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Σήμερον την  30η  Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε 
συνεδρίαση εξ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ελληνικής Φιλάθλου Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 
4 πρόσκληση, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης,   
 

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση Σχολών Προπονητών Β 
και Γ Κατηγορίας, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για το 
επάγγελμα του προπονητή ερασιτεχνικών αθλημάτων  

2. Διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για την λήψη αθλητικής μοριοδότησης 
έπειτα από την πανελλήνια ή διεθνή διάκριση του/της αθλητή-τριας.  

3. Εισήγηση Επιτροπής Ιεραρχίας για την αναβάθμιση βαθμών 3ου, 4ου, 5ου DAN  
 
Στην συνεδίαση παρευρίσκονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρφας της ομοσπονδίας με 
τηλεδιάσκεψη: 
 
1. Πρόεδρος                     Χαριτοπούλου Μαρία 
2. Γεν.Γραμματέας            Πουλικίδης Αναστάσιος 
3. Α. Αντιπρόεδρος           Μπιτσαξής Δημήτριος 
4. Β. Αντιπρόεδρος           Χατζηβλασίου Θεοδόσιος 
5. Ταμίας                           Άμπα Αμέλια 
6. Ειδικός Γραμματέας      Τζάνος Φώτιος 
7. Έφορος                         Γρέκας Διονύσιος  
8. Μέλος                            Συνολάκης Ευάγγελος 
9. Μέλος                            Ζαμπέλης – Κοιλίτης Παναγιώτης 
10. Μέλος                            Συρίμη Ευδοκία 
11. Μέλος                            Μεϊμέτη Χρυσώ 
12. Μέλος-εκπρόσωπος αθλητών Δέσποινα Παϊζη  

 
 
Στη συνεδρίαση του  Δ.Σ. προεδρεύει η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Χαριτοπούλου Μαρία 
Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε πλήρη  απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατόπιν συζητήσεως και ανταλλαγής απόψεων,  
το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα  τα εξής: 
 



 
1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση Σχολών Προπονητών Β 

και Γ Κατηγορίας, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για το 
επάγγελμα του προπονητή ερασιτεχνικών αθλημάτων.  
 
Το Δ.Σ. αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς 
τους Προπονητές των Σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας, με σκοπό να μπορέσουν 
οι κάτοχοι άδειας επαγγέλματος να ανταπεξέλθουν στο νέο θεσμικό πλαίσιο για το 
επάγγελμα του προπονητή.  
Η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ, -έχοντας ήδη ξεκινήσει την διαδικασία για την ίδρυση σχολών 
προπονητών Β και Γ Κατηγορίας- αποστέλλει στους ενδιαφερόμενους αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Σχολή Β Κατηγορίας.  
Αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Σχολή Γ Κατηγορίας.  
Πρόθεση του Δ.Σ. είναι η ίδρυση σχολών για όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί η 
ομοσπονδία.  
Κύριες προϋποθέσεις, για τις αιτήσεις που αφορούν την Σχολή Β Κατηγορίας, είναι 
ο ενδιαφερόμενος προπονητής να κατέχει δίπλωμα Γ Κατηγορίας και άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος στο ίδιο άθλημα, καθώς επίσης να έχει προϋπηρεσία σε Σύλλογο και 
να δηλώσει στην αίτηση τους πραγματικούς μήνες ασφάλισης στον Σύλλογο, από την 
ημέρα έκδοσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του και έπειτα.    
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την σχετική 
αίτηση το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2021.   
 

2. Διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για την λήψη αθλητικής μοριοδότησης 
έπειτα από την πανελλήνια ή διεθνή διάκριση του/της αθλητή-τριας.  
 
Αθλητής ή Αθλήτρια που λαμβάνει μέρος σε Πανελλήνιο ή Διεθνές Πρωτάθλημα και 
λαμβάνει διάκριση, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας,  
προκειμένου να λάβει μοριοδότηση για εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, θα 
πρέπει εντός έξι (6) μηνών από την διάκριση, ο ενδιαφερόμενος να ολοκληρώσει την 
διαδικασία της κατάθεσης του σχετικού αιτήματος για την λήψη της μοριοδότησης.  
 
 

3. Εισήγηση Επιτροπής Ιεραρχίας για την αναβάθμιση βαθμών 3ου, 4ου, 5ου DAN  
 

Η Επιτροπή Ιεραρχίας της Ομοσπονδίας, σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε το 
Σάββατο 10 Ιουλίου 2021, προχώρησε στην κρίση των εκπαιδευτών και προέβη σε 
σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. σχετικά με την αναβάθμιση προπονητών βαθμών 3ου, 4ου 
και 5ου DAN.  
Tο Δ.Σ. κάνει αποδεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Ιεραρχίας.  
Ο νέος πίνακας των βαθμών DAN θα ανακοινωθεί σε επόμενο χρόνο καθώς και το 
παράβολο που αντιστοιχεί σε κάθε βαθμό.  
 
 
 
 

Κατόπιν αυτών και μη υπάρχοντος άλλων θεμάτων προς συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση. 

 

 



 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ο. Ζ-Ζ 

Η Πρόεδρος                                                                  Ο  Γεν. Γραμματέας 
 

 
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ    ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

 


