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             Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος  

           Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών  
        ή/και Τεχνικών Συμβούλων Εθνικών Ομάδων 

 
Η Ε.Α.ΟΜ. Α.μεΑ., έχοντας υπόψη την κειμένη νομοθεσία και το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, καλεί  όσους 
επιθυμούν να προσληφθούν ως Ομοσπονδιακοί προπονητές κλάδων άθλησης συγκεκριμένων Παραολυμπιακών 
Αθλημάτων που καλλιεργεί η Ε.Α.ΟΜ. Α.μεΑ., να υποβάλλουν εγγράφως σχετικό αίτημα  προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στους υποψήφιους προς επιλογή για την στελέχωση των εθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας 
για το προσεχές χρονικό διάστημα. 
 
Ειδικότερα τα αθλήματα (κλάδοι άθλησης ΑμεΑ) για τα οποία λαμβάνει χώρα η παρούσα πρόσκληση 
ενδιαφέροντος είναι τα εξής: 
 
Στίβος 
Γκόλμπολ Γυναικών 
Κολύμβηση 
Παραξιφασκία 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
Αντισφαίριση με αμαξίδιο 
Σκοποβολή 
Τοξοβολία 
Ποδόσφαιρο 5Χ5 
Παρατρίαθλο 
Αλπικό Σκι 
Παραχιονοσανίδα 
 
Η κάθε σχετική αίτηση-δήλωση ενδιαφέροντος αφορά ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ , έχοντες τα εκ του νόμου 
τυπικά προσόντα και για το λόγο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από:  
I) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναδεικνύεται τυχόν πρόσθετη εμπειρία, επιμόρφωση η(και) 
ενασχόληση με το χώρο του αθλητισμού ΑμεΑ. 
ii) Τα τυπικά  προσόντα (πτυχίο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, εγγραφή στα σχετικά μητρώα της 
ΓΓΑ, τυχόν  μεταπτυχιακούς τίτλους, συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, τυχόν πρόσθετη εμπειρία και ξένες 
γλώσσες, 
iii)πλήρη υπηρεσιακά και προσωπικά απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία (οργανική θέση, αριθμός φορολογικού 
μητρώου, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας)  
iv)συνοπτική έκθεση σχετικά με το έργο που επιτέλεσαν (όσοι τυχόν ήταν ηδη εργαζόμενοι    κατά το/τα 
προηγούμενο/να έτος/η και 
v)Ειδικά αιτιολογημένη πρόταση (PROJECT) για το  έτος 2022 αλλά και τον επόμενο παραολυμπιακό κύκλο 
(τομείς δραστηριοποίησης) από την οποία να προκύπτει  άμεσο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλάνο του 
κάθε υποψήφιου  για την αντίστοιχη βέλτιστη αξιοποίηση των αθλουμένων στους τομείς της ανάπτυξης και του 
αγωνιστικού σχεδιασμού και εθνικών ομάδων της Ε.Α.ΟΜ. Α.μεΑ. 
νι) Τέλος ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ότι ο υποψήφιος ΔΕΝ εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 3 του 
αθλητικού νόμου 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για  
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αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης κλπ. ούτε 
έχει εργασιακή  σχέση ή εξάρτηση με οιαδήποτε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία. 
 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eaom-amea.gr είτε στα γραφεία της 

Ε.Α.ΟΜ. Α.μεΑ. (ΟΑΚΑ Ανοιχτό Κολυμβητήριο - 1ος όροφος, Σπύρου Λούη - είσοδος Δ, 15123 Μαρούσι) το 
αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.  
 
Περαιτέρω σημειώνονται και τα εξής: 
Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. Α.μεΑ. διατηρεί  το απόλυτο και κατά την ελεύθερη  κρίση του,  δικαίωμα της τελικής 
επιλογής των υποψηφίων , πάντα στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υποψηφίων με διαφάνεια και αξιοκρατίας 
και με βάση: 
‐ την επιστημονική επάρκεια  βάσει τυπικών τους προσόντων 
‐ την τυχόν εμπειρία του υποψηφίου 
‐ την  διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης,  
‐ το υποβληθέν από τον κάθε υποψήφιο πλάνο προτάσεων-πρωτοβουλιών, από το οποίο να προκύπτει ο 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τις Εθνικές Ομάδες και τους αθλητές /τριες Σχεδιασμού και το πρόγραμμα 
ανάπτυξης,  
‐ τα δείγματα υπευθυνότητας και συνεργασίας και 
‐ την παιδαγωγική προσέγγιση και προσήλωση στις αθλητικές αξίες και ιδανικά καθώς και την εν γένει 
προσφορά στον αθλητισμό των Ατόμων με Αναπηρία. 
 
Το ΔΣ της Ε.Α.ΟΜ. Α.μεΑ. αφού επιλέξει τους υποψηφίους θα προτείνει σε αυτούς σχετική σύμβαση με όρους 
ως προς τους οποίους ουδόλως  δεσμεύεται  με την παρούσα η οποία αποτελεί απλή πρόσκληση ενδιαφέροντος 
για προεπιλογή σε υποψήφιους προπονητές χωρίς καμία συμβατική ή προσυμβατική δέσμευση για την 
Ομοσπονδία. Οι σχετικοί όροι θα συζητηθούν με τους επιλεγέντες σε μεθύστερο στάδιο. 
 
Τέλος διευκρινίζεται ρητά ότι  
α/ Η παρούσα δεν αφορά καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν ήδη στο δημόσιο τομέα και αποσπώνται 
μετά την επιλογή τους για ομοσπονδιακοί καθόσον οι ενδιαφερόμενοι της σχετικής κατηγορίας έχουν ήδη 
επιλεγεί  
β/ο κάθε υποψήφιος από και με την υποβολή της αίτησης  υποψηφιότητάς του ,  δηλώνει ότι προσχωρεί και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους  και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας και της τελικής επιλογής εκ μέρους 
της Ε.Α.ΟΜ. Α.μεΑ. , όπως αυτοί (όροι) καθορίζονται από την παρούσα πρόσκληση. 
 
Ταυτόχρονα ότι γνωρίζοντας τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εκχωρεί και διαβιβάζει προς 
την Ε.Α.ΟΜ. Α.μεΑ.  με ελεύθερη βούλησή του τα όσα εξ αυτών (στοιχείων) ζητούνται και είναι απαραίτητα στο 
πλαίσιο της παρούσας  και της σε συνέχεια αυτής τυχόν περαιτέρω χρήσης και επεξεργασίας τους . 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ                         
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