: έδαφος , Check list , φουσκώματα πτέρυγας , τρέξιμο , θεωρία αρχαρίου, 
κίνδυνοι, απογειώσεις μαθητών ,στροφές , Big ears , χρήση επιτάχυνσης και 
προσγειώσεις μαθητών σε προκαθορισμένη προσγείωση. Η εξέταση αυτή θα γίνει 
στο μέσον της εβδομάδας της βασικής εκπαίδευσης και θα προγραμματιστεί 
ανάλογα με τον καιρό. Η εξέταση θα βιντεοσκοπείται και το υλικό θα παραμείνει 
στο αρχείο της εξεταστικής στην ΕΛΑΟ 
 
Η) Αξιολόγηση Διπλωματικής εργασίας 
 
Η αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας αποτελεί το 20% της  βαθμολογίας και 
θα γίνει με βάση την παρουσίαση και υποστήριξή της στην τάξη, την 
πρωτοτυπία της, την σωστή και τεκμηριωμένη- βιβλιογραφικά ή ερευνητικά- 
ανάπτυξη του θέματός της. 
  
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ  
 
Κάθε υποψήφιος* πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση 
σε αναγνωρισμένη από την ΕΛΑΟ σχολή -έως τον Οκτώβριο του 2020, 
διάρκειας 50 ωρών.  
 
Η εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και 
περιλαμβάνει παρακολούθηση αλλά και ενεργό συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις 
θεωρητικές και πρακτικές Α και Β επιπέδου σε αναγνωρισμένη από την ΕΛΑΟ 
σχολή Α/Π, με καταγραφή ωρών-ημερολόγιο πρακτικής άσκησης.  
 
Η πρακτική άσκηση πιστοποιείται με την προσκόμιση στην ΕΛΑΟ/ΕΑΠ,  
υπογεγραμμένης βεβαίωσης από την σχολή στην οποία πραγματοποιήθηκε η 
πρακτική άσκηση, έως 30/10/2020 
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Αυτή η εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτή της σχολής πρακτική 
άσκηση δεν αποτελεί μέρος της εξεταστικής περιόδου και δεν συνυπολογίζεται 
στον βαθμό αξιολόγησης του υποψηφίου αλλά είναι απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση της σχολής και την απόκτηση του πτυχίου εκπαιδευτή. 
 
*Όσοι από τους συμμετέχοντες έχουν συνεργαστεί ήδη με κάποια αναγνωρισμένη 
σχολή της ΕΛΑΟ και έχουν δηλωθεί από αυτήν ως βοηθοί στην ετήσια δήλωση 
εκπαιδεύσεων και δραστηριοτήτων σχολής στην ΕΛΑΟ/ΕΑΠ, δεν υποχρεούνται να 
κάνουν την πρακτική άσκηση, εφόσον προσκομίσουν υπογεγραμμένη βεβαίωση 
από την σχολή ότι έχουν παρακολουθήσει και συμμετάσχει ενεργά σε 
εκπαιδεύσεις θεωρητικές και πρακτικές Α και Β επιπέδου.  
 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή είναι ο υποψήφιος: 
 

1. Να είναι μέλος σωματείου της ΕΛΑΟ- κάτοχος Δελτίου Αθλητή (αθλητική 
ταυτότητα ΕΛΑΟ) 

2. Να είναι κάτοχος Πτυχίου Χειριστή ΠΠ parapro stage 5 
3. Να είναι κάτοχος ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΗ 
4. Να έχει ενεργό συμμετοχή, στο άθλημα, και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες 

ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας για 
τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη  

5. Να είναι κάτοχος τουλάχιστον Απολυτήριου Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής 
6. Να είναι κάτοχος Άδειας Χειριστού Διθέσιου*  
7. Να είναι κάτοχος πρόσφατης βεβαίωσης πραγματοποίησης σεμιναρίων SIV Α 

και Β Επιπέδου*  
 
Σημείωση: Στη σχολή δεν θα γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων 
συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως 
ισχύει σήμερα.   
* Οι απαιτήσεις χειριστής Διθέσιου και SIV σε περίπτωση που δεν υπάρχουν  είναι 
υποχρεωτικό να πληρωθούν μέχρι την ολοκλήρωση και της πρακτικής άσκησης, τον 
Οκτώβριο του 2020 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ για την βασική σχολή 

 
1. Άριστη γνώση της θεωρητική ύλης των ΠΠ –σύμφωνα με τον κανονισμό 

εκπαίδευσης SAFE PRO PARA ΣΤΑΔΙΟ 5 – ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ και 5B 
ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (CROSS-COUNTRY) και 5C ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ -πηγή 

ιστοσελίδα ΕΑΠ 
2. Άριστη γνώση της εξεταστικής ύλης των ΠΠ (ερωτήσεις) 
3. Πολύ καλή μελέτη των κανονισμών λειτουργίας του Α/Π στην Ελλάδα, 

Εκπαίδευσης Α/Π Εξετάσεων κτλ και του SAFE PRO PARA--πηγή ιστοσελίδα 
ΕΑΠ  

4. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν μαζί τους ένα πιστοποιημένο 
εξοπλισμό: Πτέρυγα  κατηγορίας ΕΝ Α ή ΕΝ Β, κάθισμα με εφεδρικό (όχι 
κουκούλι), ασύρματο 

5. Προαιρετικά να έχουν και τον εξοπλισμό τους διθέσιου Α/Π 

http://eap.elao.gr/images/stories/docs/civl-safepro_para_2017_1_greek.pdf
http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=113
http://eap.elao.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=113
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ– ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-  

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι 

υποχρεωτική σ΄ όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα. 

2. Όλοι οι συμμετέχοντες συμμετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις  εξετάσεις 

γραπτές πρακτικές και προφορικές για τις οποίες βαθμολογούνται και καταρτίζεται 

βαθμολογικός πίνακας. 

3. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική 

4. Δίπλωμα Εκπαιδευτή Α/Π έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις και περάτωσαν με επιτυχία τις 

εξετάσεις με ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 75%. 

5. Οι τίτλοι Εκπαιδευτών Α/Π εκδίδονται και αποδίδονται από την ΕΛΑΟ/ΕΑΠ και 

οι επιτυχόντες εγγράφονται στα σχετικά μητρώα Εκπαιδευτών της ΕΛΑΟ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά και να 
αποστείλουν τα πρωτότυπα στην γραμματεία της ΕΛΑΟ: 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9649 788 (Γραμματεία)  

Fax Επικοινωνίας: 210 9649 547 

Αλληλογραφία μέσω ΕΛ.ΤΑ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΤΘ 51150 
ΤΚ 145 10 
ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 

Αλληλογραφία μέσω ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών (courier): 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
Λεωφ. Τατοΐου 
ΤΚ 13671 ΑΧΑΡΝΑΙ  
Τηλ. 210 9649 788 
Σημείωση: Οι επιστολές ή δέματα που θα έρχονται μέσω courier, θα παραδίδονται στην πύλη του Αεροδρομίου και 
παρακαλούμε να ενημερώνετε τις εταιρείες ότι θα πρέπει να καλέσουν την Γραμματεία ώστε να έρθουμε στην πύλη 
να παραλάβουμε το αντικείμενο. Η μονάδα για λόγους ασφαλείας δεν παραλαμβάνει ούτε κρατά προς φύλαξη 
αντικείμενα. Καλό θα είναι επίσης να μας ενημερώνετε με email ή τηλεφωνικά όταν θα στέλνετε επιστολή μέσω 
courier ώστε να το έχουμε υπόψη. 

 

και επιπλέον σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο –PDF) στην ΕΑΠ στο 
mailto:eapelao@gmail.com στο διάστημα από 27/1/2020 έως 14/2/2020. 

 

- Αίτηση ενδιαφερομένου ( συνημμένο έντυπο) 

- Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης  Σχολής  

mailto:eapelao@gmail.com


9 

 

- Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο8 Ν.1599/86) (συνημμένο υπόδειγμα) 

- Σύντομο Βιογραφικό αθλητή (συνημμένο υπόδειγμα) 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Το κόστος της σχολής θα επιβαρύνει τον κάθε συμμετέχοντα 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν πλαίσιο θα ρυθμίζεται με 

αιτιολογημένη απόφαση της οργανωτικής επιτροπής της σχολής. 


