
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Γ’ Φάση της Σχολής 
Προπονητών UEFAB’, θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Πρέβεζας από 
09.03.2023. 

Το πρόγραμμα της σχολής της 3ης Φάσης θα λειτουργήσει σε καθημερινή βάση πρωί και 
απόγευμα. Στις προσεχείς ημέρες θα 
προγράμματος. 

Στην πόλη μας θα φιλοξενηθούν 43 υποψήφιοι προπονητές από όλα τα μέρη της 
Ελλάδας, καθώς και οι εκπαιδευτές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η Ένωσή μας πιστή στις δεσμεύσεις της, προχώρησε στην υλοποίηση άλλης μίας Σχολής 
Προπονητών στην περιοχή μας, δίνοντας έτσι δυνατότητα στην εξέλιξη και αναβάθμιση 
των Προπονητών του τοπικ

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Π.
Λ. 2682022719. 
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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Γ’ Φάση της Σχολής 
, θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Πρέβεζας από 

Το πρόγραμμα της σχολής της 3ης Φάσης θα λειτουργήσει σε καθημερινή βάση πρωί και 
απόγευμα. Στις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθούνοι οργανωτικές λεπτομέρειες του 

Στην πόλη μας θα φιλοξενηθούν 43 υποψήφιοι προπονητές από όλα τα μέρη της 
, καθώς και οι εκπαιδευτές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η Ένωσή μας πιστή στις δεσμεύσεις της, προχώρησε στην υλοποίηση άλλης μίας Σχολής 
Προπονητών στην περιοχή μας, δίνοντας έτσι δυνατότητα στην εξέλιξη και αναβάθμιση 
των Προπονητών του τοπικού μας ποδοσφαίρου. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Π.

Για την Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας 

Ο Πρόεδρος 

Θωμάς Κάρτσακλας 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Γ’ Φάση της Σχολής 
, θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Πρέβεζας από 03.03-

Το πρόγραμμα της σχολής της 3ης Φάσης θα λειτουργήσει σε καθημερινή βάση πρωί και 
οργανωτικές λεπτομέρειες του 

Στην πόλη μας θα φιλοξενηθούν 43 υποψήφιοι προπονητές από όλα τα μέρη της 
, καθώς και οι εκπαιδευτές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. 

Η Ένωσή μας πιστή στις δεσμεύσεις της, προχώρησε στην υλοποίηση άλλης μίας Σχολής 
Προπονητών στην περιοχή μας, δίνοντας έτσι δυνατότητα στην εξέλιξη και αναβάθμιση 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Π.-


