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Νομοθετικό  Πλαίσιο 

 

Η ίδρυση  και  η  λειτουργία  των  Σχολών προπονητών καθορίζονται 

σύμφωνα με το  άρθρο  136  παρ. 6 του ν.2725/1999  (ΦΕΚ Α21) , 

<<Μέχρι  τη λειτουργία  της  Εθνικής  σχολής των Προπονητών  του 

άρθρου 31 παρ.4  του  παρόντος  η Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  

μπορεί  με  απόφαση  και  δαπάνες της  να  ιδρύει  περιοδικές  σχολές  

προπονητών. Με την ίδια  απόφαση  ρυθμίζονται  τα  θέματα  

λειτουργίας  των πιο  πάνω  σχολών, των  προσόντων  των υποψηφίων, 

καθώς και  σε  άλλο  συναφές θέμα>> όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο  78 παρ. 2 του ν. 4170/2013 ‘’Ενσωμάτωση της  οδηγίας 

2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων  της  ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 

του Ν.Σ.Κ. και  άλλες διατάξεις <<Η  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  

μπορεί  με  απόφασή της, κατόπιν αιτήματος  και με  δαπάνη της  

οικείας  αθλητικής  ομοσπονδίας να  ιδρύει  περιοδικές  Σχολές  

Προπονητών. Με την  ίδια  απόφαση  τα θέματα  λειτουργίας  κάθε  

σχολής,  των  προσόντων  των  υποψηφίων του  εκπαιδευτικού  

προσωπικού  και  κάθε  άλλο  συναφές  θέμα. Στην  απόφαση  αυτή  

καθορίζεται  επίσης  υποχρεωτικά: α) το χρηματικό  ποσό  για  τα 

συνολικά  δίδακτρα φοίτησης εκάστου  υποψηφίου  που δεν  μπορεί να  

υπερβεί  κατ΄ ανώτατο όριο τα  250,00 ευρώ,  καταβαλλόμενα 

ανταποδοτικά από  κάθε υποψήφιο  και  β)  η  ελάχιστη χρονική  

διάρκεια  σπουδών,  καθώς  και  οι συνολικές  ώρες υποχρεωτικής 

παρακολούθησης  των  μαθημάτων  της  σχολής  για  κάθε  υποψήφιο, 

που  δεν μπορούν  σε  καμία  περίπτωση  να είναι  λιγότερες  του  95%  

των  συνολικών  ωρών  διδασκαλίας  για  κάθε  περίοδο. Η Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού  ελέγχει  τα  διπλώματα  Σχολών  Προπονητών 

ως  προς  τη  νομιμότητα  τους, δύναται  δε  να  ορίζει  ομάδα  εργασίας  

έργο  της  οποίας  θα  είναι  η παρακολούθηση της  πιστής τήρησης  

όρων  λειτουργίας της  σχολής,  όπως  αυτοί καθορίζονται με  την  

απόφαση λειτουργίας της. Στα  μέλη  των  ομάδων  αυτών  δεν  

καταβάλλεται αποζημίωση.>> 
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Επιτροπή  Διοίκησης 

 

Η  Σχολή  Προπονητών  Άρσης  Βαρών Γ΄ Κατηγορίας  σύμφωνα  με  την 

Υπουργική  Απόφαση  

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/333394/23030/3116/2318/  11-10-2016 

(ΦΕΚ 3437/Β/25.10.2016)  διοικείται  από  πενταμελή  επιτροπή που  

συγκροτείται  από  τους: 

Θεοχάρη   Μαρία,  ως  Πρόεδρος 

Παπαδοπούλου  Έλενα,  ως  μέλος 

Στέλλα  Μαρίνα, υπάλληλος της  Γ.Γ.Α. ως  μέλος 

Προκοπίδης  Ευάγγελος, Πρόεδρος  Τεχνικής  Επιτροπής  ως  μέλος 

Καμαργιαννάκης  Χρήστος, εκπρόσωπος  του  Π.Σ.Ε.Α.Π.Α.Β., ως  μέλος 

 

Γραμματείς  της  Επιτροπής  ορίζονται  οι: Βασιλάκη  Βαρβάρα  και  

Ξηροκώστα  Ειρήνη  υπάλληλοι  της  Γ.Γ.Α. 

 

      Διευθυντής  της  Σχολής ορίζεται ο  Καζακλής  Κωνσταντίνος, 

Διδάκτορας της Εθνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής ΄΄Βασίλη Λέφσκι΄΄ 

της  Σόφιας  και απόφοιτος  ΤΕΦΑΑ του  ΑΠΘ με  ειδικότητα  στην  Άρση 

Βαρών, κάτοχος άδειας  άσκησης επαγγέλματος  Α΄ Κατηγορίας. 
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Πρόγραμμα  Σπουδών 

 

Α. Κατανομή  Μαθημάτων 

    Τα  μαθήματα  Σχολής  Προπονητών  Άρσης  Βαρών  Γ΄ Κατηγορίας  

διακρίνονται  σε  γενικά  μαθήματα  όπου αποτελούνται  από 

θεωρητικά  μαθήματα  και  σε  μαθήματα ειδίκευσης όπου  

αποτελούνται  από  πρακτικά και  θεωρητικά  μαθήματα.  Οι 

συμμετέχοντες  πρέπει  να παρακολουθήσουν  και να  εξεταστούν 

επιτυχώς  σε  όλα   τα  παρακάτω  μαθήματα: 

1. ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ  1-2 – ΓΕΝΙΚΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ                                       

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  1ου  ΚΥΚΛΟΥ ΩΡΕΣ 
1. Ανατομία   15 

2. Φυσιολογία   10 

3. Εργοφυσιολογία   10 

4. Φυσικοθεραπεία   10 

5. Βιομηχανική   10 

        

  ΣΥΝΟΛΟ   55 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  2ου  ΚΥΚΛΟΥ ΩΡΕΣ 
1. Κινητική  Μάθηση   10 

2. 
Οργάνωση & Διοίκηση 
Αθλητισμού   15 

3. Αθλητική  Ψυχολογία   10 

4. Αθλητική  Παιδαγωγική   10 

5. Ηθική  του  Αθλητισμού   10 

 6.  Μεθοδολογία  Έρευνας    10 

  ΣΥΝΟΛΟ    65 
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2. ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (Θ) – 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Π) – ΜΙΚΤΑ (Μ)  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ΩΡΕΣ 
1. Γενική  Προπονητική   20 

        

  ΣΥΝΟΛΟ   20 

 

     ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 
2. Τεχνική  Ανάλυση 50 

3. Ειδική  Προπονητική 20 

4. Μεθοδολογία Διδασκαλίας (Θ) 10 

5. Ειδικά  Θέματα 20 

(α) ΝΤΟΠΙΝΓΚ (4). 

(β) ΔΙΑΤΡΟΦΗ (4). 

(γ) ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (4). 

(δ) ΔΙΠΛΗ  ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ (4). 

(ε) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ (4). 

  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ   

6. Προπονητική  Εξάσκηση 50 

7. Κανονισμοί 10 

  ΣΥΝΟΛΟ 160 
 

   

Στον Κύκλο/Τομέα 1-2 περιλαμβάνονται 

αποκλειστικά  θεωρητικά  μαθήματα ενώ 

στον Κύκλο/Τομέα3 περιλαμβάνονται  

θεωρητικά, πρακτικά ή  και  μικτά 

μαθήματα.  

  Θεωρητικά  χαρακτηρίζονται  τα 

μαθήματα των οποίων  η  διδασκαλία 

πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευτή, 

μόνο σε  αίθουσες  διδασκαλίας  και  

έχουν  ως  σκοπό  να  αποκτήσουν οι  

υποψήφιοι  τις  γνώσεις που είναι  

απαραίτητες για  να  κατανοήσουν το 

γνωστικό αντικείμενο  της  κατάρτισής 

τους. 
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   Πρακτικά χαρακτηρίζονται  τα  μαθήματα  εκείνα  τα οποία  

αποβλέπουν  στην  εμπέδωση  του θεωρητικού  μέρους  κατάρτισης  και 

στην  απόκτηση  δεξιοτήτων, ενώ πραγματοποιούνται  αποκλειστικά  σε  

προπονητικούς  χώρους. 

   Μικτά  χαρακτηρίζονται  τα  μαθήματα  που απαιτούν ταυτόχρονη 

θεωρητική κατάρτιση και πρακτική  εξάσκηση. 

 

3.ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ  Ή  ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

   Η  εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη  πρακτική  άσκηση είναι 

υποχρεωτική, πραγματοποιείται σε πενήντα (50) ώρες και 

περιλαμβάνει: 

α) Παρακολούθηση αγώνων της  ομοσπονδίας ή με  την  άδεια  αυτής, 

οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο πιστοποιημένο από την διοργανώτρια 

αρχή (ομοσπονδία – ένωση – σύλλογος – Ευρωπαϊκοί και διεθνείς 

αγώνες)  με  σαφή  αναφορά  στις ώρες παρακολούθησης. 

β) Παρακολούθηση ή συμμετοχή  σε προπονήσεις Εθνικών ή 

προεθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας  ή  σωματείων της Ομοσπονδίας 

τούτο πιστοποιημένο από  το σωματείο  με υπογραφή  προέδρου  και 

γενικού γραμματέα με  σαφή  αναφορά  στις  ώρες παρακολούθησης. 

 

   Η εποπτευόμενη  ή  καθοδηγούμενη  πρακτική άσκηση δεν  αποτελεί  

μέρος  της  εξεταστικής  περιόδου  και  δεν συνυπολογίζεται  στον  

βαθμό  αξιολόγησης  του  υποψηφίου. 
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           Περιεχόμενο  Μαθημάτων-Διδακτικό Προσωπικό 

Χώροι  υλοποίησης  θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων 

1. Κύκλος/Τομέας 1 – Γενικών Μαθημάτων 

Τίτλος Α Ν Α Τ Ο Μ Ι Α  

Διδάσκων  

Περιεχόμενα 1. 

 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

 Αίθουσα διδασκαλίας:  
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Α. Διάρκεια Διδασκαλίας 

     1. Η διάρκεια  της ωριαίας  διδασκαλίας  όλων  των  μαθημάτων 

καθορίζεται  σε  45 λεπτά μετά  τη  λήξη  της  οποίας ακολουθεί  

διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών.  Ο μέγιστος  αριθμός  των ωρών 

διδασκαλίας  καθορίζεται  σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης. 

Η διδασκαλία  των  πρακτικών  ή  του πρακτικού μέρους  μικτών  

μαθημάτων  είναι  δυνατό  να  γίνεται  συνεχόμενη  μέχρι  τρείς (3) 

ώρες. 

2. Μετά  την  είσοδο του  εκπαιδευτή στην αίθουσα  διδασκαλίας ή 

στον προπονητικό  χώρο  δεν  επιτρέπεται  η  είσοδος των 

καταρτιζομένων. 

3. Οι παρουσίες  λαμβάνονται  υποχρεωτικά ανά ώρα  εκπαίδευσης 

κατά την έναρξη  της  και με  ευθύνη  του εκπαιδευτή ή των 

εκπαιδευτών. 

Β. Επιτυχής  Παρακολούθηση 

    Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: α) στην παρακολούθηση 

μαθημάτων (επαρκής  παρακολούθηση), β) στις γραπτές εξετάσεις στα 

διδασκόμενα  μαθήματα ή / και πρακτικές  εξετάσεις  (για το πρακτικό 

μέρος των μαθημάτων  ειδίκευσης), γ) στις εργασίες προόδου (ατομικές 

ή ομαδικές, προαιρετικές ή υποχρεωτικές, σε θέματα ή γνωστικά 

αντικείμενα). 

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. 

Γ. Επαρκής  Παρακολούθηση 

1. 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. 
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2. Ο χαρακτηρισμός της επαρκούς παρακολούθησης των υποψηφίων 

γίνεται  μετά την λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων  και πριν από 

τις  τελικές εξετάσεις. Ο  Δ/ντής  της  Σχολής ανακοινώνει τα 

αποτελέσματα της επαρκούς παρακολούθησης των υποψηφίων την 

επόμενη της λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων με σκοπό να 

συμμετέχουν  όσοι δικαιούνται στις τελικές εξετάσεις. 

3. Εάν  ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της Σχολής  συμπληρώσει 

μεγαλύτερο αριθμό απουσιών από τα προβλεπόμενα τότε με απόφαση 

του  Δ/ντη  της Σχολής διακόπτεται  η  παρακολούθηση  του. 

4. Ο υποψήφιος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις 

εφόσον η παρακολούθησή  του χαρακτηρίστηκε  ως  ανεπαρκής. 
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Εξετάσεις 

Α. Οργάνωση  των  εξετάσεων 

1. Μετά  τη  λήξη των  μαθημάτων ακολουθεί μία  εξεταστική  περίοδος, 

κατά τη  διάρκεια της οποίας  οι υποψήφιοι εξετάζονται  γραπτά και 

πρακτικά σ΄ολη τη διδακτέα ύλη (θεωρητική και πρακτκή) που 

προβλέπεται  από  το αναλυτικό  πρόγραμμα. 

2. Οι εξετάσεις  θα  πραγματοποιηθούν εντός του πρώτου 

εικοσαημέρου (ενδεικτικά) μετά τη λήξη  των μαθημάτων της  Σχολής. 

3. Τη  γενική  ευθύνη της  εύρυθμης  διεξαγωγής των  εξετάσεων  της 

Σχολής  έχει  ο  Δ/ντης  της Σχολής, ο οποίος μεριμνά έγκαιρα για την 

καταλληλότητα  των  χώρων, τη διαθεσιμότητα των υλικών  και μέσων 

και γενικότερα  για το αδιάβλητο  των εξετάσεων. 

4. Οι εξετάσεις διεξάγονται  με την  ευθύνη  του εκπαιδευτικού  

προσωπικού που δίδαξε κατά τη διάρκεια  της Σχολής. 

5. Η διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων κατά τη γραπτή  εξέταση σε 

καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει  τις τρείς (3) ώρες. 

6. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση υποψηφίων 

με αποδεδειγμένη, πριν από την εισαγωγή  τους Σχολή,  δυσλεξία όπως 

ορίζει  

7. Αν ο υποψήφιος αποτύχει  σε  μάθημα  ή μαθήματα κατά την 

εξεταστική περίοδο γίνεται επανεξέταση και η επαναληπτική εξεταστική 

περίοδο ορίζεται  με  απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης. 

 Β. Διαδικασία Διεξαγωγής Εξετάσεων 

1. Για την ανάπτυξη  των  θεμάτων χορηγούνται   στους εξεταζόμενους, 

με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας, ειδικά σφραγισμένα και 

υπογεγραμμένα, ιδιόχειρα από τον εξεταστή του μαθήματος, φύλλα 

χάρτου κόλλες αναφοράς ή τυπωμένα ερωτηματολόγια. 

2. Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρητές και έλεγχος των  
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στοιχείων ταυτότητας των εξεταζομένων. 

3.Τα  φύλλα των θεμάτων και απαντήσεων επιστρέφονται στον 

ορισθέντα επιτηρητή, μετά το πέρας της επεξεργασίας των θεμάτων. 

4. Ο επιτηρητής αφού διαγράψει τα τυχόντα κενά στα φύλλα 

απαντήσεων, μονογραφεί στο τέλος της διαπραγμάτευσης των 

θεμάτων, καταμετρά τα γραπτά και αντιπαραβάλλει με την κατάσταση 

των υποψηφίων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, 

πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει τα ονοματεπώνυμα τους στο 

φάκελο εξετάσεων. Στη συνέχεια παραδίδονται στο  Δ/ντη  της  Σχολής. 

Γ. Βαθμολόγηση – Αξιολόγηση 

1. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από το μηδέν εώς δέκα (0-10) και ως 

κατώτερος προβιβάσιμος  βαθμός θεωρείται  το πέντε (5). 

2. Πτυχιούχοι  ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων  τμημάτων ΑΕΙ μεταφέρουν τις 

παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα 

υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 2 με τους αντιστοίχους 

βαθμούς. 

3. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 

σπουδαστών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη (α) την αξιολόγηση 

συμμετοχής σε εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδικές, προαιρετικές ή 

υποχρεωτικές) (β) την τελική εξέταση (γραπτές, πρακτικές εξετάσεις). 

Ο τρόπος  αξιολόγησης  στη  τελική  εξέταση  περιγράφεται  ανά 

μάθημα ως  εξής: 
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Χορήγηση  Διπλώματος 

1.Δίπλωμα της Σχολής Προπονητών Άρσης Βαρών Γ΄ Κατηγορίας έχουν 

δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι  κατέχουν όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, είχαν επαρκή  παρακολούθηση  και  περάτωσαν με 

επιτυχία τις  θεωρητικές  και πρακτικές  εξετάσεις. 

2.Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το αρμόδιο 

Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). 

3.Το κάθε Δίπλωμα  για να θεωρείται έγκυρο φέρει σφραγίδα και 

αρίθμηση  από την Γ.Γ.Α. 

4.Ο τύπος Διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται σε αυτά είναι κοινός 

και σύμφωνος με πρότυπο που παραδίδει το αρμόδιο τμήμα  της  Γ.Γ.Α. 
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