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             Επιτροπή Αθλητών Τοξοβολίας 

 

 

Θέμα: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  Αθλητών 

 

 

Η ISR Academy, υπό την αιγίδα της Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC), 

διοργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης Αθλητών το οποίο έχει ως σκοπό να βοηθήσει 

τους Αθλητές να αποκτήσουν ικανότητες, εμπειρία και γνώσεις που θα υποστηρίξουν τη 

μετάβασή τους από την αγωνιστική στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.  

Συνημμένα υποβάλλονται αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την εφαρμογή & το 

χρόνο διάρκειας του προγράμματος, τα έξοδα του οποίου (διαμονή, διατροφή, 

αεροπορικά εισιτήρια) καλύπτονται πλήρως από τον διοργανωτή.  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να υποβάλλει στην ΕΠΟΠ, ως τις 15 Φεβρουαρίου 2016, 

κάθε Ομοσπονδία Ολυμπιακού αθλήματος, προτείνοντας μέχρι και 1 Αθλητή ή 

Αθλήτρια, ο οποίος/η οποία συγκεντρώνει τα προσόντα που απαιτούνται και 

ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, αφού συγκεντρωθούν τα 

ονόματα των ενδιαφερομένων στην ΕΠΟΠ, θα υποβληθούν στην Επιτροπή Αθλητών της 

ΕΟΕ, η οποία θα εισηγηθεί στην Ολομέλεια την τελική υποψηφιότητα. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Προϋποθέσεις για δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αθλητών έχουν 

όσοι αθλητές συμμετείχαν σε: 

- Ολυμπιακούς Αγώνες 

- Παραολυμπιακούς αγώνες 

- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

- Ευρωπαϊκούς Αγώνες (Baku) ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

- Αγώνες Κοινοπολιτείας 

- Απερχόμενοι και αποσυρθέντες αθλητές που είχαν δηλωθεί σε Ολυμπιακούς 

Αγώνες, Ευρωπαϊκούς Αγώνες ή Πρωτάθλημα (θα προτιμηθούν όσοι πήραν 

μετάλλιο) 

 

Υποχρεωτικά για όλους τους ενδιαφερόμενους: 

- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά) 

- Ισχυρή διάθεση και πάθος για να εργαστούν στον τομέα του αθλητισμού 

- Παγκόσμια νοοτροπία 

- Προπτυχιακό ή παραπάνω (με κάποια ευελιξία) 



 

 

 
 

- Προτεινόμενος/η από ANOC, Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, Παγκόσμια 

Ομοσπονδία, και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ευεργετικοί παράγοντες)  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (εφόσον επιλεγεί) 

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί τελικά από την ΕΟΕ θα πρέπει να καταθέσει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

- Αντίγραφο διαβατηρίου 

- Δήλωση της πρόθεσης του να ενταχθεί στην ISR Academy 

- Βιογραφικό Σημείωμα 

- Αποδεικτικά στοιχεία της συμμετοχής ή του επιτεύγματος του/της στο άθλημα 

(π.χ. ιστοσελίδα ή σελίδα αποτελεσμάτων Ολυμπιακών αγώνων) 

- Συστατική Επιστολή από ANOC, Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, Παγκόσμια 

Ομοσπονδία, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και/ή Ελληνική Ομοσπονδία 

Ελλάδος 

- Απολυτήριο Λυκείου ή και παραπάνω (στα Αγγλικά) 

- Αποδεικτικό απασχόλησης (εάν απασχολείται) στα Αγγλικά 

- Αναγνωρισμένο πτυχίο Αγγλικών (TOEFL, IELTS, TOEIC) ή οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την απαιτούμενη ικανότητα στα Αγγλικά 

(π.χ. Επιστολή καθηγητή Αγγλικών ή πιστοποιητικό φορέα εκπαιδευσης) 

- 2 Διαιτητές (διαιτητές είναι του υποψηφίου οι πιο πρόσφατοι εργοδότες ή του 

σχολείου ή πανεπιστημίου του προπονητές) 

- Ιατρικό ιστορικό (για όσους επιλεγούν) 

 

Παρακαλούμε, να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως τα ονόματα των ενδιαφερομένων για 

συμμετοχή αθλητών του σωματείου σας που καλύπτουν τα παραπάνω απαιτούμενα 

προσόντα, το αργότερο μέχρι και τις 13/2/2016. 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ της Ε.Ο.Τ 

                                Ο Πρόεδρος                                         O Γενικός Γραμματέας 

                                                                  

                                   Δρ. Πέτρος Συναδινός                                  Θεόδωρος  Κόλλιας                         



 

 

 


