ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Α.

1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 Αντίγραφα α) πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σχολής Γ.Γ.Α και β) ειδικότητας ή Διπλώματος UEFA A ή Β.
 Πιστοποιητικό Υγείας* από δημόσιο νοσοκομείο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό υγείας που έχει εκδοθεί από
δημόσιο νοσοκομείο κράτους μέλους της Ε.Ε. To πιστοποιητικό Υγείας περιλαμβάνει α) Ακτινογραφία
πνευμόνων, β) Γνωμάτευση παθολόγου, γ) Γνωμάτευση ψυχιάτρου.
Προσοχή: στα ιατρικά δικαιολογητικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και όχι η αποστολή της ακτινογραφίας
 Έκδοση e-paravolo - Απόδειξη κατάθεσης –απλό φωτοαντίγραφο- εκατόν σαράντα επτά (147,00 € ) ευρώ
σε Δ.Ο.Υ. στο φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419. Κωδικός Παράβολου 1414.
 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης** (Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ.ΠΟ.A. -ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος
του/ της ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο)
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ.ΠΟ.A. -ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.
 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών
 Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών

2. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Δωρεάν)
Στο νοσοκομείο μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού στο τηλ. 14970 για Παθολόγο και Ψυχίατρο για τις
γνωματεύσεις.
Από τον Παθολόγο ζητάμε να μας γράψει και ένα παραπεμπτικό για Ακτινογραφία Θώρακος.
Καλούμε το ΙΚΑ στο τηλ. 2221066177 και κλείνουμε ραντεβού για την Ακτινογραφία Θώρακος και την
γνωμάτευση.
Φυσικά μπορείτε να πάτε σε ιδιώτη γιατρό αλλά θα πληρώσετε !!!!

3. Έκδοση e-paravolo
Πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα e-Paravolo - | Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

ή Πατάμε εδώ κρατώντας το πλήκτρο ctrl πατημένο
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm?fbclid=IwAR0QVPf1Bwjdpsjcl2OpNBGFWJ9fb1B
OzBnVlHSaxxnMwYORA73Tfsw9qRg
και μεταφερόμαστε στην σελίδα Χορήγησης Παράβολου

Βάζουμε τον κωδ. 1414 , Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας….

Και στο τέλος πατάμε Υποβολή και έχουμε την Έκδοση Κωδ. Πληρωμής
π.χ. RF 1787 87488298……………

4. Αν έχουμε e-banking μπορούμε να μεταφερθούμε στην τράπεζά μας και να κάνουμε μεταφορά τα
147€ στον συγκεκριμένο κωδικό πληρωμής, πατώντας την επιλογή e-paravolo – Δημοσίων
Ταμείων, διαφορετικά θα πρέπει να πάμε σε ταμείο της τράπεζας.

Αποθηκεύουμε το αποδεικτικό πληρωμής γιατί θα το χρειαστούμε στην κατάθεση των
δικαιολογητικών στην πλατφόρμα της Γ.Γ.Α.

5. Αφού έχουμε τις 3 γνωματεύσεις και το αποδεικτικό πληρωμής παράβολου μαζί με τα άλλα
δικαιολογητικά τα σκανάρουμε και κάνουμε τα εξής:
Πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. – Επικοινωνία – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΥΠΟΔΟΧΗΣ……

Σύνδεση – Σύνδεση με TAXISNET

Στην συνέχεια Αίτηση – Συμπλήρωση Στοιχείων – Ανέβασμα Αρχείων/Δικαιολογητικών και Παραλαβή
Αρ. Πρωτοκόλλου.

Κατόπιν παρακολουθούμε την εξέλιξη της αίτησης.

