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Ανακοίνωση για αποσπάσεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στην Ε.Ο.Τ., για το έτος 2019-2020 

 

 

Ανακοινώνεται ότι όσοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιθυμούν να 
υποβάλουν αίτηση για απόσπαση στην Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, για το διδακτικό έτος 
2019-2020, πρέπει να αποστείλουν  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 
14:00  την σχετική συνημμένη αίτηση στην ΕΟΤ, στο e-mail: info@archery.org.gr . 
 
Η Ομοσπονδία θα προβεί στην αξιολόγηση όσων έχουν καταθέσει αιτήσεις απόσπασης και θα 
υποβάλει τον σχετικό πίνακα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
 
Πέραν του κωλύματος της ανάθεσης καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών και Τεχνικών 
Συμβούλων σε καθηγητές Φ.Α κλάδου ΠΕ 11 που υπηρετούν στο Δημόσιο με ταυτόχρονη 
απασχόληση σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, δεν επιτρέπεται επίσης η ανάθεση καθηκόντων 
Ομοσπονδιακών Προπονητών και Τεχνικών Συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που 
εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου 2715/99, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει για ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου ή για τα αδικήματα βίας στους αθλητικούς 
χώρους, τη χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης. 
 
Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει, μαζί με την αίτησή τους,  να κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους 
και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του 
αθλητικού νόμου 2715/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

Συνημμένη η Αίτηση προς Ελληνική Ομοσπονδία Ελλάδος. 
 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                         Ο Πρόεδρος                                                                        Η Γενική Γραμματέας 

                                                                              
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                           Έβελυν Παπαδοπούλου                                                              
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ΑΙΤΗΣΗ 

Προς: Γραμματεία Ε.Ο.Τ 
Email: info@archery.org.gr  
 
Αποστολή έως Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ:                   __________________________________  

ΟΝΟΜΑ:                   __________________________________  

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ:                   __________________________________  

Α.Μ. ΕΚΠΑΙΔ.:                   __________________________________  

ΟΡΓΑΝΙΚΗΘΕΣΗ                   __________________________________  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                   __________________________________  

ΠΟΛΗ:                   __________________________________  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                   __________________________________  

Email:                   __________________________________  

                   __________________________________  

                   __________________________________  

                   __________________________________  

                   __________________________________  
 
 
 
 
 

 Αθήνα, ……../……./2019 
 

 Ο/Η αιτ…… 
 
 
 
 
 

 
 Υπογραφή 
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