
Προς 
Ενώσεις Η’, Θ’ & ΙΑ’ 

 
 

 
Θέμα:  Δήλωση συμμετοχής σε εκπαιδευτική διημερίδα. 
 

 
Κύριες/οι, 
 

Η Ε.Φ.Ο.Α. σε συνεργασία με τον Σ.Π.Α.Ε., στα πλαίσια της 
ανάπτυξης του τέννις στην Ελλάδα έχει εκπονήσει πρόγραμμα 

επιμόρφωσης προπονητών, με την διοργάνωση εκπαιδευτικών 
διημερίδων σε όλη την Ελλάδα.  

Η πρώτη διημερίδα, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το 

Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, στις εγκαταστάσεις του 
Α.Ο.Α. Ηλιούπολης. 

Απευθύνεται: 
α) Στους προπονητές των Η’, Θ’ & ΙΑ’ Ενώσεων. 
β) Στους προπονητές άλλων Ενώσεων που ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν. 
γ) Στους επίλεκτους αθλητές/τριες των τριών Ενώσεων ηλικίας 11 – 

14 ετών (δωρεάν). 

δ) Στους γονείς όλων των αθλητών/τριών της αντισφαίρισης (δωρεάν). 
 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ευρώ (60,00 €). 
Το δικαίωμα συμμετοχής κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα, στο 
λογαριασμό 080 67887508 και ΙΒΑΝ GR 

9701100800000008067887508. 
 

Οι δηλώσεις συμμετοχής καθώς και η απόδειξη καταβολής του 

δικαιώματος συμμετοχής, θα υποβάλλονται στο email info@efoa.gr έως 
την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
 

Σάββατο 19.03.2016 

 

10:00 – 11:30 Play tennis (γήπεδο) Τ. 

Κροκίδας 
 

 

12:00 – 13:30 Προπονήσεις αθλητών/τριών 
11 έως 14 ετών (αίθουσα) Χ. 

Τσιτσόπουλος 

 

Coffee break (δωρεάν) 

15:00 – 16:30 Τακτική διπλού (αίθουσα) Χ. 
Τσιτσόπουλος 
 

 

mailto:info@efoa.gr


17:00 – 18:30 Προπονήσεις επιλέκτων 

αθλητών/τριών U12  
της Η’ Ένωσης (γήπεδο) Χ. 
Τσιτσόπουλος 

 

 

Κυριακή 20.03.2016 

 

10:00 – 11:30 Προπονήσεις αθλητών/τριών 

U12 Θ’ Ένωσης (γήπεδο), Χ. 
Τσιτσόπουλος  

 

12:00 – 13:30 Προπονήσεις επιλέκτων 

αθλητών/τριών U12 της ΙΑ’ 
Ένωσης (γήπεδο) Χ. 

Τσιτσόπουλος 

 

15:00 – 16:00 Προπονήσεις διπλού 

αθλητών U14 Η’ , Θ’ & ΙΑ’ 
Ενώσεων (γήπεδο) Χ. 
Τσιτσόπουλος 

 

Coffee break (δωρεάν) 

16:30 – 18:30 Μίνι τουρνουά διπλού 

αθλητών U14 Η’ , Θ’ & ΙΑ’ 
Ενώσεων (γήπεδο) Χ. 

Τσιτσόπουλος  

 

Για γονείς αθλητών/τριών αντισφαίρισης 

16:30 – 18:30 Ο ρόλος της οικογένειας και 
των γονέων στην εξέλιξη των 
αθλητών (αίθουσα) Μ. 

Ψυχουντάκη, Αθλ. 
Ψυχολόγος, Αναπ. Καθ. 

Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

 
 
Επισημαίνουμε ότι: 

 
α) Προκειμένου να χορηγηθεί κάρτα προπονητή από την ΕΦΟΑ 
σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο, απαιτείται η παρακολούθηση ενός 

τουλάχιστον σεμιναρίου και μιας τουλάχιστον διημερίδας, σε χρονικό 
διάστημα δυο ετών  & 

 
β) Στην Ε.Φ.Ο.Α. και στον Σ.Π.Α.Ε. από την φετινή χρονιά (2016), θα 
διατηρείται αρχείο επιμόρφωσης όλων των προπονητών της επικράτειας.  

 
 

 


