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Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είναι ο εκλεκτός της διοίκησης του Πανιωνίου για να οδηγήσει
προπονητικά την ομάδα. Ο περσινός πρωταθλητής Ρωσίας ως άμεσος συνεργάτης του
Γιόνας Καζλάουσκας στην ΤΣΣΚΑ επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα αντικαθιστώντας
τον Θανάση Σκουρτόπουλο. Ο 45χρονος τεχνικός και η "κυανέρυθρη" ΚΑΕ υπογράψανε
συμβόλαιο για διετή συνεργασία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Πανιώνιος αναφέρει:
"Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ της ΚΑΕ
Πανιώνιος υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς συνεργασίας.
Ο νέος προπονητής της ομάδας γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1967. Η προπονητική καριέρα
του ξεκίνησε το 1986 στα τμήματα υποδομής του Απόλλωνα Καλαμαριάς (στην
ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου έπαιζε παλαιότερα ο πατέρας του Σάββας) και
ακολούθως στην ανδρική ομάδα στα πρωταθλήματα της Β και Γ Εθνικής (1994-1997). Στον
Απόλλωνα έμεινε μέχρι το 1997 όταν και πήγε στον ΠΑΟΚ στον οποίο έμεινε μέχρι το 2005
ως βοηθός προπονητή. Τη σεζόν 2000-2001 ανέλαβε πρώτος προπονητής στο δεύτερο μισό
της σεζόν. Παράλληλα από το 2001 μέχρι το 2004 και τη σεζόν 2009-2010 διατέλεσε μέλος
του τεχνικού τημ της Εθνικής Ανδρών δίπλα στους Γιάννη Ιωαννίδη, Παναγιώτη Γιαννάκη και
Γιόνας Καζλάουσκας.
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Από το 2005 έως το 2008 διατέλεσε βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό δίπλα στους
Παναγιώτη Γιαννάκη και Πίνι Γκέρσον και το 2008 ανέλαβε για πρώτη φορά 1ος προπονητής
από την αρχή της σεζόν στον Κολοσσό Ρόδου ομάδα στην οποία έμεινε μέχρι το τέλος της
σεζόν 2010-2011. Τη σεζόν 2011-12 ήταν βοηθός προπονητή του Γιόνας Καζλάουσκας στην
ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
Στο παλμαρέ του δεσπόζουν το Κύπελλο Ελλάδας (1999, ΠΑΟΚ), το χάλκινο μετάλλιο στο
Ευρωμπάσκετ του 2009, το πρωτάθλημα Ρωσίας και της VTB League με την ΤΣΣΚΑ τη
σεζόν 2011-2012 αλλά και η παρουσία σε 6 τελικούς πλέι-οφ της Α1 (1998, 2000, 2006,
2007, 2008) και μία στον τελικό της Ευρωλίγκα (2012).
Εχει συμμετάσχει στο Summer League του Λας Βέγκας στο ΝΒΑ το 2006 ως μέλος του
τεχνικού τημ των Κλίβελαντ Καβαλίερς.
Είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών,
του Σάββα (14 ετών) και του Ανέστη (9 ετών)".
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