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                                                                                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

                                                                                                                Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2022 

                                                                                                                Αρ. Πρωτ.:1934 /22 

 

 

Προς 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Ο.ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 

 

 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , διοργανώνει 

Σχολή  Κριτών  στην Αθήνα με τον Κύπριο Διεθνή Κριτή κο Πέτρο Πέτρου  με το κάτωθι πρόγραμμα. 

 

  

Διάρκεια από 11 έως 13  Νοεμβρίου  2022 

  

11/11/2022                              Παρασκευή  18:00 - 22:00                                          Ο.Α.Κ.Α.  

  

12/11/2022                             Σάββατο       09:00 - 13:00                                          Ο.Α.Κ.Α.  

                                                                    13:00 - 14:00       Διάλειμμα 

                                                                   14:00 - 19:00    

  

13/11/2022                            Κυριακή      10:00 - 13:00     Πρακτική - Εξετάσεις     Ο.Α.Κ.Α.   

  

                                                                13:00 - 15:00      Επιμόρφωση εν ενεργεία  κριτών  

  

Στη Σχολή, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι Έλληνες υπήκοοι, ηλικίας 18 ετών και άνω και είναι 

απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

( Επιλογή μόνο για υποψηφίους εκτός Αττικής παρακολούθηση διαδικτυακή 11-12/11/2022) 

 

Ανενεργοί κριτές μπορούν να παρακολουθήσουν την σχολή και να δώσουν εξετάσεις χωρίς να 

πληρώσουν το παράβολο . 

 

Οι υποψήφιοι της τελευταίας σχολής κριτών που δεν πέρασαν τις εξετάσεις επίσης μπορούν να 

παρακολουθήσουν και να δώσουν εξετάσεις . 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση , συνοδευόμενη απαραίτητα από τα 

παρακάτω δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την 07/11/2022 

  

             ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις) 
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2.  Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου προσφάτου έκδοσης (μπορεί να εκδοθεί και από 

το gov.gr ή να ζητηθεί από τα Δικαστήρια ή από ΚΕΠ, με την επισήμανση ότι είναι για 

την Σχολή Κριτών Τοξοβολίας). 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους κανένα 

κώλυμα ή περιορισμός από όσα προβλέπονται στο Ν.2725/1999  (παρ.  1β, 1γ, 2, 3 και 6 

του άρθρου 3, - παρ. 12,  13 και 14 του άρθρου  44, - παρ.  1, 2  και 3 του άρθρου 

130)  ή  στην  εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Η δήλωση αυτή μπορεί να εκδοθεί και 

από το gov.gr αλλιώς θα πρέπει να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής από 

Αστυνομικό Τμήμα ή Κ.Ε.Π. 

4.    Αντίγραφο ή βεβαίωση σπουδών (τουλάχιστον Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής). 

5.    Παράβολο συμμετοχής στη Σχολή  30,00 ευρώ  

      ( ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    ΙΒΑΝGR7601100800000008048081262) 

      Στο καταθετήριο της τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το 

      ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου. 

 

 

Συμπληρώστε το έντυπο πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προς 

την Ε.Ο.ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ. 

 

 

Σημείωση: 

Όλα τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στο e-mail:info@archery.org.gr  στην Ε. Ο. Τοξοβολίας  . 

 

 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ., 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας 

                     

 Αναστάσιος Χρυσανθόπουλος                                                                   Αθανάσιος Γ. Ρέρρας 
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