
ΣΧΟΛΗ  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ 
 

           Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Σ.Ε.Δ.Υ), με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του,  διοργανώνει Σχολή Διαιτητών -  

Γραμματέων - Κριτών - Χρονομετρών στη Αθήνα στις 3-4-5-6/12/2015 και 

13/12/2015. 

          Στη Σχολή, δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες υπήκοοι, ηλικίας 18 ετών 

(συμπληρωμένα) έως και 30 και  για  εν ενεργεία ή μη αθλητές - τριες 

Υδατοσφαίρισης από 18 ετών (συμπληρωμένα) μέχρι και 35. 

         Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  είναι αρτιμελείς (ως προς τα άκρα) και να 

προσκομίσουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του 

ΣΕΔΥ καθημερινά από 09:00 έως 14: 30 μέχρι την Δευτέρα 30/11/2015 :  

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις). 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο). 

 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  

 Να  είναι  τουλάχιστον  απόφοιτοι Λυκείου  ή άλλης ισότιμης σχολής  της  

ημεδαπής  ή  αλλοδαπής. 

 Εφόσον πρόκειται για αθλητή/τρια (εν ενεργεία ή μη) βεβαίωση της οικείας 

Ομοσπονδίας του αθλήματος (Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος) ή του 

αθλητικού σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο μητρώο 

αθλητών. Στη βεβαίωση αυτή θα αναφέρεται ρητά και ο αριθμός μητρώου 

του δελτίου αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδοθεί από την Ομοσπονδία. 

 Παράβολο συμμετοχής στη Σχολή, 50 €, που θα κατατεθεί στην Εθνική 

Τράπεζα  και στο Λογαριασμό Όψεως του ΣΕΔΥ  07248201936. Στο 

καταθετήριο της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το 

ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου. 

 Συμπληρωμένη αίτηση προς το Δ.Σ. την οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του 

Σ.Ε.Δ.Υ (www.sedy.gr). 

 

http://www.sedy.gr/


Σημείωση: 

 Τα Γραφεία του ΣΕΔΥ βρίσκονται στην Κυψέλη, οδός Φωκίωνος Νέγρη 9  

&  Αγαθουπόλεως,  Τ.Κ 11257,  2ος όροφος.  

 Επικοινωνία  με  κ.  Ελευθέριο  Γιαννέλλη. 

 Τηλέφωνο:  210.68.58.539.  

 κινητό : 690.756.0606. 

  Fax: 210.68.58.537. 

 E-mail :  sedywp@gmail.com. 

 Όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν με Fax  ή  e-mail και στη 

συνέχεια την ημέρα  έναρξης της Σχολής να κατατεθούν και τα 

πρωτότυπα.  

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ     
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ      

      
;      
      

Τα μαθήματα της Σχολής θα γίνουν…………………………………………… 
      

      
ΠΕΜΠΤΗ    3 - 12 - 2015 17:00 ─

─ 
17:45  Κατάθεση δικαιολογητικών 

 17:45 ─
─ 

18:00  Εισαγωγή 

 18:00 ─
─ 

19:00  Παρουσίαση κανονισμών 

 19:00 ─
─ 

19:15  Διάλειμμα 

 19:15 ─
─ 

21:00  Παρουσίαση κανονισμών 

      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    4 - 12 - 2015 16:00 ─

─ 
17:30  Παρουσίαση κανονισμών 

 17:30 ─
─ 

18:00  Διάλειμμα 

 18:00 ─
─ 

19:30  Παρουσίαση κανονισμών 

 19:30 ─
─ 

19:45  Διάλειμμα 

 19:45 ─
─ 

21:00  Παρουσίαση κανονισμών 

      
ΣΑΒΒΑΤΟ        5 - 12 - 2015 9:30 ─

─ 
11:00  Παρουσίαση κανονισμών 

 11:00 ─
─ 

11:30  Διάλειμμα 

 11:30 ─
─ 

13:00  Παρουσίαση κανονισμών 

 13:00 ─
─ 

15:00  Διάλειμμα 
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 15:00 ─
─ 

16:30  Παρουσίαση κανονισμών 

 16:30 ─
─ 

17:00  Διάλειμμα 

 17:00 ─
─ 

19:00  Παρουσίαση κανονισμών 

      
ΚΥΡΙΑΚΗ         6 - 12 - 2015 9:30 ─

─ 
11:00  Παρουσίαση κανονισμών 

 11:00 ─
─ 

11:30  Διάλειμμα 

 11:30 ─
─ 

13:00  Παρουσίαση κανονισμών 

 13:00 ─
─ 

15:00  Διάλειμμα 

 15:00 ─
─ 

16:30  Παρουσίαση κανονισμών 

 16:30 ─
─ 

17:00  Διάλειμμα 

 17:00 ─
─ 

19:00  Παρουσίαση κανονισμών 

      
ΚΥΡΙΑΚΗ       13 - 12 - 2015 10:00 ─

─ 
12:00  Γραπτές εξετάσεις 

      
     Το  Δ.Σ  του  Σ.Ε.Δ.Υ. 

 


