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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
 
Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η 
λειτουργία Σχολής Προπονητών Ιππασίας Γ’ Κατηγορίας για το χρονικό διάστημα 
01/01-31/12/2019 και βρίσκεται σε διαδικασία δημοσίευσης η σχετική απόφαση.  
 
To πρόγραμμα της Σχολής χωρίζεται σε δύο φάσεις: 
 
Α’ φάση - Ακαδημαϊκό μέρος: Περιλαμβάνει τη διδασκαλία γενικών μαθημάτων και 
μαθημάτων ειδίκευσης. Αναμένεται να ξεκινήσει τη 2η εβδομάδα του Ιανουαρίου 
και να ολοκληρωθεί στα μέσα Απριλίου, με γραπτές εξετάσεις και αξιολόγηση 
ιππικής ικανότητας. Μόνο οι επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων και των 
εξετάσεων ιππικής ικανότητας θα προχωρήσουν στη β΄ φάση των σπουδών.  
 
Β’ φάση – Καθοδηγούμενη Πρακτική: Η β’ φάση περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε 
ιππικά σωματεία – μέλη ΕΟΙ, υπό την καθοδήγηση πιστοποιημένων εκπαιδευτών.   
 
Στο τέλος της β’ φάσης θα διεξαχθούν οι τελικές απολυτήριες εξετάσεις, όπου οι 
υποψήφιοι θα εξεταστούν στο πρακτικό μέρος των σπουδών τους.  
 
Σας γνωρίζουμε ότι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίου στη σχολή 
προπονητών είναι:  
 
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη 
διδασκαλία του αθλήματος. (Επισυνάπτεται σχέδιο Ιατρικού Πιστοποιητικού)  
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρωση 21ου 
έτους πριν την έναρξη της σχολής).  
3. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής 
4. Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής/τρια Ιππασίας για τουλάχιστον τρία (3) 
έτη (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο 
αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΙ με βάση φύλλα αγώνων), σε αναγνωρισμένα 
αθλητικά σωματεία (αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ), το οποίο θα βεβαιώνεται 
από την ΕΟΙ. 



 
Επιπλέον, απαραίτητο έγγραφο για τη συμμετοχή στη Σχολή Προπονητών είναι το 
Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.  
 
Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη 
δημοσίευση της Απόφασης Ίδρυσης και Λειτουργίας της Σχολής Προπονητών 
Ιππασίας Γ’ Κατηγορίας στο ΦΕΚ.  
 
Το παράβολο συμμετοχής είναι 250 ευρώ και ο φάκελος του κάθε υποψηφίου θα 
κατατεθεί στη Γ.Γ.Α. και πρέπει να περιλαμβάνει 
 

1. Αίτηση Υποψηφίου 
2. Αποδεικτικά Ταυτότητας 
3. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής 
4. Ιατρικό Πιστοποιητικό 
5. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος  
6. Βεβαίωση ΕΟΙ για την αθλητική εμπειρία  
7. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου  

 
Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία 
συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, καθώς καμία Αίτηση που θα κατατεθεί 
εκπρόθεσμα δεν θα γίνει δεκτή.   
 
Πιο συγκεκριμένα: 

- Να ζητήσουν την έκδοση Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση από το ΚΕΠ 
της περιοχής τους. (Η χορήγηση γίνεται μετά από λίγες ημέρες) 

- Να μεταφράσουν επίσημα τυχόν πιστοποιητικά σπουδών 
- Να κλείσουν ραντεβού για εξέταση από Ιατρό σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή 

Κέντρο Υγείας (επισυνάπτεται υπόδειγμα ιατρικού πιστοποιητικού) 
- 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 Γραμματεία της ΕΟΙ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία 
ή διευκρίνιση. 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 


