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ΘΕΜΑ : Ίδρυση περιοδικής σχολής προπονητών του αθλήματος ΤΑΕKWON-DO ITF,
κατηγορίας Γ΄».
ΣΧΕΤ : «Άρθρο 79, παρ.2 του Ν.4170/2013».

Αξιότιμε κ. πρόεδρε,
Η Α.Ο.Τ.Ε με την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει δρομολογήσει σχολή προπονητών κατηγορίας Γ
ΤΑΕKWON-DO ITF.
Αναμένεται σύντομα η υπογραφή και η δημοσίευση του σχετικού Φ.Ε.Κ. Ως
πιθανότατη ημερομηνία έναρξης προσδιορίζεται η 4 η Ιουλίου και ολοκλήρωσης το τέλος
Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου τα μαθήματα θα διακοπούν. Οι
υποψήφιοι, που δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν κάποια θεωρητικά ή πρακτικά
μαθήματα θα δύνανται να τα παρακολουθήσουν σε φροντιστηριακούς κύκλους εντός της
σχολής σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τη σχολή. Το
κόστος της σχολής ανέρχεται στα 250 ευρώ τα οποία θα κατατεθούν στο λογαριασμό της
Α.Ο.Τ.Ε με την αιτιολογία σχολή προπονητών.
Οι υποψήφιοι(οι οποίοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1991 έως και το 1967)
θα κατανεμηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :
1) Κατηγορία αθλητών, που θα πρέπει να προσκομίσουν πλην των
τυπικών υπό του Ν.2725/99 τα κάτωθι δικαιολογητικά ως υποχρεωτικά :
 Απολυτήριο Λυκείου. η εξατάσιου γυμνασίου ή άλλης ισότιμης
σχολής.

Βεβαίωση διπλώματος δεύτερου Νταν από την Α.Ο.Τ.Ε.
(φωτοτυπία διπλώματος )

Βεβαίωση της Α.Ο.Τ.Ε ότι έχουν τετραετή συμμετοχή σε
επίσημες αθλητικές διοργανώσεις της Α.Ο.Τ.Ε ή ότι έχουν διετή
συμμετοχή σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις της Α.Ο.Τ.Ε και
να έχουν παρακολουθήσει δύο προπονητικά σεμινάρια της
Α.Ο.Τ.Ε.

Οι συμμετοχές στα αναγνωρισμένα πρωταθλήματα και στα τεχνικά
σεμινάρια της Α.Ο.Τ.Ε πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές
ημερολογιακές χρονιές.
2) Κατηγορία κατόχων πτυχίων Τ.Ε.Φ.Α.Α δίχως ειδικότητα αθλήματος
ΤΑΕΚWON-DO I.T.F., η με ειδικότητα του ολυμπιακού ΤΑΕΚWON-DO W.T.F
που θα πρέπει να προσκομίσουν πλην των τυπικών υπό του Ν.2725/99 τα κάτωθι
δικαιολογητικά ως υποχρεωτικά :

Αντίγραφο του πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Βεβαίωση διπλώματος δεύτερου Νταν από την Α.Ο.Τ.Ε.
(φωτοτυπία διπλώματος )
Κύριε πρόεδρε ενημερώσετε τους υποψηφίους-ιες, ώστε να συγκεντρώσουν τα
προαναφερόμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ακόλουθα και να υποβάλλουν άμεσα :
α) Αίτηση για συμμετοχή στην εν λόγω σχολή
β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).
γ) Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας
δ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8, Ν.1599/86) Περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και
μη παραπομπής σε ποινική δίκη
ε) Βεβαίωση της ΑΟΤΕ, όπου απαιτείται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα
στ) Υπεύθυνη δήλωση, ότι έχει συμμετάσχει στα προαπαιτούμενα αντίστοιχα
πρωταθλήματα ή σε τεχνικά σεμινάρια.
Η ΓΓΑ θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα κάτωθι :
- Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
- Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς

