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                  ΑΠ   445
Θέµα : Άδειες  σχολών
Σχετικό σας : ΑΠ 55789/379 - 19/03/2013 
 
Κοιν. - Γραφείο  κ. Περιφερειάρχη  Δυτικής Ελλάδας
          - Γ.Γ.Αθλητισµού Τµήµα Σωµατείων- Γυµναστηρίων
          - Γραφείο Υπουργού  Τουρισµού
          - Γεν. Γραµµατέα Υπουργείου  Τουρισµού κον. Α.Λιάσκο
          - Γεν. Γραµµατέα Υπουργείου  Τουρισµού κον. Ι.Πυργιώτη    
Κύριε  προϊστάµενε,  
Μετά  από  επισκέψεις  που  πραγµατοποιήσαµε  στο  χιονοδροµικό  κέντρο  Καλαβρύτων διαπιστώσαµε  τα  
παρακάτω  σε  σχέση  µε  την  λειτουργία  των  σχολών  χιονοδροµίας .
Α) Στον  χώρο  του  Χ.Κ. Καλαβρύτων  και  για  την χιονοδροµική   περίοδο που  διανύουµε  ακόµη , 
δραστηριοποιούνται  έξι ( 6 )   σχολές  χιονοδροµίας –γυµναστήρια , « 4 Seasons Outdoor»,« Αltitude», « 
Συµεωνίδης Μιχαήλ», «ALPINE»,« ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»  και  « CAMELIA  SKI 
TEAM» όπως  αυτό  αναγράφεται  στο  κτήριο  στο  οποίο  στεγάζετε η  εν΄λόγω  «σχολή».
Σύµφωνα  µε  το παραπάνω   σχετικό  σας  έγγραφο, οι  αδειοδοτηµένες  σχολές από  την  υπηρεσία  σας  για   το  
Χ.Κ Καλαβρύτων  είναι  πέντε  και  όπως  γίνεται  αντιληπτό η  «σχολή» « CAMELIA SKI  TEAM»  δεν  έχει  
αδειδοτηθεί  και  προφανώς  λειτουργεί παράνοµα.
Β) Στις  σχολές  « Χιονοδροµικό Κέντρο  Καλαβρύτων» και  « ALPINE», απασχολούνται  ως  «εκπαιδευτές» 
άτοµα  που  δεν  κατέχουν τα  απαιτούµενα προσόντα  όπως  ορίζει   το  Π.Δ 219/06  άρθρο 3 παρ.5 .
 Γ) Στο  χώρο του  Χ.Κ  δραστηριοποιούνται  επίσης  ανεξέλεγκτα,  πάρα πολλά  άτοµα που  φέρονται ως 
«εκπαιδευτές» και  προσφέρουν  υπηρεσίες έναντι  αµοιβής χωρίς  βεβαίως  να  κατέχουν  τα απαραίτητα 
προσόντα  και  άδεια  άσκησης επαγγέλµατος .
Παρακαλούµε   όπως  λάβετε υπ΄όψη  σας  τα παραπάνω  και  ενεργήσετε αρµοδίως.
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