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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ-2 (L2) 

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΦΟΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ESF 
2-5 Νοεμβρίου 2017  

στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών 
 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ως άνω προπονητικό σεμινάριο, θα πρέπει 

έως 15 Σεπτεμβρίου 2017:  

1. Να εκδώσουν αριθμό SPIN από την ιστοσελίδα της European Squash 

Federation (ESF), 

2. Να καταθέσουν στον λογαριασμό της ΕΦΟΑ στην Εθνική Τράπεζα (IBAN 

GR9701100800000008067887508) €350 για την εγγραφή τους στο σεμινάριο, 

3. Να αποστείλουν email προς την ΕΦΟΑ (info@efoa.gr) στο οποίο θα 

αναφέρουν:  

i. Όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης, email και τηλέφωνο επικοινωνίας 

ii. την πρόθεση τους να συμμετάσχουν,  

iii. επισυνάπτοντας: α) το αποδεικτικό ολοκλήρωσης του L1 επιπέδου, β) 

δίπλωμα αγγλικών (Lower) καθώς το σεμινάριο και το διαγώνισμα θα 

διεξαχθεί στα αγγλικά και (γ) το αποδεικτικό κατάθεσης των χρημάτων 

για την εγγραφή στον λογαριασμό της ΕΦΟΑ, 

iv. Τον αριθμό SPIN. 

Σημειώσεις:   

 Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών έως 

15.9.2017, το σεμινάριο δεν θα πραγματοποιηθεί και τα χρήματα των εγγραφών θα 

επιστραφούν. Θα ακολουθήσει ενημέρωση το αργότερο έως 20.9.2017. 

 

 Όσοι Έλληνες πολίτες επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, μπορούν να 

εγγραφούν μόνο μέσω της Ε.Φ.Ο.Α. και όχι μέσω της ιστοσελίδας της E.S.F. στην 

οποία έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου προς 

ενημέρωση και εγγραφή αλλοδαπών ενδιαφερομένων.  Έλληνες πολίτες που  
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δηλωθούν μέσω της ιστοσελίδας της ESF δεν θα του επιτραπεί η συμμετοχή στο 

σεμινάριο. 

 

 Οι  Έλληνες πολίτες που θα παρακολουθήσουν και θα λάβουν το δίπλωμα επιπέδου-2 

(L2) τεχνικής προπονητικής κατάρτισης, ενημερώνονται ότι, για να λάβουν μέρος στην 

Σχολή Προπονητών η οποία διοργανώνεται από την Γ.Γ.Α.  ώστε να αναγνωριστούν ως 

προπονητές τοιχοσφαίρισης νόμιμα αδειοδοτημένοι να προπονούν αθλητές στην 

Ελληνική επικράτεια, θα πρέπει επιπλέον του διπλώματος  L-2 να πληρούν και τα 

συναφή κριτήρια που απαιτούνται από την Γ.Γ.Α. . 

 

 

 

 
Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 

                       
Σπύρος Ζαννιάς      Δημήτρης Σταματιάδης 
 
 
 


