
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Β’ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  
 
 
Κυρίες/ιοι, 
 Η Ε.Φ.Ο.Α. σε συνεργασία με τον Σ.Π.Α.Ε. και τις Η’, Θ’ & ΙΑ’ Ενώσεις, 
διοργανώνει εκπαιδευτική διημερίδα προπονητών στις εγκαταστάσεις του 
Α.Ο.Α. Φιλοθέης, το Σάββατο 24.06.2017 και την Κυριακή 25.06.2017. 
 
Απευθύνεται: 
 
α) Στους προπονητές των τριών Ενώσεων (Η’, Θ’ & ΙΑ’). 
β) Στους προπονητές άλλων Ενώσεων που ενδιαφέρονται να το 
παρακολουθήσουν. 
γ) Στους επίλεκτους αθλητές/τριες των Ενώσεων Η’, Θ’ & ΙΑ’ ηλικίας κάτω των 
16ετών (δωρεάν) & 
δ) Στους γονείς όλων των αθλητών/τριών της αντισφαίρισης (δωρεάν μόνο για 
την θεματική ενότητα που αφορά στην αθλητική ψυχολογία – Κυριακή 25/06 
15:00 – 17:00). 
 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €) για τα 
μέλη του Σ.Π.Α.Ε. και εβδομήντα ευρώ (70,00€) για τα μη μέλη. 
Το δικαίωμα συμμετοχής κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα, στο 
λογαριασμό:  
080 67 88 75 08 &  
ΙΒΑΝ GR 9701 1008 0000000 80 67 88 75 08. 
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής καθώς και η απόδειξη καταβολής του 
δικαιώματος συμμετοχής, θα υποβάλλονται στο email info@efoa.gr έως και την 
Τετάρτη 21 Ιουνίου  2017. 
 
Επισημαίνουμε ότι: 
α) Κατά τη διάρκεια της διημερίδας θα δοθούν τα δελτία ταυτότητος των 
προπονητών που έχουν ήδη καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 
β) Προκειμένου να χορηγηθεί δελτίο ταυτότητας προπονητή από την 
Ε.Φ.Ο.Α. σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο, απαιτείται η παρακολούθηση 
ενός τουλάχιστον σεμιναρίου και μιας τουλάχιστον διημερίδας, σε χρονικό 
διάστημα δυο ετών. 
γ) Στην Ε.Φ.Ο.Α. και στον Σ.Π.Α.Ε. από το 2016, τηρείται αρχείο επιμόρφωσης 
όλων των προπονητών της επικράτειας. 



 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 

Σάββατο 24/6/2017 
 
10:00 - 11:30  Play tennis (μετάβαση από το πορτοκαλί στο πράσινο 

γήπεδο (αίθουσα – γήπεδο) Δ. Παπαδημητρίου. 

12:00 - 14:00   Προπονήσεις αθλητών/τριών κάτω των 16 ετών (αίθουσα) 

                Χ. Τσιτσόπουλος. 

COFFEE BREAK 
 

15:30 - 17:30   Προπονήσεις επιλέκτων αθλητών/τριών Η’ Ένωσης κάτω 

των 16 ετών  (γήπεδο) Χ. Τσιτσόπουλος. 

18:00 - 20:00   Προπονήσεις επιλέκτων αθλητών/τριών Θ’ Ένωσης κάτω 

των 16 ετών (γήπεδο) Χ. Τσιτσόπουλος. 

 

Κυριακή 25/6/2017 
 
10:00 - 12:00   Προπονήσεις επιλέκτων αθλητών/τριών ΙΑ’  Ένωσης κάτω  

                των 16 ετών (γήπεδο) Χ. Τσιτσόπουλος. 

12:30 - 13:30   Στρατηγική και τακτική για παίκτες αγώνων (αίθουσα) 

                                 Χ. Τσιτσόπουλος. 

 
COFFEE BREAK 

 

15:00 - 17:00   Ο ρόλος της οικογένειας και των γονέων στην εξέλιξη των 

αθλητών (αίθουσα - για γονείς αθλητών/τριών), Γ. 

Ζαρώτης Μsc PhD Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής - 

Αθλητικός Ψυχολόγος. 

17:30 - 19:30   Στρατηγική και τακτική για παίκτες αγώνων (γήπεδο) 

                                    Χ. Τσιτσόπουλος. 

Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 

                       



Σπύρος Ζαννιάς      Δημήτρης Σταματιάδης 
 


