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Το Δ.Σ. του ΣΕΠΚ μετά την τελευταία συνεδρίασή του της 20ής Ιανουαρίου 2021,
ενημερώνει τα μέλη του για τα ακόλουθα:

- Τα μέλη συζήτησαν ενδελεχώς το θέμα της επανέναρξης των αθλητικών δραστηριοτήτων
της καλαθοσφαίρισης και επιμένουν στο αίτημα του ΣΕΠΚ για την επανεκκίνηση
πρωταθλημάτων και προπονήσεων στις ομάδες εθνικών κατηγοριών, σύμφωνα με τα
έγγραφα που ήδη έχουν αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς με το αίτημα αυτό. Αίτημα το
οποίο προσυπέγραψαν εκατοντάδες προπονητές και αποτυπώνει την επιθυμία της
πλειοψηφίας των μελών του ΣΕΠΚ για την επαναδραστηριοποίηση των ομάδων, εφόσον
βέβαια τηρηθούν οι κείμενες διατάξεις και τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία
της υγείας. Συμφώνησαν επίσης ότι εφόσον επαναλειτουργούν τα δημοτικά σχολεία, θα
πρέπει να υπάρξει επανέναρξη των προπονήσεων στις ακαδημίες και σταδιακά, εφόσον
λειτουργήσουν και οι υπόλοιπες σχολικές βαθμίδες, να υπάρξει ανά ηλικία αντίστοιχη
έναρξη των προπονήσεων στα αντίστοιχα τμήματα των ομάδων.

- Τα μέλη του Δ.Σ. συζήτησαν το θέμα της ασφαλιστικής καλύψεως των μελών του ΣΕΠΚ
και μετά και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΣΕΠΚ, Παναγιώτης Γιαννάκης, με
στελέχη του αρμοδίου Υπουργείου για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν το εργασιακό
και ασφαλιστικό καθεστώς των Ελλήνων προπονητών καλαθοσφαίρισης, τα μέλη του Δ.Σ.
αποφάσισαν ομόφωνα ότι πρέπει να προχωρήσει αυτό το σοβαρό θέμα και καθώς ήδη έχουν
γίνει επαφές με εξειδικευμένους στα θέματα αυτά συνεργάτες, να οριστικοποιηθεί μία
εισήγηση του ΣΕΠΚ προς το αρμόδιο Υπουργείο με την δυνατόν συμφερότερη λύση για τα
μέλη.

- Στο θέμα της επέκτασης του δελτίου ταυτότητας προπονητή σε όλες τις κατηγορίες και
ηλικιακές βαθμίδες, τα μέλη συμφώνησαν ότι το πάγιο αυτό αίτημα του ΣΕΠΚ είναι καίριας
σημασίας και ήδη έχουν γίνει επαφές στη Γ.Γ.Α. και έχουν υποβληθεί υπομνήματα και
προτάσεις για την ένταξη στο νέο αθλητικό Νόμο σχετικής διάταξης.

- Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν τα μέλη, με πρόταση του Προέδρου, Παναγιώτη
Γιαννάκη, ήταν και η ανάγκη διοργάνωσης ενός σεμιναρίου (εφόσον βέβαια εξαλειφθούν οι
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έως σήμερα ισχύοντες περιορισμοί) για τα παιδιά που έρχονται σε πρώτη επαφή με τον
αθλητισμό, δηλ. ηλικίας 4-7 ετών και ειδικά με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, ώστε να
υπάρχει η σωστή προσέγγιση από τους προπονητές και να ενδιαφερθούν τα παιδιά αυτό
για το μπάσκετ. Τα μέλη συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση αυτή και αποφάσισαν
εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, εκτός από τη διοργάνωση του Διεθνούς Σεμιναρίου, να
προταχθεί στο θέμα της επιμόρφωσης ένα σεμινάριο για τις ως άνω ηλικίες με εξειδίκευση
στην πρώτη προσέγγιση των μικρών αθλητών με την καλαθοσφαίριση.
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