
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ Γ΄Κατηγορίας  

 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝΤΕΣ 21-55 ΧΡΟΝΩΝ  

 
Η Αίτηση Συμμετοχής και τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω   
πρέπει να αποσταλούν  στo email: info@hellenicboxing.org.gr και με κοινοποίηση 
στο email: natassapontika@yahoo.gr  μέχρι την ημερομηνία 19η Φεβρουαρίου και 
ώρα 16:00 μμ που θεωρείται ως ημερομηνία  λήξης των Αιτήσεων  Συμμετοχής. 
Οποιεσδήποτε αλλαγές δεν γίνονται δεκτές μετά την ημερομηνία λήξης. 
 

  
Διοργανωτής Ε.Ο.Π 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 1) Σχέση με το άθλημα  (μικρό βιογραφικό) Επιθυμητό και προαιρετικό  θα 
ήταν  να έχετε Δελτίο εγγεγραμμένο στο Μητρώο της ΓΓΑ. με Α.Μ και να 
σκανάρετε  την πρώτη σελίδα των προσωπικών σας στοιχείων και τη σελίδα 
που αναγράφονται οι αγώνες σας) ή κάτοχος διπλώματος  διαιτησίας από 
άλλο μαχητικό άθλημα πχ Kick boxing , Muay Thai , karate , πάλη, παγκράτιο 
κλπ.  

2) Λευκό Ποινικό Μητρώο 

3)Κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής 

4. Ηλικία 21- 45 χρονών  

5. Υγιής ,αρτιμελής  και – 110kg ανώτατο όριο (βάσει κανονισμών) 

6. Γνώστης  της βασικής Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Lower) 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ  α) ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  β) ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕΡΑΚΗΣ  γ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   

Ημερομηνία 
διεξαγωγής  

4-5 Μαρτίου -11-12 Μαρτίου και 18-19 Μαρτίου  2023  

Χώρος Διεξαγωγής  Θεωρία : zoom πλατφόρμα /Πρακτική : Αθήνα, θα ανακοινωθεί εγκαίρως  

Πληροφορίες  Αναστασία Ποντίκα 6991010265- Σίμος Σταυρόπουλος 210 8674884 

Email αποστολής: info@hellenicboxing.org.gr 

Κοινοποίηση :  natassapontika@yahoo.gr 
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Δικαίωμα 
συμμετοχής  

Όλοι όσοι πληρούν τα κάτωθι κριτήρια παρακολούθησης μπορούν να 
συμμετάσχουν  στη σχολή διαιτησίας 

Δηλώσεις 
συμμετοχής  

Αποστολή δηλώσεων συμμετοχής ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  έως την 19η 
Φεβρουαρίου 2023 στο e- mail: info@hellenicboxing.org.gr  με κοινοποίηση 
στο mail: natassapontika@yahoo.gr   Ο κάθε συμμετέχοντας πρέπει στο mail 
αποστολής να επισυνάψει  
α) αίτηση ενδιαφερόμενου  
β) αντίγραφο ΑΔΤ 
γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α (μέσω gov.gr) 
δ) αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου  
ε)προαιρετικά  αντίγραφο του Δελτίου Ε.Ο.Π. (με τον τρόπο που 
προαναφέρουμε πιο πάνω) 
στ) αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 300€ στο λογαριασμό της 
Ομοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα στο IBAN: GR75 0110 0800 0000 0804 
8056 157 έως την 19η Φεβρουαρίου 2023 
ζ΄) υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη  ψηφιακά μέσω του (gov.gr ή 
στο Κ.Ε.Π.) 
η) ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο (ιδιώτη ή Δημοσίου)  
ότι είστε υγιής και αρτιμελής για την παρακολούθηση της σχολής και 
εξάσκηση του επαγγέλματος του Διαιτητή –Κριτή 
θ) ιατρική βεβαίωση από οφθαλμίατρο (ιδιώτη ή Δημοσίου)ότι έχετε 
την ικανότητα εξάσκηση του επαγγέλματος του Διαιτητή –Κριτή . 

                                                                                                                                               
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
ΘΕΩΡΙΑ :  ΣΑΒΒΑΤΟ 4/3/2023 ΩΡΑ: 10 00 πμ -14 00 μμ/ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3/2023 ΩΡΑ: 10 
00 πμ -14 00 μμ  ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3/2023 ΩΡΑ: 10 00 πμ -14 00 μμ/ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3/2023 
ΩΡΑ: 10 00 πμ -14 00 μμ   
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ : ΣΑΒΒΑΤΟ 18/3/2023 ΩΡΑ: 09 00 πμ -13 00 μμ /ΚΥΡΙΑΚΗ 19/3/2023 ΩΡΑ: 
09 00- 13 00   
 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 

1. Τα διπλώματα και οι πιστοποιήσεις θα επιδοθούν μετά την διόρθωση των 
γραπτών της θεωρητικής σας εξέτασης καθώς και μετά την πρακτική σας 
εξάσκηση στο ΙΒΑ scoring system σε αγώνες που θα σας ανατεθούν να 
παρακολουθήσετε.  
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