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Διαδικασίες εκπαίδευσης εκπαιδευτών 
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πρέπει να είναι ενήμεροι για τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και τις 
εξετάσεις των σεμιναρίων 
Οι επιτυχόντες εκπαιδευτές πρέπει να καταχωρούνται στην ΕΟΥΔΑ και να εξοφλούν την 
συνδρομή πιστοποίησης και τη ετήσια ανανέωση για να διατηρούν το δικαίωμα εκπαίδευσης. 
Οι εκπαιδευτές οφείλουν να τηρούν τις Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών Ελεύθερης Κατάδυσης και 
τον Κώδικας Δεοντολογίας όπως αυτοί διαμορφώνονται από την ΕΟΥΔΑ 
Οι εκπαιδευτές οφείλουν να τηρούν τις Διαδικασίες ασφάλειας και τις διαδικασίες διασφάλισης 
ποιότητας όπως αυτές διαμορφώνονται από τους κανονισμούς εκπαίδευσης. 
Τα σχολεία εκπαιδευτών οργανώνονται από εκπαιδευτή-ες 3***αστέρων. Οι εξετάσεις 
εκπαιδευτών οργανώνονται από την ΕΟΥΔΑ. 
Οι υποψήφιοι για τα επίπεδα εκπαιδευτής 1* και 2** μετά το  πέρας του σχολείου  δίνουν 
εξετάσεις σε άλλον διαφορετικό εκπαιδευτή-εξεταστή 3*** ορισμένο από την ΕΟΥΔΑ και 
εκπρόσωπο του ΔΣ για να κριθούν ως επιτυχόντες η μη.  
Για το επίπεδο εκπαιδευτής 3*** οι υποψήφιοι εξετάζονται από 2 άλλους εκπαιδευτές-εξεταστές 
3***αστέρων ορισμένους από την ΕΟΥΔΑ και εκπρόσωπο του ΔΣ  για να κριθούν ως 
επιτυχόντες η μη.  
Οι εξετάσεις γίνονται  τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος Μάιο και Οκτώβριο. Τις εξετάσεις 
επιβλέπει εκπρόσωπος ορισμένος από το ΔΣ. 
Αποτυχία υποψηφίου εκπαιδευτή να ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις απαιτούμενες επιδόσεις 
σημαίνει αποτυχία και αυτόματα οδηγεί σε μη πιστοποίηση. 
Αποτυχών εκπαιδευτής μπορεί να επανέλθει ως υποψήφιος σε σχολείο μετά την παρέλευση 
εξαμήνου.  

Ο υποψήφιος Εκπαιδευτής Ελεύθερης Κατάδυσης 1*Star, πρέπει να είναι πιστοποιημένος στην 
παροχή Πρώτων Βοηθειών και στην Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη (BLS) 
Ο υποψήφιος Εκπαιδευτής Ελεύθερης Κατάδυσης 2** star πρέπει να είναι πιστοποιημένος στην 
παροχή  Καρδιοπνευμονικής   Ανάνηψης και Παροχής Πρώτων Βοηθειών(BLS) 
Έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) σχολεία ελεύθερης   κατάδυσης 1* και 2* star 
Έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες πιστοποίησης για τουλάχιστον 40 μαθητές 1* και 2*καθώς και 
10 μαθητές από άλλα επίπεδα. 

Ο υποψήφιος Εκπαιδευτής Ελεύθερης Κατάδυσης 3*** star πρέπει να είναι πιστοποιημένος 
Εκπαιδευτής Παροχής Πρώτων Βοηθειών και καρδιοπνευμονικής Ανάνηψης (BLS). 
Πρέπει να έχει πιστοποιήσει περισσότερο από 100 μαθητές από όλα τα επίπεδα, πριν τη 
συμμετοχή του σε σχολείο  Εκπαιδευτών Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 3*** Star 
Πρέπει να έχει συμμετάσχει καθ’ ολοκληρίαν τουλάχιστον σε 2 σχολεία εκπαιδευτών ελεύθερης 
κατάδυσης σαν βοηθός και να έχει κριθεί επιτυχών από τον εκπαιδευτή του. 
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές 3*** αστέρων εξετάζονται σε όλα τα θεωρητικά και πρακτικά θέματα 
των κανονισμών εκπαίδευσης όλων των επιπέδων. 
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Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών Ελεύθερης Κατάδυσης – Κώδικας Δεοντολογίας 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να διαθέτει διεύθυνση e-mail για την άμεση επικοινωνία με την ΕΟΥΔΑ. 

Να ενημερώνει έγκαιρα για την μεταβολή των προσωπικών του στοιχείων. 

Να φροντίζει για την έγκαιρη τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής και του πιστοποιητικού 
υγείας. 

Να ενημερώνει την ΕΟΥΔΑ για την έναρξη κάθε σχολείου αποστέλλοντας e-mail με ονόματα 
διευθύνσεις και τηλέφωνα των μαθητών. 

Η αίτηση για πιστοποίηση και έκδοση πτυχίου πρέπει να γίνεται εντός 10 ημερών από την 
ημερομηνία λήξης του σχολείου με το προβλεπόμενο εντυπο. 

Η έκδοση πτυχίου είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές του σχολείου που 
πραγματοποιήθηκε με το σύστημα της ΕΟΥΔΑ-CMAS. 

Σε κάθε σχολείο θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των μαθητών εντός και 
εκτός θαλάσσης – πισίνας. Πάντοτε λαμβάνετε συντηρητικές αποφάσεις ελαχιστοποιώντας τους 
κινδύνους. 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι πιστοποιημένος, άρτια καταρτισμένος και ικανός στις πρώτες 
βοήθειες και την ΚΠΑ με πτυχίο σε ισχύ. 

Ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει την ευθύνη της καλής φυσικής του κατάστασης για τις ανάγκες της 
εκπαίδευσης στην ελεύθερη κατάδυση. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε επιπέδου πρέπει να ακολουθείται πιστά χωρίς παρεκλίσεις 
στην θεωρία ή τις πρακτικές. 

Επιδεικνύετε επαγγελματική συμπεριφορά σε όλες τις δραστηριότητές σας που σχετίζονται με 
την ελεύθερη κατάδυση. 

Μην κατακρίνετε άλλους ελεύθερους δύτες ή εκπαιδευτές της ΕΟΥΔΑ ή το ίδιο το εκπαιδευτικό 
σύστημα. 

Οποιαδήποτε παρατήρηση σχετικά με το σύστημα εκπαίδευσης ή τους κανονισμούς πρέπει να 
αποστέλλεται γραπτώς και μόνο στην ανάλογη επιτροπή με κοινοποίηση στην επιτροπή 
άπνοιας. 

Ο εκπαιδευτής οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την επιτροπή άπνοιας για οποιαδήποτε 
παραβίαση του κανονισμού υποπέσει στην αντίληψή του. 
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Η ΕΟΥΔΑ για τον έλεγχο ης ποιότητας, των διαδικασιων εκπαιδευσης και των 
διαδικασιών ασφαλείας, αποστέλλει ερωτηματολόγιο για τον έλεγχο της τήρησης των 
διαδικασιών εκπαίδευσης στους μαθητές οι οποίοι οφείλουν να το στείλουν 
συμπληρωμένο. 

Η παράβαση των κανονισμών αναφέρεται στο ΔΣ της ΕΟΥΔΑ και επιφέρει: 

1. Έγγραφη επίπληξη

2. Αναστολή δικαιώματος εκπαίδευσης

3. Οριστική ανάκληση δικαιώματος εκπαίδευσης

Η ΕΟΥΔΑ έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τις αποφάσεις αυτές στα μέσα έντυπης ή 
ηλεκτρονικής μαζικής εποικοινωνίας και στο διαδύκτιο. 
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