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 Τοπική Επιτροπή Β. Ελλάδας. 
  Γραφεία    :  Κτήριο 1 ΔΕΘ 
  Τηλ. – fax :  2310237108  
  e-mail : temaked@httf.gr 

    

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

 

Το Κλιμάκιο Β. Ελλάδας σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή B. Ελλάδας υπό την 
αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. προκηρύσσει το 

2
ο
 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ 

«το Χθες, το Σήμερα και το Αύριο  
της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στη Β. Ελλάδα» 

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαίου 2016 
Ξενοδοχείο Δίον Παλλάς ***** 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.1. Προπονητές σωματείων Β. Ελλάδας  

α. Κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  

β. Πτυχιούχοι Σχολής Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ.Γ. Αθλητισμού . 

γ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα Επιτραπέζια Αντισφαίριση. 

1.2. Άτομα που ασκούν καθήκοντα προπονητή σε σωματείο της Β. Ελλάδας και δεν 

ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες εφόσον εγκριθεί κατά περίπτωση η συμμετοχή 

τους από την Τ.Ε. Β. Ελλάδας.  

1.3. Οποιοσδήποτε προτίθεται να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου και δεν 

ανήκει στις περιπτώσεις 1.1 και 1.2 για να γίνει δεκτή η αίτηση συμμετοχής του πρέπει να 

συντρέξουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Να εγκριθεί η συμμετοχή του από την Τ.Ε. Β. Ελλάδας 

 Να αποδεχθεί τους οικονομικούς όρους όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 της 

παρούσης. 

 Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης, κατάθεσης θέσης, άποψης ή ερώτησης προς 

τους ομιλητές – εισηγητές, χωρίς δικαίωμα εισήγησης. 

  

2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν θα γίνουν στο e-mail της Τ.Ε. Β. Ελλάδας  

temaked@httf.gr,  ή στο fax 2310237108 έως την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016, με τη 

συγκεκριμένη φόρμα που επισυνάπτεται στην προκήρυξη του συνεδρίου.  

 

Θεσσαλονίκη,  8/4/2016 
Αριθμός πρωτοκόλλου : 30 

mailto:temaked@httf.gr
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3. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : 

Κάθε προπονητής – σύνεδρος των περιπτώσεων 1.1. και 1.2. της παρούσης, θα 
αναπτύξει το τρίπτυχο «Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον» του αθλήματος στην Β. Ελλάδα, 
καταθέτοντας την άποψη του για όλα όσα χαρακτήρισαν το παρελθόν, τα δεδομένα στο 
παρόν και αυτά που πιθανόν έρχονται στο μέλλον.  

Η προσωπική διαδρομή, οι μνήμες, η ανάλυση της σημερινής πραγματικότητας, τα 
ζητούμενα και τα προβλεπόμενα της επόμενης μέρας είναι κάποια κεφάλαια μεταξύ άλλων 
που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην εισήγηση των εγκεκριμένων ομιλητών.  

Ειδικότερα ο κάθε σύνεδρος θα αναπτύξει τις ενότητες: 

Παρελθόν 

1. Η ιστορία του σωματείου που εργάζεται. 

 Η αρχή και η εξέλιξη 

 Σταθμοί στην ιστορία του σωματείου 

 Επιτυχίες – Αποτυχίες, καλές και δύσκολες εποχές 

2. Σωματεία που γνώρισε, εργάστηκε ή αγωνίστηκε. 

3. Παίκτες, πρόσωπα και προσωπικότητες του παρελθόντος που σημάδεψαν το 
άθλημα. 

4. Σημεία, γεγονότα, καταστάσεις στο παρελθόν του αθλήματος που λειτούργησαν ως 
αιτίες και βάση των δεδομένων του παρόντος.  

Παρόν 

1. Το σωματείο  

 Προπονητικές υποδομές, διαστάσεις χώρου προπόνησης, υλικοτεχνική υποδομή 
(ποσότητα – ποιότητα). 

 Αριθμός αθλητών ανά κατηγορία και φύλο.  

 Διαθέσιμες μέρες - ώρες προπόνησης. 

 Αριθμητικό μέγεθος χρόνου προπόνησης ανά αθλητή (π.χ. 3 παίδες/8 ώρες/ 
εβδομάδα, 2 παίδες/ 10 ώρες/ εβδομάδα, 2 νεάνιδες/6 ώρες/εβδομάδα κ.λ.π.)    

 Αγωνιστική κατάσταση του σωματείου στα διασυλλογικά πρωταθλήματα και σε 
επίπεδο ηλικιακών κατηγοριών. Συνολικά αποτελέσματα. 

 Οι καλύτεροι εν ενεργεία αθλητές του σωματείου ανά κατηγορία και φύλο με 
κριτήριο τον Πίνακα Αξιολόγησης Ε.Φ.Ο.Επ.Α., τα φετινά αποτελέσματα, τις 
προοπτικές που διαθέτουν.  

2. Το άθλημα στην Β. Ελλάδα. 

 Τα χαρακτηριστικά και τα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας. 

 Θετικά – Αρνητικά. 

 Κριτική προσέγγιση στα σωματεία, στις περιοχές, στις πόλεις του αθλήματος. 

 Οι αντίπαλοι.  
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Μέλλον   

1. Προοπτικές σωματείου – αθλητών. 

2. Στόχοι του σωματείου. 

3. Προτάσεις – Στοχευμένες ενέργειες για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος στη 
Β. Ελλάδα και γενικότερα. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

α. Το 2ο Συνέδριο Προπονητών Β. Ελλάδας χρηματοδοτείται από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. – Τ.Ε. 
Β. Ελλάδας. 

β. Τα έξοδα συμμετοχής ενός προπονητή από κάθε σωματείο, καλύπτονται από την 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου εφόσον το σωματείο που προέρχεται: 

Ι. Είναι εγγεγραμμένο στη δύναμη της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. 

ΙΙ. Ανήκει στην περιοχή ευθύνης της Τ.Ε. Β. Ελλάδας. 

ΙΙΙ. Έχει αποδεδειγμένη αγωνιστική δραστηριότητα την αγωνιστική περίοδο 2015 – 16 σε 
τρεις εκ των έξι ηλικιακών κατηγοριών παμπαίδων – παίδων – εφήβων – παγκορασίδων – 
κορασίδων – νεανίδων.  

γ. Τα έξοδα που καλύπτονται αφορούν στο Ξενοδοχείο Δίον Παλλάς 5* 
(http://dionpalace.com/)  στην Ακτή Γρίτσα Πιερίας, Διαμονή (διανυκτέρευση Σάββατο), 
Δείπνο σε μπουφέ – ποτά (Σάββατο), Πρωινό Κυριακή, σε δίκλινο δωμάτιο.  

δ. Οι προπονητές των οποίων τα έξοδα καλύπτονται θα καταβάλλουν παράβολο 
συμμετοχής 15 € έως τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής Παρασκευή 6 Μαΐου 2016,  στο 
λογαριασμό  GR140110 0800 0000/ 0804 8103330 Εθνική Τράπεζα ή στα γραφεία της 
Τοπικής Επιτροπής Β. Ελλάδας Κτήριο 1 Δ.Ε.Θ. 

ε. Επιπλέον προπονητές από σωματεία ή οποιωνδήποτε άλλων περιπτώσεων (όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 1 της του παρούσης), καταβάλλουν παράβολο συμμετοχής 50€, 
στο οποίο περιλαμβάνονται τα αναφερόμενα στο 4.γ. και θα πρέπει να προκαταβληθεί το 
ποσό των 20€ έως την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 όπως περιγράφεται στο 4.δ. ενώ το 
υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με την άφιξη στο χώρο του συνεδρίου.  

στ. Οποιοσδήποτε συμμετάσχει στο συνέδριο και δεν προτίθεται να διαμείνει στο 
ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει το συνέδριο, καταβάλλει παράβολο συμμετοχής 15€ έως 
την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016, όπως περιγράφεται στο 4.δ..  

ζ. Συνοδοί των συνέδρων (σύζυγοι, οικογένεια, κ.λ.π.) καταβάλουν έξοδα διαμονής 50 € / 
ενήλικο άτομο και 12 € για κάθε παιδί έως 10 ετών (έως 2 παιδιά) των οποίων η 
προκαταβολή θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία της Τ.Ε. Β. Ελλάδας.    

Παράβολα συμμετοχής και προκαταβολές μετά την λήξη των δηλώσεων δεν 
επιστρέφονται. 

η. Μονόκλινο δωμάτιο για οποιαδήποτε των περιπτώσεων επιβαρύνεται με 30 €. 

θ. Επιπλέον διανυκτέρευση για όλες τις περιπτώσεις, σε δίκλινο δωμάτιο 50 € / άτομο, σε 
μονόκλινο 80 €, (διαμονή, πρωινό, δείπνο).  
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 

                        

6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  

α. Το ελάχιστο όριο συμμετοχών για την τέλεση του Συνεδρίου είναι ο αριθμός 28 εκ των 
οποίων οι 22 πρέπει να βρίσκονται εν ενεργεία σε σωματείο της Β. Ελλάδας για την 
αγωνιστική περίοδο 2015 – 2016. 

β. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου, η σειρά των ομιλητών καθώς και ο διαθέσιμος 
χρόνος για την εισήγηση του κάθε ομιλητή θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των δηλώσεων 
συμμετοχής.  

γ. Στο συνέδριο θα παρευρεθούν ως επίσημοι προσκεκλημένοι και με την σημαντική, 
λόγω του θεσμικού τους ρόλου, συμμετοχή ως σύνεδροι οι: 

Μανώλης Κολυμπάδης Πρόεδρος Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  

Χρήστος Τριγωνάς Γ. Γραμματέας Ε.Φ.Ο.Επ.Α. – Πρόεδρος Τ.Ε. Β. Ελλάδας 

Παναγιώτης Τζόβολος Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

 

Πληροφορίες  γραμματεία της Τ.Ε. Β. Ελλάδας κ. Τσίπου Μαρία τηλέφωνο 2310237108. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Φ.Ο.Επ.Α Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε. Β.ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΜΑΝΩΛΗΣ Γ. ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΑΣ 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 στο 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ  

28 & 29 ΜΑΙΟΥ 2016 
 

Όνομα Επίθετο 
 

                    
Σωματείο Εργασίας       Δεν εργάζομαι σε σωματείο   

  

                    Τηλέφωνο  
 

Email  
 

 

                   

                    
                    

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Οδηγίες συμπλήρωσης φόρμας 

1. Στη στήλη «Ιδιότητα» συμπληρώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο 

2. Στη στήλη «Διαμονή» συμπληρώστε Χ στο 1ο τετράγωνο εφόσον η διαμονή γίνει 
στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια Χ εάν η επιλογή είναι δίκλινο ή μονόκλινο. 

3. Στον αριθμό διανυκτερεύσεων συμπληρώστε αριθμό 1 ή 2.  

4. Αποστείλετε στο fax 2 3 1 0 2 3 7 1 0 8  ή στο email temaked@httf.gr έως την 
Παρασκευή 6 Μαΐου 2016.  

mailto:temaked@httf.gr

