
ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι Προπονητές Υδατοσφαίρισης μπορούν έως τις 4 Μαρτίου 2022 να υποβάλλουν 

εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους στην Σχολή Προπονητών Υδατοσφαίρισης Β΄ 

Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από  Ιούνιο 2022 έως Δεκέμβριο 

2022. 

Το κατά ελάχιστο σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών,  ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα. 

 

Επίπεδο 
Διδακτικές 

ώρες 

Διπλωματική 

εργασία/ άλλες 

εργασίες 

Προπονητικό 

έργο 

Διάρκεια 

λειτουργίας 

σχολής 

(ελάχιστη) 

Συνολική               

διάρκεια 

Β 
300 

(250) 
(50ώρες) 100 ώρες 6 μήνες 400ώρες 

 

- Το σύνολο των ωρών είναι 300. Οι αριθμοί σε παρένθεση απεικονίζουν τη δυνατότητα 

συνδυασμού διδακτικών ωρών και εργασιών. 
 

- Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν αφορά στην κατάθεση των όποιων δικαιολογητικών (η 

διαδικασία αυτή θα γίνει σε επόμενη φάση ). 

 
- Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

πριν δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα αριθμού  συμμετοχών. 
  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι: 
 

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του 

αθλήματος. 

2. Να είναι κάτοχος διπλώματος Γ΄ Κατηγορίας και αντίστοιχης άδειας άσκησης 

επαγγέλματος από τη ΓΓΑ, η οποία αποκτήθηκε τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την έναρξη 

της Σχολής Β΄ Κατηγορίας.(συμπλήρωση ενός έτους με την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). 

3. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών . 

4. Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα σεμινάριο προπονητών Υδατοσφαίρισης στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τούτο διαπιστωμένου από σχετική βεβαίωση ή δίπλωμα του 

διοργανώσαντος το σεμινάριο φορέα. 

5. Να έχει προπονητική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει το Σωματείο αναγνωρισμένο από την 

ΓΓΑ, ή η Ομοσπονδία, ελάχιστης διάρκειας οχτώ (8) μηνών ως προπονητής Γ΄ κατηγορίας σε 

αναγνωρισμένο από τη ΓΓΑ αθλητικό σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο 

αποδεικνυόμενο από αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, αναρτημένης στο πληροφοριακό 

σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή με την κατάθεση ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο έχει θεωρηθεί 

από την αρμόδια ΔΟΥ . 



Η σύμβαση ή το  συμφωνητικό θα πρέπει να αναφέρετε σε διάστημα μετά την απόκτηση 

της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Γ κατηγορίας. Στο συμφωνητικό δεν δύναται η αμοιβή 

να είναι μηδενική. 

6. Βεβαίωση του Σωματείου ή του αθλητικού φορέα που εργάσθηκε ο προπονητής με αναφορά 

των μηνών συνεργασίας. 

7. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

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

σ΄ όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα. 

2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη σχολή, 

συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της. 

3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε 

υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών 

ωρών διδασκαλίας. 

4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές 

εξετάσεις. 

5. Οι ώρες των εξετάσεων δεν υπολογίζονται στις διδακτικές ώρες. Δίδεται η δυνατότητα 

υλοποίησης μέρους του διδακτικού αντικειμένου με εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση (έως του 

60% των ωρών).  

6. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ μπορούν να «μεταφέρουν» τις 

παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά 

μαθήματα των κύκλων 1 και 2 με τους αντίστοιχους βαθμούς. 

7. Το προπονητικό έργο (100 ώρες) πιστοποιείται με την διαδικασία την οποία ορίζει με 

απόφαση της η Επιτροπή Διοίκησης όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

πιστοποίησης του προπονητικού έργου. 

8. Ειδικότερα το πιστοποιημένο προπονητικό έργο περιλαμβάνει: α) την εποπτεία, β) 

παρακολούθηση και γ) την πιστοποίηση παρεχόμενου από τον εκπαιδευόμενο προπονητικού 

έργου (ως προπονητής ή εκπαιδευόμενος προπονητής),από τον Διευθυντή της Σχολής ή 

διδακτικό προσωπικό της σχολής των μαθημάτων της ειδίκευσης ή προπονητές Α΄ ή Β΄ 

Κατηγορίας που ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης. 

 

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. 

Η σχολή θα  λειτουργήσει με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την 

έναρξη των μαθημάτων, θα είναι τουλάχιστον εβδομήντα  (70) άτομα. 

 

 

 

 


