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Α. ΓΔΝΙΚΑ 
 

ΑΡΘΡΟ Α1 
 
Η ΔΟΟΑ θαη ηα ζσκαηεία κέιε ηεο δηνξγαλψλνπλ ζρνιέο αλαξξίρεζεο, 
νξεηβαζίαο θαη νξεηβαηηθνχ ζθη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Η 
δηνξγάλσζε ησλ ζρνιψλ απηψλ έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο 
αλαξξίρεζεο, ηεο νξεηβαζίαο θαη ηνπ νξεηβαηηθνχ ζθη κε ηξφπν πνπ λα 
πξνάγεηαη ε ππεπζπλφηεηα, ε απηνλνκία, ε αζθάιεηα, ε ζπληξνθηθφηεηα – 
ζπιινγηθφηεηα θαη ν ζεβαζκφο πξνο ην πεξηβάιινλ. 
 

ΑΡΘΡΟ Α2 
 
Η ΔΟΟΑ δχλαηαη λα δηνξγαλψζεη ζρνιέο εθπαίδεπζεο ησλ ζσκάησλ 
αζθαιείαο θαη ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 
θαλνληζκφ. 
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Β. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
 

ΑΡΘΡΟ Β1 
 
Σα ζσκαηεία ηεο ΔΟΟΑ δχλαληαη λα δηνξγαλψζνπλ ηηο εμήο ζρνιέο 
νξεηβαηηθήο εθπαίδεπζεο κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΟΟΑ: 
 
1. ρνιέο Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ: 

i. ρνιή Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Αξραξίσλ. 
ii. ρνιή Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ. 

 
2. ρνιέο Οξεηβαζίαο: 

i. ρνιή Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ. 
ii. ρνιή Οξεηβαζίαο Μέζνπ Δπηπέδνπ. 

 
3. ρνιέο Οξεηβαηηθνύ θη: 

i. ρνιή Οξεηβαηηθνχ θη Αξραξίσλ. 
ii. ρνιή Οξεηβαηηθνχ θη Μέζνπ Δπηπέδνπ. 

 
4. ρνιή Αξρεγψλ Αλαβάζεσλ σκαηείσλ ΔΟΟΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ Β2 

 
Η EOOA δηνξγαλψλεη ηηο εμήο ζρνιέο εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο: 
 
1. ρνιή Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ. 
2. ρνιή Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ. 

 
3. ρνιή Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο. 
4. ρνιή Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο. 

 
5. ρνιή Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ θη. 
6. ρνιή Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ θη.  

 
ΑΡΘΡΟ Β3 

 
Η EOOA δηνξγαλψλεη ρνιή Οδεγψλ Βνπλνχ. 
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ΑΡΘΡΟ Β4 
 
Σν δηάγξακκα ησλ ζρνιψλ ηεο ΔΟΟΑ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 1. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ρήκα 1. Σν δηάγξακκα ησλ ζρνιψλ ηεο ΔΟΟΑ 
 
Σν ζχκβνιν «+» ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εηθνληδφκελα βέιε ππνδεηθλχνπλ ηηο δχν 
δηαθνξεηηθέο ζρνιέο πνπ πξναπαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ ν ππνςήθηνο λα 
ζπκκεηέρεη ζε ζρνιή αλψηεξνπ επηπέδνπ. 

  

Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ 
Αξραξίωλ 

Οξεηβαζίαο  
Αξραξίωλ 

Οξεηβαηηθνύ θη 
Aξραξίωλ 

Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ 

Μέζνπ Δπηπέδνπ 

Οξεηβαζίαο Μέζνπ 
Δπηπέδνπ 

Οξεηβαηηθνύ θη Μέζνπ 
Δπηπέδνπ 

Βνεζώλ 
Δθπαηδεπηώλ 

Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ  
(Δθπαίδεπζε, 

αλαξξίρεζε βξάρνπ) 

Βνεζώλ Δθπαηδεπηώλ 
Οξεηβαζίαο  
(Οξεηβαζία) 

Βνεζώλ εθπαηδεπηώλ 
Οξεηβαηηθνύ θη  

 
Φάζε Β 

(Οξεηβαηηθφ ζθη) 
 
 
 

Φάζε Α 
(Δθπαίδεπζε, αλαξξίρεζε 

θαη νξεηβαζία) 
 

Δθπαηδεπηώλ 
Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ  

(Δθπαίδεπζε, 
αλαξξίρεζε βξάρνπ) 

 

Δθπαηδεπηώλ 
Οξεηβαζίαο 
(Οξεηβαζία) 

Οδεγώλ Βνπλνύ 

Αξρεγώλ 
Αλαβάζεωλ 

Δθπαηδεπηώλ 
Οξεηβαηηθνύ θη  

 
Φάζε Β 

(Οξεηβαηηθφ ζθη) 
 
 
 

Φάζε Α 
(Δθπαίδεπζε, αλαξξίρεζε 

θαη νξεηβαζία) 
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ΑΡΘΡΟ B5 
 
 
ηηο ζρνιέο, γηα ηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε, ε κέγηζηε αλαινγία 
εθπαηδεπνκέλσλ αλά Δθπαηδεπηή ή Βνεζφ Δθπαηδεπηή είλαη :  

 

 8:1 γηα ηερληθά εχθνιεο πεδνπνξίεο ζην βνπλφ θαη ηερληθά εχθνιεο 

αλαβάζεηο/θαηαβάζεηο κε νξεηβαηηθά ζθη. 
 

 6:1 γηα: 

 

 Αλαξξηρήζεηο βξάρνπ ζε νξγαλσκέλα πεδία βξάρνπ κηαο ζρνηληάο. 

 Σερληθά δχζθνιεο πεδνπνξίεο ζην βνπλφ. 

 Σερληθά δχζθνιεο αλαβάζεηο/θαηαβάζεηο κε νξεηβαηηθά ζθη. 
 

 3:1 γηα αλαξξηρήζεηο ζε δηαδξνκέο πνιιψλ ζρνηληψλ. 
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Γ. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ Δ ΟΛΔ ΣΙ ΥΟΛΔ 
 

ΑΡΘΡΟ Γ1 
 
Αλζξώπηλν δπλακηθό 
 
Σν εκπιεθφκελν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο είλαη ην 
εμήο: 
 
1. Ο αξκφδηνο Έθνξνο ηνπ ζπιιφγνπ ή ηεο ΔΟΟΑ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

δηεμαγσγή ηεο ζρνιήο. 
2. Ο Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηήο: ν εθπαηδεπηήο ηεο ΔΟΟΑ πνπ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ηεο ζρνιήο. 
3. Ο Δθπαηδεπηήο: ν εθπαηδεπηήο ηεο ΔΟΟΑ ν νπνίνο εθπαηδεχεη ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Τπεχζπλνπ Δθπαηδεπηή. 
4. Ο Βνεζφο Δθπαηδεπηήο: ν βνεζφο εθπαηδεπηήο ηεο ΔΟΟΑ ν νπνίνο 

εθπαηδεχεη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Τπεχζπλνπ 
Δθπαηδεπηή. 

5. Δηδηθφο: Άηνκν κε εηδηθέο γλψζεηο, ν νπνίνο εθπαηδεχεη ηνπο 
εθπαηδεπνκέλνπο πάληα ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Τπεχζπλνπ Δθπαηδεπηή 
θαη κφλν ζε ζεσξεηηθή δηδαθηέα χιε. 
 

Ο Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηήο θαη ν Δθπαηδεπηήο κπνξνχλ λα είλαη ην ίδην άηνκν. 
 
Γηα ηηο ζρνιέο αξραξίσλ θαη κέζνπ επηπέδνπ θαη ηε ρνιή Αξρεγψλ 
Αλαβάζεσλ σκαηείσλ ΔΟΟΑ, έλαο κφλν εθπαηδεπηήο ηεο ΔΟΟΑ νξίδεηαη σο 
Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηήο θαη απηφο παξεπξίζθεηαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο 
ζρνιήο ηνπ. Μφλν ζε πεξίπησζε αδπλακίαο παξεχξεζεο ηνπ Τπεχζπλνπ 
Δθπαηδεπηή ιφγσ αλσηέξαο βίαο θαη κφλν αλ δελ είλαη δπλαηφ λα αλαβιεζεί ε 
εθδήισζε ή νη εθδειψζεηο, ν Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηήο δχλαηαη λα 
αληηθαηαζηαζεί. Γηα ηηο ζρνιέο βνεζψλ εθπαηδεπηψλ, εθπαηδεπηψλ θαη νδεγψλ 
βνπλνχ, είλαη δπλαηφλ ν Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηήο λα είλαη δηαθνξεηηθφο γηα 
θάζε εθδήισζε ηεο ζρνιήο, φκσο έλαο απφ ηνπο Τπεχζπλνπο Δθπαηδεπηέο 
νξίδεηαη σο Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηήο φιεο ηεο ζρνιήο. 
 
Οη εθπαηδεπηέο θαη νη βνεζνί εθπαηδεπηέο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ χιε ηελ 
νπνία δηδάζθνπλ ή έρνπλ απνθηήζεη εηδηθή γλψζε κέζσ έξεπλαο ζηελ χιε 
απηή. 
 
Ο πάξνρνο ηεο εθπαίδεπζεο (ζσκαηεία κέιε ηεο ΔΟΟΑ ή ε ίδηα ε ΔΟΟΑ) 
ειέγρεη ηα πηζηνπνηεηηθά έγγξαθα θαηαιιειφηεηαο θάζε εθπαηδεπηή ή βνεζνχ 
εθπαηδεπηή. 
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ρεδηαζκόο θαη πξνθήξπμε ζρνιώλ  
 
Τπεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν Τπεχζπλνο 
Δθπαηδεπηήο.  
 
Γηα ηελ επηινγή ησλ Τπεχζπλσλ Δθπαηδεπηψλ γηα ηηο ζρνιέο ηηο ΔΟΟΑ, ε 
ΔΟΟΑ αλαθνηλψλεη πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο. 
 
Σα ζσκαηεία κέιε ηεο ΔΟΟΑ θαη ε ίδηα ε ΔΟΟΑ κπνξνχλ λα δηνξγαλψλνπλ 
δχν ή πεξηζζφηεξεο ίδηεο ζρνιέο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηέο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ίδην κέξνο ηελ ίδηα 
εκεξνκελία. 
 
Οη πιήξεηο πξνθεξχμεηο ησλ ζρνιψλ πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 
 
1. Σν θνξέα εθπαίδεπζεο (σκαηείν ΔΟΟΑ ή ε ίδηα ε ΔΟΟΑ). 
2. Δθπαηδεπηέο. 
3. θνπφ θαη ζηφρνπο. 
4. Γηδαθηέα χιε θαη πξφγξακκα. 
5. Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. 
6. Γηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. 
7. Αλαθνξά ζην θφζηνο δηδάθηξσλ. 

 
ε πεξίπησζε πεξηιεπηηθήο πξνθήξπμεο αλαθέξεηαη ζαθψο πνχ είλαη 
δεκνζηεπκέλε ε πιήξεο πξνθήξπμε.  
 
Οη ζρνιέο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ ΔΟΟΑ πξνθεξχζζνληαη ην κέγηζην 
θάζε 3 έηε.  
 
Γηαρείξηζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ κέζωλ 
 
Ο εθπαηδεπηηθφο εμνπιηζκφο είλαη θαηάιιεινο γηα ην ππφ παξάδνζε 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη επηπιένλ: 
 
1. Δίλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη επηζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 
2. Απνζεθεχεηαη θαηάιιεια, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
Διαηησκαηηθφο ή/θαη θαηεζηξακκέλνο εμνπιηζκφο απνζχξεηαη απφ ηε ρξήζε 
κέρξη λα επηζεσξεζεί απφ ηνλ Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή, ν νπνίνο ζπζηήλεη ζηνλ 
αξκφδην έθνξν ηηο ηπρφλ ζρεηηθέο δηνξζσηηθέο δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη. Ο 
εμνπιηζκφο απηφο επηζηξέθεη ζε ρξήζε κφλν κεηά ηε ιήςε ηεο δηνξζσηηθήο 
δξάζεο. 
 
Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ρψξνη εθπαίδεπζεο είλαη θαηάιιεινη γηα ην ππφ 
παξάδνζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ειέγρνληαη θαη ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο 
θηλδχλνπο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 
 
Δπίζεο νη ρψξνη εθπαίδεπζεο ειέγρνληαη ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη 
θίλδπλνη γηα ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. 
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Τπεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
ρψξσλ εθπαίδεπζεο πξηλ θαη κεηά απφ ηε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο είλαη ν Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηήο.  
 
Απαηηήζεηο ηεθκεξίωζεο θαη δηαηήξεζεο αξρείωλ 
 
Η ΔΟΟΑ δηαηεξεί αξρείν ηεο θάζε εθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πνπ 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 
 
1. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζπκκεηνρήο, φπσο νξίδνληαη ζην 

παξφλ. 
2. Σα απαξαίηεηα απνινγηζηηθά έγγξαθα, φπσο νξίδνληαη ζην παξφλ. 
3. Σε βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ή ην δίπισκα ηεο ζρνιήο. 
 
εκείωζε: Σεξνχληαη αξρεία θαη γηα ηηο επηηπρείο θαη γηα ηηο αλεπηηπρείο 
αμηνινγήζεηο. 
 
Έιεγρνο ηωλ ζρνιώλ από ηελ ΔΟΟΑ  
 

 Σα ζσκαηεία κέιε ηεο ΔΟΟΑ θαη ε ίδηα ε ΔΟΟΑ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 
ηήξεζε ηνπ παξφληνο. 

 Η ΔΟΟΑ πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο ησλ ζρνιψλ. 

 Σνλ έιεγρν ησλ ζρνιψλ δηελεξγεί επηηξνπή εθπαηδεπηψλ ηεο ΔΟΟΑ πνπ 
δηνξίδεηαη απφ ηελ ΔΟΟΑ γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. 

 ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηνλ αλσηέξσ έιεγρν δηαπηζησζεί κε ηήξεζε ηνπ 
παξφληνο θαλνληζκνχ ε ειεγθηηθή επηηξνπή εθζέηεη ζηε Γηθαζηηθή 
Δπηηξνπή (Πεηζαξρηθφ πκβνχιην) ηεο ΔΟΟΑ ηπρφλ επξήκαηα θαη ηε 
ζνβαξφηεηά ηνπο. 

 

  



 ε ι .  12 

 

ΑΡΘΡΟ Γ2 

 
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο νξίδνληαη ηα εμήο: 

 
Γηαδξνκέο αλαξξίρεζεο πεξηπέηεηαο κηθξήο δηαθηλδύλεπζεο: Δίλαη νη 
αλαξξηρεηηθέο δηαδξνκέο πεξηπέηεηαο νη νπνίεο είλαη εμνπιηζκέλεο κε κφληκα 
ξειέ θαη πνιιέο κφληκεο αζθάιεηεο, κε κήθνο θάζε ζρνηληάο ιηγφηεξν ησλ 30 
κέηξσλ θαη κε θαηαθφξπθε ράξαμε (ρσξίο ηξαβέξζεο), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
θαζέιθπζε ηνπ επηθεθαιήο ζην ξειέ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.  
 
Γηαδξνκή αλαξξίρεζεο ζνβαξήο εκπινθήο: Γηαδξνκή ε νπνία απαηηεί 
νινήκεξε ή πνιπήκεξε ζνβαξή αλαξξηρεηηθή πξνζπάζεηα απφ κηα έκπεηξε 
θαη θαιά πξνεηνηκαζκέλε ζρνηλνζπληξνθηά. πλήζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη 
ην κεγάιν αλάπηπγκα, ε δχζθνιε πξφζβαζε θαη επηζηξνθή, ε πςειή 
αλαξξηρεηηθή δπζθνιία θαζψο θαη ε έιιεηςε πνιιψλ κφληκσλ αζθαιεηψλ. 
 
Γηάζρηζε νξεηβαηηθνύ ζθη ζνβαξήο εκπινθήο: Γηάζρηζε ε νπνία απαηηεί 
ζπλερφκελε νινήκεξε ή πνιπήκεξε ζνβαξή πξνζπάζεηα νξεηβαηηθνχ ζθη 
απφ κηα έκπεηξε θαη θαιά πξνεηνηκαζκέλε νκάδα. πλήζε ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο είλαη ην κεγάιν αλάπηπγκα, ε κεγάιε πςνκεηξηθή δηαθνξά, ε πςειή 
ηερληθή ηεο δπζθνιία θαζψο θαη ε έιιεηςε πνιιψλ ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ. 
 
πλερήο αμηνιόγεζε: Δίλαη κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο θαηαλφεζεο θαη 
νξζήο αλαπαξαγσγήο ελφο αληηθεηκέλνπ κάζεζεο (θηλεηηθήο ή γλσζηηθήο). Η 
ζπλερήο αμηνιφγεζε εμεηάδεη πνηνηηθά θξηηήξηα θπξίσο, φπσο ε άλεζε 
αλαπαξαγσγήο, ν βαζκφο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηή - εθπαηδεπφκελνπ, ε 
ηθαλφηεηα απηνδηφξζσζεο θαη ν ειεγρφκελνο απηνζρεδηαζκφο ηνπ 
αμηνινγνχκελνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ησλ 
θξηηεξίσλ ζηνλ αμηνινγνχκελν θαη ζχκθσλε γλψκε απηνχ επί ηεο 
δηαδηθαζίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ Γ3 
 
ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε νπνηαδήπνηε ζρνιή ν ππνςήθηνο 
επαλαιακβάλεη, εθ’ φζνλ επηζπκεί, νιφθιεξε ηε ζρνιή.  
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Γ. ΥΟΛΔ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΩΜΑΣΔΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ Γ1 - ρνιή Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Αξραξίωλ 
 
θνπόο 
θνπφο ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ πεξάησζή ηεο, λα 
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ απηφλνκα θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα 
αλαξξηρήζεηο ζε δηαδξνκέο αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ θαζψο θαη λα 
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο δεχηεξνη ζε αλαξξηρήζεηο δηαδξνκψλ 
αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο κηθξήο δηαθηλδχλεπζεο. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίζνπλ ηελ αλαξξίρεζε βξάρνπ. 
2. Να γλσξίζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο αλαξξίρεζεο βξάρνπ. 
3. Να γλσξίδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη  θαη ηελ νξζή ηνπ ρξήζε. 
4. Να γλσξίδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο θαη λα κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηηο πξνκήζεηέο ηνπο ζε πγξά θαη ηξφθηκα, ζχκθσλα κε 
ηελ αλαξξίρεζε πνπ έρνπλ επηιέμεη. 

5. Να γλσξίδνπλ ηνπο θίλδπλνπο ζηελ αζιεηηθή αλαξξίρεζε βξάρνπ θαζψο 
θαη ζηελ αλαξξίρεζε δηαδξνκψλ πεξηπέηεηαο κηθξήο δηαθηλδχλεπζεο θαη λα 
κπνξνχλ λα ηνπο απνθεχγνπλ θαη λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ. 

6. Να είλαη ηθαλνί λα αζθαιίδνπλ ζσζηά ηνλ ζρνηλνζχληξνθφ ηνπο. 
7. Να είλαη ηθαλνί λα αζθαιίδνληαη ζσζηά θαηά ηελ αλαξξίρεζή ηνπο. 
8. Να γλσξίδνπλ πψο λα πξνεηνηκάδνπλ ζσζηά κηα αλαξξηρεηηθή εμφξκεζε. 
9. Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ηερληθέο θίλεζεο ζηελ αλαξξίρεζε βξάρνπ. 
10. Να είλαη ηθαλνί λα δηαρεηξηζηνχλ κηα επείγνπζα θαηάζηαζε. 
11. Να αλαπηχμνπλ νξεηβαηηθή – αλαξξηρεηηθή ζπλείδεζε θαη εζηθή. 

 
Γηδαθηέα ύιε 
 
A. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε 
 

1. Ιζηνξία θαη είδε αλαξξίρεζεο. Οξεηβαηηθή δενληνινγία θαη εζηθή. 
Οξεηβαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη ν θαλνληζκφο εθπαίδεπζεο 
ηεο ΔΟΟΑ. 

2. Οξνινγία αλάγιπθνπ βξάρνπ. 
3. Οξεηλφ πεξηβάιινλ. Δίδε πεηξσκάησλ, ρισξίδα, παλίδα θαη 

πξνζηαζία ηνπο. 
4. Δμνπιηζκφο, ζπληειεζηήο πηψζεο, δχλακε αλάζρεζεο πηψζεο. 

Πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ,  πηζηνπνίεζε, αληνρέο, 
δηάξθεηα δσήο, ζπληήξεζε, έιεγρνο, θχιαμε εμνπιηζκνχ. 

5. Πξνεηνηκαζία αλαξξηρεηηθήο εμφξκεζεο. Υξήζε εληχπσλ ή/θαη 
δηαδηθηπαθψλ αλαξξηρεηηθψλ νδεγψλ, πιεξνθφξεζε απφ άιινπο 
αλαξξηρεηέο, θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

6. Γηαηξνθή ζηελ αλαξξίρεζε βξάρνπ. 
7. Πξνζέξκαλζε, απφδνζε θαη απνθαηάζηαζε ζηελ αλαξξίρεζε βξάρνπ. 
8. Κίλδπλνη ζηελ αλαξξίρεζε βξάρνπ θαη απνθπγή ηνπο. 
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9. Αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ θαη παξνρή πξψησλ 
βνεζεηψλ. Η νξγαλσκέλε δηάζσζε ζηε Διιάδα. 

 
B. Πξαθηηθή εθπαίδεπζε 
 

1. Δθαξκνγή νξεηβαηηθήο δενληνινγίαο θαη εζηθήο. 
2. Πξνζέξκαλζε, απφδνζε θαη απνθαηάζηαζε ζηελ αλαξξίρεζε βξάρνπ. 
3. Υξήζε εμνπιηζκνχ. 
4. Βαζηθέο ηερληθέο θίλεζεο ζηελ αλαξξίρεζε βξάρνπ. 
5. Σξαβέξζα ζε πνιχ ρακειφ χςνο ρσξίο ζρνηλί. 
6. Δπηθνηλσλία ζρνηλνζπληξνθηάο (ζε κία θαη πνιιέο ζρνηληέο κε έλα θαη 

δχν ζρνηληά). 
7. Αζθάιηζε ζρνηλνζπληξφθνπ κε ζπζθεπέο αζθάιηζεο φισλ ησλ ηχπσλ 

(ζπζθεπέο κε ή ρσξίο απηφκαηε ππνβνήζεζε θξέλνπ) κε έλα θαη δχν 
ζρνηληά, επηθεθαιήο θαη δεχηεξνπ. 

8. Υεηξηζκνί ξειέ κε θαξακπίλεξ θαζέιθπζεο θαη ξειέ κε θξίθνπο ξαπέι. 
9. Πηψζεηο. Δπίδεημε, αλάιπζε θαη  πξαθηηθή εμάζθεζε πηψζεσλ 

επηθεθαιήο ζε αξλεηηθφ, θάζεην θαη ζεηηθφ αλάγιπθν. 
10. Δηζαγσγή ζηελ ηερλεηή αλαξξίρεζε (πξνψζεζε κε ρξήζε κφληκεο 

αζθάιεηαο). 
11. Υξήζε πξνζσξηλψλ αζθαιεηψλ. 
12. Δπηθεθαιήο αλαξξίρεζε δηαδξνκψλ αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο (κε κνλφ 

ζρνηλί) κηαο θαη πεξηζζφηεξσλ ζρνηληψλ. 
13. Καηαζθεπή ξειέ ζε κφληκεο αζθάιεηεο. 
14. Αλαξξίρεζε σο δεχηεξνη δηαδξνκψλ πεξηπέηεηαο κηθξήο 

δηαθηλδχλεπζεο (κε δχν κηζά ζρνηληά). 
15. Αζθάιηζε δεχηεξνπ απφ ην ξειέ. 
16. Ραπέι (κε κνλφ θαη δχν κηζά ζρνηληά). 
17. Γηάζσζε ζρνηλνζπληξφθνπ κε θαζέιθπζε ή/θαη κε ζπλνδεπφκελν 

ξαπέι. 
18. Μεηαθνξά ηξαπκαηία ζην έδαθνο κε ρξήζε ζρνηληνχ γηα ηε κεηαθνξά. 

 
Πξόγξακκα 
Η ζρνιή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο:  
 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 7 σξψλ. 
3. Πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 εκεξψλ ζε αζιεηηθέο 

δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ θαη ζε δηαδξνκέο πεξηπέηεηαο κηθξήο 
δηαθηλδχλεπζεο κίαο θαη πνιιψλ ζρνηληψλ. 

 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρνιήο: 
 
1. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη αββαηνθχξηαθα, ην κέγηζην 10 εβδνκάδεο. 
2. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη ζε ζπλερφκελεο εκέξεο, ην κέγηζην 40 εκέξεο. 
3. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη 4. 
 
Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιήο: θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο 
ζηελ ΔΟΟΑ. 
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Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
15 ζπκκεηέρνληεο. 
 
Σόπνο δηεμαγωγήο 
ε θαηάιιεια πεδία βξάρνπ. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Έρνπλ ειηθία ηνπιάρηζηνλ 18 εηψλ. 
4. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
 
Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
 
1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 80%. 

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 20%. 

Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Δθπαηδεπηέο/Βνεζνί Δθπαηδεπηέο 
ηε ρνιή Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Αξραξίσλ ηεο ΔΟΟΑ εθπαηδεχνπλ Οδεγνί 
Βνπλνχ ηεο ΔΟΟΑ, Δθπαηδεπηέο θαη Βνεζνί Δθπαηδεπηέο Οξεηβαζίαο ηεο 
ΔΟΟΑ θαη Δθπαηδεπηέο θαη Βνεζνί Δθπαηδεπηέο Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ ηεο 
ΔΟΟΑ.  
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Γ8. 
 
Πηζηνπνίεζε  
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα Ι). 
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ΑΡΘΡΟ Γ2 - ρνιή Οξεηβαζίαο Αξραξίωλ 
 
θνπόο 
θνπφο ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ πεξάησζή ηεο, λα 
κπνξνχλ λα θηλεζνχλ απηφλνκα θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα ζην 
νξεηλφ πεξηβάιινλ θαη ζε φια ηα πεδία (μεξφ θαη ρηνληζκέλν βνπλφ) φπνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ηερληθέο νξεηλήο πεδνπνξίαο θαη φρη ηερληθέο 
αλαξξίρεζεο ή νξεηβαηηθνχ ζθη. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίζνπλ ηελ νξεηβαζία – νξεηλή πεδνπνξία. 
2. Να γλσξίζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ βνπλνχ θαη ηνπ αιπηθνχ πεδίνπ. 
3. Να γλσξίδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη  θαη ηελ νξζή ηνπ ρξήζε. 
4. Να γλσξίδνπλ πψο λα πξνεηνηκάδνπλ ζσζηά κηα νξεηβαηηθή εμφξκεζε. 
5. Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ηερληθέο νξεηλήο πεδνπνξίαο. 
6. Να γλσξίδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο θαη λα κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηηο πξνκήζεηέο ηνπο ζε πγξά θαη ηξφθηκα ζχκθσλα κε 
ηελ νξεηβαηηθή εμφξκεζε πνπ έρνπλ πξνγξακκαηίζεη. 

7. Να γλσξίδνπλ ηνπο θίλδπλνπο ζηελ νξεηβαζία – νξεηλή πεδνπνξία θαη λα 
κπνξνχλ λα ηνπο απνθεχγνπλ θαη λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ. 

8. Να είλαη ηθαλνί λα αζθαιίδνπλ ζσζηά ηνπο ζρνηλνζχληξνθνχο ηνπο. 
9. Να είλαη ηθαλνί λα αζθαιίδνληαη ζσζηά θαηά ηηο αλαβάζεηο ηνπο. 
10. Να είλαη ηθαλνί λα δηαρεηξηζηνχλ κηα επείγνπζα θαηάζηαζε. 
11. Να αλαπηχμνπλ νξεηβαηηθή ζπλείδεζε θαη εζηθή. 

 
Γηδαθηέα ύιε 
 
A. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε 
 

1. Ιζηνξία θαη είδε νξεηβαζίαο. Οξεηβαηηθή δενληνινγία θαη εζηθή. 
Οξεηβαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη ν θαλνληζκφο εθπαίδεπζεο 
ηεο ΔΟΟΑ. 

2. Οξνινγία αλάγιπθνπ βνπλνχ. 
3. Οξεηλφ πεξηβάιινλ κε έκθαζε ζηα βνπλά ηεο Διιάδαο. Υισξίδα, 

παλίδα θαη πξνζηαζία ηνπο. 
4. Δμνπιηζκφο νξεηβαζίαο – νξεηλήο πεδνπνξίαο. Πιεξνθνξίεο θαη 

νδεγίεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ, πηζηνπνίεζε, αληνρέο, δηάξθεηα δσήο, 
ζπληήξεζε, έιεγρνο, θχιαμε εμνπιηζκνχ. 

5. Αλαξξηρεηηθφο εμνπιηζκφο, ζπληειεζηήο πηψζεο, δχλακε αλάζρεζεο 
πηψζεο. Πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ,  πηζηνπνίεζε, 
αληνρέο, δηάξθεηα δσήο, ζπληήξεζε, έιεγρνο, θχιαμε εμνπιηζκνχ. 

6. Πξνεηνηκαζία νξεηβαηηθήο εμφξκεζεο. Υξήζε εληχπσλ ή/θαη 
δηαδηθηπαθψλ νξεηβαηηθψλ νδεγψλ, πιεξνθφξεζε απφ άιινπο 
νξεηβάηεο, θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

7. Μνλνπάηηα θαη πξνζαλαηνιηζκφο. 
8. Καηαιχκαηα. 
9. Γηαηξνθή ζηελ νξεηβαζία. 
10. Πξνζέξκαλζε, απφδνζε θαη απνθαηάζηαζε ζηελ νξεηβαζία. 
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11. Δηζαγσγή ζηε κεηεσξνινγία. 
12. Πνηφηεηεο ρηνληνχ, ρηνλνζηηβάδεο. 
13. Κίλδπλνη ζηελ νξεηβαζία. 
14. Αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ θαη παξνρή πξψησλ 

βνεζεηψλ. Η νξγαλσκέλε δηάζσζε ζηε Διιάδα. 
 
B. Πξαθηηθή εθπαίδεπζε 
 

1. Δθαξκνγή νξεηβαηηθήο δενληνινγίαο θαη εζηθήο. 
2. Πξνζέξκαλζε, απφδνζε θαη απνθαηάζηαζε ζηελ νξεηβαζία. 
3. Υξήζε εμνπιηζκνχ. 
4. Βαζηθέο ηερληθέο θίλεζεο ζηελ νξεηλή πεδνπνξία (ζε μεξφ θαη 

ρηνληζκέλν πεδίν). 
5. Κίλεζε ρσξίο ρξήζε ζρνηληνχ. Αλάζρεζε πηψζεο ζην ρηφλη. Δπίδεημε, 

αλάιπζε θαη  πξαθηηθή εμάζθεζε  πηψζεσλ (φιεο νη πεξηπηψζεηο). 
6. Κίλεζε κε ρξήζε ζρνηληνχ: 

i. Παξάιιειε θίλεζε ζε ζρνηλνζπληξνθηά κε θαη ρσξίο δψλε 
(κπνληξηέ) κε θαη ρσξίο αζθάιεηεο ρηνληνχ. 

ii. Αλάζρεζε πηψζεο ζην ρηφλη θαηά ηελ παξάιιειε θίλεζε. 
iii. Υξήζε ζηαζεξψλ ζρνηληψλ. 

7. Πξνζαλαηνιηζκφο. 
8. Πνηφηεηεο ρηνληνχ, ρηνλνζηηβάδεο. 
9. Απνθπγή θαη αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ζηελ νξεηβαζία. Οκαδηθή 

αλεχξεζε ζχκαηνο ρηνλνζηηβάδαο κε θηπάξη θαη ξάβδν. 
10. Καηαζθήλσζε ζην ρηφλη. Καηαζθεπή θαηαιχκαηνο αλάγθεο ζην ρηφλη. 
11. Πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζή δηαδξνκήο. 
12. Μεηαθνξά ηξαπκαηία κε ρξήζε ηδίνπ εμνπιηζκνχ. 

 
Πξόγξακκα 
Η ζρνιή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο:  
 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 11 σξψλ. 
3. Πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 εκεξψλ. 
 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρνιήο: 
 
1. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη αββαηνθχξηαθα, ην κέγηζην 11 εβδνκάδεο. 
2. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη ζε ζπλερφκελεο εκέξεο, ην κέγηζην 50 εκέξεο. 
3. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη 3. 
 
Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιήο: θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο 
ζηελ ΔΟΟΑ. 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
24 ζπκκεηέρνληεο. 
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Σόπνο Γηεμαγωγήο 
ε θαηάιιειν πεδίν. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Έρνπλ ειηθία ηνπιάρηζηνλ 18 εηψλ. 
4. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
 
Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
 
1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 80%.  

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 20%.  

Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Δθπαηδεπηέο/Βνεζνί Δθπαηδεπηέο 
ηε ρνιή Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ ηεο ΔΟΟΑ εθπαηδεχνπλ Οδεγνί Βνπλνχ ηεο 
ΔΟΟΑ, Δθπαηδεπηέο θαη Βνεζνί Δθπαηδεπηέο Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ. 
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Γ8. 
 
Πηζηνπνίεζε  
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα Ι). 
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ΑΡΘΡΟ Γ3 - ρνιή Οξεηβαηηθνύ θη Αξραξίωλ 
 
θνπόο 
θνπφο ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ πεξάησζή ηεο, λα 
κπνξνχλ λα θηλεζνχλ απηφλνκα θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα ζην 
νξεηλφ πεξηβάιινλ θαη ζε φια ηα πεδία κε θαη ρσξίο νξεηβαηηθά ζθη, φπνπ δελ 
απαηηνχληαη αλαξξηρεηηθέο ηερληθέο. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίζνπλ ην νξεηβαηηθφ ζθη. 
2. Να γλσξίζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ βνπλνχ θαη ηνπ αιπηθνχ πεδίνπ. 
3. Να γλσξίδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη  θαη ηελ νξζή ηνπ ρξήζε. 
4. Να γλσξίδνπλ πψο λα πξνεηνηκάδνπλ ζσζηά κηα εμφξκεζε νξεηβαηηθνχ 

ζθη. 
5. Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ηερληθέο νξεηλήο πεδνπνξίαο θαη νξεηβαηηθνχ ζθη. 
6. Να γλσξίδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο θαη λα κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηηο πξνκήζεηέο ηνπο ζε πγξά θαη ηξφθηκα, ζχκθσλα κε 
ηελ εμφξκεζε πνπ έρνπλ πξνγξακκαηίζεη. 

7. Να γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο ζηελ νξεηλή πεδνπνξία θαη ζην νξεηβαηηθφ 
ζθη θαη λα κπνξνχλ λα ηνπο απνθεχγνπλ θαη λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ. 

8. Να είλαη ηθαλνί λα αζθαιίδνπλ ζσζηά ηνπο ζρνηλνζχληξνθνχο ηνπο. 
9. Να είλαη ηθαλνί λα αζθαιίδνληαη ζσζηά θαηά ηηο αλαβάζεηο ηνπο. 
10. Να είλαη ηθαλνί λα δηαρεηξηζηνχλ κηα επείγνπζα θαηάζηαζε. 
11. Να αλαπηχμνπλ νξεηβαηηθή ζπλείδεζε θαη εζηθή. 
 
Γηδαθηέα ύιε 
 
A. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε 
 

1. Ιζηνξία, είδε νξεηβαζίαο θαη νξεηβαηηθνχ ζθη. Γενληνινγία θαη εζηθή 
νξεηβαζίαο θαη νξεηβαηηθνχ ζθη. Οξεηβαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 
θαη ν θαλνληζκφο εθπαίδεπζεο ηεο ΔΟΟΑ. 

2. Οξνινγία αλάγιπθνπ βνπλνχ. 
3. Οξεηλφ πεξηβάιινλ. Υισξίδα, παλίδα θαη πξνζηαζία ηνπο. 
4. Δμνπιηζκφο νξεηλήο πεδνπνξίαο θαη νξεηβαηηθνχ ζθη. Πιεξνθνξίεο θαη 

νδεγίεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ, πηζηνπνίεζε, αληνρέο, δηάξθεηα δσήο, 
ζπληήξεζε, έιεγρνο, θχιαμε εμνπιηζκνχ. 

5. Αλαξξηρεηηθφο εμνπιηζκφο, ζπληειεζηήο πηψζεο, δχλακε αλάζρεζεο 
πηψζεο. Πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ,  πηζηνπνίεζε, 
αληνρέο, δηάξθεηα δσήο, ζπληήξεζε, έιεγρνο, θχιαμε εμνπιηζκνχ. 

6. Πξνεηνηκαζία εμφξκεζεο νξεηλήο πεδνπνξίαο θαη νξεηβαηηθνχ ζθη. 
Υξήζε εληχπσλ ή/θαη δηαδηθηπαθψλ νδεγψλ νξεηλήο πεδνπνξίαο θαη 
νξεηβαηηθνχ ζθη, πιεξνθφξεζε απφ άιινπο νξεηβάηεο ή/θαη ζθηέξ, 
θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

7. Μνλνπάηηα θαη πξνζαλαηνιηζκφο. 
8. Καηαιχκαηα. 
9. Γηαηξνθή ζηελ νξεηλή πεδνπνξία θαη ζην νξεηβαηηθφ ζθη. 
10. Πξνζέξκαλζε, απφδνζε θαη απνθαηάζηαζε ζηελ νξεηλή πεδνπνξία θαη 
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ζην νξεηβαηηθφ ζθη.  
11. Δηζαγσγή ζηε κεηεσξνινγία. 
12. Πνηφηεηεο ρηνληνχ, ρηνλνζηηβάδεο.  
13. Κίλδπλνη ζηελ νξεηλή πεδνπνξία θαη ζην νξεηβαηηθφ ζθη.  
14. Αλεχξεζε ζχκαηνο ρηνλνζηηβάδαο κε πνκπνδέθηε αλεχξεζεο ζχκαηνο 

ρηνλνζηηβάδαο. 
15. Αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ θαη παξνρή πξψησλ 

βνεζεηψλ. Η νξγαλσκέλε δηάζσζε ζηε Διιάδα. 
 
B. Πξαθηηθή εθπαίδεπζε 
 

1. Δθαξκνγή δενληνινγίαο θαη εζηθήο νξεηβαζίαο θαη νξεηβαηηθνχ ζθη. 
2. Πξνζέξκαλζε, απφδνζε θαη απνθαηάζηαζε ζηελ νξεηλή πεδνπνξία θαη 

ζην νξεηβαηηθφ ζθη. 
3. Υξήζε εμνπιηζκνχ. 
4. Βαζηθέο ηερληθέο θίλεζεο ζηελ νξεηλή πεδνπνξία. 
5. Βαζηθέο ηερληθέο αλάβαζεο θαη θαηάβαζεο ζην νξεηβαηηθφ ζθη. 
6. Οξεηλή πεδνπνξία ρσξίο ρξήζε ζρνηληνχ. Αλάζρεζε πηψζεο ζην ρηφλη. 

Δπίδεημε, αλάιπζε θαη  πξαθηηθή εμάζθεζε  πηψζεσλ (φιεο νη 
πεξηπηψζεηο). 

7. Οξεηλή πεδνπνξία (κε ρξήζε ζρνηληνχ): 
i. Παξάιιειε θίλεζε ζε ζρνηλνζπληξνθηά κε θαη ρσξίο δψλε 

(κπνληξηέ) κε θαη ρσξίο αζθάιεηεο ρηνληνχ. 
ii. Αλάζρεζε πηψζεο ζην ρηφλη θαηά ηελ παξάιιειε θίλεζε. 
iii. Υξήζε ζηαζεξψλ ζρνηληψλ. 

8. Οξεηβαηηθφ ζθη ρσξίο ρξήζε ζρνηληνχ. Αλάζρεζε πηψζεο ζην ρηφλη. 
Δπίδεημε, αλάιπζε θαη  πξαθηηθή εμάζθεζε  πηψζεσλ (φιεο νη 
πεξηπηψζεηο). 

9. Πξνζαλαηνιηζκφο. 
10. Πνηφηεηεο ρηνληνχ, ρηνλνζηηβάδεο. 
11. Απνθπγή θαη αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ζηελ νξεηλή πεδνπνξία θαη ζην 

νξεηβαηηθφ ζθη. Αλεχξεζε θαη απεγθισβηζκφο ζχκαηνο ρηνλνζηηβάδαο 
κε θηπάξη, ξάβδν θαη πνκπνδέθηε αλεχξεζεο ζχκαηνο ρηνλνζηηβάδαο. 

12. Καηαζθήλσζε ζην ρηφλη. Καηαζθεπή θαηαιχκαηνο αλάγθεο ζην ρηφλη. 
13. Πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε δηαδξνκήο. 
14. Μεηαθνξά ηξαπκαηία κε ρξήζε ηδίνπ εμνπιηζκνχ. 

 
Πξόγξακκα 
Η ζρνιή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο:  
 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 14. 
3. Πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 11 εκεξψλ. 
 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρνιήο: 
 
1. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη αββαηνθχξηαθα, ην κέγηζην 14 εβδνκάδεο. 
2. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη ζε ζπλερφκελεο εκέξεο, ην κέγηζην 50 εκέξεο. 
3. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη 4. 
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Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιήο: θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο 
ζηελ ΔΟΟΑ. 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
16 ζπκκεηέρνληεο. 
 
Σόπνο Γηεμαγωγήο 
ε θαηάιιειν αιπηθφ πεδίν. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Έρνπλ ειηθία ηνπιάρηζηνλ 18 εηψλ. 
4. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
5. Δπηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη  ζε 

ρηνλνδξνκηθφ θέληξν κε ζθη θαη κπφηεο ηεο επηινγήο ηνπο  θαη αθνξνχλ ζε:  
a. Σερληθά άξηηα θαηάβαζε κπιε πίζηαο. 
b. Καηάβαζε θφθθηλεο πίζηαο κε ειεγρφκελεο ζηξνθέο. 

 
Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
 
1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 80%.  

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 20%.  

Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Δθπαηδεπηέο/Βνεζνί Δθπαηδεπηέο 
ηε ρνιή Οξεηβαηηθνχ θη αξραξίσλ ηεο ΔΟΟΑ εθπαηδεχνπλ Οδεγνί Βνπλνχ 
ηεο ΔΟΟΑ πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζην νξεηβαηηθφ θη, 
Δθπαηδεπηέο θαη Βνεζνί Δθπαηδεπηέο Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ θαη νη 
Δθπαηδεπηέο Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ πνπ απνθνίηεζαλ επηηπρψο απφ ηηο 
ρνιέο Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ ηα έηε 2005 θαη 2008. 
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Γ8. 
 
Πηζηνπνίεζε  
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα Ι). 
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ΑΡΘΡΟ Γ4 – ρνιή Αξρεγώλ Αλαβάζεωλ ωκαηείωλ ΔΟΟΑ 
 
θνπόο 
θνπφο ηεο ζρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα νξγαλψζνπλ θαη 
λα ζπληνλίζνπλ αλαβάζεηο ζσκαηείσλ ΔΟΟΑ. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίδνπλ φιε ηελ χιε ηεο ρνιήο Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ. 
2. Να είλαη ηθαλνί λα εθαξκφδνπλ ηηο ηερληθέο νξεηβαζίαο ηεο αλσηέξσ 

ζρνιήο. 
3. Να είλαη ηθαλνί λα νξγαλψλνπλ θαη λα ζπληνλίδνπλ ηηο αλαβάζεηο 

ζσκαηείσλ ΔΟΟΑ. 
4. Να ζέινπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο αλαβάζεηο ζσκαηείσλ ΔΟΟΑ. 
 
Γηδαθηέα ύιε 
 
Α. Όιε ε δηδαθηέα χιε ηεο ρνιήο Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ ηεο ΔΟΟΑ σο εμήο: 

1. χληνκε επαλάιεςε φιεο ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο Οξεηβαζίαο 
Αξραξίσλ ηεο ΔΟΟΑ.  

2. Δκβάζπλζε ζηελ αλσηέξσ χιε, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 

3. Γηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ χιεο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 

 
B. Δπηπιένλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Οξγάλσζε αλαβάζεσλ ζσκαηείσλ ΔΟΟΑ. 
2. Βαζηθέο αξρέο εγεζίαο νκάδαο. 

a. Γπλακηθή νκάδσλ. 
b. Δπηθνηλσλία. 
c. Ηγεζία. 
d. Λήςε απνθάζεσλ. 

3. πληνληζκφο αλαβάζεσλ ζσκαηείσλ ΔΟΟΑ. 
4. ρεηηθή λνκνζεζία. 
5. Καηαζηαηηθφ θαη ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηεο ΔΟΟΑ. 
6. Σειεπηθνηλσλίεο. 

 
Γ. Δπηπιένλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Οξγάλσζε αλαβάζεσλ ζσκαηείσλ ΔΟΟΑ. 
2. Ηγεζία νκάδαο, ζπληνληζκφο αλαβάζεσλ ζσκαηείσλ ΔΟΟΑ. 
3. Σειεπηθνηλσλίεο. 
4. Γηαρείξηζε νκάδσλ αλαβάζεσλ ζσκαηείσλ ΔΟΟΑ. 
 

Πξόγξακκα 
Η ρνιή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο: 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
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2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 14 σξψλ. 
3. Πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 4 εκεξψλ εθ ησλ νπνίσλ νη 

ηξεηο (3) ζε ρηνληζκέλν αιπηθφ πεδίν. 
 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρνιήο, 6 εβδνκάδεο ην κέγηζην. 
 
Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιήο: θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο 
ζηελ ΔΟΟΑ. 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
16 ζπκκεηέρνληεο. 
 
Σόπνο Γηεμαγωγήο 
ε αιπηθφ πεδίν. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Καιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
4. Έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ ρνιή Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ ή ρνιή 

Οξεηβαηηθνχ θη Αξραξίσλ ηεο ΔΟΟΑ. 
5. Έρνπλ νξεηβαηηθή δξάζε (πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηε ζρνιή 

νξεηβαζίαο αξραξίσλ ή νξεηβαηηθνχ ζθη αξραξίσλ θαη θαηά ηα ηειεπηαία 5 
έηε), ηνπιάρηζηνλ 15 αλαβάζεσλ ζε αιπηθά βνπλά ηεο Διιάδαο απφ ηηο 
νπνίεο νη 10 ζε ρηνληζκέλν πεδίν. 
  

Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
 
1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 80% 

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 20% 

Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Δθπαηδεπηέο 
ηε ρνιή Αξρεγψλ Αλαβάζεσλ σκαηείσλ ΔΟΟΑ δηδάζθνπλ Οδεγνί 
Βνπλνχ ηεο ΔΟΟΑ, Δθπαηδεπηέο Οξεηβαζίαο ή Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ θαη 
Βνεζνί Δθπαηδεπηέο Οξεηβαζίαο ή Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ. 
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Γ8. 
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Πηζηνπνίεζε 
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα Ι). 
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ΑΡΘΡΟ Γ5 - ρνιή Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ 
 
θνπόο 
Ο ζθνπφο ηεο ζρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη  ηθαλφηεηεο  ψζηε  λα  κπνξνχλ  λα πξαγκαηνπνηνχλ  
αλαξξηρήζεηο κηαο ή πνιιψλ ζρνηληψλ κε ηε  κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα κε 
ρξήζε κφληκσλ ή/ θαη πξνζσξηλψλ αζθαιεηψλ. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίζνπλ πεξαηηέξσ ηελ αλαξξίρεζε βξάρνπ πεξηπέηεηαο. 
2. Να γλσξίζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο αιπηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ. 
3. Να γλσξίδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη  θαη ηελ νξζή ηνπ ρξήζε. 
4. Να γλσξίδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο θαη λα κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηηο πξνκήζεηέο ηνπο ζε πγξά θαη ηξφθηκα, ζχκθσλα κε 
ηελ αλαξξίρεζε πνπ έρνπλ επηιέμεη. 

5. Να γλσξίδνπλ ηνπο θίλδπλνπο ζηελ αιπηθή αλαξξίρεζε βξάρνπ θαη λα 
κπνξνχλ λα ηνπο απνθεχγνπλ θαη λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ. 

6. Να είλαη ηθαλνί λα αζθαιίδνπλ ζσζηά ηνλ ζρνηλνζχληξνθφ ηνπο. 
7. Να είλαη ηθαλνί λα αζθαιίδνληαη ζσζηά θαηά ηελ αλαξξίρεζή ηνπο. 
8. Να γλσξίδνπλ πψο λα πξνεηνηκάδνπλ ζσζηά κηα αλαξξηρεηηθή εμφξκεζε. 
9. Να γλσξίδνπλ πξνρσξεκέλεο ηερληθέο θίλεζεο ζηελ αλαξξίρεζε βξάρνπ. 
10. Να είλαη ηθαλνί λα δηαρεηξηζηνχλ κηα επείγνπζα θαηάζηαζε. 
11. Να αλαπηχμνπλ νξεηβαηηθή – αλαξξηρεηηθή ζπλείδεζε θαη εζηθή. 
 
Γηδαθηέα ύιε 
 
Α. Όιε ε δηδαθηέα χιε ηεο ρνιήο Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Αξραξίσλ ηεο ΔΟΟΑ 

σο εμήο: 
1. χληνκε επαλάιεςε φιεο ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο Αλαξξίρεζεο 

Βξάρνπ Αξραξίσλ ηεο ΔΟΟΑ.  
2. Δκβάζπλζε ζηελ αλσηέξσ χιε, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
3. Γηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ χιεο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
 
Β. Δπηπιένλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Καηαζθεπή ξειέ κε πξνζσξηλέο αζθάιεηεο. 
2. Απηνδηάζσζε ζρνηλνζπληξφθνπ (φιεο νη πεξηπηψζεηο). 
3. Σερλεηή αλαξξίρεζε (κε ρξήζε πξνζσξηλψλ αζθαιεηψλ). 

 
Γ. Δπηπιένλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Πξνρσξεκέλεο ηερληθέο θίλεζεο ζηελ αλαξξίρεζε βξάρνπ (ηερληθέο 
δίεδξσλ, ζρηζκψλ, θακηλάδσλ θαη αξλεηηθψλ). 

2. Καηαζθεπή ξειέ ζε πξνζσξηλέο αζθάιεηεο. 
3. Αζθάιηζε ηξαβέξζαο. 
4. Αλαξξίρεζε επηθεθαιήο δηαδξνκψλ πεξηπέηεηαο (κε δχν κηζά ζρνηληά). 
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5. Δπηζηξνθή απφ ηελ νξζνπιαγηά ρσξίο ξαπέι. 
6. Απηνδηάζσζε ζρνηλνζπληξφθνπ (φιεο νη πεξηπηψζεηο). 
7. Σερλεηή αλαξξίρεζε (κε ρξήζε πξνζσξηλψλ αζθαιεηψλ). 

 
Πξόγξακκα 
Η ζρνιή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο:  
 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 7 σξψλ. 
3. Δμεηάζεηο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 8 εκεξψλ ζε 

δηαδξνκέο πεξηπέηεηαο πνιιψλ ζρνηληψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 2 εκέξεο ζε 
αιπηθφ πεδίν βξάρνπ. 

 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρνιήο: 
 
1. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη αββαηνθχξηαθα, ην κέγηζην 12 εβδνκάδεο. 
2. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη ζε ζπλερφκελεο εκέξεο, ην κέγηζην  40 εκέξεο. 
3. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη 4. 
 
Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιήο: θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο 
ζηελ ΔΟΟΑ. 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
15 ζπκκεηέρνληεο. 
 
Σόπνο Γηεμαγωγήο 
Καηάιιεια πεδία βξάρνπ. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
4. Έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ ρνιή Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Αξραξίσλ 

ηεο ΔΟΟΑ. 
5. Έρνπλ απνθνηηήζεη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο απφ ηελ αληίζηνηρε ζρνιή 

αξραξίσλ ή είραλ ελεξγφ ζπκκεηνρή σο αζιεηέο Αγσληζηηθήο 
Αλαξξίρεζεο ηα ηειεπηαία 3 έηε ζηελ θαηεγνξία αλδξψλ ή γπλαηθψλ. 

6. Δπηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο, πνπ πξνυπνζέηνπλ επηθεθαιήο  
ειεχζεξε αλαξξίρεζε ζε  δηαδξνκή  αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ, 
δπζθνιίαο 6a french. 

7. Έρνπλ δξάζε ηα  ηειεπηαία  ηξία  έηε ε  νπνία  λα  πεξηιακβάλεη: 
i. 20 δηαδξνκέο αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ κίαο  ζρνηληάο  

δπζθνιίαο  θαηά  ειάρηζην 5a french. 
ii. 15 δηαδξνκέο αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ κίαο  ζρνηληάο 

δπζθνιίαο θαηά ειάρηζην 5c french. 
iii. 10 δηαδξνκέο αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ κίαο ζρνηληάο 

δπζθνιίαο θαηά ειάρηζην 6a+ french. 



 ε ι .  27 

 

iv. 5 δηαδξνκέο αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ, ηνπιάρηζηνλ 2 
ζρνηληψλ. 

 
Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
 
1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 80%. 

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%. 

3. Σειηθή γξαπηή εξγαζία. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 10%.  

 
Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Δθπαηδεπηέο/Βνεζνί Δθπαηδεπηέο 
ηε ρνιή Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ ηεο ΔΟΟΑ εθπαηδεχνπλ 
Οδεγνί Βνπλνχ ηεο ΔΟΟΑ, Δθπαηδεπηέο θαη Βνεζνί Δθπαηδεπηέο Οξεηβαζίαο 
ηεο ΔΟΟΑ θαη Δθπαηδεπηέο θαη Βνεζνί Δθπαηδεπηέο Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ ηεο 
ΔΟΟΑ. Δηδηθά γηα ηηο εθπαηδεχζεηο ζην αιπηθφ πεδίν βξάρνπ, εθπαηδεχνπλ 
φζνη απφ ηνπο αλσηέξσ έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηελ αιπηθή 
αλαξξίρεζε βξάρνπ. 
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Γ8. 
 
Πηζηνπνίεζε  
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα Ι). 
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ΑΡΘΡΟ Γ6 - ρνιή Οξεηβαζίαο Μέζνπ Δπηπέδνπ 
 
θνπόο 
Ο ζθνπφο ηεο ζρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη  ηθαλφηεηεο  ψζηε  λα  κπνξνχλ  λα πξαγκαηνπνηνχλ  
αλαξξηρήζεηο ζε αιπηθά πεδία  ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ, κηαο ή 
πνιιψλ ζρνηληψλ κε ηε  κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα κε ρξήζε πξνζσξηλψλ ή/ 
θαη κφληκσλ αζθαιεηψλ. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο αλαξξίρεζεο ρηνληνχ - πάγνπ - 

κηθηνχ πεδίνπ. 
2. Να γλσξίδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη  θαη ηελ νξζή ηνπ ρξήζε. 
3. Να γλσξίδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο θαη λα κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ηηο πξνκήζεηέο ηνπο ζε πγξά θαη ηξφθηκα, ζχκθσλα κε 
ηελ αλαξξίρεζε πνπ έρνπλ επηιέμεη. 

4. Να γλσξίδνπλ ηνπο θίλδπλνπο ζηελ αιπηθή αλαξξίρεζε ρηνληνχ - πάγνπ - 
κηθηνχ πεδίνπ θαη λα κπνξνχλ λα ηνπο απνθεχγνπλ θαη λα ηνπο 
αληηκεησπίδνπλ. 

5. Να είλαη ηθαλνί λα αζθαιίδνπλ ζσζηά ηνλ ζρνηλνζχληξνθφ ηνπο. 
6. Να είλαη ηθαλνί λα αζθαιίδνληαη ζσζηά θαηά ηελ αλαξξίρεζή ηνπο. 
7. Να γλσξίδνπλ πψο λα πξνεηνηκάδνπλ ζσζηά κηα αλαξξηρεηηθή εμφξκεζε. 
8. Να γλσξίδνπλ πξνρσξεκέλεο ηερληθέο θίλεζεο ζηελ αλαξξίρεζε ρηνληνχ - 

πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ. 
9. Να είλαη ηθαλνί λα δηαρεηξηζηνχλ κηα επείγνπζα θαηάζηαζε. 
10. Να αλαπηχμνπλ νξεηβαηηθή – αλαξξηρεηηθή ζπλείδεζε θαη εζηθή. 
 
Γηδαθηέα ύιε 
 
Α. Όιε ε δηδαθηέα χιε ησλ ρνιψλ Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ θαη Αλαξξίρεζεο 

Βξάρνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ ηεο ΔΟΟΑ σο εμήο: 
1. χληνκε επαλάιεςε φιεο ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ ρνιψλ Οξεηβαζίαο 

Αξραξίσλ θαη Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ ηεο ΔΟΟΑ.  
2. Δκβάζπλζε ζηελ αλσηέξσ χιε, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
3. Γηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ χιεο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
 
Β. Δπηπιένλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Καηαζθεπή ξειέ κε πξνζσξηλέο αζθάιεηεο ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ 
πεδίνπ. 

2. Κίλδπλνη ζε αλαξξηρεηηθέο δηαδξνκέο ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ 
θαη απνθπγή ηνπο. 

 
Γ. Δπηπιένλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Σερληθέο θίλεζεο ζηελ αλαξξίρεζε ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ. 
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2. Αλαξξίρεζε δηαδξνκψλ ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ (κε δχν κηζά 
ζρνηληά): 

i. Υξήζε πξνζσξηλψλ αζθαιεηψλ ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ. 
ii. Καηαζθεπή ξειέ ζε πξνζσξηλέο αζθάιεηεο ρηνληνχ - πάγνπ - 

κηθηνχ πεδίνπ. 
iii. Καηαζθεπή αλαθαινχκελνπ ξειέ. 

3. Δπηζηξνθή απφ ηελ νξζνπιαγηά ρσξίο ξαπέι. 
4. Καηαζθεπή θαη ρξήζε (δηαλπθηέξεπζε) θαηαιχκαηνο αλάγθεο ζην ρηφλη. 
5. Απηνδηάζσζε ζρνηλνζπληξφθνπ (φιεο νη πεξηπηψζεηο). 

 
Πξόγξακκα 
Η ζρνιή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο:  
 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 7 σξψλ. 
3. Δμεηάζεηο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 8 εκεξψλ, απφ 

ηηο νπνίεο ε 1 εκέξα ζε νξγαλσκέλν πεδίν βξάρνπ θαη νη 7 εκέξεο ζε 
αιπηθφ πεδίν ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ. 

 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρνιήο: 
 
1. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη αββαηνθχξηαθα, ην κέγηζην 14 εβδνκάδεο. 
2. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη ζε ζπλερφκελεο εκέξεο, ην κέγηζην 50 εκέξεο. 
3. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη 3. 
 
Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιήο: θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο 
ζηελ ΔΟΟΑ. 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
15 ζπκκεηέρνληεο. 
 
Σόπνο Γηεμαγωγήο 
ε  αιπηθφ πεδίν  ρηνληνχ – πάγνπ – κηθηνχ πεδίνπ θαη ζε νξγαλσκέλν πεδίν 
αλαξξίρεζεο βξάρνπ. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
4. Έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ ρνιή Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Μέζνπ 

Δπηπέδνπ ηεο ΔΟΟΑ. 
5. Έρνπλ απνθνηηήζεη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο απφ ηελ αληίζηνηρε ζρνιή 

αξραξίσλ. 
6. Δπηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο, πνπ πξνυπνζέηνπλ επηθεθαιήο  

ειεχζεξε αλαξξίρεζε  ζε  δηαδξνκή  αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο  
δχν ζρνηληψλ,  πνπ  απαηηεί  θαη  ρξήζε  πξνζσξηλψλ αζθαιεηψλ 
δπζθνιίαο V+ UIAA, κε ηερληθή δχν ζρνηληψλ. 
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7. Έρνπλ δξάζε ηα ηειεπηαία  ηξία  έηε ε  νπνία  λα  πεξηιακβάλεη: 
i. 20 δηαδξνκέο αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ κίαο  ζρνηληάο  

δπζθνιίαο  θαηά  ειάρηζην 5a french. 
ii. 15 δηαδξνκέο  αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ κίαο  ζρνηληάο 

δπζθνιίαο θαηά ειάρηζην 5c french. 
iii. 10 δηαδξνκέο αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ κίαο ζρνηληάο 

δπζθνιίαο θαηά ειάρηζην 6a+ french. 
iv. 7 δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο δπζθνιίαο 

ηνπιάρηζηνλ V+ UIAA,  αλαπηχγκαηνο ηνπιάρηζηνλ 70 m, πνπ 
απαηηνχλ ρξήζε θαη πξνζσξηλψλ αζθαιεηψλ. 

v. 3 δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο δπζθνιίαο 
ηνπιάρηζηνλ V UIAA,  αλαπηχγκαηνο ηνπιάρηζηνλ 120 m, πνπ 
απαηηνχλ ρξήζε θαη πξνζσξηλψλ αζθαιεηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζην 
αιπηθφ πεδίν. 

vi. 10 αλαβάζεηο ζε θνξπθέο ειιεληθψλ βνπλψλ κε πςφκεηξν άλσ ησλ 
2000 m, ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν εθ ησλ νπνίσλ νη 3 λα απαηηνχλ 
παξάιιειε θίλεζε ζε ζρνηλνζπληξνθηά. 
 

Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
 
1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 80%. 

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%. 

3. Σειηθή γξαπηή εξγαζία. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 10%.  

 
Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Δθπαηδεπηέο/Βνεζνί Δθπαηδεπηέο 
ηε ρνιή Οξεηβαζίαο Μέζνπ Δπηπέδνπ ηεο ΔΟΟΑ εθπαηδεχνπλ Οδεγνί 
Βνπλνχ ηεο ΔΟΟΑ, Δθπαηδεπηέο θαη Βνεζνί Δθπαηδεπηέο Οξεηβαζίαο ηεο 
ΔΟΟΑ. 
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Γ8. 
 
Πηζηνπνίεζε  
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα Ι). 
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ΑΡΘΡΟ Γ7 - ρνιή Οξεηβαηηθνύ θη Μέζνπ Δπηπέδνπ 
 
θνπόο 
θνπφο ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ πεξάησζή ηεο, λα 
κπνξνχλ λα θηλεζνχλ απηφλνκα θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα ζην 
νξεηλφ πεξηβάιινλ θαη ζε φια ηα πεδία κε θαη ρσξίο νξεηβαηηθά ζθη, φπνπ 
απαηηείηαη θαη ρξήζε βαζηθψλ αλαξξηρεηηθψλ ηερληθψλ. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη  θαη ηελ νξζή ηνπ ρξήζε. 
2. Να γλσξίζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο αλαξξίρεζεο ρηνληνχ - πάγνπ - 

κηθηνχ πεδίνπ. 
3. Να γλσξίδνπλ πψο λα πξνεηνηκάδνπλ ζσζηά κηα εμφξκεζε νξεηβαηηθνχ 

ζθη φπνπ απαηηείηαη θαη ρξήζε αλαξξηρεηηθψλ ηερληθψλ. 
4. Να γλσξίδνπλ ηηο πξνρσξεκέλεο ηερληθέο θίλεζεο ηνπ νξεηβαηηθνχ ζθη. 
5. Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ηερληθέο θίλεζεο ζηελ αλαξξίρεζε ρηνληνχ - 

πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ. 
6. Να είλαη ηθαλνί λα αλαξξηρψληαη ζε δηαδξνκέο ρηνληνχ κέζεο δπζθνιίαο κε 

ρξήζε πξνζσξηλψλ αζθαιεηψλ, κε κπφηεο νξεηβαηηθνχ ζθη θαη κε ηα 
πέδηια ζην ζαθίδην. 

7. Να γλσξίδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο θαη λα κπνξνχλ λα 
πξνγξακκαηίδνπλ ηηο πξνκήζεηέο ηνπο ζε πγξά θαη ηξφθηκα, ζχκθσλα κε 
ηελ εμφξκεζε πνπ έρνπλ πξνγξακκαηίζεη. 

8. Να γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο ζηελ νξεηλή πεδνπνξία θαη ζην νξεηβαηηθφ 
ζθη φπνπ απαηηείηαη θαη ρξήζε αλαξξηρεηηθψλ ηερληθψλ θαη λα κπνξνχλ λα 
ηνπο απνθεχγνπλ θαη λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ. 

9. Να είλαη ηθαλνί λα αζθαιίδνπλ ζσζηά ηνπο ζρνηλνζχληξνθνχο ηνπο. 
10. Να είλαη ηθαλνί λα αζθαιίδνληαη ζσζηά θαηά ηηο αλαβάζεηο ηνπο. 
11. Να είλαη ηθαλνί λα δηαρεηξηζηνχλ κηα επείγνπζα θαηάζηαζε. 
12. Να αλαπηχμνπλ νξεηβαηηθή ζπλείδεζε θαη εζηθή. 
 
Γηδαθηέα ύιε  
 
Α. Όιε ε δηδαθηέα χιε ηεο ρνιήο Οξεηβαηηθνχ θη Αξραξίσλ ηεο ΔΟΟΑ σο 

εμήο: 
1. χληνκε επαλάιεςε φιεο ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο Οξεηβαηηθνχ 

θη Αξραξίσλ ηεο ΔΟΟΑ.  
2. Δκβάζπλζε ζηελ αλσηέξσ χιε, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
3. Γηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ χιεο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
 
Β. Δπηπιένλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Δμνπιηζκφο αλαξξίρεζεο ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ, ζπληειεζηήο 
πηψζεο, δχλακε αλάζρεζεο πηψζεο. Πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ρξήζεο 
εμνπιηζκνχ,  πηζηνπνίεζε, αληνρέο, δηάξθεηα δσήο, ζπληήξεζε, 
έιεγρνο, θχιαμε εμνπιηζκνχ. 
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2. Καηαζθεπή ξειέ κε πξνζσξηλέο αζθάιεηεο ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ 
πεδίνπ. 

3. Πξνεηνηκαζία αλαξξηρεηηθήο εμφξκεζεο. Υξήζε εληχπσλ ή/θαη 
δηαδηθηπαθψλ αλαξξηρεηηθψλ νδεγψλ, πιεξνθφξεζε απφ άιινπο 
αλαξξηρεηέο, θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

4. Κίλδπλνη ζε αλαξξηρεηηθέο δηαδξνκέο ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ 
θαη  απνθπγή ηνπο. 

5. Πξνεηνηκαζία δηάζρηζεο κε νξεηβαηηθά ζθη. Υξήζε εληχπσλ ή 
δηαδηθηπαθψλ νδεγψλ δηαδξνκψλ νξεηβαηηθνχ ζθη, πιεξνθφξεζε απφ 
άιινπο ζθηέξ, θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 
Γ. Δπηπιένλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Πξνρσξεκέλεο ηερληθέο αλάβαζεο θαη θαηάβαζεο ζην νξεηβαηηθφ ζθη. 
2. Οξεηβαηηθφ ζθη κε ρξήζε ζρνηληνχ: 

i. Παξάιιειε θίλεζε ζε ζρνηλνζπληξνθηά κε θαη ρσξίο δψλε 
(κπνληξηέ) κε θαη ρσξίο αζθάιεηεο ρηνληνχ. 

ii. Αλάζρεζε πηψζεο ζην ρηφλη θαηά ηελ παξάιιειε θίλεζε. 
iii. Υξήζε ζηαζεξψλ ζρνηληψλ. 

3. Αλαξξίρεζε δηαδξνκψλ ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ (κε δχν κηζά 
ζρνηληά): 

i. Δπηθνηλσλία ζρνηλνζπληξνθηάο. 
ii. Αζθάιηζε ζρνηλνζπληξφθνπ θαη αλαξξίρεζε επηθεθαιήο. 
iii. Πηψζεηο. Δπίδεημε, αλάιπζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε πηψζεσλ 

επηθεθαιήο ζε ρηνληζκέλν πεδίν. 
iv. Αζθάιηζε ηνπ δεχηεξνπ απφ ην ξειέ. 
v. Υξήζε πξνζσξηλψλ αζθαιεηψλ. 
vi. Καηαζθεπή ξειέ ζε πξνζσξηλέο αζθάιεηεο ρηνληνχ - πάγνπ - 

κηθηνχ πεδίνπ. 
vii. Ραπέι. 
viii. Καηαζθεπή αλαθαινχκελνπ ξειέ. 

4. Δπηζηξνθή απφ ηελ νξζνπιαγηά ρσξίο ξαπέι. 
5. Πξνεηνηκαζία  θαη  εθηέιεζε αλαξξηρεηηθήο δηαδξνκήο ρηνληνχ – πάγνπ. 
6. Απηνδηάζσζε ζρνηλνζπληξφθνπ (φιεο νη πεξηπηψζεηο). 
7. Καηαζθεπή θαη ρξήζε (δηαλπθηέξεπζε) θαηαιχκαηνο αλάγθεο ζην ρηφλη. 
8. Πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε δηάζρηζεο κε νξεηβαηηθά ζθη. 

 
Πξόγξακκα 
Η ζρνιή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο:  
 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 11 σξψλ. 
3. Δμεηάζεηο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 12 εκεξψλ. 
 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρνιήο: 
 
1. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη αββαηνθχξηαθα, ην κέγηζην 16 εβδνκάδεο. 
2. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη ζε ζπλερφκελεο εκέξεο, ην κέγηζην 60 εκέξεο. 
3. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη 4. 
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Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιήο: θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο 
ζηελ ΔΟΟΑ. 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
15 ζπκκεηέρνληεο. 
 
Σόπνο Γηεμαγωγήο 
ε θαηάιιειν αιπηθφ πεδίν. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
4. Έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ ρνιή Οξεηβαηηθνχ θη Αξραξίσλ ηεο 

ΔΟΟΑ. 
5. Έρνπλ απνθνηηήζεη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο απφ ηελ αληίζηνηρε ζρνιή 

αξραξίσλ ή είραλ ελεξγφ ζπκκεηνρή σο αζιεηέο Αγσληζηηθνχ Οξεηβαηηθνχ 
θη ηα ηειεπηαία 3 έηε ζηελ θαηεγνξία αλδξψλ ή γπλαηθψλ. 

6. Δπηηπγράλνπλ ζε εμεηάζεηο εηζαγσγήο πνπ αθνξνχλ ζε: 
i. Σερληθά άξηηα θαηάβαζε θφθθηλεο πίζηαο ζε ρηνλνδξνκηθφ θέληξν κε 

νξεηβαηηθά ζθη. 
ii. Σερληθά άξηηα θαηάβαζε κε ειεγρφκελεο ζηξνθέο κηθξήο θαη 

κεγάιεο θακππιφηεηαο, ζε πιαγηά εθηφο πίζηαο θιίζεο πεξίπνπ 25 
κνηξψλ, κε νξεηβαηηθά ζθη, ρσξίο ζαθίδην.  

iii. Σερληθά άξηηα αλάβαζε κε νξεηβαηηθά ζθη ζε πιαγηά θιίζεο πεξίπνπ 
25 κνηξψλ ρσξίο ζαθίδην. 

7. Έρνπλ δξάζε ηα ηειεπηαία ηξία έηε ε νπνία λα πεξηιακβάλεη 10 απηφλνκεο 
αλαβάζεηο – θαηαβάζεηο ζε θνξθέο 5 δηαθνξεηηθψλ ειιεληθψλ βνπλψλ κε 
νξεηβαηηθά ζθη. 
 

Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
 
1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 80%. 

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%. 

3. Σειηθή γξαπηή εξγαζία. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 10%. 

 
Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Δθπαηδεπηέο/Βνεζνί Δθπαηδεπηέο 
ηε ρνιή Οξεηβαηηθνχ θη αξραξίσλ ηεο ΔΟΟΑ εθπαηδεχνπλ Οδεγνί Βνπλνχ 
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ηεο ΔΟΟΑ πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζην Οξεηβαηηθφ θη, 
Δθπαηδεπηέο θαη Βνεζνί Δθπαηδεπηέο Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ θαη νη 
Δθπαηδεπηέο Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ πνπ απνθνίηεζαλ επηηπρψο απφ ηηο 
ρνιέο Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ ηα έηε 2005 θαη 2008. 
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Γ8. 
 
Πηζηνπνίεζε  
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα Ι). 
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ΑΡΘΡΟ Γ8 - Γηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηεο ΔΟΟΑ πξηλ 
ηελ έλαξμε ησλ ζρνιψλ ησλ άξζξσλ Γ1-Γ7 είλαη ηα εμήο: 
 
1. Πξφγξακκα ζρνιήο. 
2. Γηα θάζε εθπαηδεπηή/βνεζφ εθπαηδεπηή ζρνιψλ ηεο ΔΟΟΑ: 

i. Γίπισκα εθπαηδεπηή/βνεζνχ εθπαηδεπηή ηεο ΔΟΟΑ. 
ii. Βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο επηκφξθσζεο Πξψησλ 

Βνεζεηψλ ζε ηζρχ ηεο ΔΟΟΑ. 
iii. Βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο επηκφξθσζεο ζε ηζρχ ηεο ΔΟΟΑ. 
iv. Ιαηξηθή βεβαίσζε απφ θαξδηνιφγν ή παζνιφγν, πνπ λα έρεη εθδνζεί 

ην ηειεπηαίν έηνο απφ ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα 
αλαθέξεη φηη ν ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα αζθήζεη αζιεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα. 

v. Βεβαίσζε αζθάιηζεο έλαληη αηπρήκαηνο. 
3. Γηα θάζε εθπαηδεπφκελν: 

i. Αίηεζε/δήισζε ζπκκεηνρήο ζηε ζρνιή (βιέπε Παξάξηεκα ΙΙ). 
ii. Ιαηξηθή βεβαίσζε απφ θαξδηνιφγν ή παζνιφγν, πνπ λα έρεη εθδνζεί 

ην ηειεπηαίν εμάκελν απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη 
λα αλαθέξεη φηη ν ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα αζθήζεη αζιεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα. 

iii. Φσηνγξαθία ηαπηφηεηαο. 
iv. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 
v. Φσηνηππία βεβαηψζεσλ ζρνιψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζηε ζρνιή. 
vi. Απαηηνχκελε δξάζε, φπσο απηή έρεη θαηαηεζεί ζηελ ΔΟΟΑ. 
vii. Βεβαίσζε αζθάιηζεο έλαληη αηπρήκαηνο. 

 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηεο ΔΟΟΑ ακέζσο κεηά 
ηε ιήμε ηεο ζρνιήο είλαη ηα εμήο: 
 
1. Έγγξαθν απνινγηζκνχ ζρνιήο (βιέπε Παξάξηεκα ΙΙΙ). 
2. Έγγξαθν αμηνιφγεζεο θάζε ζπκκεηέρνληα, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

επηκέξνπο αμηνινγήζεηο ηνπ (βιέπε Παξάξηεκα ΙV). Γηα ηηο ζρνιέο 
αξραξίσλ δελ απαηηείηαη ην έγγξαθν ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο (βιέπε 
Παξάξηεκα IV.2). 

3. Έγγξαθα αλαηξνθνδφηεζεο (αμηνιφγεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 
εθπαηδεπηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, βιέπε Παξάξηεκα V). 

 
ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο εθπαηδεπηή, ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθά ηνπ 
θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηεο ΔΟΟΑ καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθά 
πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ ΔΟΟΑ ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο ζρνιήο. 
 
Ο Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηήο ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πξηλ ηελ 
θαηάζεζή ηνπο ζηε γξακκαηεία ηεο ΔΟΟΑ απφ ηα σκαηεία. 
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Δ. ΥΟΛΔ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΟΟΑ 
 

ΑΡΘΡΟ Δ1 - ρνιή Βνεζώλ Δθπαηδεπηώλ Αλαξξίρεζεο 
Βξάρνπ  

 
θνπόο 
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί, ππφ ηελ 
θαζνδήγεζε Δθπαηδεπηή, λα εθπαηδεχζνπλ ζηηο ζρνιέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ 
ηεο ΔΟΟΑ. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίδνπλ φιε ηελ χιε ησλ ρνιψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Αξραξίσλ, 

Μέζνπ Δπηπέδνπ θαη Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ. 
2. Να είλαη ηθαλνί λα εθαξκφδνπλ κε άλεζε ηηο ηερληθέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ 

ησλ αλσηέξσ ζρνιψλ. 
3. Να είλαη ηθαλνί λα δηδάζθνπλ ηελ χιε ησλ αλσηέξσ ζρνιψλ ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε εθπαηδεπηή. 
4. Να αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ νξεηβαηηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη εζηθή. Nα 

ζέινπλ λα κεηαδψζνπλ ηελ νξεηβαηηθή γλψζε θαη εκπεηξία ηνπο θαη λα 
ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο αλαξξηρεηέο. 

 
Γηδαθηέα ύιε 
 
Α.  Όιε ε επηπιένλ δηδαθηέα χιε ηεο ρνιήο Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Μέζνπ 

Δπηπέδνπ ηεο ΔΟΟΑ σο εμήο: 
1. χληνκε επαλάιεςε φιεο ηεο επηπιένλ δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο 

Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ ηεο ΔΟΟΑ. 
2. Δκβάζπλζε ζηελ αλσηέξσ χιε, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
3. Γηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ χιεο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
 
Β. Δπηπιένλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ: 
i. Βαζηθέο έλλνηεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ραξαθηεξηζηηθά 

ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ. 
ii. Δκπφδηα ζηε κάζεζε ησλ ελειίθσλ, πξνυπνζέζεηο 

απνδνηηθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 
iii. Η νκάδα θαη ε επηθνηλσλία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 
iv. Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαηάιιειεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ. 
v. Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ, κέζα θαη ρψξνο θαηάιιεια γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 
vi. Απαξαίηεηεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηή 

ελειίθσλ.  



 ε ι .  37 

 

vii. ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ζρνιήο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

viii. ρεδηαζκφο αξρηθήο, ελδηάκεζεο θαη ηειηθήο αμηνιφγεζεο 
εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

2. Βαζηθέο αξρέο εγεζίαο νκάδαο: 
i. Γπλακηθή νκάδσλ. 
ii. Δπηθνηλσλία. 
iii. Ηγεζία. 
iv. Λήςε απνθάζεσλ. 

3. Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο: 
i. Λεηηνπξγηθή αλαηνκία. 
ii. Φπζηνινγία. 
iii. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θηλεηηθή απφδνζε. 
iv. Κφπσζε/βιάβεο/απνθαηάζηαζε. 

4. Κηλεηηθή κάζεζε θαη δηδαθηηθή ηεο θίλεζεο: 
i. θνπφο/ζηφρνη. 
ii. ηάδηα κάζεζεο, θηλεηηθά πξφηππα. 
iii. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε. 
iv. Αλαηξνθνδφηεζε. 
v. Σερληθέο κάζεζεο θαη δηδαθηηθή ηεο ηερληθήο ηεο θίλεζεο 

5. ρεηηθή λνκνζεζία. 
6. Καηαζηαηηθφ θαη ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηεο ΔΟΟΑ. 
7. Γηαρείξηζε ζρνηλνζπληξνθηάο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δθπαηδεπηή. 
8. Σειεπηθνηλσλίεο. 
9. Οξγαλσκέλε δηάζσζε ζηελ νξζνπιαγηά. 
10. Γηάλνημε θαη ζπληήξεζε αλαξξηρεηηθψλ δηαδξνκψλ θαη πεδίσλ. 
11. Υξήζε ηερλεηψλ αλαξξηρεηηθψλ ηνίρσλ. 
12. Αλαξξίρεζε δηαδξνκψλ κε ζνβαξή εκπινθή. 

 
Γ. Δπηπιένλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Γηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ ζρνιψλ αλαξξίρεζεο βξάρνπ 
αξραξίσλ θαη κέζνπ επηπέδνπ. 

2. Γηαρείξηζε ζρνηλνζπληξνθηάο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηή. 
3. Αλαγθαζηηθή δηαλπθηέξεπζε ζηελ νξζνπιαγηά. 
4. Σειεπηθνηλσλίεο. 
5. Πξψηεο βνήζεηεο ζηελ αλαξξίρεζε βξάρνπ. 
6. Οξγαλσκέλε δηάζσζε ζηελ νξζνπιαγηά. 
7. Γηάλνημε θαη ζπληήξεζε αλαξξηρεηηθψλ δηαδξνκψλ θαη πεδίσλ. 
8. Υξήζε ηερλεηψλ αλαξξηρεηηθψλ ηνίρσλ. 
9. Κίλεζε ζε δηαδξνκέο Via Ferrata. 
10. Σερληθή θνληνχ ζρνηληνχ (short rope). 
11. Αλαξξίρεζε δηαδξνκψλ κε ζνβαξή εκπινθή. 

 
Πξόγξακκα 
Η ζρνιή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο: 
 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 50 σξψλ. 
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3. Δμεηάζεηο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 13 εκεξψλ ζε 
δηαδξνκέο πεξηπέηεηαο πνιιψλ ζρνηληψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 3 εκέξεο ζε 
αιπηθφ πεδίν βξάρνπ. 

 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρνιήο: 
 
1. 16 εβδνκάδεο ην κέγηζην. 
2. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη 5 θαη νη ειάρηζηεο ελδηάκεζεο 5. 
 
Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιήο: θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο 
ζηελ ΔΟΟΑ. 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
15 ζπκκεηέρνληεο. 
 
Σόπνο Γηεμαγωγήο 
ε θαηάιιειν πεδίν βξάρνπ. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
4. Έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ ρνιή Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Μέζνπ 

Δπηπέδνπ ηεο ΔΟΟΑ. 
5. Δπηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο πνπ αθνξνχλ ζε: 

i. Γξαπηή εμέηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ 
ζηε δηδαθηέα χιε ησλ ρνιψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Αξραξίσλ θαη 
Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ κε ειάρηζην πνζνζηφ 
επηηπρίαο 75%. 

ii. Δμέηαζε κε αλαξξηρεηηθά ππνδήκαηα ζε δηαδξνκέο αζιεηηθήο 
αλαξξίρεζεο βξάρνπ δπζθνιίαο 6b french ειεχζεξα, κε δηθαίσκα 
δεχηεξεο πξνζπάζεηαο ζε δηαθνξεηηθή δηαδξνκή. 

iii. Δμέηαζε κε αλαξξηρεηηθά ππνδήκαηα, ζαθίδην πιάηεο βάξνπο 3 Kg 
θαη πιήξε αλαξξηρεηηθφ εμνπιηζκφ (θαξχδηα, θξεληο θιπ) ζε 
δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο δπζθνιίαο V+ UIAA 
ειεχζεξα, κε δηθαίσκα δεχηεξεο πξνζπάζεηαο ζε δηαθνξεηηθή 
δηαδξνκή. 

iv. Υεηξηζκνί. 
v. Ύιε ησλ πξνεγνχκελσλ ζρνιψλ. 

6. Έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη αλαξξηρεηηθέο δηαδξνκέο νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνπλ: 

i. Σνπιάρηζηνλ 10 δηαδξνκέο αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ, 
ηνπιάρηζηνλ 6b+ french πάλσ απφ 20 m. 

ii. Σνπιάρηζηνλ 5 δηαδξνκέο αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ, 
ηνπιάρηζηνλ 6c french πάλσ απφ 20 m. 

iii. Σνπιάρηζηνλ 5 δηαδξνκέο αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ, 
ηνπιάρηζηνλ 6c+ french πάλσ απφ 20 m. 
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iv. Σνπιάρηζηνλ 10 δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο, 
ηνπιάρηζηνλ V UIAA πάλσ απφ 150 m. 

v. Σνπιάρηζηνλ 10 δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο,  
ηνπιάρηζηνλ VΙ UIAA πάλσ απφ 150 m. 

vi. Σνπιάρηζηνλ 20 δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο,  
ηνπιάρηζηνλ VΙ+ UIAA πάλσ απφ 70 m. 

vii. Σνπιάρηζηνλ 10  δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο, ζην 
αιπηθφ πεδίν θαηά ειάρηζην V- UIAA πάλσ απφ 150 m. 

 
Οη αλσηέξσ δηαδξνκέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 10 έηε. 
Σνπιάρηζηνλ 30% ησλ δηαδξνκψλ απφ θάζε θαηεγνξία έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 3 έηε. 

 
Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
 
1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 60%. 

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

3. Σειηθέο πξαθηηθέο εμεηάζεηο δεμηνηήησλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

4. Σειηθή γξαπηή εξγαζία θαη παξνπζίαζή ηεο. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

5. Σειηθή εμέηαζε κηθξνδηδαζθαιίαο: Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10% 

 
Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Δθπαηδεπηέο/Βνεζνί Δθπαηδεπηέο 
ηε ρνιή Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ ηεο ΔΟΟΑ 
εθπαηδεχνπλ Οδεγνί Βνπλνχ ηεο ΔΟΟΑ, Δθπαηδεπηέο Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ 
θαη Δθπαηδεπηέο Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ ηεο ΔΟΟΑ. Σε ρνιή Βνεζψλ 
Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ νξγαλψλνπλ θαη δηεπζχλνπλ σο 
Τπεχζπλνη Δθπαηδεπηέο νη αλσηέξσ εθπαηδεπηέο νη νπνίνη, επηπξνζζέησο, 
έρνπλ εθπαηδεπηηθή δξάζε, θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΔΟΟΑ, ηα ηειεπηαία 15 έηε, 
ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξψλ ζε ρνιέο Βνεζψλ ή/θαη Δθπαηδεπηψλ  ηεο ΔΟΟΑ. Οη 
εθπαηδεπηέο έρνπλ θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηθαλφηεηα επαξθή γηα ην δηδαθηηθφ 
αληηθείκελν πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ. 
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Δ9. 
 
Πηζηνπνίεζε 
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί δίπισκα επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
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νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα VΙ). 
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ΑΡΘΡΟ Δ2 - ρνιή Βνεζώλ Δθπαηδεπηώλ Οξεηβαζίαο 
 
θνπόο 
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί, ππφ ηελ 
θαζνδήγεζε Δθπαηδεπηή, λα εθπαηδεχζνπλ ζηηο ζρνιέο νξεηβαζίαο ηεο 
ΔΟΟΑ. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίδνπλ φιε ηελ χιε ησλ ρνιψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ θαη 

Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ, Μέζνπ Δπηπέδνπ θαη Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ. 
2. Να είλαη ηθαλνί λα εθαξκφδνπλ κε άλεζε ηηο ηερληθέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ 

θαη νξεηβαζίαο ησλ αλσηέξσ ζρνιψλ. 
3. Να είλαη ηθαλνί λα δηδάζθνπλ ηελ χιε ησλ αλσηέξσ ζρνιψλ ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε εθπαηδεπηή. 
4. Να αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ νξεηβαηηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη εζηθή, λα 

ζέινπλ λα κεηαδψζνπλ ηελ νξεηβαηηθή γλψζε θαη εκπεηξία ηνπο θαη λα 
ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο αλαξξηρεηέο θαη νξεηβάηεο. 

 
Γηδαθηέα ύιε 
 
Α.  Όιε ε επηπιένλ δηδαθηέα χιε ησλ ρνιψλ Οξεηβαζίαο Μέζνπ Δπηπέδνπ 

θαη Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ ηεο ΔΟΟΑ σο εμήο: 
1. χληνκε επαλάιεςε φιεο ηεο επηπιένλ δηδαθηέαο χιεο ησλ ρνιψλ 

Οξεηβαζίαο Μέζνπ Δπηπέδνπ θαη Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο 
Βξάρνπ ηεο ΔΟΟΑ. 

2. Δκβάζπλζε ζηελ αλσηέξσ χιε, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 

3. Γηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ χιεο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 

 
Β. Δπηπιένλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Γηαρείξηζε ζρνηλνζπληξνθηάο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δθπαηδεπηή. 
2. Οξγαλσκέλε δηάζσζε ζε πεδίν ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ. 
3. Αλαξξίρεζε δηαδξνκψλ κε ζνβαξή εκπινθή. 

 
Γ. Δπηπιένλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Γηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ ζρνιψλ νξεηβαζίαο αξραξίσλ θαη 
κέζνπ επηπέδνπ. 

2. Γηαρείξηζε ζρνηλνζπληξνθηάο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δθπαηδεπηή. 
3. Αλαγθαζηηθή δηαλπθηέξεπζε ζε πεδίν ρηνληνχ. 
4. Πξψηεο βνήζεηεο ζηελ νξεηβαζία. 
5. Οξγαλσκέλε δηάζσζε ζε πεδίν ρηνληνχ – πάγνπ – κηθηνχ πεδίνπ. 
6. Σερληθή θνληνχ ζρνηληνχ (short rope) ζε πεδίν ρηνληνχ – πάγνπ – κηθηνχ 

πεδίνπ. 
7. Αλαξξίρεζε δηαδξνκψλ κε ζνβαξή εκπινθή. 
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Πξόγξακκα 
Η ζρνιή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο: 
 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 22 σξψλ. 
3. Δμεηάζεηο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 8 εκεξψλ ζε 

πεδίν ρηνληνχ – πάγνπ – κηθηνχ πεδίνπ. 
 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρνιήο: 
 
1. 14 εβδνκάδεο ην κέγηζην. 
2. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη 5 θαη νη ειάρηζηεο ελδηάκεζεο 5. 
 
Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιήο: θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο 
ζηελ ΔΟΟΑ. 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
15 ζπκκεηέρνληεο. 
 
Σόπνο Γηεμαγωγήο 
ε νξγαλσκέλν πεδίν αλαξξίρεζεο βξάρνπ, ζε πεδίν αλαξξίρεζεο βξάρνπ 
ζην αιπηθφ πεδίν, ζην κηθηφ πεδίν. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
4. Έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ ρνιή Οξεηβαζίαο Μέζνπ Δπηπέδνπ θαη 

ρνιή Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ ηεο ΔΟΟΑ. 
5. Δπηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο πνπ αθνξνχλ ζε: 

i. Γξαπηή εμέηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ 
ζηε δηδαθηέα χιε ησλ ρνιψλ Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ θαη 
Οξεηβαζίαο Μέζνπ Δπηπέδνπ κε ειάρηζην πνζνζηφ επηηπρίαο 75%. 

ii. Δμέηαζε κε αλαξξηρεηηθά ππνδήκαηα ζε δηαδξνκέο αζιεηηθήο 
αλαξξίρεζεο βξάρνπ δπζθνιίαο 6b french ειεχζεξα, κε δηθαίσκα 
δεχηεξεο πξνζπάζεηαο ζε δηαθνξεηηθή δηαδξνκή. 

iii. Δμέηαζε κε νξεηβαηηθά ππνδήκαηα, ζαθίδην πιάηεο βάξνπο 3 Kg θαη 
πιήξε αλαξξηρεηηθφ εμνπιηζκφ (θαξχδηα, θξεληο θιπ) ζε δηαδξνκέο 
αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο δπζθνιίαο IV+ UIAA ειεχζεξα, κε 
δηθαίσκα δεχηεξεο πξνζπάζεηαο ζε δηαθνξεηηθή δηαδξνκή. 

iv. Μηα ηνπιάρηζηνλ εμέηαζε αλαξξίρεζεο ζε ρηφλη κε θιίζε 60 κνηξψλ. 
v. Μηα ηνπιάρηζηνλ εμέηαζε αλαξξίρεζεο dry tooling ζε δηαδξνκή 

αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο κηαο ζρνηληάο δπζθνιίαο Μ3. 
vi. Δμέηαζε ζηνπο ρεηξηζκνχο κε ηα ζρνηληά θαη ζηα ξειέ. 
vii. Δμέηαζε ζηηο ηερληθέο ρηνληνχ-πάγνπ. 
viii. Δμέηαζε ζηηο ηερληθέο πηνιέ-θξακπφλ. 
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ix. Δμέηαζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. 
x. Δμέηαζε ζηελ χιε ησλ πξνεγνχκελσλ ζρνιψλ. 

6. Έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη αλαξξηρεηηθέο δηαδξνκέο νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνπλ: 

i. Σνπιάρηζηνλ 10 δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο θαηά 
ειάρηζην V UIAA πάλσ απφ 150 m. 

ii. Σνπιάρηζηνλ 10 δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο θαηά 
ειάρηζην VΙ UIAA πάλσ απφ 150 m. 

iii. Σνπιάρηζηνλ 10 δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο ζην 
αιπηθφ πεδίν θαηά ειάρηζην V- UIAA πάλσ απφ 150 m. 

iv. Σνπιάρηζηνλ 10 δηαδξνκέο κηθηέο θαηά ειάρηζην Μ3 πάλσ απφ 120 
m. 

v. Σνπιάρηζηνλ 5 δηαδξνκέο ρηνληνχ πάγνπ θαηά ειάρηζην 60 κνίξεο 
πάλσ απφ 200 m. 

 
Οη αλσηέξσ δηαδξνκέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 10 έηε. 
Σνπιάρηζηνλ 30% ησλ δηαδξνκψλ απφ θάζε θαηεγνξία έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 3 έηε. 

 
Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
 
1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 60%.  

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

3. Σειηθέο πξαθηηθέο εμεηάζεηο δεμηνηήησλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

4. Σειηθή γξαπηή εξγαζία θαη παξνπζίαζή ηεο. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

5. Σειηθή εμέηαζε κηθξνδηδαζθαιίαο: Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10% 

 
Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Δθπαηδεπηέο/Βνεζνί Δθπαηδεπηέο 
ηε ρνιή Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ εθπαηδεχνπλ Οδεγνί 
Βνπλνχ ηεο ΔΟΟΑ θαη Δθπαηδεπηέο Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ. Σε ρνιή Βνεζψλ 
Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ νξγαλψλνπλ θαη δηεπζχλνπλ σο 
Τπεχζπλνη Δθπαηδεπηέο νη αλσηέξσ εθπαηδεπηέο νη νπνίνη, επηπξνζζέησο, 
έρνπλ εθπαηδεπηηθή δξάζε, θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΔΟΟΑ, ηα ηειεπηαία 15 έηε, 
ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξψλ ζε ρνιέο Βνεζψλ ή/θαη Δθπαηδεπηψλ  ηεο ΔΟΟΑ. Οη 
εθπαηδεπηέο έρνπλ θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηθαλφηεηα επαξθή γηα ην δηδαθηηθφ 
αληηθείκελν πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ. 
 



 ε ι .  44 

 

Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Δ9. 
 
Πηζηνπνίεζε 
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί δίπισκα επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα VΙ). 
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ΑΡΘΡΟ Δ3 - ρνιή Βνεζώλ Δθπαηδεπηώλ Οξεηβαηηθνύ θη 
 
θνπόο 
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί ππφ ηελ 
θαζνδήγεζε Δθπαηδεπηή λα εθπαηδεχζνπλ ζηηο ζρνιέο νξεηβαηηθνχ ζθη ηεο 
ΔΟΟΑ. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίδνπλ φιε ηελ χιε ησλ ρνιψλ Οξεηβαηηθνχ θη Αξραξίσλ, Μέζνπ 

Δπηπέδνπ θαη Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ. 
2. Να είλαη ηθαλνί λα εθαξκφδνπλ κε άλεζε ηηο ηερληθέο νξεηβαηηθνχ ζθη ησλ 

αλσηέξσ ζρνιψλ. 
3. Να είλαη ηθαλνί λα δηδάζθνπλ ηελ χιε ησλ αλσηέξσ ζρνιψλ ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε εθπαηδεπηή. 
4. Να αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ νξεηβαηηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη εζηθή, λα 

ζέινπλ λα κεηαδψζνπλ ηελ νξεηβαηηθή γλψζε θαη εκπεηξία ηνπο θαη λα 
ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο νξεηβάηεο πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ην 
νξεηβαηηθφ ζθη. 

 
Φάζε Α (Δθπαίδεπζε, αλαξξίρεζε θαη νξεηβαζία) 
 

Γηδαθηέα ύιε 
 
Α. Όιε ε επηπιένλ δηδαθηέα χιε ηεο ρνιήο Οξεηβαηηθνχ θη Μέζνπ 

Δπηπέδνπ ηεο ΔΟΟΑ πνπ αθνξά ζηελ αλαξξίρεζε θαη ζηελ νξεηβαζία 
σο εμήο: 
1. χληνκε επαλάιεςε φιεο ηεο επηπιένλ δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο 

Οξεηβαηηθνχ θη Μέζνπ Δπηπέδνπ ηεο ΔΟΟΑ πνπ αθνξά ζηελ 
αλαξξίρεζε θαη ζηελ νξεηβαζία. 

2. Δκβάζπλζε ζηελ αλσηέξσ χιε, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 

3. Γηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ χιεο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 

 
Β. Δπηπιένλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ: 
i. Βαζηθέο έλλνηεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ραξαθηεξηζηηθά 

ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ. 
ii. Δκπφδηα ζηε κάζεζε ησλ ελειίθσλ, πξνυπνζέζεηο 

απνδνηηθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 
iii. Η νκάδα θαη ε επηθνηλσλία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 
iv. Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαηάιιειεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ.  
v. Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ, κέζα θαη ρψξνο θαηάιιεια γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 
vi. Απαξαίηεηεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηή 
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ελειίθσλ.  
vii. ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο ζρνιήο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 
viii. ρεδηαζκφο αξρηθήο, ελδηάκεζεο θαη ηειηθήο αμηνιφγεζεο 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

2. Βαζηθέο αξρέο εγεζίαο νκάδαο: 
i. Γπλακηθή νκάδσλ. 
ii. Δπηθνηλσλία. 
iii. Ηγεζία. 
iv. Λήςε απνθάζεσλ. 

3. Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο: 
i. Λεηηνπξγηθή αλαηνκία. 
ii. Φπζηνινγία. 
iii. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θηλεηηθή απφδνζε. 
iv. Κφπσζε/βιάβεο/απνθαηάζηαζε. 

4. Κηλεηηθή κάζεζε θαη δηδαθηηθή ηεο θίλεζεο: 
i. θνπφο/ζηφρνη. 
ii. ηάδηα κάζεζεο, θηλεηηθά πξφηππα. 
iii. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε. 
iv. Αλαηξνθνδφηεζε. 
v. Σερληθέο κάζεζεο θαη δηδαθηηθή ηεο ηερληθήο ηεο θίλεζεο. 

5. ρεηηθή λνκνζεζία. 
6. Γηαρείξηζε ζρνηλνζπληξνθηάο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δθπαηδεπηή. 
7. Σειεπηθνηλσλίεο. 
8. Πξψηεο βνήζεηεο ζηελ νξεηβαζία. 
9. Οξγαλσκέλε δηάζσζε ζε πεδίν ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ. 

 
Γ. Δπηπιένλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε (ρσξίο ζθη): 
 

1. Γηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ ζρνιψλ νξεηβαηηθνχ ζθη 
αξραξίσλ θαη κέζνπ επηπέδνπ πνπ αθνξά ζηελ αλαξξίρεζε θαη 
ζηελ νξεηβαζία. 

2. Γηαρείξηζε ζρνηλνζπληξνθηάο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δθπαηδεπηή. 
3. Σειεπηθνηλσλίεο. 
4. Πξψηεο βνήζεηεο ζηελ νξεηβαζία. 
5. Οξγαλσκέλε δηάζσζε ζηελ νξζνπιαγηά. 
6. Αλαγθαζηηθή δηαλπθηέξεπζε ζε πεδίν ρηνληνχ. 
7. Σερληθή θνληνχ ζρνηληνχ (short rope) ζε πεδίν ρηνληνχ – πάγνπ – 

κηθηνχ πεδίνπ. 
 

Πξόγξακκα 
Η θάζε Α πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο: 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 50 σξψλ. 
3. Δμεηάζεηο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξψλ 

εθ ησλ νπνίσλ νη 5 αθνξνχλ ζε αλαξξηρήζεηο ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ 
πεδίνπ. 

 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θάζεο Α: 
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1. 14 εβδνκάδεο ην κέγηζην. 
2. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη 5 θαη νη ειάρηζηεο ελδηάκεζεο 5. 
 

Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο θάζεο Α: θαηφπηλ 
αηηηνιφγεζεο ζηελ ΔΟΟΑ. 
 

Φάζε Β (Οξεηβαηηθό ζθη) 
 

Γηδαθηέα ύιε 
 
Α. Όιε ε επηπιένλ δηδαθηέα χιε ηεο ρνιήο Οξεηβαηηθνχ θη Μέζνπ 

Δπηπέδνπ ηεο ΔΟΟΑ πνπ αθνξά ζην νξεηβαηηθφ ζθη σο εμήο: 
1. χληνκε επαλάιεςε φιεο ηεο επηπιένλ δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο 

Οξεηβαηηθνχ θη Μέζνπ Δπηπέδνπ ηεο ΔΟΟΑ πνπ αθνξά ζην 
νξεηβαηηθφ ζθη. 

2. Δκβάζπλζε ζηελ αλσηέξσ χιε, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 

3. Γηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ χιεο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 

 
Β. Δπηπιένλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε 
 

Κακία. 
 
Γ. Δπηπιένλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε (κε ζθη): 

 
1. Γηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ ζρνιψλ νξεηβαηηθνχ ζθη 

αξραξίσλ θαη κέζνπ επηπέδνπ πνπ αθνξά ζην νξεηβαηηθφ ζθη. 
2. Γηδαζθαιία ησλ ηερληθψλ θαηάβαζεο ζε φιεο ηηο πνηφηεηεο ρηνληνχ. 
3. Γηαρείξηζε ζρνηλνζπληξνθηάο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δθπαηδεπηή. 
4. Καηαζθεπή θαηαιχκαηνο αλάγθεο ζε πεδίν ρηνληνχ. 
5. Οξγαλσκέλε δηάζσζε ζηελ νξζνπιαγηά. 
6. Υξήζε θηπαξηνχ, ξάβδνπ θαη ζπζθεπήο αλεπξέζεσο ζπκάησλ 

ρηνλνζηηβάδαο κε ηνπιάρηζηνλ 4 ζχκαηα. 
7. Γηάζρηζε δηαδξνκψλ νξεηβαηηθνχ ζθη κε ζνβαξή εκπινθή. 

 
Πξόγξακκα 
Η θάζε Β πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο: 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ 22 σξψλ. 
3. Δμεηάζεηο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 7 εκεξψλ ζε 

νξεηβαηηθφ ζθη πνπ πεξηιακβάλεη θαη αλαξξηρήζεηο ρηνληνχ - πάγνπ - 
κηθηνχ πεδίνπ κε ηα πέδηια ζην ζαθίδην. 

 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θάζεο Β: 

 
1. 8 εβδνκάδεο ην κέγηζην. 
2. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 
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κπνξνχλ λα είλαη 5 θαη νη ειάρηζηεο ελδηάκεζεο 5. 
 

Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο θάζεο Β: θαηφπηλ 
αηηηνιφγεζεο ζηελ ΔΟΟΑ. 
 

Φάζεηο Α θαη Β: 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
15 ζπκκεηέρνληεο. 
 
Σόπνο Γηεμαγωγήο 
ε θαηάιιειν αιπηθφ πεδίν απφ Γεθέκβξην έσο θαη Μάην. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
4. Γηα ηε Φάζε Α: έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ ρνιή Οξεηβαηηθνχ θη 

Μέζνπ Δπηπέδνπ ηεο ΔΟΟΑ. 
5. Γηα ηε Φάζε Β:  

i. Έρνπλ πεξαηψζεη επηηπρψο ηε Φάζε Α ηεο ηξέρνπζαο ρνιήο 
Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ, ή ελαιιαθηηθά 

ii. Έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ ρνιή Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ 
Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ θαη έρνπλ ηε δξάζε ζην νξεηβαηηθφ ζθη πνπ 
είλαη πξναπαηηνχκελε ζηηο ρνιέο Οξεηβαηηθνχ θη Μέζνπ 
Δπηπέδνπ θαη Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ θη. 

6. Δπηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο πνπ αθνξνχλ ζε:  
i. Γξαπηή εμέηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ 

ζηε δηδαθηέα χιε ησλ ρνιψλ Οξεηβαηηθνχ θη αξραξίσλ θαη 
νξεηβαηηθνχ ζθη κέζνπ επηπέδνπ κε ειάρηζην πνζνζηφ επηηπρίαο 
75%. 

ii. Οξεηβαηηθφ ζθη:  
a. Σερληθά άξηηα θαηάβαζε καχξεο πίζηαο ζε ρηνλνδξνκηθφ 

θέληξν κε νξεηβαηηθά ζθη.  
b. Σερληθά άξηηα θαηάβαζε κε ειεγρφκελεο ζηξνθέο κηθξήο θαη 

κεγάιεο θακππιφηεηαο, ζε πιαγηά εθηφο πίζηαο θιίζεο 
πεξίπνπ 25 κνηξψλ, κε νξεηβαηηθά ζθη, κε ζαθίδην ζηελ πιάηε 
βάξνπο 6 Kg.  

c. Σερληθά άξηηα αλάβαζε κε νξεηβαηηθά ζθη ζε πιαγηά θιίζεο 
πεξίπνπ 25 κνηξψλ κε ζαθίδην ζηελ πιάηε βάξνπο 6 Kg. 

iii. Σερληθά άξηηα ρξήζε ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο ζχκαηνο ρηνλνζηηβάδαο 
πξνζεγγίδνληαο ην ζχκα κε νξεηβαηηθά ζθη. 

iv. Φπζηθή θαηάζηαζε: αλάβαζε θαη θαηάβαζε 400 m πςνκεηξηθήο 
δηαθνξάο ζε 1 ψξα. 

v. Οξεηβαζία - αλαξξίρεζε: 
a. Δμέηαζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. 
b. Μηα ηνπιάρηζηνλ εμέηαζε αλαξξίρεζεο ζε πάγν ή ρηφλη κε 

θιίζε 50 κνηξψλ. 
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c. Μηα ηνπιάρηζηνλ εμέηαζε αλαξξίρεζεο ζε κηθηφ πεδίν κε 
κπφηεο νξεηβαηηθνχ ζθη δπζθνιίαο Μ1+. 

d. Δμέηαζε ζηνπο ρεηξηζκνχο κε ηα ζρνηληά θαη ζηα ξειέ. 
e. Δμέηαζε ζηηο ηερληθέο ρηνληνχ-πάγνπ. 
f. Δμέηαζε ζηηο ηερληθέο πηνιέ-θξακπφλ. 

vi. πλδπαζηηθή ρξήζε ηερληθψλ νξεηβαηηθνχ ζθη θαη αλαξξίρεζεο 
ρηνληνχ – πάγνπ – κηθηνχ πεδίνπ. 

7. Έρνπλ δξάζε ε νπνία  λα πεξηιακβάλεη: 
i. 5 αλαβάζεηο – θαηαβάζεηο κε νξεηβαηηθά ζθη ζπλνιηθήο πςνκεηξηθήο 

δηαθνξάο 800 m ηνπιάρηζηνλ έθαζηε, ζε θνξθέο 5 δηαθνξεηηθψλ 
βνπλψλ. 

ii. 2 νινήκεξεο δηαζρίζεηο κε νξεηβαηηθά ζθη. 
iii. 1 πνιπήκεξε δηάζρηζε κε νξεηβαηηθά ζθη κε δηαλπθηέξεπζε ζην 

αιπηθφ πεδίν εθηφο θαηαθπγίνπ. 
iv. Σνπιάρηζηνλ 5 θαηαβάζεηο κε νξεηβαηηθά ζθη ζε ινχθηα θιίζεο 

πεξίπνπ 30 κνηξψλ θαη πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 150 m ηνπιάρηζηνλ. 
v. Σνπιάρηζηνλ 10 δηαδξνκέο ρηνληνχ-πάγνπ θαηά ειάρηζην 55 κνίξεο. 
vi. Σνπιάρηζηνλ 5 δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο ρηνληνχ – πάγνπ – κηθηνχ 

πεδίνπ ειάρηζηεο δπζθνιίαο Μ2 θαη θιίζεο 55 κνηξψλ πάλσ απφ 
120 m. 

 
Οη αλσηέξσ δηαδξνκέο θαη δηαζρίζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα 
ηειεπηαία 10 έηε. Σνπιάρηζηνλ 30% ησλ δηαδξνκψλ απφ θάζε θαηεγνξία 
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 3 έηε. 

 
Δθπαηδεπηέο/Βνεζνί Δθπαηδεπηέο 
ηε ρνιή Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ εθπαηδεχνπλ 
Οδεγνί Βνπλνχ ηεο ΔΟΟΑ πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζην 
νξεηβαηηθφ ζθη, Δθπαηδεπηέο θαη Βνεζνί Δθπαηδεπηέο Οξεηβαηηθνχ θη ηεο 
ΔΟΟΑ θαη νη Δθπαηδεπηέο Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ πνπ απνθνίηεζαλ επηηπρψο 
απφ ηηο ρνιέο Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ ηα έηε 2005 θαη 2008. Σε 
ρνιή Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ θη νξγαλψλνπλ θαη δηεπζχλνπλ σο 
Τπεχζπλνη Δθπαηδεπηέο νη αλσηέξσ εθπαηδεπηέο νη νπνίνη, επηπξνζζέησο, 
έρνπλ εθπαηδεπηηθή δξάζε, θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΔΟΟΑ, ηα ηειεπηαία 15 έηε, 
ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξψλ ζε ρνιέο Βνεζψλ ή/θαη Δθπαηδεπηψλ  ηεο ΔΟΟΑ. Οη 
εθπαηδεπηέο έρνπλ θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηθαλφηεηα επαξθή γηα ην δηδαθηηθφ 
αληηθείκελν πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ. 
 
Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
 
1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 60%.  

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

3. Σειηθέο πξαθηηθέο εμεηάζεηο δεμηνηήησλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  
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4. Σειηθή γξαπηή εξγαζία θαη παξνπζίαζή ηεο. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

5. Σειηθή εμέηαζε κηθξνδηδαζθαιίαο: Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10% 

 
Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Δ9. 
 
Πηζηνπνίεζε 
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί δίπισκα επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα VΙ). 
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ΑΡΘΡΟ Δ4 - ρνιή Δθπαηδεπηώλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ 
 
θνπόο 
θνπφο ηεο ζρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα εθπαηδεχζνπλ, 
ζηηο ζρνιέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ ηεο ΔΟΟΑ θαζψο θαη λα νξγαλψζνπλ θαη 
δηεπζχλνπλ ηηο αλσηέξσ ζρνιέο. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίδνπλ φιε ηελ χιε ησλ ρνιψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Αξραξίσλ, 

Μέζνπ Δπηπέδνπ, Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ θαη Δθπαηδεπηψλ. 
2. Να είλαη ηθαλνί λα εθαξκφδνπλ κε άλεζε ηηο ηερληθέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ 

ησλ αλσηέξσ ζρνιψλ. 
3. Να είλαη ηθαλνί λα δηδάζθνπλ ηελ χιε ησλ αλσηέξσ ζρνιψλ. 

4. Να είλαη ηθαλνί λα νξγαλψλνπλ θαη λα δηεπζχλνπλ ηηο αλσηέξσ ζρνιέο. 
5. Να αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ νξεηβαηηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη εζηθή, λα 

ζέινπλ λα κεηαδψζνπλ ηελ νξεηβαηηθή γλψζε θαη εκπεηξία ηνπο θαη λα 
ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο αλαξξηρεηέο.  

 
Γηδαθηέα ύιε 
 
Α. Όιε ε επηπιένλ δηδαθηέα χιε ηεο ρνιήο Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ 

Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ ηεο ΔΟΟΑ σο εμήο: 
1. χληνκε επαλάιεςε φιεο ηεο επηπιένλ δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο 

Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ ηεο ΔΟΟΑ. 
2. Δκβάζπλζε ζηελ αλσηέξσ χιε, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
3. Γηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ χιεο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
 
Β. Δπηπιένλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε ρνιψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Αξραξίσλ. 
Μέζνπ Δπηπέδνπ, Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ θαη Δθπαηδεπηψλ. 

2. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε δηάλνημεο θαη ζπληήξεζεο αλαξξηρεηηθψλ 
δηαδξνκψλ θαη πεδίσλ. 

3. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε αλαξξηρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ απνζηνιψλ. 
4. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε νξγαλσκέλεο δηάζσζεο ζηελ νξζνπιαγηά. 

 
Γ. Δπηπιένλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Γηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ 
Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ. 

2. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε ρνιψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Αξραξίσλ, 
Μέζνπ Δπηπέδνπ, Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ θαη Δθπαηδεπηψλ. 

3. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε δηάλνημεο θαη ζπληήξεζεο αλαξξηρεηηθψλ 
δηαδξνκψλ θαη πεδίσλ. 

4. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε νξγαλσκέλεο δηάζσζεο ζηελ νξζνπιαγηά. 
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Πξόγξακκα 
Η ζρνιή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο: 
 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 40 σξψλ. 
3. Δμεηάζεηο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 9 εκεξψλ. 
 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρνιήο: 
 
1. 6 κήλεο ην κέγηζην. 
2. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη 5 θαη νη ειάρηζηεο ελδηάκεζεο 5. 
 
Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιήο: θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο 
ζηελ ΔΟΟΑ. 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
15 ζπκκεηέρνληεο. 
 
Σόπνο Γηεμαγωγήο 
ε θαηάιιειν πεδίν βξάρνπ. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
4. Έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο 

Βξάρνπ ηεο ΔΟΟΑ. 
5. Δπηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο πνπ αθνξνχλ ζε: 

i. Γξαπηή εμέηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ 
ζηε δηδαθηέα χιε ησλ ρνιψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Αξραξίσλ θαη 
Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ θαη Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ 
Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ κε ειάρηζην πνζνζηφ επηηπρίαο 75%. 

ii. Δμέηαζε κε αλαξξηρεηηθά ππνδήκαηα ζε δηαδξνκέο αζιεηηθήο 
αλαξξίρεζεο βξάρνπ δπζθνιίαο 6b+ french ειεχζεξα, κε δηθαίσκα 
δεχηεξεο πξνζπάζεηαο ζε δηαθνξεηηθή δηαδξνκή. 

iii. Δμέηαζε κε αλαξξηρεηηθά ππνδήκαηα, ζαθίδην πιάηεο βάξνπο 3 Kg 
θαη πιήξε αλαξξηρεηηθφ εμνπιηζκφ (θαξχδηα, θξεληο, θαξθηά θιπ) 
ζε δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο δπζθνιίαο VΙ- UIAA 
ειεχζεξα, κε δηθαίσκα δεχηεξεο πξνζπάζεηαο ζε δηαθνξεηηθή 
δηαδξνκή. 

iv. Δμέηαζε ζε ρεηξηζκνχο. 
v. Δμέηαζε ζηελ χιε ησλ πξνεγνχκελσλ ζρνιψλ. 

6. Έρνπλ αλαξξηρεηηθή δξάζε (πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηε ρνιή 
Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ, θαηά ηα ηειεπηαία 5 έηε θαη 
ζε ηνπιάρηζηνλ 3 δηαθνξεηηθά πεδία), αλαξξηρεηηθψλ δηαδξνκψλ, ε νπνία 
λα πεξηιακβάλεη: 
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i. Σνπιάρηζηνλ 5 δηαδξνκέο αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο βξάρνπ, 
ηνπιάρηζηνλ 7a french πάλσ απφ 20 m. 

ii. Σνπιάρηζηνλ 5 δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο 
ειάρηζηεο δπζθνιίαο VΙΙ UIAA, αλαπηχγκαηνο άλσ ησλ 120 m. 

iii. Σνπιάρηζηνλ 3 δηαδξνκέο ζνβαξήο εκπινθήο απφ 2 δηαθνξεηηθά 
πεδία. 

7. Έρνπλ εθπαηδεπηηθή δξάζε, θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΔΟΟΑ κέζσ ησλ 
ζσκαηείσλ ζηηο ζρνιέο ησλ νπνίσλ έρνπλ δηδάμεη, ηα ηειεπηαία 7 έηε, 
ηνπιάρηζηνλ 20 εκεξψλ ζε ρνιέο Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Αξραξίσλ θαη 15 
εκεξψλ ζε ρνιέο Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ Μέζνπ Δπηπέδνπ. 

 
Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
 
1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 60%.  

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

3. Σειηθέο πξαθηηθέο εμεηάζεηο δεμηνηήησλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

4. Σειηθή γξαπηή εξγαζία θαη παξνπζίαζή ηεο. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

5. Σειηθή εμέηαζε κηθξνδηδαζθαιίαο: Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10% 

 
Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Δθπαηδεπηέο 
ηε ρνιή Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ ηεο ΔΟΟΑ δηδάζθνπλ Οδεγνί 
Βνπλνχ ηεο ΔΟΟΑ, Δθπαηδεπηέο Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ θαη Δθπαηδεπηέο 
Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ ηεο ΔΟΟΑ πνπ έρνπλ εθπαηδεπηηθή δξάζε, 
θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΔΟΟΑ, ηα ηειεπηαία 15 έηε, ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξψλ ζε 
ρνιέο Βνεζψλ ή/θαη Δθπαηδεπηψλ  ηεο ΔΟΟΑ. Σε ρνιή Δθπαηδεπηψλ 
Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ νξγαλψλνπλ θαη δηεπζχλνπλ σο Τπεχζπλνη 
Δθπαηδεπηέο νη αλσηέξσ εθπαηδεπηέο νη νπνίνη, επηπξνζζέησο, έρνπλ 
εθπαηδεπηηθή δξάζε, θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΔΟΟΑ, ηα ηειεπηαία 15 έηε, 
ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξψλ ζε ρνιέο Βνεζψλ ή/θαη Δθπαηδεπηψλ  ηεο ΔΟΟΑ. Οη 
εθπαηδεπηέο έρνπλ θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηθαλφηεηα επαξθή γηα ην δηδαθηηθφ 
αληηθείκελν πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ. 
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Δ9. 
 
Πηζηνπνίεζε 
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί δίπισκα επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
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νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα VΙ). 
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ΑΡΘΡΟ Δ5 - ρνιή Δθπαηδεπηώλ Οξεηβαζίαο 
 
θνπόο 
θνπφο ηεο ζρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα εθπαηδεχζνπλ, 
ζηηο ζρνιέο νξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ θαζψο θαη λα νξγαλψζνπλ θαη δηεπζχλνπλ 
ηηο αλσηέξσ ζρνιέο. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίδνπλ φιε ηελ χιε ησλ ρνιψλ Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ, Μέζνπ 

Δπηπέδνπ, Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ θαη Δθπαηδεπηψλ. 
2. Να είλαη ηθαλνί λα εθαξκφδνπλ κε άλεζε ηηο ηερληθέο νξεηβαζίαο ησλ 

αλσηέξσ ζρνιψλ. 
3. Να είλαη ηθαλνί λα δηδάζθνπλ ηελ χιε ησλ αλσηέξσ ζρνιψλ. 
4. Να είλαη ηθαλνί λα νξγαλψλνπλ θαη λα δηεπζχλνπλ ηηο αλσηέξσ ζρνιέο.  
5. Να αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ νξεηβαηηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη εζηθή, λα 

ζέινπλ λα κεηαδψζνπλ ηελ νξεηβαηηθή γλψζε θαη εκπεηξία ηνπο θαη λα 
ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο νξεηβάηεο.  

  
Γηδαθηέα ύιε 
 
Α. Όιε ε επηπιένλ δηδαθηέα χιε ηεο ρνιήο Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ 

Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ σο εμήο: 
1. χληνκε επαλάιεςε φιεο ηεο επηπιένλ δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο 

Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ. 
2. Δκβάζπλζε ζηελ αλσηέξσ χιε, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
3. Γηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ χιεο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
 
Β. Δπηπιένλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε ρνιψλ Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ, Μέζνπ 
Δπηπέδνπ, Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ θαη Δθπαηδεπηψλ. 

2. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε δηάλνημεο θαη ζπληήξεζεο νξεηβαηηθψλ 
κνλνπαηηψλ. 

3. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε νξεηβαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ απνζηνιψλ. 
4. Παγεηψλεο (πεξηβάιινλ, θίλεζε, αζθάιηζε, δηάζσζε). 
5. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε νξγαλσκέλεο δηάζσζεο ζε ρηνληζκέλε 

νξζνπιαγηά, ζπκάησλ ρηνλνζηηβάδαο θαη πηψζεο ζε ξήγκα παγεηψλα. 
 
Γ. Δπηπιένλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Γηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ 
Οξεηβαζίαο. 

2. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε ρνιψλ Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ, Μέζνπ 
Δπηπέδνπ, Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ θαη Δθπαηδεπηψλ. 

3. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε δηάλνημεο θαη ζπληήξεζεο νξεηβαηηθψλ 
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κνλνπαηηψλ. 
4. Παγεηψλεο (πεξηβάιινλ, θίλεζε, αζθάιηζε, δηάζσζε). 
5. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε νξγαλσκέλεο δηάζσζεο ζε ρηνληζκέλε 

νξζνπιαγηά, ζπκάησλ ρηνλνζηηβάδαο θαη πηψζεο ζε ξήγκα παγεηψλα. 
6. Αλαξξίρεζε δηαδξνκψλ ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ ζε πςφκεηξν 

άλσ ησλ 3000 m. 
 
Πξόγξακκα 
Η ζρνιή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο: 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 22 σξψλ. 
3. Δμεηάζεηο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 12 εκεξψλ. 
 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρνιήο: 
 
1. 12 κήλεο ην κέγηζην. 
2. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη 5. Δμαίξεζε απνηειεί ε εθπαίδεπζε εθηφο Διιάδαο. 
 
Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιήο: θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο 
ζηελ ΔΟΟΑ. 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
15 ζπκκεηέρνληεο. 
 
Σόπνο Γηεμαγωγήο 
ε θαηάιιεια πεδία. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
4. Έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ ρνιή Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ 

Οξεηβαζίαο θαη Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ ηεο ΔΟΟΑ. 
5. Δπηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο πνπ αθνξνχλ ζε: 

i. Γξαπηή εμέηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ 
ζηε δηδαθηέα χιε ησλ ρνιψλ Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ, Οξεηβαζίαο 
Μέζνπ Δπηπέδνπ θαη Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο κε ειάρηζην 
πνζνζηφ επηηπρίαο 75%. 

ii. Γξαπηή εμέηαζε ζηε ρξήζε βαζηθψλ γλψζεσλ αγγιηθήο γιψζζαο. 
iii. Δμέηαζε κε νξεηβαηηθά ππνδήκαηα (κπφηεο αλαξξίρεζεο ρηνληνχ – 

πάγνπ – κηθηνχ πεδίνπ), ζαθίδην πιάηεο βάξνπο 3 Kg θαη πιήξε 
αλαξξηρεηηθφ εμνπιηζκφ (θαξχδηα, θξεληο, θαξθηά θιπ) ζε 
δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο βξάρνπ πεξηπέηεηαο δπζθνιίαο V- UIAA 
ειεχζεξα, κε δηθαίσκα δεχηεξεο πξνζπάζεηαο ζε δηαθνξεηηθή 
δηαδξνκή. 

iv. Μηα ηνπιάρηζηνλ εμέηαζε αλαξξίρεζεο ζε ρηφλη κε θιίζε 75 κνηξψλ. 



 ε ι .  57 

 

v. Μηα ηνπιάρηζηνλ εμέηαζε αλαξξίρεζεο dry tooling ζε δηαδξνκή 
αζιεηηθήο αλαξξίρεζεο κίαο ζρνηληάο δπζθνιίαο Μ4+. 

vi. Δμέηαζε ζηνπο ρεηξηζκνχο κε ηα ζρνηληά θαη ζηα ξειέ. 
vii. Δμέηαζε ζηηο ηερληθέο ρηνληνχ-πάγνπ. 
viii. Δμέηαζε ζηηο ηερληθέο πηνιέ-θξακπφλ. 
ix. Δμέηαζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. 
x. Ύιε ησλ πξνεγνχκελσλ ζρνιψλ. 

6. Έρνπλ αλαξξηρεηηθή δξάζε (πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηε ρνιή 
Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο θαη θαηά ηα ηειεπηαία 5 έηε θαη ζε 
ηνπιάρηζηνλ 3 δηαθνξεηηθά πεδία), αλαξξηρεηηθψλ δηαδξνκψλ, ε νπνία λα 
πεξηιακβάλεη: 

i. Σνπιάρηζηνλ 5 δηαδξνκέο ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ ειάρηζηεο 
δπζθνιίαο Μ4 ή WI4, αλαπηχγκαηνο άλσ ησλ 120 m. 

ii. Σνπιάρηζηνλ 2 δηαδξνκέο ζνβαξήο εκπινθήο ρηνληνχ - πάγνπ - 
κηθηνχ πεδίνπ απφ 2 δηαθνξεηηθά πεδία. 

7. Έρνπλ εθπαηδεπηηθή δξάζε, θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΔΟΟΑ κέζσ ησλ 
ζσκαηείσλ ζηηο ζρνιέο ησλ νπνίσλ έρνπλ δηδάμεη, ηα ηειεπηαία 7 έηε, 
ηνπιάρηζηνλ 20 εκεξψλ ζε ρνιέο Οξεηβαζίαο Αξραξίσλ, 7 εκεξψλ ζε 
ρνιέο Οξεηβαζίαο Μέζνπ Δπηπέδνπ. 

 
Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
 
1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 60%.  

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

3. Σειηθέο πξαθηηθέο εμεηάζεηο δεμηνηήησλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

4. Σειηθή γξαπηή εξγαζία θαη παξνπζίαζή ηεο. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

5. Σειηθή εμέηαζε κηθξνδηδαζθαιίαο: Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10% 

 
Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Δθπαηδεπηέο 
ηε ρνιή Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ δηδάζθνπλ Οδεγνί Βνπλνχ 
ηεο ΔΟΟΑ θαη Δθπαηδεπηέο Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ πνπ έρνπλ εθπαηδεπηηθή 
δξάζε, θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΔΟΟΑ, ηα ηειεπηαία 15 έηε, ηνπιάρηζηνλ 15 
εκεξψλ ζε ρνιέο Βνεζψλ ή/θαη Δθπαηδεπηψλ  ηεο ΔΟΟΑ. Σε ρνιή 
Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ νξγαλψλνπλ θαη δηεπζχλνπλ σο 
Τπεχζπλνη Δθπαηδεπηέο νη αλσηέξσ εθπαηδεπηέο νη νπνίνη, επηπξνζζέησο, 
έρνπλ εθπαηδεπηηθή δξάζε, θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΔΟΟΑ, ηα ηειεπηαία 15 έηε, 
ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξψλ ζε ρνιέο Βνεζψλ ή/θαη Δθπαηδεπηψλ  ηεο ΔΟΟΑ. Οη 
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εθπαηδεπηέο έρνπλ θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηθαλφηεηα επαξθή γηα ην δηδαθηηθφ 
αληηθείκελν πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ. 
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Δ9. 
 
Πηζηνπνίεζε 
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί δίπισκα επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα VΙ). 
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ΑΡΘΡΟ Δ6 - ρνιή Δθπαηδεπηώλ Οξεηβαηηθνύ θη 
 
θνπόο 
θνπφο ηεο ζρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα εθπαηδεχζνπλ, 
ζηηο ζρνιέο νξεηβαηηθνχ ζθη ηεο ΔΟΟΑ θαζψο θαη λα νξγαλψζνπλ θαη 
δηεπζχλνπλ ηηο αλσηέξσ ζρνιέο. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίδνπλ φιε ηελ χιε ησλ ρνιψλ Οξεηβαηηθνχ θη Αξραξίσλ, Μέζνπ 

Δπηπέδνπ, Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ θαη Δθπαηδεπηψλ. 
2. Να είλαη ηθαλνί λα εθαξκφδνπλ κε άλεζε ηηο ηερληθέο νξεηβαηηθνχ ζθη ησλ 

αλσηέξσ ζρνιψλ. 
3. Να είλαη ηθαλνί λα δηδάζθνπλ ηελ χιε ησλ αλσηέξσ ζρνιψλ. 
4. Να είλαη ηθαλνί λα νξγαλψλνπλ θαη λα δηεπζχλνπλ ηηο αλσηέξσ ζρνιέο. 
5. Να αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ νξεηβαηηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη εζηθή, λα 

ζέινπλ λα κεηαδψζνπλ ηελ νξεηβαηηθή γλψζε θαη εκπεηξία ηνπο θαη λα 
ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο νξεηβάηεο πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ην 
νξεηβαηηθφ ζθη. 

  
Φάζε Α (Δθπαίδεπζε, αλαξξίρεζε θαη νξεηβαζία) 
 

Γηδαθηέα ύιε 
 
Α. Όιε ε επηπιένλ δηδαθηέα χιε ηεο ρνιήο Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ 

Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ πνπ αθνξά ζηελ αλαξξίρεζε θαη ζηελ 
νξεηβαζία σο εμήο: 
1. χληνκε επαλάιεςε φιεο ηεο επηπιένλ δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο 

Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ πνπ αθνξνχλ 
ζηελ αλαξξίρεζε θαη ζηελ νξεηβαζία. 

2. Δκβάζπλζε ζηελ αλσηέξσ χιε, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 

3. Γηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ χιεο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 

 
Β. Δπηπιένλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε: 

 
1. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε ρνιψλ Οξεηβαηηθνχ θη Αξραξίσλ, 

Μέζνπ Δπηπέδνπ, Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ θαη Δθπαηδεπηψλ. 
2. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε εθπαηδεπηηθψλ απνζηνιψλ νξεηβαηηθνχ 

ζθη. 
3. Παγεηψλεο (πεξηβάιινλ, θίλεζε, αζθάιηζε, δηάζσζε). 
4. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε νξγαλσκέλεο δηάζσζεο ζε ρηνληζκέλε 

νξζνπιαγηά, ζπκάησλ ρηνλνζηηβάδαο θαη πηψζεο ζε ξήγκα 
παγεηψλα. 

 
Γ. Δπηπιένλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε: 
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1. Γηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ 
Οξεηβαηηθνχ θη πνπ αθνξά ζηελ αλαξξίρεζε θαη ζηελ νξεηβαζία. 

2. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε ρνιψλ Οξεηβαηηθνχ θη Αξραξίσλ, 
Μέζνπ Δπηπέδνπ, Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ θαη Δθπαηδεπηψλ. 

3. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε νξγαλσκέλεο δηάζσζεο ζε ρηνληζκέλε 
νξζνπιαγηά, ζπκάησλ ρηνλνζηηβάδαο. 

4. Αλαξξίρεζε δηαδξνκψλ ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ. 
 

Πξόγξακκα 
Η θάζε Α πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο: 
 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 22 σξψλ. 
3. Δμεηάζεηο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 8 εκεξψλ εθ 

ησλ νπνίσλ νη 3 αθνξνχλ ζε αλαξξηρήζεηο ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ 
πεδίνπ. 

 
Φάζε Β (Οξεηβαηηθό ζθη) 
 

Γηδαθηέα ύιε 
 
Α. Όιε ε επηπιένλ δηδαθηέα χιε ηεο ρνιήο Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ 

Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ πνπ αθνξά ζην νξεηβαηηθφ ζθη σο εμήο: 
1. χληνκε επαλάιεςε φιεο ηεο επηπιένλ δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο 

Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ πνπ αθνξά ζην 
νξεηβαηηθφ ζθη. 

2. Δκβάζπλζε ζηελ αλσηέξσ χιε, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 

3. Γηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ χιεο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 

 
Β. Δπηπιένλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε: 
 

Κακία. 
 
Γ. Δπηπιένλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε (κε ζθη): 
 

1. Γηδαζθαιία ηεο δηδαθηέαο χιεο ηεο ρνιήο Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ 
Οξεηβαηηθνχ θη πνπ αθνξά ζην νξεηβαηηθφ ζθη. 

2. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε ρνιψλ Οξεηβαηηθνχ θη Αξραξίσλ, 
Μέζνπ Δπηπέδνπ, Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ θαη Δθπαηδεπηψλ. 

3. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε εθπαηδεπηηθψλ απνζηνιψλ νξεηβαηηθνχ 
ζθη.   

4. Παγεηψλεο (πεξηβάιινλ, θίλεζε, αζθάιηζε, δηάζσζε). 
5. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε νξγαλσκέλεο δηάζσζεο ζε ρηνληζκέλε 

νξζνπιαγηά, ζπκάησλ ρηνλνζηηβάδαο θαη πηψζεο ζε ξήγκα 
παγεηψλα. 

6. Γηάζρηζε δηαδξνκήο νξεηβαηηθνχ ζθη κε ζνβαξή εκπινθή κε 
δηαλπθηέξεπζε ζην αιπηθφ πεδίν εθηφο θαηαθπγίνπ ζηελ Διιάδα. 

7. Αλαξξίρεζε δηαδξνκψλ ρηνληνχ - πάγνπ - κηθηνχ πεδίνπ ζε 
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πςφκεηξν άλσ ησλ 3000 m κε ηα πέδηια ζην ζαθίδην. 
8. Γηάζρηζε δηαδξνκήο νξεηβαηηθνχ ζθη ζε πςφκεηξν άλσ ησλ 3000 m. 

 
Πξόγξακκα 
Η θάζε Β πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο: 
 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 22 σξψλ. 
3. Δμεηάζεηο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 11 εκεξψλ 

πνπ αθνξνχλ ζε νξεηβαηηθφ ζθη θαη πνπ πεξηιακβάλεη θαη αλαξξηρήζεηο 
κηθηνχ πεδίνπ κε ηα πέδηια ζην ζαθίδην θαη δηάζρηζε κε δηαλπθηέξεπζε. 

 
Φάζεηο Α θαη Β: 
 
Πξόγξακκα 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο: 
 
1. 6 κήλεο ην κέγηζην. 
2. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη 5. Δμαίξεζε απνηειεί ε εθπαίδεπζε εθηφο Διιάδαο. 
 
Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο θάζεσλ Α θαη Β: θαηφπηλ 
αηηηνιφγεζεο ζηελ ΔΟΟΑ. 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
15 ζπκκεηέρνληεο. 
 
Σόπνο Γηεμαγωγήο 
ε θαηάιιεια πεδία. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
4. Γηα ηε Φάζε Α: έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ ρνιή Βνεζψλ 

Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ. 
5. Γηα ηε Φάζε Β:  

i. Έρνπλ πεξαηψζεη επηηπρψο ηε Φάζε Α ηεο ηξέρνπζαο ρνιήο 
Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ, ή ελαιιαθηηθά  

ii. Έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ ρνιή Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ 
Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ θαη απφ ρνιή Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο 
ηεο ΔΟΟΑ θαη έρνπλ ηε δξάζε ζην νξεηβαηηθφ ζθη πνπ είλαη 
πξναπαηηνχκελε ζηε ρνιή Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ θη. 

6. Δπηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο πνπ αθνξνχλ ζε: 
i. Γξαπηή εμέηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ 

ζηε δηδαθηέα χιε ησλ ρνιψλ Οξεηβαηηθνχ θη Αξραξίσλ, Μέζνπ 
Δπηπέδνπ θαη Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ, κε ειάρηζην πνζνζηφ 
επηηπρίαο 75%. 
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ii. Γξαπηή εμέηαζε ζηε ρξήζε βαζηθψλ γλψζεσλ αγγιηθήο γιψζζαο. 
iii. Οξεηβαηηθφ ζθη:  

a. Σερληθά άξηηα θαηάβαζε καχξεο πίζηαο ζε ρηνλνδξνκηθφ 
θέληξν κε νξεηβαηηθά ζθη.  

b. Σερληθά άξηηα θαηάβαζε κε ειεγρφκελεο ζηξνθέο κηθξήο θαη 
κεγάιεο θακππιφηεηαο, ζε πιαγηά εθηφο πίζηαο θιίζεο 
πεξίπνπ 30 κνηξψλ, κε νξεηβαηηθά ζθη, κε ζαθίδην ζηελ πιάηε 
βάξνπο 8 Kg.  

c. Σερληθά άξηηα αλάβαζε κε νξεηβαηηθά ζθη ζε πιαγηά θιίζεο 
πεξίπνπ 30 κνηξψλ κε ζαθίδην ζηελ πιάηε βάξνπο 8 Kg. 

iv. Σερληθά άξηηα ρξήζε ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο ζχκαηνο ρηνλνζηηβάδαο 
πξνζεγγίδνληαο ην ζχκα κε νξεηβαηηθά ζθη. 

v. Φπζηθή θαηάζηαζε: αλάβαζε θαη θαηάβαζε 400 m πςνκεηξηθήο 
δηαθνξάο ζε 1 ψξα. 

vi. Οξεηβαζία -  αλαξξίρεζε: 
a. Δμέηαζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. 
b. Μηα ηνπιάρηζηνλ εμέηαζε αλαξξίρεζεο ζε πάγν ή ρηφλη κε 

θιίζε 65 κνηξψλ. 
c. Μηα ηνπιάρηζηνλ εμέηαζε αλαξξίρεζεο ζε κηθηφ πεδίν κε 

κπφηεο νξεηβαηηθνχ ζθη δπζθνιίαο Μ2. 
d. Δμέηαζε ζηνπο ρεηξηζκνχο κε ηα ζρνηληά θαη ηα ξειέ. 
e. Δμέηαζε ζηηο ηερληθέο ρηνληνχ-πάγνπ. 
f. Δμέηαζε ζηηο ηερληθέο πηνιέ-θξακπφλ. 

vii. πλδπαζηηθή ρξήζε ηερληθψλ νξεηβαηηθνχ ζθη θαη αλαξξίρεζεο 
ρηνληνχ – πάγνπ – κηθηνχ πεδίνπ. 

7. Έρνπλ δξάζε νξεηβαηηθνχ ζθη (κεηά ηε ρνιή Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ 
Οξεηβαηηθνχ θη θαη ηα ηειεπηαία 5 έηε θαη ζε ηνπιάρηζηνλ 3 δηαθνξεηηθά 
βνπλά) ε νπνία  λα πεξηιακβάλεη: 

i. 2 αλαβάζεηο ζπλνιηθήο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 1500 m ηνπιάρηζηνλ, 
ζε θνξθέο 2 δηαθνξεηηθψλ βνπλψλ. 

ii. 1 πνιπήκεξε δηάζρηζε κε δηαλπθηέξεπζε ζην αιπηθφ πεδίν εθηφο 
θαηαθπγίνπ. 

iii. Σνπιάρηζηνλ 5 θαηαβάζεηο κε νξεηβαηηθά ζθη ζε ινχθηα θιίζεο 
πεξίπνπ 35 κνηξψλ θαη πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 150 m ηνπιάρηζηνλ. 

iv. Σνπιάρηζηνλ 2 δηαδξνκέο ρηνληνχ - πάγνπ θαηά ειάρηζην 60 κνίξεο. 
v. Σνπιάρηζηνλ 3 δηαδξνκέο αλαξξίρεζεο ρηνληνχ – πάγνπ – κηθηνχ 

πεδίνπ ειάρηζηεο δπζθνιίαο Μ2+ πάλσ απφ 120 m. 
vi. Σνπιάρηζηνλ 2 δηαζρίζεηο ζνβαξήο εκπινθήο κε νξεηβαηηθά ζθη απφ 

2 δηαθνξεηηθά βνπλά. 
8. Έρνπλ εθπαηδεπηηθή δξάζε, θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΔΟΟΑ κέζσ ησλ 

ζσκαηείσλ ζηηο ζρνιέο ησλ νπνίσλ έρνπλ δηδάμεη, ηα ηειεπηαία 7 έηε, 
ηνπιάρηζηνλ 20 εκεξψλ ζε ρνιέο Οξεηβαηηθνχ θη Αξραξίσλ θαη 15 
εκεξψλ ζε ρνιέο Οξεηβαηηθνχ θη Μέζνπ Δπηπέδνπ. 
 

Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
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1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 60%.  

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

3. Σειηθέο πξαθηηθέο εμεηάζεηο δεμηνηήησλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

4. Σειηθή γξαπηή εξγαζία θαη παξνπζίαζή ηεο. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

5. Σειηθή εμέηαζε κηθξνδηδαζθαιίαο: Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10% 

 
Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Δθπαηδεπηέο 
ηηο ρνιή Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ ζθη ηεο ΔΟΟΑ δηδάζθνπλ Οδεγνί 
Βνπλνχ ηεο ΔΟΟΑ πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζην 
νξεηβαηηθφ ζθη, Δθπαηδεπηέο Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ θαη νη Δθπαηδεπηέο 
Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ πνπ απνθνίηεζαλ επηηπρψο απφ ηηο ρνιέο 
Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο ηεο ΔΟΟΑ ηα έηε 2005 θαη 2008 πνπ έρνπλ 
εθπαηδεπηηθή δξάζε, θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΔΟΟΑ, ηα ηειεπηαία 15 έηε, 
ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξψλ ζε ρνιέο Βνεζψλ ή/θαη Δθπαηδεπηψλ  ηεο ΔΟΟΑ. Σε 
ρνιή Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ θη νξγαλψλνπλ θαη δηεπζχλνπλ σο 
Τπεχζπλνη Δθπαηδεπηέο νη αλσηέξσ εθπαηδεπηέο νη νπνίνη, επηπξνζζέησο, 
έρνπλ εθπαηδεπηηθή δξάζε, θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΔΟΟΑ, ηα ηειεπηαία 15 έηε, 
ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξψλ ζε ρνιέο Βνεζψλ ή/θαη Δθπαηδεπηψλ  ηεο ΔΟΟΑ. Οη 
εθπαηδεπηέο έρνπλ θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηθαλφηεηα επαξθή γηα ην δηδαθηηθφ 
αληηθείκελν πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ. 
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Δ9. 
 
Πηζηνπνίεζε 
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί δίπισκα επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα VΙ). 
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ΑΡΘΡΟ Δ7 - ρνιή Οδεγώλ Βνπλνύ 
 
θνπόο 
θνπφο ηεο ζρνιήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί: 
 
1. Να νδεγνχλ άηνκα ή νκάδεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νξεηλήο πεδνπνξίαο, 

ηεο νξεηβαζίαο, ηεο αλαξξίρεζεο θαη ηνπ νξεηβαηηθνχ ζθη, ζε φια ηα πεδία: 
απιφ έδαθνο, ρηφλη, πάγνο, θάζεηνο βξάρνο, ηερλεηέο δνκέο πνπ 
πξνζνκνηάδνπλ ηα αλσηέξσ. 

2. Να πξαγκαηνπνηνχλ έξεπλα θαη δηάζσζε αηφκσλ ή νκάδσλ πνπ 
επηδίδνληαη ζηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ή ρξήδνπλ βνεζείαο (έξεπλαο 
θαη δηάζσζεο) κέζσ ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. επηβάηεο 
νρήκαηνο πνπ έρεη πέζεη ζε γθξεκφ). 

3. Να εθπαηδεχνπλ άηνκα ή νκάδεο ζηηο αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Να γλσξίδνπλ ηηο αξρέο εγεζίαο νκάδαο. 
2. Να γλσξίδνπλ ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο νδήγεζεο. 
3. Να γλσξίδνπλ ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 
4. Να είλαη ηθαλνί λα νδεγνχλ άηνκα ή νκάδεο ζε φια ηα πεδία (ρηφλη, πάγνο, 

βξάρνο, μεξφ έδαθνο) θαη κε φιεο ηηο ηερληθέο (πεδνπνξία, αλαξξίρεζε, 
νξεηβαηηθφ ζθη). 

5. Να είλαη ηθαλνί λα εθαξκφδνπλ ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο έξεπλαο θαη 
δηάζσζεο. 

6. Να γλσξίδνπλ φιε ηελ χιε φισλ ησλ ζρνιψλ αλαξξίρεζεο, νξεηβαζίαο, 
νξεηβαηηθνχ ζθη θαη Οδεγψλ Βνπλνχ. 

7. Να είλαη ηθαλνί λα δηδάζθνπλ ηελ χιε ησλ αλσηέξσ ζρνιψλ. 
8. Να αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ νξεηβαηηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη εζηθή κε 

έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα, λα ζέινπλ λα κεηαδψζνπλ ηελ 
νξεηβαηηθή γλψζε θαη εκπεηξία ηνπο θαη λα ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
λένπο νξεηβάηεο. 

  
Γηδαθηέα ύιε 
 
Α. Όιε ε επηπιένλ δηδαθηέα χιε ησλ ρνιψλ Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο θαη 

Οξεηβαηηθνχ θη σο εμήο: 
1. χληνκε επαλάιεςε φιεο ηεο επηπιένλ δηδαθηέαο χιεο ησλ ρνιψλ 

Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο θαη Οξεηβαηηθνχ θη. 
2. Δκβάζπλζε ζηελ αλσηέξσ χιε, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
3. Γηεχξπλζε ηεο αλσηέξσ χιεο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζρνιήο. 
 
 
Β. Δπηπιένλ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Δθπαίδεπζε ελειίθσλ: ν ελήιηθαο εθπαηδεπφκελνο σο κέινο κηαο 
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θνηλσληθά εππαζνχο νκάδαο. 
2. Οξγάλσζε νδήγεζεο αηφκσλ ή νκάδσλ ζε φια ηα πεδία (ρηφλη, πάγνο, 

βξάρνο, μεξφ έδαθνο) θαη κε φιεο ηηο ηερληθέο (πεδνπνξία, αλαξξίρεζε, 
νξεηβαηηθφ ζθη). 

3. Ηγεζία νκάδαο, νδήγεζε αηφκσλ ή νκάδσλ ζε φια ηα πεδία (ρηφλη, 
πάγνο, βξάρνο, μεξφ έδαθνο) θαη κε φιεο ηηο ηερληθέο (πεδνπνξία, 
αλαξξίρεζε, νξεηβαηηθφ ζθη). 

4. Δθαξκνγή ησλ 2 θαη 3 ζε παηδηά θαη παηδηθέο νκάδεο. 
5. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε νξγαλσκέλεο δηάζσζεο επηβαηψλ ελαέξησλ 

αλαβαηήξσλ ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ. 
6. Καηαζηαηηθφ θαη ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηεο ΔΟΟΑ. 
7. ρεηηθή ειιεληθή, επξσπατθή θαη δηεζλήο λνκνζεζία. 

 
Γ. Δπηπιένλ πξαθηηθή εθπαίδεπζε: 
 

1. Δθπαίδεπζε ελειίθσλ: ν ελήιηθαο εθπαηδεπφκελνο σο κέινο κηαο 
θνηλσληθά εππαζνχο νκάδαο. 

2. Οξγάλσζε νδήγεζεο αηφκσλ ή νκάδσλ ζε φια ηα πεδία (ρηφλη, πάγνο, 
βξάρνο, μεξφ έδαθνο) θαη κε φιεο ηηο ηερληθέο (πεδνπνξία, αλαξξίρεζε, 
νξεηβαηηθφ ζθη). 

3. Οδήγεζε αηφκσλ ή νκάδσλ ζε φια ηα πεδία (ρηφλη, πάγνο, βξάρνο, 
μεξφ έδαθνο) θαη κε φιεο ηηο ηερληθέο (πεδνπνξία, αλαξξίρεζε, 
νξεηβαηηθφ ζθη). 

4. Γηαρείξηζε αηφκσλ ή νκάδσλ ζε φια ηα πεδία (ρηφλη, πάγνο, βξάρνο, 
μεξφ έδαθνο) θαη κε φιεο ηηο ηερληθέο (πεδνπνξία, αλαξξίρεζε, 
νξεηβαηηθφ ζθη). 

5. Δθαξκνγή ησλ 2, 3 θαη 4 ζε παηδηά θαη παηδηθέο νκάδεο. 
6. Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε νξγαλσκέλεο δηάζσζεο επηβαηψλ ελαέξησλ 

αλαβαηήξσλ ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ. 
 
Πξόγξακκα 
Η ζρνιή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εθδειψζεηο: 
 
1. Δθδειψζεηο γλσξηκίαο θαη απνινγηζκνχ. 
2. Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 25 σξψλ. 
3. Δμεηάζεηο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 εκεξψλ. 
 
Υξνληθφ εχξνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρνιήο: 
 
1. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη αββαηνθχξηαθα, ην κέγηζην 10 εβδνκάδεο. 
2. Αλ ηα καζήκαηα γίλνληαη ζε ζπλερφκελεο εκέξεο, ην κέγηζην 40 εκέξεο. 
3. ε θάζε πεξίπησζε νη κέγηζηεο ζπλερφκελεο εκέξεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα είλαη 3. 
 
Παξάηαζε ρξνληθνχ εχξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ζρνιήο: θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο 
ζηελ ΔΟΟΑ. 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
15 ζπκκεηέρνληεο. 
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Σόπνο Γηεμαγωγήο 
ε θαηάιιεια πεδία. 
 
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
Οη ζπκκεηέρνληεο: 
 
1. Έρνπλ θαιή πγεία βεβαησκέλε απφ ηαηξφ. 
2. Δίλαη κέιε ζσκαηείνπ ΔΟΟΑ. 
3. Έρνπλ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 
4. Έρνπλ απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ ρνιή Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαζίαο θαη 

Δθπαηδεπηψλ Οξεηβαηηθνχ θη ηεο ΔΟΟΑ. 
5. Δπηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο 

ρνιέο Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο, Οξεηβαζίαο θαη Οξεηβαηηθνχ θη. 
 
Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε. Οη ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο είλαη νη πην θάησ: 
 
1. πλερήο αμηνιφγεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ζρνιήο απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Δθπαηδεπηή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηψλ. 

Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 80%.  

2. Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γλψζεσλ. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο: 10%.  

3. Σειηθή γξαπηή εξγαζία. Πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 10%.  

 
Διάρηζηε βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 
αμηνιφγεζεο: 50%. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο: 75%. 
 
Δθπαηδεπηέο 
ηε ρνιή Οδεγψλ Βνπλνχ ηεο ΔΟΟΑ δηδάζθνπλ Οδεγνί Βνπλνχ ηεο ΔΟΟΑ 
πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθή δξάζε Οδεγνχ Βνπλνχ ηα ηειεπηαία 5 έηε, 
ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξψλ ζε ρνιέο ηεο ΔΟΟΑ θαη ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξψλ ζε 
νδήγεζε αηφκσλ ή νκάδσλ ζην βνπλφ. Σε ρνιή Οδεγψλ Βνπλνχ 
νξγαλψλνπλ θαη δηεπζχλνπλ σο Τπεχζπλνη Δθπαηδεπηέο νη αλσηέξσ 
εθπαηδεπηέο νη νπνίνη, επηπξνζζέησο, έρνπλ εθπαηδεπηηθή δξάζε, 
θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΔΟΟΑ, ηα ηειεπηαία 15 έηε, ηνπιάρηζηνλ 10 εκεξψλ ζε 
ρνιέο Οδεγψλ Βνπλνχ. Οη εθπαηδεπηέο έρνπλ θπζηθή θαηάζηαζε θαη 
ηθαλφηεηα επαξθή γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ. 
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Βιέπε άξζξν Δ9. 
 
Πηζηνπνίεζε 
ηνπο απφθνηηνπο ε ΔΟΟΑ ρνξεγεί δίπισκα επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ε 
νπνία πηζηνπνηεί ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ (βιέπε 
Παξάξηεκα VΙ). 
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ΑΡΘΡΟ Δ8 – Δπηκόξθωζε Βνεζώλ, Δθπαηδεπηώλ θαη 
Οδεγώλ Βνπλνύ 

 
θνπόο 
θνπφο  ηεο  επηκφξθσζεο  είλαη ε αλαλέσζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ 
ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
 
ηόρνη 
Οη ζηφρνη ηεο ζρνιήο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο:  
 
1. Να γλσξίδνπλ θαη λα είλαη ηθαλνί λα εθαξκφδνπλ ηηο λεφηεξεο ηερληθέο 

πξψησλ βνεζεηψλ. 
2. Να γλσξίδνπλ θαη λα είλαη ηθαλνί λα εθαξκφδνπλ ηηο λεφηεξεο νξεηβαηηθέο 

θαη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. 
 
Γηδαθηέα ύιε 
1. Πξψηεο βνήζεηεο. 
2. Νεφηεξεο νξεηβαηηθέο ή/θαη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο.  
 
Πξόγξακκα 
Η επηκφξθσζε δηαξθεί απφ 1 έσο 2 εκέξεο (8 έσο 16 ψξεο). 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ 
24 ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ επηκφξθσζε ζηηο Πξψηεο Βνήζεηεο. Γηα ηα 
ππφινηπα επηκνξθσηηθά αληηθείκελα δελ ππάξρεη φξην. 
 
Σόπνο Γηεμαγωγήο 
ε θαηάιιεινπο ρψξνπο. 
 
Αμηνιόγεζε 
Η αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αθνξά κφλν ζηηο Πξψηεο Βνήζεηεο.  
 
Γηθαηνινγεηηθά 
Γίπισκα Βνεζνχ Δθπαηδεπηή ή Δθπαηδεπηή ή Οδεγνχ Βνπλνχ ηεο ΔΟΟΑ. 
 
Πηζηνπνίεζε 
ηνπο απφθνηηνπο ηεο επηκφξθσζεο ζηηο Πξψηεο Βνήζεηεο ρνξεγείηαη 
βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο.  
 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ επηκφξθσζε ρνξεγείηαη βεβαίσζε 
παξαθνινχζεζεο (βιέπε Παξάξηεκα Ι). 
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ΑΡΘΡΟ Δ9 - Γηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηεο ΔΟΟΑ πξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ ζρνιψλ ησλ Άξζξσλ Δ1-Δ7 είλαη ηα εμήο: 
 
1. Πξφγξακκα ζρνιήο. 
2. Γηα θάζε εθπαηδεπηή: 

i. Γίπισκα εθπαηδεπηή ζρνιήο ηεο ΔΟΟΑ. 
ii. Βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο επηκφξθσζεο Πξψησλ 

Βνεζεηψλ ζε ηζρχ ηεο ΔΟΟΑ. 
iii. Βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο επηκφξθσζεο ζε ηζρχ ηεο ΔΟΟΑ. 
iv. Ιαηξηθή βεβαίσζε απφ θαξδηνιφγν ή παζνιφγν, πνπ λα έρεη εθδνζεί 

ην ηειεπηαίν έηνο απφ ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα 
αλαθέξεη φηη ν ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα αζθήζεη αζιεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα. 

v. Βεβαίσζε αζθάιηζεο έλαληη αηπρήκαηνο. 
 

3. Γηα θάζε εθπαηδεπφκελν: 
i. Αίηεζε/δήισζε ζπκκεηνρήο ζηε ζρνιή (βιέπε Παξάξηεκα ΙI). 
ii. Ιαηξηθή βεβαίσζε απφ θαξδηνιφγν ή παζνιφγν, πνπ λα έρεη εθδνζεί 

ην ηειεπηαίν εμάκελν απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη 
λα αλαθέξεη φηη ν ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα αζθήζεη αζιεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα. 

iii. Φσηνγξαθία ηαπηφηεηαο. 
iv. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 
v. Φσηνηππία δηπισκάησλ ζρνιψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζηε ζρνιή. 
vi. Απαηηνχκελε δξάζε, φπσο απηή έρεη θαηαηεζεί ζηελ ΔΟΟΑ. 
vii. Βεβαίσζε αζθάιηζεο έλαληη αηπρήκαηνο. 

 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηεο ΔΟΟΑ ακέζσο κεηά 
ηε ιήμε ηεο ζρνιήο είλαη ηα εμήο: 
 
1. Έγγξαθν απνινγηζκνχ ζρνιήο (βιέπε Παξάξηεκα ΙΙI). 
2. Έγγξαθν γξαπηήο εμέηαζεο γλψζεσλ αμηνιφγεζεο θάζε ζπκκεηέρνληα, 

πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο επηκέξνπο αμηνινγήζεηο ηνπ. 
3. Έγγξαθν θαηαγξαθήο πξαθηηθήο εμέηαζεο δεμηνηήησλ (βιέπε Παξάξηεκα 

ΙV). 
4. Έγγξαθα αλαηξνθνδφηεζεο (αμηνιφγεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, βιέπε Παξάξηεκα V). 
 
Ο Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηήο ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα κεηά ηελ 
θαηάζεζή ηνπο ζηε γξακκαηεία ηεο ΔΟΟΑ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 
 
 

ΔΟΟΑ 

 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΔΠΙΣΤΥΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

 

Βεβαηψλεηαη φηη ν 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΔΛΔΚΟ  

ηνπ Μηραήι 

παξαθνινχζεζε επηηπρψο  

ΥΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΥΗΗ ΒΡΑΥΟΤ ΑΡΥΑΡΙΩΝ  

πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ ΔΟ Αζελψλ ην έηνο 2021 

Αξ. βεβαίσζεο: 125 

Ηκεξνκελία έθδνζεο: 11 Μαξηίνπ 2021 

 

Ο πξφεδξνο ηεο ΔΟΟΑ        Ο Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηήο 

 

      Γ. Γεσξγίνπ      Ν. Γεσξγφπνπινο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI   
 

Αίηεζε/δήιωζε ζπκκεηνρήο 
ρνιή:  
σκαηείν πνπ δηνξγαλψλεη ηε ζρνιή: 
σκαηείν αηηνχληνο:  
Αξηζκφο κεηξψνπ εγγξαθήο ζην ζσκαηείν: 
Ο/Η: 

Δπψλπκν (φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ ηαπηφηεηα): 
Όλνκα (φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ ηαπηφηεηα): 
Όλνκα παηξφο (φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ ηαπηφηεηα): 
Πεξηνρή δηακνλήο: 
Ηιηθία (εηψλ): 
Δπάγγεικα: 
Ιδηαηηεξφηεηεο πγείαο: 
Γπζθνιίεο κάζεζεο: 
Κηλεηφ ηειέθσλν: 
Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail): 
ηνηρεία ζπγγελνχο γηα επηθνηλσλία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο: 

i. Ολνκαηεπψλπκν: 
ii. πγγέλεηα κε ην ζπκκεηέρνληα: 
iii. Ηιηθία (εηψλ): 
iv. Κηλεηφ ηειέθσλν:    

Γειψλσ φηη:  
1. Έρσ ιάβεη γλψζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο αλσηέξσ ζρνιήο 

θαη επηζπκψ λα ζπκκεηέρσ.  
2. Έρσ ιάβεη γλψζε θαη απνδέρνκαη φηη ε νξεηβαζία, ε αλαξξίρεζε θαη ην 

νξεηβαηηθφ ζθη είλαη επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο ή αθφκε θαη ην ζάλαην. Έρσ 
ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη έρσ απνδερηεί  ηνλ θίλδπλν ζηνλ νπνίν ζέησ ηνλ 
εαπηφ κνπ θαη είκαη ππεχζπλνο γηα ηελ εκπινθή κνπ θαη γηα ηηο δηθέο κνπ 
πξάμεηο. Απαιιάζζσ ηνπο δηνξγαλσηέο απφ θάζε επζχλε ζε πεξίπησζε 
αηπρήκαηνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα. 

3. Γελ έρσ θάπνην πξφβιεκα πγείαο πνπ αληελδείθλπηαη ζηελ αζθαιή 
δηεμαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο φπσο ελδεηθηηθά θαξδηναγγεηαθέο παζήζεηο, 
επηιεςία, ζθνηνδίλεο, πςνθνβία, ηιίγγνπο, δπζθνιίεο ηζνξξνπίαο, θηλεηηθέο 
δπζθνιίεο, εμάξηεζε απφ αιθνφι ή λαξθσηηθέο νπζίεο, ςπρηθέο 
δηαηαξαρέο, δηαβήηε, κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο. 

4. Έρσ ιάβεη γλψζε θαη απνδέρνκαη φηη ν ππεχζπλνο ηεο ζρνιήο έρεη ην 
δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ εθπαίδεπζε θάπνηνπ ζπκκεηέρνληα πνπ δελ 
ζπκκνξθψλεηαη ζηηο νδεγίεο ησλ εθπαηδεπηψλ ή θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ δσή ηνπ ίδηνπ ή ησλ 
ππνινίπσλ. 

5. Έρσ ιάβεη γλψζε φηη ηα παξαπάλσ πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζήο κνπ θαη 
ζπλαηλψ.   

 
Ηκεξνκελία:  
 
Τπνγξαθή: 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI 
 
 

Απνινγηζκόο ρνιήο 
 
ρνιή: 
 
σκαηείν πνπ δηνξγαλψλεη ηε ρνιή:  
 
Υξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο ζρνιήο:  
 
Απφ  .. ../.. ../.. ..  έσο .. ../.. ../.. ... 
 
Ηκεξνκελία θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζρνιήο ζηελ ΔΟΟΑ: ..../.. ../.... 
 
ηειέρωζε ζρνιήο 

 
1. Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηή:      

Σίηινο:  
 
2. Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηή:     

Σίηινο:  
 
. 
. 

 
 
Αλαιπηηθό πξόγξακκα 
 
1. Βνπλφ/πεδίν/ρψξνο: 

Υξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο εθδήισζεο: Απφ  ..../..../.... έσο ..../..../.... 
Αξηζκφο εθπαηδεπνκέλσλ: 
Δθπαηδεπηέο (επψλπκν):  
Γηδαρζείζα χιε - ζεσξία:  
πλνιηθή δηάξθεηα ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο (ζε ψξεο): 
Γηδαρζείζα χιε - πξαθηηθή:  
πλνιηθή δηάξθεηα πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο (ζε ψξεο): 
 

2. Βνπλφ/πεδίν/ρψξνο: 
Υξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο εθδήισζεο: Απφ  ..../..../.... έσο ..../..../.... 
Αξηζκφο εθπαηδεπνκέλσλ: 
Δθπαηδεπηέο (επψλπκν):  
Γηδαρζείζα χιε - ζεσξία:  
πλνιηθή δηάξθεηα ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο (ζε ψξεο): 
Γηδαρζείζα χιε - πξαθηηθή:  
πλνιηθή δηάξθεηα πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο (ζε ψξεο): 
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Δπηηπρόληεο  
 
Αλαγξάθνληαη ην φλνκα, ην επψλπκν θαη ην παηξψλπκν φπσο αλαγξάθνληαη 
ζηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 
  

A/A Όλνκα Δπώλπκν Παηξώλπκν 

1    

2    

3    

θιπ.    

 
Ηκεξνκελία: 

 
 
 

Ο Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηήο (νλνκ/κν θαη ππνγξαθή): 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 
 

Γεληθή Αμηνιόγεζε Δθπαηδεπνκέλωλ 
 
ρνιή: 
 
σκαηείν πνπ δηνξγαλψλεη ηε ρνιή: 
 
Υξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο ζρνιήο: 
 
Απφ …./…/… έσο …/…/… 
 
 

 
  



 ε ι .  74 

 

IV.1 Γεληθή αμηνιόγεζε 
 

Κάζε εθπαηδεπφκελνο αμηνινγήζεθε κε άξηζηα ην βαζκφ 10. Διάρηζηε 
βαζκνινγία επηηπρίαο γηα θάζε έλαλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ήηαλ ε βαζκνινγία 5. 
Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο ήηαλ ε βαζκνινγία 7,5. 
 

Δίδνο αμηνιφγεζεο 

Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπνκέλσλ 

Πρ. 
Παπαλδξέ

νπ 
Νηθφιανο 

       

1 πλερήο αμηνιφγεζε 
απφ ηελ αξρή έσο ην 
ηέινο ηεο ζρνιήο απφ 

ηνλ Τπεχζπλν 
Δθπαηδεπηή κε ηε 
ζπλεξγαζία ησλ 

ππφινηπσλ 
εθπαηδεπηψλ. Πνζνζηφ 

επί ηεο ζπλνιηθήο 
βαζκνινγίαο: 60%. 

Πρ. 8 
 

       

2 Σειηθέο γξαπηέο 
εμεηάζεηο. Πνζνζηφ επί 

ηεο ζπλνιηθήο 
βαζκνινγίαο: 10% 

Πρ. 9        

3 Σειηθέο πξαθηηθέο 
εμεηάζεηο. Πνζνζηφ επί 

ηεο ζπλνιηθήο 
βαζκνινγίαο: 10% 

Πρ. 8,7 
 

       

4 Σειηθή γξαπηή εξγαζία. 
Πνζνζηφ επί ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 
10% 

Πρ. 7        

5 Σειηθή εμέηαζε 
κηθξνδηδαζθαιίαο. 
Πνζνζηφ επί ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 
10% 

Πρ. 8 
 

       

πλνιηθή βαζκνινγία Πρ. 8        
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IV.2 πλερήο αμηνιόγεζε 
 

Κάζε εθπαηδεπφκελνο αμηνινγήζεθε κε άξηζηα ην βαζκφ 10. Διάρηζηε 
βαζκνινγία επηηπρίαο ζε θάζε αληηθείκελν ήηαλ ην 5. Ωο άξηζηα 10 ζεσξήζεθε 
ε ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ησλ δεηνχκελσλ. Ωο 4 ζεσξήζεθε ε αλεπαξθήο 
εθηέιεζε, ε αδηθαηνιφγεηε επέθηαζε ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ε άγλνηα βαζηθψλ 
παξακέηξσλ αζθαιείαο. Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επηηπρίαο ήηαλ ε 
βαζκνινγία 7,5. 
 
Η βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ε εμήο: 

 

Γηδαρζείζα χιε πξαθηηθήο 
εθπαίδεπζεο 

Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπνκέλσλ 

Πρ. 
Παπαλδξένπ 

Νηθφιανο 

       

1 Πρ. Δθαξκνγή νξεηβαηηθήο 
δενληνινγίαο θαη εζηθήο. 

Πρ. 9,5        

θιπ.          

 

Μέζνο όξνο βαζκνινγίαο 
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IV.3 Σειηθέο πξαθηηθέο εμεηάζεηο 
 
Κάζε εθπαηδεπφκελνο αμηνινγήζεθε κε άξηζηα ην βαζκφ 10. Διάρηζηε 
βαζκνινγία επηηπρίαο ζε κία κφλν εμέηαζε ήηαλ ην 5. Ωο άξηζηα 10 
ζεσξήζεθε ε ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ησλ δεηνχκελσλ. Ωο 4 ζεσξήζεθε ε 
αλεπαξθήο εθηέιεζε, ε αδηθαηνιφγεηε επέθηαζε ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ε 
άγλνηα βαζηθψλ παξακέηξσλ αζθαιείαο. Διάρηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία 
επηηπρίαο ήηαλ ε βαζκνινγία 7,5. 
 
Η βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη ε εμήο:  

 

Δμεηαζηέα χιε 

Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπνκέλσλ 

Πρ. 
Παπαλδξένπ 

Νηθφιανο 

       

1 Π.ρ. Απηνδηάζσζε 
επηθεθαιήο 
ζρνηλνζπληξφθνπ κεηά απφ 
πηψζε ηνπ, ν νπνίνο 
βξίζθεηαη αλαίζζεηνο πάλσ 
απφ ην ξειέ ζε απφζηαζε ε 
νπνία δελ επηηξέπεη ηελ 
απιή θαζέιθπζή ηνπ ζην 
ξειέ. 

Πρ. 7,8        

2 Π.ρ. Σερλεηή αλαξξίρεζε 
κε ρξήζε πξνζσξηλψλ 
αζθαιεηψλ. 

Πρ. 9,8        

θιπ.          

 Μέζνο όξνο βαζκνινγίαο Πρ. 8,7        

 

Ηκεξνκελία: 
 
 
 

Ο Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηήο (νλνκ/κν θαη ππνγξαθή): 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 
 

Αμηνιόγεζε Δθπαίδεπζεο 
 

ρνιή: 
 
σκαηείν πνπ δηνξγαλψλεη ηε ζρνιή: 
 
Υξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο ζρνιήο: 
 
Απφ …./…/… έσο …/…/… 
 
αο επραξηζηνχκε γηα ηνλ ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηά ζαο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξψζεηε απηήλ ηελ γξαπηή αμηνιφγεζε. Η ζπλεηζθνξά ζαο είλαη 

ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε παξερφκελε εθπαίδεπζε ζην κέιινλ.  

 

Παξαθαινχκε βαζκνινγείζηε παξαθάησ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ηνπο 

εθπαηδεπηέο ζαο, ζεκεηψλνληαο κε ην ζχκβνιν "✓" ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

πνπ ζαο εθθξάδεη πην πνιχ, επηιέγνληαο κία απφ ηηο πέληε επηινγέο, ζηελ 

θιίκαθα πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

 

1 

ε Διάρηζην  

Βαζκφ ή 

Καζφινπ 

2 

ε Μηθξφ 

Βαζκφ 

3 

ε Μέηξην 

Βαζκφ 

4 

ε Μεγάιν 

Βαζκφ 

5 

ε Πνιχ 

Μεγάιν 

Βαζκφ 

 

 

Οξγάλσζε θαη δηεμαγσγή εθπαίδεπζεο 1 2 3 4 5 

1 Οξγάλσζε εθπαίδεπζεο απφ ην ζσκαηείν ή ηελ ΔΟΟΑ      

2 Υψξνη ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο      

4 Δθπαηδεπηηθά κέζα θαη πιηθφ (ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ, έληππνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θιπ.) 

     

5 Δμνπιηζκφο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο      

6 Καιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ      

7 Δθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα      
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Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηήο: (νλνκαηεπψλπκν) 1 2 3 4 5 

1 Πιεξφηεηα γλψζεο θαη ηθαλφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηή ζηα 

αληηθείκελα εθπαίδεπζεο 

     

2 Αξηηφηεηα πξνεηνηκαζίαο & νξγάλσζεο ηεο ζρνιήο      

3 Καηάιιειε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή, πιεξφηεηα θάιπςεο ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο χιεο 

     

4 Παξνπζίαζε χιεο κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα       

5 πδήηεζε επί ηεο χιεο κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο/επηθνηλσλία εθπαηδεπηή κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο  

     

6 Δπίδεημε ησλ απαηηνχκελσλ ρεηξηζκψλ κε αθξίβεηα θαη 

ζαθήλεηα  

     

7 Δλζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ      

8 Δληνπηζκφο θαη δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

     

10 εβαζκφο θαη ακεξνιεςία απέλαληη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο  

     

11 Γεληθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηή        
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Δθπαηδεπηήο ή Βνεζφο Δθπαηδεπηήο: (νλνκαηεπψλπκν) 1 2 3 4 5 

1 Πιεξφηεηα γλψζεο θαη ηθαλφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηή ζηα 

αληηθείκελα εθπαίδεπζεο 

     

2 Παξνπζίαζε χιεο κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα       

3 πδήηεζε επί ηεο χιεο κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο/επηθνηλσλία εθπαηδεπηή κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο  

     

4 Δπίδεημε ησλ απαηηνχκελσλ ρεηξηζκψλ κε αθξίβεηα θαη 

ζαθήλεηα  

     

5 Δλζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ      

6 Δληνπηζκφο θαη δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

     

7 εβαζκφο θαη ακεξνιεςία απέλαληη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο  

     

8 Γεληθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηή        

 

 

 
Δπραξηζηνχκε γηα ηνλ ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηά ζαο, 

 
 
 

O ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο 
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ΠΑΡΑΣΗΜΑ VI 
 

 

ΔΟΟΑ 

 

ΓΙΠΛΩΜΑ 

 

Βεβαηψλεηαη φηη ν 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΔΛΔΚΟ  

ηνπ Μηραήι 

παξαθνινχζεζε επηηπρψο  

ρνιή Βνεζψλ Δθπαηδεπηψλ Αλαξξίρεζεο Βξάρνπ 

πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ ΔΟΟΑ ην έηνο 2021 θαη αλαθεξχρηεθε 

ΒΟΗΘΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΑΝΑΡΡΙΥΗΗ ΒΡΑΥΟΤ  

κε ηελ απφθαζε 1005/17-02-2021 ηνπ Γ.. ηεο ΔΟΟΑ 

Αξ. Γηπιψκαηνο: 125 

Ηκεξνκελία έθδνζεο: 11 Μαξηίνπ 2021 

  

  Ο πξφεδξνο ηεο ΔΟΟΑ       Ο ππεχζπλνο Δθπαηδεπηήο 

  

          Γ. Γεσξγίνπ             Ν. Γεσξγφπνπινο 


