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Ο 39 ετών Αργύρης Γιαννίκης είναι ο «εκλεκτός» της διοίκησης για τον πάγκο, ένας
τεχνικός που έχει σπουδάσει κι έχει κάνει τα πρώτα του προπονητικά βήματα στη
Γερμανία, ενώ δεν έχει πίσω του κάποια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα, αφού οι συχνοί
τραυματισμοί τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει πολύ γρήγορα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα

H Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή
Αργύριο Γιαννίκη.

Ο 39χρονος προπονητής, κάτοχος του υψηλότερου διπλώματος της προπονητικής στη
Γερμανία (Fußballehrer), το οποίο πήρε από μια εκ των κορυφαίων σχολών στον κόσμο, της
Κολωνίας, πήρε πρώτα στα χέρια του, στην προπονητική του καριέρα, τις ακαδημίες της
Karlsruhen (Καρλσρούη) προτού φτάσει, ως βοηθός του Καουζίνσκι, στη θέση του βοηθού
προπονητή μέχρι την Μπουντεσλίγκα, στον πάγκο της Ινγκολσταντ, ενώ είναι επίσης
κάτοχος διπλώματος UEFA Pro Coach και συνολικά αθροίζει 16 χρόνια προπονητικής
καριέρας και ανάπτυξης ποδοσφαιριστών σε επαγγελματικό και νεανικό επίπεδο.

Αναλυτικά το προπονητικό του έργο ξεκινάει ως βοηθός προπονητή της U19 της Karlsruhen
τη σεζόν 2007-08, προπονητής της U18 τη σεζόν 2008-09, προπονητή στην Κ23 τη σεζόν
2009-10, προπονητής της Κ19 τις σεζόν 2010-11-12. Στη συνέχεια ανέλαβε βοηθός
προπονητή του Markus Kauczinski και επικεφαλής προπονήσεων και ανάπτυξης των
ποδοσφαιριστών της πρώτης ομάδας της Karlsruhen, από τον Μάρτιο του 2012 μέχρι τον
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Ιούνιο του 2016, κάνοντας μία εξαιρετική πορεία με την ομάδα με αποτέλεσμα να
μετακινηθούν μετά μαζί με τον Markus Kauczinski τον Ιούνιο του 2016 στην ομάδα της
Ingolstadt και την πρώτη κατηγορία της Bundesliga.

Τον Οκτώβριο του 2017 ανέλαβε προπονητής της Rot – Weiss – Essen, της ομάδας της
πόλης του Έσσεν, ενώ την προηγούμενη σεζόν ήταν προπονητής της VfR Aalen.

Από τα χέρια του πέρασαν μεταξύ άλλων οι Τσαλχάνογλου (Μίλαν), Γκρίφο (μεταγραφή 10
εκατ. ευρώ στη Γκλάντμπαχ) και Μαξ (διεθνής της Άουγκσμπουργκ) ενώ η φιλοσοφία του
στη δουλειά είναι να έχει πάντοτε σε προτεραιότητα την ατομική εξέλιξη των
ποδοσφαιριστών και την βελτίωσή τους αλλά και την ανάδειξη των ποδοσφαιρικών τους
ικανοτήτων.

Από σήμερα αναλαμβάνει προπονητής της Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966, κατόπιν επιθυμίας
του Πρόεδρου της ομάδας κ.Χριστοβασίλη αποτελώντας προσωπική του επιλογή και
πρωταρχικός του στόχος για τη θέση του προπονητή.

«Καλώς ήρθες στον Π.Α.Σ. Γιάννινα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον πάγκο της
ομάδας μας.»
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