
 
 
 
 

ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ  
2016 

 
Ο ΕΟΣ Αθηνών σε συνεργασία µε τους ΕΟΣ Ηρακλείου και ΕΟΣ Χανίων, 
προκηρύσσει την οργάνωση Σχολής Ορειβατικού Σκι για το χειµώνα 2016.  
Συνεχίζοντας την πλούσια και πρωτοπόρα στον ελλαδικό χώρο παράδοση 
στην ορειβασία και την χιονοδροµία ο σύλλογος µας έρχεται να ανταποκριθεί 
στο ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον των φίλων του βουνού για το ορειβατικό 
σκι. Μετά από την περυσινή επιτυχηµένη διοργάνωση ο επανερχόµαστε µε το 
ίδιο ενθουσιώδες εκπαιδευτικό σχήµα, αλλά και µε νέες προσθήκες στο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε κύριο στόχο την διατήρηση του υψηλού επιπέδου 
όπως και τη συνεχόµενη ανανέωση και βελτίωση της εκπαιδευτικής 
µεθοδολογίας.  
Με την συµµετοχή έµπειρων και εξειδικευµένων στο αντικείµενο εκπαιδευτών 
φιλοδοξούµε να δώσουµε ώθηση και κίνητρο σε όσους εκδηλώνουν το 
ενδιαφέρον τους για το άθληµα. 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 
Το ορειβατικό σκι σε παγκόσµιο επίπεδο µετρά µακρά ιστορία και για 
πολλούς αποτελεί το πιο σύνθετο άθληµα βουνού καθώς απαιτεί τον 
συνδυασµό δεξιοτήτων και γνώσεων από όλα τα επιµέρους παρακλάδια των 
σπορ του βουνού. 
Στη χώρα µας το άθληµα σηµειώνει εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία χρόνια 
καθώς όλο και περισσότεροι σκιερ ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια των 
χιονοδροµικών κέντρων για να χαρούν την ελευθερία που τους δίνει το 
ανοιχτό πεδίο εκτός πίστας. Αντίστοιχα πολλοί ορειβάτες θέλουν να 
εµπλουτίσουν το πεδίο δράσης τους προσθέτοντας στις δραστηριότητες τους 
το στοιχείο της ταχύτητας και της συγκίνησης που προσφέρει το σκι. 
Στόχος της σχολής είναι να συναντήσει αυτές τις τάσεις και να µεταδώσει 
στους ενδιαφερόµενους τις γνώσεις απαραίτητες για την ασφαλή και ορθή 
άσκηση του αθλήµατος. Οι εκπαιδευτές µας εγγυώνται ότι µε το πέρας της 
σχολής οι συµµετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις βάσεις και την απαιτούµενη 
αυτονοµία ώστε να µπορούν µελλοντικά να χαίρονται και να εξελίσσουν το 
σπορ του ορειβατικού σκι. 
 
 

 
 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 

Όπως σε όλες τις εξειδικευµένες και τεχνικά απαιτητικές κατηγορίες των 
αθληµάτων βουνού η σωστή  γνώση των πρακτικών σε θέµατα ασφάλειας 
είναι ένα απαραίτητο και σηµαντικό στοιχείο. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάµε 
όµως είναι ότι πρωτεύοντα ρόλο για µας έχει η διασκέδαση. Στόχος µας είναι 
να εµποτίσουµε τους συµµετέχοντες µε όρεξη για άθληση και την επαφή µε τη 
φύση. Τον σεβασµό για τα βουνά, τους συνοδοιπόρους, τους συναθλητές, για 
το ίδιο το άθληµα.  
Για φέτος το 2016 αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στο επιθυµητό σχήµα 
των ενιαίων µαθηµάτων. Πιστεύουµε ότι τα πολυήµερα εντατικά προγράµµατα 
αποδίδουν περισσότερο σε ότι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία. Με τον 
τρόπο αυτό δεν χάνεται χρόνος (και χρήµα) για τις πολλαπλές µεταβάσεις και 
οι συµµετέχοντες εµβαθύνουν στην θεµατολογία µε την αδιάκοπη 
ανατροφοδότηση και εµπέδωση. Πάνω από όλα φιλοδοξούµε µέσα από την 
πολυήµερη συνύπαρξη στα πεδία και στα καταφύγια να δηµιουργηθούν νέοι 
δεσµοί συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων, ίσως και φιλίας που θα 
συνεχιστούν και µετά το τέλος του προγράµµατος. 

 
 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 
 
Η Σχολή διοργανώνεται από τον ΕΟΣ Αθηνών, σωµατείο µέλος της Ελληνικής 
Οµοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ). Πληρεί το πλαίσιο που 
ορίζει ο εκπαιδευτικός κανονισµός της ΕΟΟΑ και πιστοποιείται και ελέγχεται 
από αυτή για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή της. 
Οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωµα Σχολής Ορειβατικού Σκι της ΕΟΟΑ. 
Το δίπλωµα αποτελεί µία από τις προϋποθέσεις για να µπορεί να λάβει κανείς 
µέρος στην σχολή Οδηγών Βουνού της ΕΟΟΑ σε συνεργασία µε το σωµατείο 
Ελλήνων Οδηγών Βουνού (ΣΕΟΒ) 

 
 
 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ 
 
Παύλος Τσιαντός  
Διπλωµατούχος Εκπαιδευτής Ορειβασίας-Αναρρίχησης-Ορειβατικού Σκι, της 
Ελληνικής Οµοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) 
Οδηγός Βουνού (Ε.Ο.Ο.Α) µέλος Σωµατείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού. 
 
Γιώργος Ροκάς 
Διπλωµατούχος Εκπαιδευτής Ορειβασίας-Αναρρίχησης-Ορειβατικού Σκι, της 
Ελληνικής Οµοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.)  
Οδηγός Βουνού (Ε.Ο.Ο.Α) µέλος Σωµατείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού 
 
Γιώργος Κλαουδάτος  
Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Σκι και Αλπινισµού της Γαλλίας ( E.N.S.A ) 
Βοηθός Εκπαιδευτής της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης 
(Ε.Ο.Ο.Α.) 



 
Γιάννης Ποταµούσης 
Διπλωµατούχος Εκπαιδευτής Ορειβασίας-Αναρρίχησης-Ορειβατικού Σκι, της 
Ελληνικής Οµοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) 
Οδηγός Βουνού (Ε.Ο.Ο.Α) µέλος Σωµατείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 
 

 
Τετάρτη 3/2/16               
Πρώτη συνάντηση στα γραφεία του ΕΟΣ Αθηνών. Γνωριµία των 
συµµετεχόντων. Εισαγωγή στη θεµατολογία της σχολής. 
 
 
Τε/Πε/Πα/Σα/Κυ 17-21/2 (Πενταήµερο εντατικό πρόγραµµα) 
Παρνασσός   
      
Εξέταση & και πρακτική εξάσκηση στην περιφέρεια του χιονοδροµικού 
κέντρου 
 
Πρακτικές ορειβατικού σκι εκτός χιονοδροµικού κέντρου 
 
Θεωρητική ανάπτυξη θεµατολογίας µε υποστήριξη οπτικοακουστικού υλικού 
στο καταφύγιο Δέφνερ 
 
 
 
Τετάρτη 9/3/16  
Γραφεία ΕΟΣ Αθηνών – Θεωρητική προετοιµασία και οργάνωση του 
τετραηµέρου στα Λευκά Όρη 
 
 
 
Πα/Σα/Κυ/Δε 11-14/3 (Τετραήµερο εντατικό πρόγραµµα) 
Λευκά Όρη (Κρήτη)  
 
Πρακτικές ορειβατικού σε αλπικό πεδίο 
Μετάβαση στην αυτονοµία 
 
Θεωρητική ανάπτυξη θεµατολογίας µε υποστήριξη οπτικοακουστικού υλικού 
στα καταφύγια Καλέργη και Κατσιβέλη - “Χ. Χουλιόπουλος” 
 
 

 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2  γραφεία EOΣ ΑΘΗΝΩΝ  
Πρώτη συνάντηση γνωριµίας 



Παραλαβή εξοπλισµού. 
Παρουσίαση προγράµµατος από τους εκπαιδευτές 
Ιστορία ορειβατικού σκι 
 
 
 
 
Τ/Π/Π/Σ/Κ 17-21/2 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Κελάρια – Φτερόλακα – Πεδία εκτός 
χιονοδροµικού 
 
1η µέρα  
Εξέταση στην ικανότητα κατάβασης πίστας χιονοδροµικού κέντρου µε πέδιλα 
κατάβασης ή ορειβατικού σκι, χωρίς σακίδιο. 
Μάθηµα µε στόχο τη βελτίωση της τεχνικής κατάβασης µε τον Γιώργο 
Κλαουδάτο. 
 
Θεωρία: 
«Από την χιονονιφάδα στην χιονοστιβάδα» - θεωρία 
Σχηµατισµός χιονιού 
Ήδη χιονιού και τρόποι εναπόθεσης 
Μεταλλαγή χιονιού σε παγετώνα 
Κίνδυνοι και δηµιουργία χιονοστιβάδων 
 
2η µέρα  
Σετάρισµα και χρήση εξοπλισµού ορειβατικού σκι.   
Μάθηµα εντός και εκτός πίστας στην περιφέρεια του χιονοδροµικού κέντρου. 
Εισαγωγή στις τεχνικές ανάβασης & κατάβασης µε πέδιλα εκτός πίστας. 
Τρόποι κίνησης µε πέδιλα σε διαφορετικές κλίσεις και διαφορετικές ποιότητες 
χιονιού. 
Χρήση πιολέ, κραµπόν.   
Πρακτικές off- piste 
 
Θεωρία: 
Σύστηµα 3x3 
Συµπεριφορά και σχεδιασµός διαδροµής σε χιονισµένο πεδίο 
«Κίνδυνοι στο βουνό», ανάλυση - θεωρία 
 
3η µέρα 
Ανάγνωση ορεινού πεδίου.   
Χάραξη πορείας και πρόβλεψη επικινδυνότητας. 
Χρήση ηλεκτρονικού ποµποδέκτη ανεύρεσης θύµατος.  
Μέθοδος και συµπεριφορά σε περίπτωση χιονοστιβάδας.  
Τεχνικές ανεύρεσης θύµατος.  
Χρήση σόντας (avalanche probe).  
Μέθοδος εκταφής χρήση φτυαριού.  
Ποιότητες χιονιού.  
Εκτίµηση και πρόβλεψη κινδύνου χιονοστιβάδας (τοµή).  
 
Θεωρία: 
Θεωρία παγκόσµιας γεωγραφίας 



Πρακτικές γνώσεις προσανατολισµού 
Θεωρητική εισαγωγή στην ανάγνωση χάρτη 
Κατανόηση συστηµάτων ΕΓΣΑ87 και WGS84 
Χρήση πυξίδας – GPS 
 
 
4η µέρα 
Τεχνικές αναχαίτισης πτώσης µε και χωρίς πέδιλα.  
Χρήσεις σχοινιού. 
Προσανατολισµός και χρήση χάρτη, πυξίδας, GPS. 
Άσκηση αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης λόγο χιονοστιβάδας 
 
Θεωρία:  
Ιστορία ορειβατικού σκι 
Κανονισµοί αγώνων ορειβατικού σκι 
 
 
5η µέρα 
Βασικές τεχνικές αναρρίχησης σε χιόνι –πάγο.  
Ανάβαση σε απότοµη πλαγιά – λούκι, σε σχοινοσυντροφιές.  
Καταβάσεις σε αλπικό πεδίο 
 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3/16 γραφεία ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Γραφεία ΕΟΣ Αθηνών – Θεωρητική προετοιµασία και οργάνωση του 
τετραηµέρου στα Λευκά Όρη 
 
 
 
Π/Σ/Κ/Δ 11-14/3/16 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ 
 
1η µέρα 
Επανάληψη και εφαρµογή όλης της ύλης των προηγούµενων µαθηµάτων. 
Σχεδιασµός και εκτέλεση πολυήµερης διάσχισης.  
 
2η µέρα 
Αναγκαστική ή προγραµµατισµένη διανυκτέρευση στο ύπαιθρο, µπίβουακ ή 
αντίσκηνο 
Σύνθετες πρακτικές στο πεδίο 
 
Θεωρία: 
Αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων 
Πρώτες βοήθειες 
 
 
3η µέρα 
Συµπεριφορά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  
Μεταφορά τραυµατία.  
Άσκηση αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης λόγο χιονοστιβάδας 



 
Θεωρία: 
Βασικές αρχές της µετεωρολογίας. 
Πρακτικές γνώσεις για την αποτελεσµατική εκτίµηση των καιρικών 
φαινοµένων  
 
 
4η µέρα 
Επανάληψη πρακτικής και θεωρητικής ύλης όλης της σχολής. 
Μετάβαση στην αυτονοµία.   
 
 
 
Οι συναντήσεις θα γίνονται στα γραφεία του ΕΟΣ Αθηνών, Υψηλάντου 53, 
Αθήνα και ώρα 20:00. 
 
 
Κόστος: 370 ευρώ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Δικαίωµα να λάβουν µέρος στη σχολή έχουν: 
1 Μέλη του ΕΟΣ Αθηνών ή µέλη άλλου σωµατείου της ΕΟΟΑ. Για µη µέλη 
προαπαιτείται εγγραφή σε σωµατείο της ΕΟΟΑ µαζί µε τη συµπλήρωση της 
αίτησης παρακολούθησης της σχολής. 
2 Άτοµα που κατέχουν την βασική τεχνική κατάβασης και µπορούν να 
κατεβαίνουν οµαλά µία “κόκκινη” πίστα χιονοδροµικού κέντρου. 
3 Άτοµα µε καλή φυσική και ψυχική υγεία. 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Αριθµό Μητρώου του ορειβατικού συλλόγου στον οποίο είστε 
εγγεγραµµένοι.  
2. Ιατρική γνωµάτευση του τελευταίου εξαµήνου από παθολόγο, καρδιολόγο ή 
γενικό ιατρό   
3. Μια φωτογραφία τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας   
4. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας   
 
Για µη µέλη σωµατείου απαιτείται συµπλήρωση αίτησης εγγραφής, + 2 
φωτογραφίες 
 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Ο ΕΟΣ Αθηνών παρέχει για τη διάρκεια της σχολής: 
Πιολέ 
Κραµπόν 
Σχοινί 



Ζώνη ασφαλείας µέσης (Μπωντριέ) 
 
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προµηθευτούν: 
Ιµάντα 60cm, Nylon ή Dyneema 
Κορδονέτο 170cm x 6mm 
Κορδονέτο 5m x 7mm, ή Κορδονέτο Kevlar 5m x 6mm 
2 καραµπίνερ ασφαλείας, (το ένα τύπου αχλάδι - HMS) 
1 σετάκι (σετ δύο καραµπίνερ ενωµένα µε ιµάντα) 
 
Για τα πέδιλα, δέστρες, µπότες, µπατόν και φώκιες υπάρχει η δυνατότητα 
ενοικίασης για όλη τη διάρκεια της σχολής. 
 
 
Θα υπάρξει προ συνεννόηση για τα:  
Ηλεκτρονικό ποµποδέκτη ανίχνευσης (Avlanche beacon) 
Σόντα (Avalanche probe) 
Φτυάρι 
 
 
Για τη µετάβαση στο Παρνασσό υπάρχει η δυνατότητα οικονοµικής 
µετακίνησησς µε το Ski Bus Klaoudatos. 
 
Τα µαθήµατα θα υποστηρίζονται µε οπτικοακουστικές προβολές & θεωρητικές 
αναλύσεις εκπαιδευτικών ταινιών. 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Γραµµατεία ΕΟΣ Αθηνών, 210 3212 355 
Παύλος Τσιαντός 6946526542 
 


