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 Φύιο Άρρελ | Ηκεροκελία γέλλεζες 27/10/1977 | Δζληθόηεηα   Η.Π.Α 

 

    ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ      

 

        Κάτοχος     διπλώματος   Γ κατηγορίας  

 

 2006- 2007    Βοεζός προπολεηή ζηο αληρηθό ηκήκα ηοσ Χοιαργού  θαη προπολεηής ζηο πακπαηδηθό ηκήκα ηοσ 

Χοιαργού  

 

 2007-2008      Βοεζός προπολεηή ζηο αληρηθό ηκήκα ηοσ Χοιαργού ζηελ Α έζθα θαη προπολεηής ζηο παηδηθό ηκήκα 

ηοσ Χοιαργού 

 

 2008-2009       Βοεζός  προπολεηή  ζηο αληρηθό ηκήκα ηοσ Χοιαργού  ζηελ Α έζθα θαηαιακβάλοληας ηελ 3
ε
 ζέζε θαη 

άλοδο ζηελ Γ εζληθή. Προπολεηής ζηο εθεβηθό ηκήκα θαη παηδηθό ηκήκα ηοσ Χοιαργού θαηαιακβάλοληας ηελ 1
ε
 ζέζε   

θαη προπολεηής ζηο εθεβηθό ηκήκα  

     

 2009-2010      Βοεζός προπολεηή ζηο αληρηθό ηκήκα ηοσ Χοιαργού  ζηελ Γ εζληθή θαηαιακβάλοληας ηελ 3
ε
 ζέζε. 

Προπολεηής ζηο εθεβηθό ηκήκα ηοσ Χοιαργού ζηελ β θαηεγορία 

 

 2010:               εκηλάρηο προπολεηηθής κηθρώλ ειηθηώλ Δ..Κ.Α 

 

 2010-2011:    Βοεζός προπολεηή ζηο αληρηθό ηκήκα ηοσ Χοιαργού  ζηελ Γ εζληθή θαηαιακβάλοληας ηελ 3
ε
 ζέζε. 

Προπολεηής ζηο εθεβηθό ηκήκα ηοσ Χοιαργού  θαηαιακβάλοληας ηελ 1
ε
 ζέζε 

 

 2011-2012      Βοεζός προπολεηή ζηο αληρηθό ηκήκα ηοσ Χοιαργού  ζηελ Γ΄ Δζληθή θαηαιακβάλοληας ηελ 2 ζέζε θαη 

άλοδο ζηελ Β εζληθή .Προπολεηής ζηο εθεβηθό ηκήκα ηοσ Χοιαργού θαη άλοδο ζηελ Α θαηεγορία  έθεβωλ  

Προπολεηής ζηο εθεβηθό ηκήκα ηοσ Χοιαργού  ζηελ θαηεγορία ηες Γ ΔΚΑ 

 

 2013             εκηλάρηο κσϊθώλ δηαηάζεωλ-προπόλεζες δύλακες-προπόλεζε κσϊθής επηβάρσλζες. 

 

 2012-2013     Προπολεηής ζηο εθεβηθό ηκήκα ηοσ Χοιαργού ζηελ Α θαηεγορία έθεβωλ .  Προπολεηής ζηο εθεβηθό          

ηκήκα ηοσ Χοιαργού ζηελ θαηεγορία ηες Γ ΔΚΑ. 

 

 2013 – 2014   Προπολεηής ζηο παηδηθό θαη εθεβηθό ηκήκα ηοσ Π.Α.Κ. Χαιαλδρίοσ 

 

 2013-2014    Προπολεηής ζηο αληρηθό ηκήκα ηοσ Δζληθού Διιελορώζωλ. 

 

 2014 - 2015   Προπολεηής ζηο αληρηθό ηκήκα ηοσ Δζληθού Διιελορώζωλ (άλοδος ζηε Β έζθα)θαη  προπολεηής 

αθαδεκηώλ ζηολ Κ.Ο. Χοιαργού. 

 

 2015              Παραθοιούζεζε NTERNATIONAL BASKETBALL CLINIC ATHENS 2015 

 

 2015-2016        Προπολεηής ζηο αληρηθό ηκήκα ηοσ Δζληθού Διιελορώζωλ προπολεηής αθαδεκηώλ ζηολ 

Κ.Ο.Χοιαργού. 

 

 Παραθοιούζεζε ΓΙΔΘΝΔ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ ΑΘΗΝΑ 2017 

 

 2016- 2017      Προπολεηής παηδηθού ηκήκαηος Α.Δ Χοιαργού  

 

 2017 – 2018      Βοεζός προπολεηή Α2 ζηο αληρηθό ηκήκα ηες Α.Δ Χοιαργού  (Άλοδος ζηελ Α1)                                      

προπολεηής αθαδεκηώλ Α.Δ Χοιαργού 

 

 2018 –               Προπολεηής παηδηθού ηκήκαηος Α.Δ Χοιαργού θαη  προπολεηής αθαδεκηώλ. 


