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ΧΟΛΗ ΙΣΙΟΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΑ ΡΟΔΟΤ 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
 

Α. ΕΓΓΡΑΦΕ 
 

 Θ εγγραφι των υποψθφίων μακθτϊν τθσ χολισ γίνεται με τθν υπογραφι τθσ 

ςχετικισ αίτθςθσ και τθν καταβολι του ςυνολικοφ ποςοφ των χρθμάτων 

(400€) 

 
 

Β. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ  
 

 Λίγεσ μζρεσ πριν τθν ζρναξθ των μακθμάτων, ςτο κτίριο του ΑΙΑΘΡ ςτο 

Ηζφυρο (Δίπλα από τθ νζα Μαρίνα), κα γίνει ςυγκζντρωςθ γνωριμίασ των 

μακθτϊν τθσ χολισ 
 

 τθ ςυγκζντρωςθ αυτι κα δοκοφν τα βιβλία ςτουσ μακθτζσ και κα γίνει θ 

ςυγκρότθςθ των πλθρωμάτων των ςκαφϊν για τα πρακτικά μακιματα 
 

 Θ επιλογι τθσ θμζρασ των πρακτικϊν μακθμάτων (άββατο – Κυριακι), που κα 

δθλϊςετε με τθν ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ δεν είναι δεςμευτικι για τθ χολι. Θ 

ςυγκρότθςθ των πλθρωμάτων κα γίνει με βάςθ τισ κζςεισ που είναι διακζςιμεσ, 

ςυνυπολογίηοντασ κατά το δυνατόν τθν επιλογι ςασ 
 

 Μζχρι μια εβδομάδα πριν τθν ζρναρξθ των μακθμάτων, εκτόσ από τθν 

εξόφλθςθ των 400€, οι μακθτζσ τθσ ςχολισ κα πρζπει να προςκομίςουν για 

τθν εγγραφι τουσ: 
 

 Αίτθςθ υπογεγραμμζνθ 
 
 

 Βεβαίωςθ γιατροφ (πακολόγου, καρδιολόγου ι γενικισ ιατρικισ) ότι 

δφνανται να κάνουν ιςτιοπλοΐα 

 

 Φωτογραφία ςε ψθφιακι μορφι. Μπορεί να παραδοκεί με τα υπόλοιπα 

δικαιολογθτικά ςε cd ι να αποςταλεί ςτο asiathr1989@gmail.com

asiathr1989@gmail.com
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Γ. ΜΑΘΗΜΑΣΑ 
 
 

 Θ διάρκεια των μακθμάτων είναι δίμθνθ. Σα μακιματα – πρακτικά και 

κεωρθτικά κα πραγματοποιθκοφν τον Οκτϊβρθ, τον Νοζμβριο και κα 

ολοκλθρωκοφν ςτισ αρχζσ του Δεκεμβρίου. 
 

 Σα κεωρθτικά μακιματα κα γίνονται για όλουσ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα 

που κα ςασ ανακοινωκεί, κάκε άββατο απόγευμα και κάποιεσ εμβόλιμεσ 

Σετάρτεσ (απόγευμα επίςθσ), ςτθν αίκουςα του κτιρίου του ΑΙΑΘΡ ςτο 

Ηζφυρο 
 

 Ζχετε δικαίωμα για μζχρι τρεισ (3) απουςίεσ από τα κεωρθτικά μακιματα 
 

 Σα πρακτικά μακιματα κα γίνονται πάνω ςτο ςκάφοσ, ανάλογα με το 

πλιρωμα, άββατο και Κυριακι μεταξφ 08:45 και 14:00. Σα ςκάφθ αναχωροφν 

από τθν Νζα μαρίνα Ρόδου 
 

 Ζχετε δικαίωμα για μζχρι δυο (2) απουςίεσ από τα πρακτικά μακιματα 

 

 
Δ. ΕΞΕΣΑΕΙ – ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΣΑΞΙΔΙ - ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ 

 

 το τζλοσ των μακθμάτων κα πραγματοποιθκεί διιμερο εκπαιδευτικό ταξίδι με 

διανυκτζρευςθ ςτθ φμθ. Θ θμερομθνία κα ανακοινωκεί ζγκαιρα. Σο ταξίδι 

είναι υποχρεωτικό. 
 

 Οι τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ κα πραγματοποιθκοφν τον Δεκζμβριο ςε 

θμερομθνία που κα ανακοινωκεί ζγκαιρα 
 

 ε περίπτωςθ που κάποιοσ μακθτισ δεν πετφχει ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ, 

ακολουκεί επανεξζταςθ ςε θμερομθνία που κα ανακοινωκεί ζγκαιρα 
 

 Σον Ιανουάριο, κα γίνει τελετι (παράλλθλα με τθν κοπι τθσ βαςιλόπιτασ του 

ςυλλόγου) για τθν απονομι των διπλωμάτων ςτουσ επιτυχόντεσ τθσ χολισ 

 
 

Για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία – διευκρίνιςθ επικοινωνιςτε με τον Τπεφκυνο 

τθσ χολισ Κωνςταντινίδθ Γιϊργο, τθλ 6978110004, email: asiathr1989@gmail.com 

asiathr1989@gmail.com

