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Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Γιαννάκης και το Δ.Σ. του ΣΕΠΚ, ευχαριστώντας θερμά το ΙΔΡΥΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΙΣΝ) για τη συνεχιζόμενη ενίσχυση και στήριξη του επιμορφωτικού
έργου του ΣΕΠΚ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ στα μέλη του ότι το ΙΣΝ μετά την επικοινωνία του με το
Σύνδεσμο, συζήτηση και επιβεβαίωση της ειλικρινούς και άμεμπτης συνεργασίας μας, θα
συνεχίσει να είναι στο πλευρό των Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης για τα επόμενα
τρία έτη, ενισχύοντας οικονομικά το έργο της επιμόρφωσής τους.

Κατόπιν αυτού, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι υποτροφίες του
ΣΕΠΚ θα πραγματοποιηθούν για το έτος 2020 και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τις
λεπτομέρειες του προγραμματισμού τους, ο οποίος θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις
τρέχουσες συνθήκες και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας και ζωής από τον Covid 19 σε συμμόρφωση και με τα υγειονομικά
πρωτόκολλα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπονητές - μέλη του ΣΕΠΚ να υποβάλλουν αίτηση στο
email του Συνδέσμου (sepk@sepk.gr) από την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 έως και την Παρα
σκευή 28 Αυγούστου 2020
(βλ. Αίτηση Υποτροφίας ΣΕΠΚ).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για δικαίωμα υποβολής αίτησης είναι:
(α) Μέλος του Σ.Ε.Π.Κ. για τρία (3) τουλάχιστον έτη.
(β) Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας.
(γ) Παρακολούθηση Σεμιναρίων του ΣΕΠΚ, κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας.
(δ) Να έχει τακτοποιήσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς τον ΣΕΠΚ.

Όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία του Σ.Ε.Π.Κ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και ό,τι άλλο νομίζει
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ο υποψήφιος ότι θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του όπως: προπονητική εμπειρία,
συμμετοχή σε σεμινάρια, προπονητικές – αθλητικές διακρίσεις, συμμετοχή σε ανάδειξη
αθλητών, κλπ.

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη επιπλέον: όλα τα παραπάνω (προπονητική εμπειρία,
διακρίσεις, σεμινάρια) καθώς επίσης το ήθος, η προσωπικότητα και η εν γένει συμμετοχή
του στις εκδηλώσεις του Σ.Ε.Π.Κ.

Μετά την επιλογή των μελών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι επιλεγέντες θα
πρέπει να καταθέσουν στο Σύνδεσμο το ποσό των ευρώ 1.000,00, το οποίο θα τους
επιστραφεί πριν την αναχώρησή τους. Το ανωτέρω ποσό προορίζεται για να καλύψει το
κόστος της ακύρωσης σε περίπτωση που ο επιλεγείς για υποτροφία προπονητής ακυρώσει
τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Διευκρινίζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να
καλύψει το κόστος της ακύρωσης (π.χ. τη διαφορά της αξίας των αεροπορικών εισιτηρίων
κατά το χρόνο της ακύρωσης, τυχόν πέναλτι κλπ, όπως το συγκεκριμένο κόστος θα
διαμορφωθεί το χρόνο της ακύρωσης πλέον ή έλασσον των 1.000,00 ευρώ).

Οι προπονητές που θα επιλεχθούν για το πρόγραμμα υποτροφιών του ΣΕΠΚ υποχρεούνται
να καταγράψουν όλες τις προπονήσεις που θα παρακολουθήσουν και να τις παραδώσουν
ψηφιακά στον ΣΕΠΚ εντός δυο μηνών από την επιστροφή τους
, ώστε να έρθουν σε γνώση όλων των προπονητών-μελών του Συνδέσμου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΚ
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