
 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Αθήνα Μάρτιος 2017 

 
 

Απαγορεύεται η χρήση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αντιγραφή, κλοπή, 
αποθήκευση, προβολή, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση, παροχή ή άλλη χρήση του 

υλικού και του συνόλου του έργου. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KRAV MAGA SCIENCE 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το ανά χείρας έντυπο, χορηγείται από την Krav Maga Science και αποτελεί τον 

εσωτερικό κανονισμό της οργάνωσης. Είναι αυστηρά προσωπικό και αποτελεί 

το σοβαρότερο βοήθημα για την εύρυθμη λειτουργία της Krav Maga Science. 

Το περιεχόμενο του εσωτερικού κανονισμού αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία 

της Krav Maga Science.  

Η KMS  δημιουργήθηκε για την εξέλιξη και τη διάδοση του Krav Maga, με ποιοτικό 

και αξιοπρεπή τρόπο.  Απαλλαγμένο από περιορισμούς, όρια και συμφέροντα. 

Επικεντρωμένοι στα άτομα και όχι σε αριθμητικά σύνολα.  Με απολυτό σεβασμό 

στον ασκούμενο, στον χρόνο που αφιερώνει και τα χρήματα που δαπανά. Στόχος  

μας, η άρτια και ολοκληρωμένη γνώση, συνδυασμένη με εμπειρία και επιστημονική 

κατάρτιση.  

Δεκτός στην KMS, μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε το επιθυμεί, άνευ περιορισμών 

σχετικών με το φύλο, την ηλικία, τη σωματοδομή, την εθνικότητα και το θρήσκευμα.  

Μοναδικές προϋποθέσεις, η επιβεβαιωμένη και πιστοποιημένη σωματική και ψυχική 

υγεία, η απουσία επίδειξης επιθετικής ή προκλητικής συμπεριφοράς, η κατοχή 

λευκού ποινικού μητρώου, η απόκλιση περίπτωσης φυγοδικίας και/ή η μη ύπαρξη 

εχθρικής διάθεσης και τάσης, προς τα κράτη της Ελλάδος και του Ισραήλ.  

 

Τα άτομα που απαρτίζουν την εκπαιδευτική ομάδα της KMS είναι υποχρεωμένα να 

είναι άρτια εκπαιδευμένα, ενημερωμένα, ενεργά και νομοταγή.  

 

Τα εκπαιδευτικά κέντρα της KMS οφείλουν να είναι ασφαλή, νόμιμα, εξοπλισμένα 

πλήρως κατά τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της KMS και να τηρούν τους κανόνες 

υγιεινής, όπως αυτοί νομικά ισχύουν σε όλους τους χώρους εκγύμνασης, 

προπονήσεων και μαζικής προσέλευσης.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

CADET  

 

1. Ο τίτλος του Cadet είναι τιμητικός και δοκιμαστικός.  

 

2. Ο ρόλος του Δόκιμου Εκπαιδευτή είναι βοηθητικός στην εκπαίδευση, ενώ 

παράλληλα εξασκείται, προπονείται και εξελίσσεται και ο ίδιος.  Δεν έχει δικαίωμα 

να αναλάβει  ρόλο Εκπαιδευτή, άνευ παρουσίας Εκπαιδευτή, ή να αντικαταστήσει 

τον Εκπαιδευτή.  

 

3. Δόκιμος Εκπαιδευτής μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε ασκούμενος του Krav Maga 

το επιθυμεί, εφόσον έχει συμπληρώσει το Βασικό Επίπεδο Εκπαίδευσης (Basic 

Level) και έχει ηλικία 12 ετών και άνω.   

 

4. Προκειμένου να δύναται ο εκάστοτε Εκπαιδευτής να χρίσει κάποιον, ως Δόκιμο 

Εκπαιδευτή, οφείλει ο ίδιος να βρίσκεται  στο Pro Level επίπεδο.  

 

5. Ο Δόκιμος Εκπαιδευτής, μπορεί να γίνει δεκτός ως δόκιμος στη Σχολή 

Εκπαιδευτών, εφόσον ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα που κρίνει και 

προαπαιτεί ο Εκπαιδευτής του και εφόσον πληροί τους όρους που απαιτούνται 

για την ενέργεια αυτή.  

 

6. Σε περίπτωση που ο Δόκιμος Εκπαιδευτής κατέχει το Advance επίπεδο, και 

κατόπιν εγκρίσεως του Head Instructor, ο Δόκιμος Εκπαιδευτής μπορεί να λάβει 

τον τίτλο του Instructor. Ελάχιστη προϋπόθεση, η παρακολούθηση και 

ολοκλήρωση του μαθήματος περί Διδακτικής Μεθόδου στο Σχολείο Εκπαιδευτών 

και η επιτυχία των εξετάσεων αυτού.   

 

7. Ο βαθμός του Δόκιμου Εκπαιδευτή δεν χρεώνεται.  

 

8. Η πιστοποίηση από Δόκιμος σε Instructor, χρεώνεται αναλόγως.  

 

9. Ο βαθμός του Δόκιμου αφαιρείται από τον ασκούμενο, αν αποδειχθεί ότι δεν είναι 

κατάλληλος και άξιος να τον φέρει.  

 

10. Σε καμία περίπτωση, ο Δόκιμος δεν αντικαθιστά τον Εκπαιδευτή.  

 

11. Κάθε Εκπαιδευτής, για να χρίσει κάποιον ασκούμενο ως Δόκιμο, οφείλει να 

ενημερώσει το Συμβούλιο Εκπαιδευτών της Krav Maga Science και να λάβει 

σχετική άδεια. Αφού λάβει σχετική άδεια, επιτρέπεται να προχωρήσει την 

πρωτοβουλία του.  
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INSTRUCTORS  

 

1. Εκπαιδευτής δύναται να γίνει οποιοσδήποτε το επιθυμεί, εφόσον δύναται να 

πιστοποιήσει πως είναι σωματικά και ψυχικά υγιής, πως έχει λευκό ποινικό 

μητρώο, πως δε φυγοδικεί, πως δεν εκκρεμούν εις βάρος του καταδικαστικές 

αποφάσεις για ποινικά αδικήματα, πως δεν επιδεικνύει επιθετική, βίαιη ή 

προβληματική συμπεριφορά, πως πληροί τα ηλικιακά όρια που απαιτεί εκάστοτε 

επίπεδο.  

 

2. Οι Εκπαιδευτές της Krav Maga Science, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:  

 

      BASIC LEVEL INSTRUCTOR 

 

      Α. Τον τίτλο του Basic Level Instructor μπορούν να τον λάβουν ασκούμενοι οι 

οποίοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους,  έχουν εκπαιδευτεί κατ’ 

ελάχιστον 50 ώρες στο Basic Level και έχουν ολοκληρώσει την ειδική εκπαίδευση 

του Basic Level Instructor, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς τις τελικές εξετάσεις.   

 

      Β. Οι Εκπαιδευτές οι οποίοι κατέχουν τον τίτλο του Basic Level Instructor, έχουν 

το δικαίωμα να εκπαιδεύσουν ασκούμενους μέχρι το P1 επίπεδο, σε ατομικά, ή  

ομαδικά έως 4 ατόμων μαθήματα.  

 

      Γ. Οι Basic Level Instructors δύνανται να έχουν τον ρόλο του Assistant instructor 

σε μεγαλύτερα τμήματα, παρουσία Advance Level Instructor  

 

      Δ. Σε καμιά απολύτως περίπτωση, οι Basic Level Instructors δεν επιτρέπεται και 

δε δύνανται να εξετάσουν και να πιστοποιήσουν ασκούμενο.   

 

      INTERMEDIATE LEVEL INSTRUCTOR  

 

      Α. Τον τίτλο του Intermediate Level Instructor δύνανται να λάβουν  κάτοχοι του 

P4 επίπεδου, εφόσον συμπληρώσουν επιπλέον 50 ώρες εποπτευόμενης 

εκπαίδευσης εφ’ όλης της ύλης επί των επιπέδων Ρ1-Ρ4, εφόσον ολοκληρώσουν το 

Σχολείο Εκπαιδευτών του Intermediate Level και εφόσον περάσουν επιτυχώς τις 

τελικές εξετάσεις.  

 

      Β. Οι Εκπαιδευτές που κατέχουν τον τίτλο του Intermediate Level Instructor, 

έχουν το δικαίωμα να εκπαιδεύσουν ασκούμενους, μέχρι το P3 επίπεδο, σε ατομικά, 

ή  ομαδικά έως 6 ατόμων μαθήματα.  

 

      Γ. Σε καμιά απολύτως περίπτωση, οι Intermediate Level Instructors δεν 

επιτρέπεται και δε δύνανται να εξετάσουν και να πιστοποιήσουν ασκούμενο.   

 

      Δ. Οι κάτοχοι του Intermediate Level Instructor επιπέδου, για να μεταβούν στο 

Advance επίπεδο, οφείλουν να έχουν συμπληρώσει, κατ’ ελάχιστον, 30 διδακτικές  

ώρες. 
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      Ε. Για το Intermediate Level Instructor επίπεδο, ο Εκπαιδευτής επιβάλλεται να 

έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.  

 

 

      ADVANCE LEVEL INSTRUCTOR 

 

      Α. Τον τίτλο του Advance Level Instructor δύνανται να λάβουν  κάτοχοι του G1 

επίπεδου, εφόσον συμπληρώσουν επιπλέον 80 ώρες εποπτευόμενης εκπαίδευσης 

εφ’ όλης της ύλης επί των επιπέδων Ρ1-G1, εφόσον ολοκληρώσουν το Σχολείο 

Εκπαιδευτών του Advance Level και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις τελικές 

εξετάσεις. 

 

      Β. Οι Εκπαιδευτές ο οποίοι κατέχουν τον τίτλο του Advance Level Instructor, 

δικαιούνται και επιτρέπεται να εκπαιδεύσουν ασκούμενους έως και ενός επιπέδου 

υπό του βαθμού τους, σε ατομικά, ή ομαδικά μαθήματα.  

 

      Γ. Οι Εκπαιδευτές του Advance Level, δικαιούνται και δύνανται να εξετάσουν και 

να πιστοποιήσουν ασκούμενους, ένα επίπεδο κάτω από το δικό τους και σύμφωνα, 

πάντα, με όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός, στην παράγραφο «Εξετάσεις» -Βλ. 

σελ. 9- .  

 

      Δ. Προκειμένου να λάβει κάποιος τον τίτλο του Advance Level Instructor, οφείλει 

να είναι, κατ’ ελάχιστον, απόφοιτος Λυκείου.  

 

      INSTRUCTOR TRAINER 

 

      Α. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών δύναται να πραγματοποιήσει μόνον ο Επικεφαλής 

της Krav Maga Science και μόνον Εκπαιδευτής ο οποίος φέρει την πιστοποίηση του 

τίτλου Instructor Trainer. 

 

      Β. Για να πιστοποιηθεί Εκπαιδευτής ως Instructor Trainer, οφείλει να κατέχει κατ’ 

ελάχιστον τον βαθμό του G3. 

 

      Γ. Κανείς Εκπαιδευτής, έστω και αν κατέχει τον τίτλο του Instructor Trainer, δε 

δύναται και δεν επιτρέπεται να οργανώσει Σχολείο Εκπαιδευτών, άνευ αδείας από 

την Krav Maga Science και το Συμβούλιο Εκπαιδευτών.   

 

      Δ. Κανένα πιστοποιητικό Εκπαιδευτή δεν είναι έγκυρο αν δεν φέρει αύξοντα 

αριθμό, ανάγλυφη σφραγίδα της Krav Maga Science και υπογραφή του Επικεφαλής 

εκπαιδευτή σε αμφότερες πλευρές του εγγράφου.  

 

3. Κατ‘ οικονομία και κατόπιν εγκρίσεως του Επικεφαλής Εκπαιδευτή,  δύναται και 

επιτρέπεται να συμμετέχει στο Σχολείο Εκπαιδευτών, κάτοχος P5 επίπεδου.  

 

4. Το επιτρεπτό όριο απουσιών στο σχολείο εκπαιδευτών είναι ΜΗΔΕΝ (0).  
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5. Η Krav Maga Science, διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης υποψηφίων 

Εκπαιδευτών, εάν το δίκτυο σχολών και η ζήτηση το απαγορεύει ή το περιορίζει. 

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της εκ των προτέρων προσωπικής μέριμνας του 

υποψηφίου, σχετική με τη δρομολόγηση της μετέπειτα δραστηριοποίησής του.  

 

6. Η διάρκεια ισχύος  της πιστοποίησης των Εκπαιδευτών ορίζεται στα ΔΥΟ (2) έτη.  

 

7. Εκπαιδευτής ο οποίος παραμένει ανενεργός για διάστημα μεγαλύτερο των 2 

ετών, προκειμένου να ενεργοποιήσει εκ νέου την πιστοποίησή του, οφείλει να 

επαναλάβει το Σχολείο Εκπαιδευτών.  

 

8. Όλοι οι Εκπαιδευτές, ανεξαιρέτως, υποχρεούνται να κατέχουν γνώσεις πρώτων 

βοηθειών και πιστοποίηση επ’ αυτών.  

 

9. Τα επίπεδα G εξετάζονται εξ’ απαραιτήτου παρουσία Expert Εκπαιδευτή.  

 

10. Η εκπαίδευση και οι εξετάσεις των Εκπαιδευτών πραγματοποιούνται 

αποκλειστικά από Expert Εκπαιδευτή, Έλληνα ή αλλοδαπό.  

 

11. Προκειμένου να δύνανται και να δικαιούνται οι Εκπαιδευτές να εξεταστούν στο 

επόμενο επίπεδο, υπάρχει η προϋπόθεση και η προαπαίτηση καθορισμένου 

χρόνου και επιβεβαιωμένης εκπαίδευσης από Εκπαιδευτή, κατ’ ελάχιστον, ένα 

επίπεδο πάνω από αυτό που θα εξεταστούν. Εναλλακτική περίπτωση, είναι η 

συμμέτοχη σε ειδικά προπαρασκευαστικά workshops ή ιδιαιτέρα μαθήματα. Ο 

Εκπαιδευτής, κατ’ αποκλειστικότητα, αποφασίζει αν θα εξετάσει τον Εκπαιδευτή 

εκ νέου σε θεματικές ενότητες που ο ίδιος κρίνει, όπως Μέθοδος Διδασκαλίας, 

Τεχνικές, Τακτικές, κ.ο.κ. . 

12. Προκειμένου οι Εκπαιδευτές να θεωρούνται ενεργοί, απαιτείται η συμμετοχή τους 
τουλάχιστον στο 70% των δραστηριοτήτων της Krav Maga Science, για 
Εκπαιδευτές της Αττικής, και 40% των δραστηριοτήτων, για Εκπαιδευτές της 
επαρχίας. Η αδιαφορία και η απουσία των Εκπαιδευτών, καθώς και των μαθητών 
τους, από τα δρώμενα της Krav Maga science, θα αποτελεί αίτια διαγραφής του 
Εκπαιδευτή από την ομάδα Εκπαιδευτών και απαγόρευσης χρήσης του trade 
mark .   

 

13. Οι Εκπαιδευτές της Krav Maga Science  επιτρέπεται να προσφωνούνται από 

συναδέλφους, ασκούμενους και γονείς, με χρήση του μικρού τους ονόματος ή με 

χρήση του τιμητικού τίτλου «Δάσκαλε». Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

αποκαλούνται και να προσφωνούνται ως Masters, προπονητές, γυμναστές, 

κόουτς ή με χρήση χαρακτηρισμών, τίτλων και ιδιοτήτων που δεν κατέχουν.  

 

14. Κανείς Εκπαιδευτής δεν δικαιούται να διδάξει, άνευ προ εγκεκριμένης ένδυσης 

Εκπαιδευτή και άνευ διακριτικών.  

 

15.  Η Krav Maga Science έχει το δικαίωμα να οργανώσει Σχολεία Εκπαιδευτών, σε 

χρόνο και τόπο που η ίδια επιθυμεί, καθώς και να εντάξει στην ομάδα 
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Εκπαιδευτών της, οποιονδήποτε θεωρεί ικανό να φέρει το όνομα της Krav Maga 

Science.  

 

 

ΣΧΟΛΕΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

1. Όλα τα σημεία εκπαίδευσης της Krav Maga Science, υποχρεούνται να έχουν 

αναρτημένο / τοποθετημένο σε εμφανές σημείο το λάβαρο της KMS κατά την 

ώρα της εκπαίδευσης.  

 

2. Κάθε Εκπαιδευτής ευθύνεται για την περιοχή στην οποία θα διδάξει, είτε 

πρόκειται για ομαδικά, είτε για ιδιαίτερα μαθήματα. Περιορισμό στην ίδρυση 

σχολής Krav Maga Science δεν αποτελεί η χιλιομετρική απόσταση. Περιορισμό 

και απαγόρευση στην ίδρυση σχολής Krav Maga Science αποτελεί η χρήση 

αθέμιτων μέσων προσέλκυσης και διατήρησης μαθητών. Ενδεικτικά αναφέρονται 

οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές ή οι παραπλανητικές προσφορές, άνευ έγγραφης 

αδείας των επικεφαλής της οργάνωσης Krav Maga Science.  

 

3. Κάθε εκπαιδευτικό κέντρο, οφείλει να διατηρεί ηλεκτρονικό και έγγραφο αρχείο 

των ασκούμενων, των εξής στοιχείων : Όνομα, Τηλέφωνο, Επάγγελμα, Ηλικία, 

Εmail.   

 

4. Οι οικονομικές συμφωνίες των Εκπαιδευτών με τα σημεία εκπαίδευσης, αφορούν 

αποκλειστικά τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο και άμεσα εμπλεκόμενο εκπαιδευτή 

και ουδεμία ευθύνη έχει η οργάνωση Krav Maga Science.  

 

5. Ο τρόπος συνεργασίας των Εκπαιδευτών με τα σημεία εκπαίδευσης αφορά 

αποκλειστικά τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο και άμεσα εμπλεκόμενο εκπαιδευτή 

και ουδεμία ευθύνη έχει η οργάνωση Krav Maga Science.  

 

6. Το κατώτερο κόστος των μηνιαίων ομαδικών μαθημάτων ορίζεται στα  ΣΑΡΑΝΤΑ 

(40) €, ανά μήνα.  

 

7. Το κατώτερο κόστος των ωριαίων, ατομικών μαθημάτων ορίζεται στα ΕΙΚΟΣΙ 

(20) €, ανά μάθημα.  

 

8. Τα οποιαδήποτε οικονομικά θέματα, μεταξύ μαθητών και Εκπαιδευτών αφορούν 

αποκλειστικά τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο και άμεσα εμπλεκόμενο εκπαιδευτή 

και ουδεμία ευθύνη έχει η Krav Maga Science. 

 

9. Οποιαδήποτε συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα ιατρικής, διατροφής, 

ψυχολογίας και άθλησης, από τον Εκπαιδευτή προς τους ασκούμενους, χωρίς 

την κατοχή από πλευράς του Εκπαιδευτή ανάλογης πιστοποίησης και πτυχίου, 

οδηγεί σε άμεση και αμετάκλητη διαγραφή του εν λόγω Εκπαιδευτή από την 

KMS.  
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10. Οποιαδήποτε οικειοθελής πρόκληση τραυματισμού, Εκπαιδευτή ή μαθητή, 

προοικονομεί την άμεση και αμετάκλητη διαγράφη του ιθύνοντος από την KMS.  

 

11. Η επίδειξη ή/και χρήση αντικειμένου που σύμφωνα με τη Νομοθεσία αποτελεί εκ 

κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης, εργαλείο πρόκλησης βλάβης, απειλής, 

θανάτου, πυρκαγιάς, κακώσεως ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Για εκπαιδευτικούς λογούς 

χρησιμοποιούμε  κατ’ αποκλειστικότητα τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα.  

 

12. Ο Εκπαιδευτής ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να προβεί σε εκπαίδευση, σεμινάριο ή μάθημα 

με θεματολογία, στο περιεχόμενο της οποίας  δεν είναι πιστοποιημένος.  

 

13. Ο Εκπαιδευτής οφείλει όπως ενημερώνεται, εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς, 

σε πρακτική και θεωρητική γνώση, εφ’ όσων διδάσκει.  

 

14. Ο Εκπαιδευτής οφείλει να είναι σε θέση να δικαιολογεί, επιχειρηματολογεί και 

αποδεικνύει τα όσα διδάσκει, επί πραγματικών, ισχυόντων και αληθινών στοιχεία.   

 

15. Ο Εκπαιδευτής δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του, σε όσα σημεία επιθυμεί, 

εφόσον παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τα πρότυπα της Krav Maga Science.  

 

16. Ο Εκπαιδευτής δε δικαιούται, ούτε δύναται να εκπαιδεύει Σώματα Ασφαλείας, 

Σώματα του Στρατού, Ένοπλες Δυνάμεις, κ.ο.κ. .  Εξαίρεση αποτελούν όσοι 

κατέχουν ανάλογη πιστοποίηση και ειδική άδεια από τους Επικεφαλής της 

οργάνωσης Krav Maga Science.  

 

17. Ο Εκπαιδευτής δεν δικαιούται να εκδώσει κανενός είδους πιστοποιητικό ή 

δίπλωμα.  

 

18.  Όλες οι σχόλες υποχρεούνται και οφείλουν να τηρούν τους κανόνες υγιεινής, 

όπως αυτοί νομικά ισχύουν σε όλους τους χώρους εκγύμνασης, προπονήσεων 

και μαζικής προσέλευσης. 

 

19. Τα ομαδικά τμήματα εκπαίδευσης απαγορεύεται να ξεπερνούν τα ΔΩΔΕΚΑ (12) 

άτομα ανά μάθημα 

 

20. Κανείς Εκπαιδευτής δεν δικαιούται και δεν επιτρέπεται να παραστεί σε 

τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές εκπροσωπώντας την οργάνωση Krav 

Maga Science ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητά του ως Εκπαιδευτής της Krav 

Maga Science. Κανείς Εκπαιδευτής δε δικαιούται και δεν επιτρέπεται να 

δημοσιεύσει άρθρα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή εκπροσωπώντας την 

οργάνωση Krav Maga Science ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητά του ως 

Εκπαιδευτής της Krav Maga Science. Εξαίρεση αποτελούν οι έχοντες σχετική 

άδεια από τους Επικεφαλής της οργάνωσης Krav Maga Science.  
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ΜΑΘΗΤΕΣ  

 

1. Μαθητής δύναται να γίνει οποιοσδήποτε το επιθυμεί, εφόσον έχει συμπληρώσει 

το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξαρτήτως φύλου, σωματοδομής, εθνικότητας, 

φυσικής κατάστασης και προηγούμενης εμπειρίας σε άλλη πολεμική τέχνη ή 

σύστημα αυτοάμυνας. Μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η επιβεβαιωμένη και 

πιστοποιημένη σωματική υγεία και η κατοχή λευκού ποινικού μητρώου.  

 

2. Υποψήφιοι μαθητές οι οποίοι είναι ανήλικοι, δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος 

της ηλικίας τους, οφείλουν να φέρουν υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα.   

 

3. Όλοι οι μαθητές, ανεξαιρέτως, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ιατρική 

βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο, που να τους επιτρέπει την έντονη 

άσκηση. Η ιατρική βεβαίωση θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 6 μήνες.  

 

4. Όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση πως είναι 

υγιείς, πως γνωρίζουν την επικινδυνότητα του συστήματος και πως 

απαλλάσσουν τους εκπαιδευτές και τους συνασκούμενούς τους από 

οποιαδήποτε ευθύνη. Οι ανήλικοι μαθητές φέρουν την υπεύθυνη δήλωση 

υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα τους.  

 

5. Ο Εκπαιδευτής δικαιούται και δύναται να αποβάλει μαθητή, λόγω ανάρμοστης ή 

επιθετικής συμπεριφοράς.  

 

6. Ο Εκπαιδευτής δικαιούται και δύναται, κατά περίπτωση, να κάνει μαθήματα 

δωρεάν ή σε χαμηλότερη τιμή, εφόσον αυτό γίνεται εχέμυθα και διακριτικά.  

 

7. Ο Εκπαιδευτής δικαιούται και δύναται να αποβάλει μαθητή, λόγω οικονομικών 

οφειλών.  

 

8. Οι μαθητές δικαιούνται και δύνανται να καταγγείλουν, ονομαστικά ή ανώνυμα, 

Εκπαιδευτή της KMS, στον επικεφαλής της οργάνωσης της KMS ή στο 

Συμβούλιο των Εκπαιδευτών, για ανάρμοστη συμπεριφορά, ανορθόδοξες 

μεθόδους, ασυνέπεια, διακρίσεις, ρατσισμό κ.ο.κ.. Η KMS υποχρεούται να 

εξετάζει την καταγγελία και να ενεργήσει με σύσταση, υποβιβασμό ή με οριστική 

διαγραφή του Εκπαιδευτή.  

 

9. Προκειμένου οι μαθητές να φωτογραφίζονται και να επιτρέπεται η κοινοποίηση 

των φωτογραφιών τους, προαπαιτείται η συναίνεσή τους. 
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Οι εξετάσεις των μαθητών επί των επιπέδων P1 & P2 πραγματοποιούνται από 

τους Εκπαιδευτές, και παρουσία αυτών, στα σημεία εκπαίδευσης. Συνυπάρχει η 

δυνατότητα εξέτασης από κοινού, με ταυτόχρονη παρουσία άλλου Εκπαιδευτή 

της KMS.   

 

2. Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευτής κρίνει σκόπιμο, ο μαθητής δύναται να 

εξεταστεί στα επίπεδα P1 & P2 με μία και κοινή εξέταση επ’ αυτών. Προϋπόθεση 

αποτελεί η ολοκλήρωση 6μηνης προετοιμασίας, από πλευράς του μαθητή, και 

οικονομική κάλυψη των κομίστρων των εξετάσεων αμφοτέρων επιπέδων.  

 

3. Ο Εκπαιδευτής δύναται και δικαιούται να οργανώσει εξετάσεις για τα επίπεδα Ρ3-

Ρ4-Ρ5, εφόσον το κάθε γκρουπ εξεταζόμενων δεν υπερβαίνει τα ΔΕΚΑ (10) 

άτομα. Η διαδικασία της εξέτασης επιβάλλεται να βιντεοσκοπείται, εξ ολοκλήρου.  

Σε περίπτωση παρουσίας δεύτερου Εκπαιδευτή, με δικαίωμα εξέτασης του 

εκάστοτε ανάλογου επιπέδου, η βιντεοσκόπηση επιτρέπεται να παραληφθεί 

 

4. Η εξέταση των επιπέδων G προαπαιτεί την παρουσία ΕΝΟΣ (1), κατ’ ελάχιστον,  

Εκπαιδευτή με τον βαθμό του Expert.  

 

5. Η αμοιβή του συμπληρωματικού εξεταστή, για τα επίπεδα G, είναι το ΕΙΚΟΣΙ 

(20)% των εξέταστρων. Για παρουσία έκτος της έδρας του συμπληρωματικού  

Εκπαιδευτή, το εκπαιδευτικό κέντρο, στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι εν λόγω 

εξετάσεις, υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και 

διατροφής αυτού.  

 

6. Η αμοιβή του εξεταστή επιπέδου Expert είναι το ΤΡΙΑΝΤΑ (30)% των 

εξέταστρων. Για παρουσία έκτος της έδρας του Expert Εκπαιδευτή, το 

εκπαιδευτικό κέντρο, στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι εν λόγω εξετάσεις, 

υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής αυτού.  

 

7. Όλοι οι Εκπαιδευτές, ανεξαιρέτως, προμηθεύονται το δίπλωμα του εκάστοτε 

επίπεδου και το Patch του εκάστοτε επίπεδου, αποκλειστικά από την KMS, έναντι 

ΔΕΚΑ (10)€.   

 

8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η παραβίαση του απαιτούμενου χρόνου και των απαιτούμενων 

ωρών εκπαίδευσης, για τη μετάβαση μεταξύ των επιπέδων, όπως αυτές 

καταγράφονται κάτωθι.  
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 

P0 – P1 2-4 ΜΗΝΕΣ 50 

P1 – P2 3-4  ΜΗΝΕΣ 50 

P2 – P3 3-4 ΜΗΝΕΣ 50 

P3 – P4 3-4  ΜΗΝΕΣ 50 

P4 – P5 3-4 ΜΗΝΕΣ 50 

P5 – G1 6 ΜΗΝΕΣ 100 

G1 – G2 12 ΜΗΝΕΣ 100 

G2 – G3 12 ΜΗΝΕΣ 100 

G3 – G4 12 ΜΗΝΕΣ 100 

G4 – G5 12 ΜΗΝΕΣ 100 

G5 - E 12 ΜΗΝΕΣ 200 

 

 

9. Κάθε εξεταστής υποχρεούται να λαμβάνει υπόψιν του τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε εξεταζόμενου.  

 

10. Κάθε εκπαιδευτής δικαιούται και δύναται να διοργανώνει εξετάσεις σε χρόνο που 

ο ίδιος κρίνει αναγκαίο.  

 

11. Σε περίπτωση εξέτασης έως ΔΥΟ (2) ατόμων, απαιτείται η υποχρεωτική 

παρουσία δεύτερου Εκπαιδευτή. Δίνεται η δυνατότητα απουσίας αυτού, εφόσον η 

εξέταση βιντεοσκοπείται στοχευμένα, ευδιάκριτα και εξ ολοκλήρου. Τα όμοια για 

όλα τα επίπεδα.  

 

12.  Στο υλικό των βιντεοσκοπήσεων έχουν πρόσβαση οι μαθητές που συμμετείχαν 

στην εξέταση, οι εξεταστές και το συμβούλιο της KMS.  

 

13. Οι μαθητές υποχρεούνται να υπογράφουν έντυπο, στο οποίο θα αναγράφεται η 

συναίνεσή του στη βιντεοσκόπηση. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούνται να 

προχωρήσουν στη βιντεοσκόπηση, όπως αυτή προκαθορίζεται από την KMS, με 

δικό τους μέσο, το οποίο θα έχουν στην κατοχή τους, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση αμφισβήτησης.  

 

14. Ο μαθητής δικαιούται να ασκήσει ένσταση επί του αποτελέσματος. Σε αυτή την 

περίπτωση, το βίντεο, μαζί με τα αποτελέσματα του τεστ θα αποστέλλονται στην 

KMS προς εξέταση.  

 



 

12 

 

15. Δίνεται η δυνατότητα ανώνυμης ένστασης εκ μέρους μαθητή ή μαθητών επί των 

αποτελεσμάτων τρίτου μαθητή, εφόσον θεωρούν πως διεπράχθει αδικία ή πλάνη, 

ή δόθηκε εύνοια. Η εν λόγω ενέργεια πραγματοποιείται αποστέλλοντας email 

στην οργάνωση της KMS ή στο συμβούλιο των Εκπαιδευτών, στο οποίο 

περιλαμβάνεται τα ονόματα των ενδιαφερομένων (μαθητής και Εκπαιδευτής), το 

εκπαιδευτικό κέντρο που αφορά και το επίπεδο της εν λόγω εξέτασης. Η ένσταση 

μπορεί να είναι λογώ θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος.  

 

16. Δίνεται η δυνατότητα ανώνυμης ένστασης εκ μέρους μαθητή ή μαθητών προς 

Εκπαιδευτή.  

 

17. Οι εξετάσεις των Εκπαιδευτών, πραγματοποιούνται αποκλειστικά από Expert 

επιπέδου Εκπαιδευτή, Έλληνα ή αλλοδαπό.  

 

18. Προκειμένου να δικαιούνται οι Εκπαιδευτές να εξεταστούν στο επόμενο επίπεδο, 

απαιτείται η ολοκλήρωση της προκαθορισμένης εκπαίδευσης και η 

πιστοποιημένη Εκπαίδευση από Εκπαιδευτή κατ’ ελάχιστον ΕΝΟΣ (1) επιπέδου 

άνω του ιδίου. Εναλλακτική περίπτωση, είναι η συμμέτοχη σε ειδικά 

προπαρασκευαστικά workshops ή ιδιαιτέρα μαθήματα. Ο Εκπαιδευτής, κατ’ 

αποκλειστικότητα, αποφασίζει αν θα εξετάσει τον Εκπαιδευτή εκ νέου σε 

θεματικές ενότητες που ο ίδιος κρίνει, όπως Μέθοδος Διδασκαλίας, Τεχνικές, 

Τακτικές, κ.ο.κ. . 

 

19. Ο εξεταστής δικαιούται να υποβιβάσει εξεταζόμενο, μαθητή ή Εκπαιδευτή, λόγω 

συμπεριφοράς, ασυνέπειας ή τεχνικού επίπεδου. Ένσταση μπορεί να γίνει από 

τον εξεταζόμενο, μόνο στην περίπτωση των επιπέδων από P3 και άνω. Σε 

περίπτωση που τον υποβιβασμό συνυπογράψουν ΔΥΟ (2) εξεταστές, το 

δικαίωμα ένστασης απορρίπτεται. Αρμόδιο όργανο επεξεργασίας της ένστασης, 

είναι ο Επικεφαλής και το συμβούλιο Εκπαιδευτών της KMS.  

 

20. Προτείνεται η πραγμάτωση ΔΥΟ (2) εξετάσεων ανά έτος,  για τα επίπεδα P και 

ΜΙΑ (1) εξέτασηανά έτος,  για τα επίπεδα G. 

 

21. Σε περίπτωση που μαθητής επιτύχει στην εξέταση βαθμολογία 100%, λαμβάνει, 

ως bonus, τον επόμενο βαθμό.  

 

22. Η συνολική  βαθμολογία των εξετάσεων είναι ΔΕΚΑ  (10) .  

 (     10 :          1 Level Bonus) 

 (8,5 – 9,9 :     Pass)  

 (7,5 – 8,4 :     Conditional Pass)  

 (5,1 – 7,4 :     Fail) 

 (   1 – 5 :        1 Level Degrade)  

 

23. Το κόστος των εξετάσεων είναι: (P 35€) & (G 50€) 
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

1. Η προτεινόμενη συχνότητα μαθημάτων είναι 2 – 3 φορές / εβδομάδα.  

 

2. Η ελάχιστη προτεινόμενη διάρκεια είναι 60 λεπτά.  

 

3. Προτείνεται, επί πρόσθετα, ο προγραμματισμός των 2 φορών / εβδομάδα, με 

διάρκεια 90 λεπτά. (Προτείνετε για πιο προχωρημένους ασκούμενους). 

 

 

ΥΛΗ 

 

1. Κανείς Εκπαιδευτής δεν δικαιούται να παραποιήσει την υλη της KMS.  

 

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη τεχνικών και τακτικών, από άλλα 

συστήματα και πολεμικές τέχνες.  

 

3. Οι Εκπαιδευτές δικαιούνται και δύνανται να εκπαιδεύσουν και να εξετάσουν 

μαθητές, μέχρις ενός επιπέδου, κάτω από το δικό τους.  

 

4. Απαγορεύεται η υπερβολική προσθήκη ή παραποίηση της εκπαίδευσης με 

στοιχεία που παραπέμπουν σε αθλητική δραστηριότητα.  

 

5. Απαγορεύεται η διοργάνωση αγώνων και τουρνουά. 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

  

1. Υπάρχουν  τρεις κατηγορίες σεμιναρίων: τα ανοικτά που απευθύνονται σε όλους, 

ανεξαρτήτως εμπειρίας και επίπεδου, τα ανοικτά που απευθύνονται σε μαθητές 

από ένα επίπεδο και πάνω και αυτά που απευθύνονται μόνο σε Εκπαιδευτές.   

 

2. Τα σεμινάρια των Εκπαιδευτών έχουν δυο στόχους: επιμορφωτικό και εμπορικό.  

 

3. Οι Εκπαιδευτές έχουν δικαίωμα, κατόπιν αιτήσεως στην Krav Maga science, να 

διοργανώσουν σεμινάρια, δωρεάν, εφόσον αυτά δε ξεπερνούν τις ΤΡΕΙΣ (3) 

ώρες.  

 

4. Τα σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε Εκπαιδευτές, πραγματοποιούνται μόνο 

από Instructors Trainers. Αυτοί και μόνο αυτοί δύνανται να πιστοποιήσουν 

άλλους Εκπαιδευτές. 

 

5. Το κόστος των σεμιναρίων προς μαθητές και  Εκπαιδευτές θα ορίζεται από την 

KMS κατά περίπτωση και θα είναι κοινό για όλους.  
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6. Τα σεμινάρια τα οποία πραγματοποιούνται από τους πιστοποιημένους 

Εκπαιδευτές,  θα έχουν ενιαία τιμή για όλους.  

 

7. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των σεμιναρίων, οι Εκπαιδευτές τα 

προμηθεύονται από την KMS, έναντι ΠΕΝΤΕ (5)€. 

 

8. Ο Εκπαιδευτής / εισηγητής των σεμιναρίων λαμβάνει ως αμοιβή το 50% των 

εσόδων.  

 

 

TRANSFER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ  

 

1. Εκπαιδευτές από άλλες οργανώσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί στην KMS, 

εφόσον αυτοί ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των απαιτούμενων ωρών και 

μαθημάτων της Σχολής Εκπαιδευτών, με μειωμένη τιμή, ή εφόσον 

ολοκληρώσουν την παρακολούθηση ειδικού σχολείου transfer.   

 

2. Μαθητές άλλων ομοσπονδιών υποχρεούνται να επανεξεταστούν από την  KMS, 

ακλουθώντας την υλη της KMS. Η επανεξέταση θα γίνεται στο τελευταίο τους 

επίπεδο.  Στα επίπεδα P1 – P2, σε περίπτωση που κρίνει ο Εκπαιδευτής 

απουσία εντόνων διαφοροποιήσεων μεταξύ οργανώσεων, δικαιούται να εξετάσει 

μόνον στην επιπλέουσα ύλη. Για τα επίπεδα G, η επανεξέταση είναι 

υποχρεωτική.  

 

 

LOGO & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 

1. Το σήμα και ο τίτλος είναι νομικά κατοχυρωμένος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε 

παραποίηση ή δημοσίευση, χωρίς της άδεια της KMS. 

 

2. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε τροποποίηση του χρώματος, σχήματος και της 

γενικής εμφάνισης του Logo. Απαγορεύεται ρητά η κάλυψη και παραποίησή του.  

 

3. Απαγορεύεται ο συσχετισμός φασιστικών, ρατσιστικών, κομματικών, σεξιστικών 

σχολίων, λέξεων, φράσεων, εικόνων και οτιδήποτε προτρέπει σε διακρίσεις, 

προσβολή, φανατισμό ή προσηλυτισμό, με το Logo και το όνομα της KMS.   

 

4. Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του logo της KMS, από εκπαιδευτές και μαθητές, 

εφόσον δεν παραβιάζονται οι προαναφερθέντες περιορισμοί.  

 

5. Οι μαθητής δικαιούνται και δύνανται να χρησιμοποιούν το λευκό logo με μαύρο 

φόντο και το μαύρο logo με λευκό φόντο. Οι Εκπαιδευτής δικαιούνται και 

δύνανται να χρησιμοποιούν το logo των μαθητών, καθώς και το κόκκινο logo με 

μαύρο ή λευκό φόντο. Το χρυσό logo δικαιούνται και δύνανται να το 

χρησιμοποιούν, μόνον όσοι κατέχουν τον βαθμό του Expert.  
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6. Οι προωθητικές ενέργειες εναπόκεινται στον Εκπαιδευτή, εφόσον τηρούνται οι 

προαναφερθείσες αρχές της προστασίας του logo και οι νομοθετημένες αρχές της 

Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Απαγορεύεται η συνοδεία κάθε 

χρήσης του Logo και κάθε προωθητικής ενέργειας του οργανισμού επί του 

συνόλου του, από κείμενα παραπλανητικά, ψευδή, ανορθόγραφα, συντακτικώς 

άστοχα, κεφαλαίων εξ ολοκλήρου γραμμάτων, greeklish γραμμάτων. 

Απαγορεύεται η συνοδεία κάθε χρήσης του Logo και κάθε προωθητικής ενέργειας 

του οργανισμού επί του συνόλου του, από εικόνες και videos, τα οποία 

αποτελούν αποτέλεσμα κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η χρήση 

του Logo  και κάθε προωθητική ενέργεια του οργανισμού επί του συνόλου του, 

εφόσον δεν αντικατοπτρίζονται οι αρχές της KMS, εφόσον δεν διαθέτουν 

στοιχειώδη αισθητική, εφόσον δεν ικανοποιούνται με βάση το Νόμο 4481/2017 

και τις τροποποιήσεις και υποσημειώσεις του.   

 

7. Η προώθηση και καλλιέργεια οποιασδήποτε μορφής βίας, φανατισμού, 

ρατσισμού από τον εκπαιδευτή, σημαίνει την άμεση και αμετάκλητη διαγράφη του 

από την KMS. 

 

8. Οποιαδήποτε προώθηση, προτροπή, πρόταση ή διάθεση εκπαιδευτή προς 

αμφιλεγόμενα προϊόντα, σκευάσματα, απαγορευμένες ουσίες, αναβολικά, κ.α.  

σημαίνει την άμεση και αμετάκλητη διαγράφη από την KMS. (Βλ. Σελ. 7, Σημ. 9) 

 

9. Ο Εκπαιδευτής δικαιούται και δύναται να προμηθεύει τους μαθητές του με τον 

απαραίτητο εκπαιδευτικό και προστατευτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

10. Εκπαιδευτής, ο οποίος το επιθυμεί, δικαιούται και δύναται να προβάλλεται, 

δωρεάν, μέσω του κεντρικού site της KMS. 

 

11. Εκπαιδευτής, ο οποίος το επιθυμεί, δικαιούται και δύναται να λάβει διακεκριμένη 

προβολή, μέσω του κεντρικού Site, έναντι κόστους. 

 

12. H KMS δύναται να αναλάβει εξολοκλήρου την δημιουργία επαγγελματικού site, 

έντυπων, καρτών, κ.α., εφόσον το αιτηθεί Εκπαιδευτής.  

 

13.  Η KMS δύναται να αναλάβει κάθε γραφιστική εργασία σχετική με το Krav Maga 

καθώς και κείμενα για έντυπα, site, κ.α., εφόσον το αιτηθεί Εκπαιδευτής. 

 

14. Η KMS δύναται να προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο marketing Εκπαιδευτών.  

 

15. Η KMS δύναται να προσφέρει υπηρεσίες μελέτης, σχεδίασης και δημιουργίας 

χώρων εκπαίδευσης Krav Maga.  

 

16. Η KMS δικαιούται να αιτηθεί τη διακοπή διαφημιστικής εκστρατείας 

οποιουδήποτε Εκπαιδευτή, εφόσον αποδειχτεί πως δεν ικανοποιούνται οι 

προαπαιτούμενες προϋποθέσεις και συνθήκες. Ο εν λόγω Εκπαιδευτής 

υποχρεούται να συμμορφωθεί.   
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17. Προκειμένου να δημιουργήσουν οι Εκπαιδευτές σελίδα, υπό την αιγίδα της Krav 

Maga Science, στα μέσα κοινωνικές δικτύωσης, υποχρεούνται να λάβουν σχετική 

αδεία από τον επικεφαλής της KMS. Υποχρεούνται να συνυπολογίσει την KMS 

ως διαχειριστή της εν λόγω σελίδας. Υποχρεούνται να διατηρούν την εν λόγω 

σελίδα ενεργή, ενημερωμένη και οικονομικώς καλυμμένη. Τα όμοια για 

δημιουργία Site, Blog, κ.ο.κ..  

 

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ    

 

1. Η επίσημη και προκαθορισμένη ενδυμασία είναι υποχρεωτική σε μαθητές και 

Εκπαιδευτές, σε κάθε μάθημα, προπόνηση, σεμινάριο.  

 

2. Η διάθεση του ρουχισμού και των Patches γίνεται μόνο από την Krav Maga 

Science. (Βλ. Σελ. 6 Σημ. 14 & Σελ. 16, Σημ. 1 «Υποχρεώσεις Ενεργού 

Εκπαιδευτή») 

 

3. Οι τιμές αγοράς ρουχισμού είναι κοινή για όλες τις σχολές. 

 Τ- Shirt         10€ 

 Παντελόνι     30€ - 35€ 

 

Practitioners: Μαύρο παντελόνι - Λευκό logo & Μαύρο Τ-Shirt – Λευκά 

γράμματα ή Λευκό Τ-Shirt – Μαύρα γράμματα 

      Instructors: Μαύρο παντελόνι – Κόκκινο logo & Μαύρο Τ-Shirt –Κόκκινα 

      γράμματα 

Instructors Trainer: Μαύρο παντελόνι - Κόκκινο logo & Κόκκινο T-shirt - 

Άσπρα γράμματα.  

Expert Instructor: Μαύρο παντελόνι – Χρυσό logo & Μαύρο t-shirt – 

Χρυσά γράμματα. 

Master Instructor: Κόκκινο παντελόνι – Μαύρο logo & Κόκκινο T-shirt -    

Μαύρα γράμματα. 

 

4. Απαγορεύεται η κατασκευή ρουχισμού, η μεταποίηση ρουχισμού, η μετατροπή 

ρουχισμού.  

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

 

1. Οι Εκπαιδευτές υποχρεούνται να προμηθεύονται τα πιστοποιητικά των 

εξετάσεων και τα Patches από την KMS. Tα πιστοποιητικά των εξετάσεων και τα 

Patches επιβάλλεται να φέρουν σφραγίδα γνησιότητας και υπογραφή του 

Πρόεδρου, του Ηead instructor και Serial No. . 

 

2. Οι Εκπαιδευτές υποχρεούνται να προμηθεύονται τα δελτία των μαθητών από την 

KMS, έναντι 3€. Το άνοιγμα δελτίου συνεπάγεται την επίσημη ημερομηνία 

έναρξης μαθημάτων του μαθητή, η οποία και θα λαμβάνετε υπόψη για τις 

εξετάσεις. Οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία δεν θα γίνεται δεκτή. 
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3. Ο Εκπαιδευτής δικαιούται και δύναται να διδάξει σε χρόνο και τόπο που ο ίδιος 

επιθυμεί, εφόσον προϋπάρχει ενημέρωση της KMS, ιδιαιτέρως εφόσον αφορά  

διαφορετικό σημείο από αυτό που έχει δηλωμένο ως εκπαιδευτικό του κέντρο. 

 

4. Ο Εκπαιδευτής δεν δικαιούται και δεν δύναται να οργανώσει ειδικά θεματικά 

σχολεία πιστοποίησης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία 

προϋπάρχει ενημέρωση της KMS, σχετική αδεία από τον επικεφαλής της KMS, 

και συμφωνία επί της από κοινού διοργάνωσης.  

 

5. Ο Εκπαιδευτής δεν δικαιούται και δεν δύναται να δημιουργήσει επαγγελματικό 

υλικό, άνευ εγκρίσεως της KMS.  

 

6. Οι ενεργοί Εκπαιδευτές υποχρεούνται μηνιάιως, να ενημερώνουν την Krav Maga 

Science για την πορεία των εκπαιδευτικών κέντρων των οποίων ηγούνται ή στα 

οποία διδάσκουν. Οι ενεργοί Εκπαιδευτές υποχρεούνται να κρατούν μια 

στοιχειώδη επαφή με την Krav Maga Science, όπως αυτή αιτείται από τον 

επικεφαλής της KMS.  

 

7. Εκπαιδευτής ο οποίος δεν ανήκει στην KMS δύναται να εκπαιδεύεται στα σχολεία 

της KMS, να εξετάζεται ο ίδιος και οι μαθητές του από την KMS, άνευ 

δικαιώματος σε οποιαδήποτε προμήθεια ή έκπτωση, σε οποιαδήποτε χρήση του 

επισήμου Logo, σε οποιαδήποτε προώθηση από το επίσημο site ή τις ενεργές 

σελίδες στα Social Media, είτε πρόκειται για την κεντρική, είτε για περιφερειακές.   

 

8. Εκπαιδευτής ο οποίος δεν ανήκει, πλέον, στην KMS, αλλά εξακολουθεί να 

χρησιμοποίει το λογότυπο, την ύλη, το φωτογραφικό υλικό με περιεχόμενο 

εκπαιδευτές ή ασκούμενους και υποστηρίζει ψεύδος ότι είναι μέλος της 

εκπαιδευτικής ομάδας της Krav Maga Science, θα παραπέμπεται άμεσα στην 

δικαιοσύνη.  

 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΟΛΗΣ 

 

1. Προκειμένου να αναγνωριστεί μια σχολή υποχρεούται να έχει κατ’ ελάχιστον 10 

ενεργούς μαθητές, να λειτουργεί τμήμα κατ’ ελάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα 

και να διατηρήσει τη λειτουργία της για τουλάχιστον 14 μήνες.  

 

2. Όλα τα σημεία εκπαίδευσης της Krav Maga Science, υποχρεούνται να έχουν 

αναρτημένο / τοποθετημένο σε εμφανές σημείο το λάβαρο της KMS κατά την 

ώρα της εκπαίδευσης. 

 

3. Όλα τα σημεία εκπαίδευσης της Krav Maga Science, υποχρεούνται να έχουν 

επαρκή εκπαιδευτικός εξοπλισμός. 
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4. Όλα τα σημεία εκπαίδευσης της Krav Maga Science, τα οποία δεν τηρούν τα 

ανώτερο απαγορεύεται να διαφημίζουν, να διαδίδουν και να δηλώνουν πως είναι 

αναγνωρισμένες σχολές της KMS.  

 

5. Όλα τα αναγνωρισμένα σημεία εκπαίδευσης της Krav Maga Science 

υποχρεούνται να φέρουν, σε εμφανές σημείο, ειδικό σήμα με το διακριτικό 

«Official Training Center». Το εν λόγω δισκριτικό σήμα, εκδίδεται αποκλειστικά 

από την  KMS, με κόστος 50€ έκαστο.  

 

6. Όλα τα αναγνωρισμένα σημεία εκπαίδευσης της Krav Maga Science, τα οποία 

λειτουργούν από 3 χρόνια και άνω, έχουν 20 ενεργούς  ασκούμενους και άνω, 

συμμετέχουν ενεργά στα δρώμενα της KMS και ο βασικός Εκπαιδευτής έχει G3 

επίπεδο και άνω, αυτομάτως θα τιτλοφορούνται ως «Official Executive Training 

Centers», φέροντας το ανάλογο διακριτικό σήμα. Το εν λόγω δισκριτικό σήμα, 

εκδίδεται αποκλειστικά από την  KMS, με κόστος 80€ έκαστο. 

 

7. Η πιστοποίηση των σχολών έχει ετήσια ισχύ.  

 

8. Η KMS διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμψει προς αξιολόγηση επί της 

επικείμενης αναγνώρισης ή επί της υπάρχουσας αναγνωρισμένης σχολής, 

ελεγκτικό κλιμάκιο, άνευ προηγούμενης ενημέρωσης. 

 

ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ  & ΒΑΘΜΟΙ MASTER 

 

1. Το συμβούλιο της Krav Maga Science έχει το δικαίωμα, να απονείμει τον βαθμό 

του Επιτίμου Εκπαιδευτή. Ο Επίτιμος Εκπαιδευτής δεν δικαιούται και σε δύναται 

να προβεί σε εκπαίδευση ή εξέταση μαθητών.    

 

2. Το συμβούλιο της Krav Maga Science έχει το δικαίωμα, να απονείμει τον βαθμό 

του Επιτίμου Μέλους της Krav Maga Science. Το Επίτιμο Μέλος δύναται να είναι 

ασκούμενος ή όχι του Krav Maga.  

 

3. Το συμβούλιο της Krav Maga Science έχει το δικαίωμα, να απονείμει 

Πιστοποιητικά Φιλίας, με άλλο οργανισμό, εταιρεία, ομάδα, σύλλογο, κ.ο.κ. .  

 

4. Προκειμένου να πιστοποιηθεί εις ως Επίτιμος Εκπαιδευτής, ως Επίτιμο Μέλος και 

προκειμένου να εκδοθεί Πιστοποιητικό Φιλίας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και 

υπογραφή του Προέδρου της Krav Maga Science και του Επικεφαλής της Krav 

Maga Science.  

 

5. Ο βαθμός Master της Krav Maga Science είναι τιμητικός και λαμβάνεται από 

Εκπαιδευτές, κατόπιν επιβεβαιωμένης  εικοσαετούς  εκπαιδευτικής εμπειρίας. Ο 

υποψήφιος οφείλει να υποβάλει αιτηση στο Συμβούλιο Εκπαιδευτών, εφόσον 

δύναται να αποδείξει την ποιότητα, το ήθος και την εργατικότητα του. Η αίτηση  

θα πρέπει να γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Krav Maga Science και το 80% 

του σώματος του Συμβουλίου, χωρίς να υπολογίζεται ο υποψήφιος. Υφίσταται η 

περίπτωση, το συμβούλιο να κρίνει άνευ αιτήσεως υποψήφιου, πως ένας 
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Εκπαιδευτής πληροί τα κριτήρια για τον βαθμό του Μaster. Το Συμβούλιο των 

Εκπαιδευτών δικαιούται και δύναται να προσφέρει τον τιμητικό βαθμό του Master, 

σε Εκπαιδευτή ο οποίος έχει προσφέρει στην Krav Maga Science τα μέγιστα, 

αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα χρονικά όρια, λογω θανάτου.   

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  

 

1. Ιδρυτής της Krav Maga Science αναγνωρίζεται ο Βασίλειος Πετρίδης. Λαμβάνει 

από το Συμβούλιο Εκπαιδευτών το πιστοποιητικό με αριθμό: 11111.  Η θητεία 

του είναι ισόβια.  

 

2. Ημερομηνία ίδρυσης της Krav Maga Science αναγνωρίζεται η 25η Φεβρουαρίου 

2017. 

 

3. Επικεφαλής του διοικητικού τμήματος ορίζεται ο Πρόεδρος της Krav Maga 

Science, Νικόλαος Ιωσήφ. Λαμβάνει το πιστοποιητικό με αριθμό: 11112. Η θητεία 

του είναι διετής.  

 

4. Κανένα δίπλωμα βαθμού ή Εκπαιδευτή δεν επιτρέπεται να εκδοθεί, άνευ 

υπογραφής του Πρόεδρου και του Επικεφαλής Εκπαιδευτή.  

 

5. Επικεφαλείς των Εκπαιδευτών, των τεχνικών θεμάτων, της εξεταστικής 

επιτροπής και των εκπαιδευτικών κέντρων ορίζεται ο Βασίλειος Πετρίδης.  

 

6. Ελεγκτικό και εκτελεστικό όργανο της KMS ορίζεται Συμβούλιο Εκπαιδευτών, 

συγκροτημένο από 3-7 υψηλόβαθμους Εκπαιδευτές:  

 

Α. Νίκος Ιωσήφ       No: 11112 

Β. Βασίλης Πετρίδης       No: 11111 

Γ. Βασίλειος Δεμένεγας       Νο: 11113 

Δ. Μιλτιάδης Κουρτέσογλου       Νο: 11114        

 

7. Κάθε Εκπαιδευτής ο οποίος ανήκει στο Συμβούλιο, δικαιούται και δύναται να 

συμμετέχει διά ψήφου σε αποφάσεις επί θεμάτων, τα οποία αφορούν την Krav 

Maga Science. Οι ψήφοι του Προέδρου και του Επικεφαλής Εκπαιδευτή, 

προσμετρούνται εις διπλούν.  

 

8. Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Συμβουλίου Εκπαιδευτών είναι τα έξης: 

 

Α. Θέματα που αφορούν εξετάσεις και βαθμούς.  

 

Β. Θέματα που αφορούν εκπαιδευτικά κέντρα και Εκπαιδευτές.  

 

Γ. Επίλυση διαφορών.  
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9. Το Συμβούλιο δύναται και δικαιούται να ψηφίσει επί θεμάτων τα οποία αφορούν 

μέλος του Συμβουλίου, παρουσία αυτού ή απουσία.    

 

10. Αποκλειστικά και μόνον ο Επικεφαλής Εκπαιδευτής δύναται να ορίσει 

Εκπαιδευτή, ως μέλος του Συμβουλίου Εκπαιδευτών.  

 

11. O Επικεφαλής Εκπαιδευτής δύναται και δικαιούται να αφαιρέσει Εκπαιδευτή από 

το Συμβούλιο Εκπαιδευτών.   

 

12. Απαγορεύεται να συμμετέχει ως μέλος του Συμβουλίου Εκπαιδευτών   

Εκπαιδευτής, ο οποίος δεν κατέχει, κατ’ ελάχιστον, το βαθμό του G1. Εξαίρεση 

αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος, ο οποίος δεν κατέχει, κατ’ 

ελάχιστον, το βαθμό του G1, ομόφωνα αποδειχτεί πως εξυπηρετεί σκοπούς που 

αφορούν τη λειτουργία της Krav Maga Science (δικηγόροι, οικονομολόγοι, 

λογιστές, marketing, κ.α.). Ο εν λόγω υποψήφιος, σε αυτήν την περίπτωση, 

δύναται να γίνει, κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου Εκπαιδευτών, μέλος του 

Συμβουλίου Εκπαιδευτών.  

 

13. Mέλη του Συμβουλίου Εκπαιδευτών, τα οποία δεν κατέχουν το επίπεδο G1, κατ’ 

ελάχιστον, και δεν είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, δεν δικαιούνται συμμετοχής 

στη λήψη αποφάσεως, επί θεμάτων τα οποία αφορούν εξετάσεις, ύλη και τεχνικά 

θέματα του Krav Maga.  

 

14. Το Συμβούλιο Εκπαιδευτών, δικαιούται και δύναται να αποφασίσει διά 

ψηφοφορίας, επί της αποχωρήσεως μέλους από το Συμβούλιο Εκπαιδευτών ή 

για επί της οριστικής του διαγραφής από την Krav Maga Science.  

 

15. Ο Επικεφαλής Εκπαιδευτής δικαιούται και δύναται να αρνηθεί την εκπαίδευση ή 

τη συμμέτοχη ασκουμένου ή Εκπαιδευτή σε σεμινάριο, σχολειό, μάθημα, διάλεξη, 

κ.ο.κ., σε οποιοδήποτε σημείο του δικτύου της Krav Maga Science, εφόσον,  

κατά την γνώμη του, είναι δυνατόν να διαταράξει την αρμονία και την εύρυθμη 

λειτουργία της Krav Maga Science.  

 

16. Ουδείς δε δικαιούται να λειτουργήσει εκπαιδευτικό κέντρο της Krav Maga 

Science, άνευ εγκρίσεως του Επικεφαλής Εκπαιδευτή. 

 

17. Κάθε εκπαιδευτικό κέντρο ή Εκπαιδευτής, οφείλει κάθε Ιούλιο να αποστέλλει 

κατάσταση μελών στην KMS.  

 

18. Κάθε εκπαιδευτικό κέντρο ή Εκπαιδευτής, που για 2 συναπτά έτη δεν έχει 

παρουσία στα δρώμενα της Krav Maga Science θα διαγράφεται οριστικά.  

 

19. Κάθε περίπτωση δύναται να εξεταστεί και να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά, 

παραβλέποντας το Γενικό Κανονισμό του Συμβουλίου.  
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20. Αρμόδιο όργανο επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς, διαφωνίας, διαμάχης, 

ασυμφωνίας, προβλήματος, μεταξύ Εκπαιδευτών, ορίζεται το Συμβούλιο 

Εκπαιδευτών.  

 

21. Το Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει σύσσωμο για θέματα και αποφάσεις που 

αφορούν τη γενική οργάνωση και λειτουργία της KMS. 

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ & ΠΟΙΝΕΣ 

 

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός αποτελεί Πνευματική Ιδιοκτησία της Krav Maga 

Science. 

 

2. Εκπαιδευτής ο οποίος παραβιάζει τους κανόνες ή καταγγέλλεται για οποιοδήποτε 

παράπτωμα επιβάλλεται και υποχρεούται να πέρνα από το Συμβούλιο. Εάν 

κρίνεται ένοχος θα δέχεται, αρχικά, σύσταση. Εν συνεχεία θα υποβαθμίζεται. Εάν 

δε συμμορφώνεται θα διαγράφεται οριστικά, άνευ δικαιώματος ενστάσεως. Σε 

περίπτωση  κατά την οποία το παράπτωμα είναι σοβαρό ή παραβιάζει νόμους 

του κράτους, η διαγραφή θα είναι άμεση.  

 

3. Για ποινικά παραπτώματα και αδικήματα, οι εμπλεκόμενοι θα καταγγέλλονται 

συμφώνα με τον νόμο. 

 

4. Οποιαδήποτε νομική διάφορα μεταξύ της KMS και μαθητών ή Εκπαιδευτών, 

υπόκειται στην Ελληνική Δικαιοσύνη.  

 

5. Απαγορεύεται ρητά η προώθηση άλλων συστημάτων αυτοάμυνας ή πολεμικών 

τεχνών στα μαθήματα Krav Maga.   

 

6. Απαγορεύεται οτιδήποτε δύναται να αλλοιώσει, μπερδέψει, παραπλανήσει τον 

μαθητή από την λογική και φιλοσοφία του Krav Maga.  

 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ   

 

1. Εκπαιδευτής ο οποίος αποχωρεί, για οποιονδήποτε λόγο, από την εκπαιδευτική 

ομάδα της Krav Maga Science, αυτομάτως χάνει κάθε δικαίωμα χρήσης της ύλης 

της Krav Maga Science, του trademark, των φωτογραφιών και του τίτλου του.   

 

2. Υλικό με Φωτογραφίες και βίντεο, το οποίο έχει ληφθεί κατά την διάρκεια 

ενεργούς δράσεως του Εκπαιδευτή, και στο οποίο εικονίζεται ο ίδιος, η διαδικασία 

εκπαίδευσης, κ.ο.κ.,  ανήκει στην Krav Maga Science και υπόκειται στη 

δικαιοδοσία της. Ο Εκπαιδευτής δεν έχει καμία αξίωση ή δικαίωμα σε αυτό το 

υλικό.  
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3. Εκπαιδευτής, ο οποίος δεν ανήκει στην εκπαιδευτική ομάδα, δεν έχει κανένα 

δικαίωμα σε υλικό που σχετίζεται με την Krav Maga Science, και δε δύναται να 

φέρει τον τίτλο του Εκπαιδευτή της Krav Maga Science.  

 

4. Η Krav Maga Science, σε θέματα τα οποία αφορούν τη διασφάλιση του ονόματός 

της, δεν θα δείχνει την παραμικρή ανοχή και θα κινείται άμεσα, όπως ορίζει ο 

νόμος.  

 

5. Εκπαιδευτής ο οποίος σχολιάζει αρνητικά, συκοφαντεί, δυσφημεί, βρίζει την Krav 

Maga Science, με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα θα διώκεται, όπως ορίζει ο νόμος 

περί συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


