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Στην Αθήνα σήµερα 09/09/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ. στα 
γραφεία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (ΓΓΑ) Α. Παπανδρέου 37, συνήλθε η 
Επιτροπή για την Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας 
που ορίστηκε µε την υπ΄ αριθµ. 22198/21-07-214 απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΦΕΚ 2118/Β/01-08-2014). 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής  
Μωραΐτη Ιωάννα    Αν. Προϊσταµένη της ∆/νσης Υποστήριξης 

Άθλησης & ∆ιατροφής  
 
Τα µέλη της Επιτροπής  
Κολυµπάδης Εµµανουήλ   Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβούλιου της 

Ε.Φ.Ο.Επ.Α 
Τσόπελας Γεώργιος  Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Ε.Φ.Ο.Επ.Α και Πρόεδρος της Τεχνικής 
Επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

Γαβρίλη Γεωργία    Υπάλληλος της ΓΓΑ  
Κοτσίρη Ελεάνα    Υπάλληλος της ΓΓΑ 
 
Γραµµατέας  
Χαλκίδου Μαρία    Υπάλληλος της ΓΓΑ 
 
 

Η Επιτροπή ∆ιοίκησης της Σχολής Ε.Φ.Ο.Επ.Α µε την έναρξη της 
συνεδρίασης, πριν την εκδίκαση των ενστάσεων και πριν την οριστικοποίηση και 
ανάρτηση του τελικού πίνακα υποψηφίων προπονητών, κατέγραψε την υποβολή δύο 
επιπλέον αιτήσεων του κ. Μαργέλλου Σπυρίδωνος και του κ. Τροχούτσου Χρίστου-
Γεώργιου, τις οποίες και έκανε δεκτές. 

 
 
Εν συνεχεία και αφού είχε ολοκληρωθεί η προθεσµία υποβολής, ξεκίνησε τη 

διαδικασία εκδίκασης των υποβληθεισών ενστάσεων από υποψηφίους που είχαν 
απορριφτεί , τεσσάρων στο σύνολο. 

1η ένσταση κ. Λεγάντη Χρήστου, απορρίπτεται λόγω απουσίας 3ετούς 
δελτίου, βεβαιωµένου απ΄ την οικεία οµοσπονδία, σύµφωνα µε τα ειδικά προσόντα 
συµµετοχής , όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 7 της  Υπουργικής Απόφασης  
υπ΄ αριθµ. 22198/21-07-214. 



2η ένσταση κ. Λάκατα Νικολάου, απορρίπτεται λόγω απουσίας βεβαίωσης 
σεµιναρίου εντός προθεσµίας , όπως ανέλαβε υποχρέωση µε την ένσταση του και 
όπως προβλέπεται στα ειδικά προσόντα συµµετοχής του άρθρου 7 της  Υπουργικής 
Απόφασης  υπ΄ αριθµ. 22198/21-07-214. 

3η ένσταση κ. Ζήκα Παναγιώτη απορρίπτεται λόγω απουσίας βεβαίωσης 
παρακολούθησης σεµιναρίου, απ΄ την οικεία οµοσπονδία, σύµφωνα µε τα ειδικά 
προσόντα συµµετοχής , όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 7 της  Υπουργικής 
Απόφασης  υπ΄ αριθµ. 22198/21-07-214. 

4η ένσταση κας ∆ασκαλάκη Μελποµένης, λόγω απουσίας 3ετούς δελτίου, 
βεβαιωµένου απ΄ την οικεία οµοσπονδία, σύµφωνα µε τα ειδικά προσόντα 
συµµετοχής , όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 7 της  Υπουργικής Απόφασης  
υπ΄ αριθµ. 22198/21-07-214. και δεν συµπεριλήφθηκε στον πίνακα υποψηφίων 
προπονητών ούτε κατ εξαίρεση  όπως αιτείται στην ένσταση της λόγω διαµονής στην 
Κάσο, καθώς στην ψηφοφορία των µελών το αίτηµα της µειοψήφησε µε ψήφους 3-2. 

Μετά την ολοκλήρωση εκδίκασης των ενστάσεων και πριν την υποβολή του 
οριστικού πίνακα υποψηφίων προπονητών , αποφασίστηκε να µην συµπεριληφθούν 
σε αυτόν οι Μπακόλας Αλέξανδρος και Κορώνης Στέφανος, λόγω µη πληρωµής του 
εκ της Υπ.Αποφάσεως ορισµένου παραβόλου µετά και από την τελευταία ενηµέρωση 
κίνησης του λογαριασµού που τηρεί η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

Κατατέθηκε από τη ∆ιευθύντρια της σχολής ο οικονοµικός προϋπολογισµός, 
ο οποίος και ενεκρίθη, οριστικοποιήθηκε η έναρξη της σχολής στις 12/9/14 και ώρα 
17.00, ταυτόχρονα σε Αθήνα (φουαγιέ Μ.Μερκούρη-Σ.Ε.Φ) και Θεσ/νικη (κλειστό 
γυµναστήριο ΧΑΝΘ), ενώ αποφασίστηκε, η δηµοσιοποίηση του αναλυτικού ωραρίου 
προγράµµατος µε ηµεροµηνίες και τόπο διεξαγωγής,  να γίνεται κάθε φορά αµέσως 
µετα τη λήξη κάθε τριηµέρου διδασκαλίας. Το 2ο  διδακτικό τριήµερο ανακοινώθηκε 
από τη ∆ιευθύντρια ότι θα υλοποιηθεί στις 26,27 και 28 /9. 

Για τις ανάγκες έναρξης της σχολής εγκρίθηκαν οι µεταβάσεις στη 
Θεσσαλονίκη , της ∆ιευθύντριας καθώς και των διδασκόντων κ.κ. Κατσικαδέλη 
Μιχαήλ (εργοφυσιολογία, τόπος διαµονής Πάτρα) και Σταύρου Ιωάννη ( Φ. Αγωγή, 
τόπος διαµονής Καβάλα). Οι δαπάνες θα γίνουν σε βάρος του εγκεκριµένου  
προϋπολογισµού.   
 Εν απουσία της ορισµένης γραµµατέως κ. Μαρία Χαλκίδου χρέη 
γραµµατειακής υποστήριξης εκτελούν  τα µέλη  Κοτσίρη Ελεάνα και Γαβρίλη 
Γεωργία. 
 Παρελθούσης της ώρας λύεται η συνεδρίαση και επόµενη ορίζεται για την 17 
Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα 15:00 µ.µ. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής  
Μωραΐτη Ιωάννα    

 
Τα µέλη της Επιτροπής  
 
 Κολυµπάδης Εµµανουήλ   
 
    Τσόπελας Γεώργιος 
 
      Γαβρίλη Γεωργία 
 
       Κοτσίρη Ελεάνα 
 
 

 


