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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού είναι, η κωδικοποίηση και θεσμοθέτηση 

κανόνων και προτύπων για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου μας, έτσι ώστε με 
σύγχρονες πρακτικές να έχουμε επιτυχημένη παρουσία στον χώρο του κλασικού 
αθλητισμού. 

 
Στόχος: η απόκτηση αυτοπειθαρχίας όλων των εμπλεκομένων αλλά και η δέσμευση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ.» για το «ευ αγωνίζεσθαι» 
και την άψογη συμπεριφορά και παρουσία των αθλητών, σε όλες τις δραστηριότητές τους, 
εντός και εκτός του συλλόγου. 
 

Επειδή, είναι αδύνατον να καλυφθούν με έναν κανονισμό, όλες οι περιπτώσεις που 
ίσως προκύψουν, τονίζουμε ότι ο σύλλογος αναμένει η συμπεριφορά των παραγόντων του 
και των αθλητών του, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, να ανταποκρίνεται απόλυτα 
στις «Αρχές» του αθλητισμού.  

 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει τις σχέσεις του συλλόγου μας με τους 

προπονητές, τους αθλητές, τους γονείς και κηδεμόνες (όσο οι αθλητές είναι ανήλικοι) και 
σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον εκάστοτε αθλητικό νόμο. 
 

Τα μέλη, οι αθλητές, οι προπονητές και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι στη λειτουργία 
του συλλόγου  – εφ’ εξής - οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τον παρόντα Εσωτερικό 
Κανονισμό. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A' 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 
1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων όλων των 

εμπλεκομένων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία του συλλόγου. 
2. Ειδικότερα ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στο να καθορίσει επ’ ακριβώς όλα 

τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης του συλλόγου, των προπονητών, της 
ιατρικής υπηρεσίας και των ειδικών συνεργατών καθώς και τα δικαιώματα, καθήκοντα και 
υποχρεώσεις των αθλητών του και των γονέων ή κηδεμόνων αυτών, στα νόμιμα πλαίσια. 

3. Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπάγονται το  προσωπικό της 
διοικητικής, τεχνικής και ιατρικής υπηρεσίας, οι ειδικοί συνεργάτες, καθώς και οι «εν 
ενεργεία» αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμη του Συλλόγου, μετά των γονέων 
και κηδεμόνων αυτών, όπου αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε. 

4. Οποιαδήποτε μνεία γίνεται στα άρθρα που αφορούν αρσενικού γένους θα 
συμπεριλαμβάνουν και θηλυκού γένους και όλες οι αναφορές που είναι στον ενικό αριθμό 
θα συμπεριλαμβάνουν και πληθυντικό αριθμό. 

5. Αθλητής που εγγράφεται στο σύλλογο μετά του γονέα ή κηδεμόνα του 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όπως αυτός ισχύει 
εκάστοτε. 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 
1. Η Φιλοσοφία, ο Στόχος και ο Σκοπός του Συλλόγου μας, αποσκοπεί μέσα από 

την προπόνηση και την αγωνιστική δράση, να πραγματοποιηθεί η αρμονική ανάπτυξη των 
σωματικών και ψυχικών δεξιοτήτων των αθλητών μας καθώς και να δημιουργήσει 
ισχυρούς και ηθικούς χαρακτήρες. 

2. Προσπάθεια για τη διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι 
οποίες θα έχουν σαν στόχο την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου των αθλητών. 

3. Η ανάπτυξη του κοινωνικού ρόλου του συλλόγου μας, με ενημερωτικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις πολλαπλού ενδιαφέροντος και κοινωνικές δράσεις, με αυτόνομες 
πρωτοβουλίες ή σε συνεργασία με φορείς ή πολιτιστικούς συλλόγους. 

4. Η απομάκρυνση των νέων από επικίνδυνες συνήθειες της εποχής και τον 
προσανατολισμό τους στον αθλητικό τρόπο ζωής και στη δια βίου άσκηση. 

5. Η βελτίωση των συνθηκών και των αθλητικών χώρων προπόνησης, γραφείων, 
αποθήκης, κτλ. 

6. Η βελτίωση των «παροχών» που δίνονται στους αθλητές μας (κίνητρα, 
ρουχισμός, ενημέρωση, συνθήκες προπόνησης, αγώνες, εκδρομές, κλπ) και ποιοτική 
ανάπτυξη των αθλητών, με στόχο Πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις. 

7. Η ανάπτυξη του Κλασικού Αθλητισμού με την ίδρυση και λειτουργία αθλητικών 
τμημάτων όλων των Ολυμπιακών Αθλημάτων όπως αναφέρεται και στο καταστατικό 
(άρθρο 1). 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 
1. Οι εγκύκλιοι και οι ανακοινώσεις της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ.» που 

αφορούν μ' οποιοδήποτε τρόπο το προσωπικό και τους αθλητές του συλλόγου, 
αναρτώνται σε ειδικές θέσεις (πίνακες ανακοινώσεων των χώρων προπόνησης, 
ιστοσελίδα, facebook) ή αποστέλλονται δια συστημένων επιστολών ή με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία και αφορούν κάθε μέλος, αθλητή ή συνεργάτη του Συλλόγου. 

2. Για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων η αλλαγή των 
στοιχείων επικοινωνίας αθλητή ή προπονητή και των εμπλεκομένων με το σύλλογο, θα 
πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα και εγγράφως στον καθ' ύλην αρμόδιο του συλλόγου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 
 

1. Τα μέλη της διοίκησης και οι συνεργάτες του Συλλόγου καθώς και οι αθλητές και 
οι γονείς/κηδεμόνες αυτών οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις δηλώσεις που 
κάνουν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με θέματα που αφορούν στον Σύλλογο. 

2. Οι κάθε είδους δηλώσεις τους θα πρέπει να συμβαδίζουν με το πνεύμα του “ευ 
αγωνίζεσθαι” αλλά και προς τα συμφέροντα του συλλόγου. 

3. Οι αθλητές του συλλόγου μπορούν να κάνουν δημόσιες δηλώσεις ύστερα από 
συνεννόηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου.  

4. Οι αθλητές διατηρούν το δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη τους και τα τυχόν 
παράπονά τους, στους προπονητές τους, στο Δ.Σ., είτε απευθείας είτε μέσω του αρμοδίου 
εφόρου. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. 
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Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5μελές) συμβούλιο και πέντε αναπληρωματικά 
μέλη. Αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον σύμβουλο 
και τον ταμία του Δ.Σ. 

 
Πλην του προέδρου, τα υπόλοιπα άλλα μέλη μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα 

εφόρου ή Τεχνικού Διευθυντή. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορούν να 
ορισθούν σε θέσεις που χρήζουν ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου, 
αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. ή μέλη του Συλλόγου τα οποία είναι οικονομικά ενήμεροι 
ως προς το σύλλογο. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον φυσικών και νομικών 

προσώπων. 
2. Συγκαλεί το Δ.Σ. μαζί με τον Γ. Γραμματέα καθορίζουν τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 
3. Διευθύνει τις συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες. 
4. Γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις εκάστοτε ενέργειές του. 
5. Επιβλέπει την οικονομική διαχείριση του συλλόγου και συναποφασίζει με το 

Δ.Σ. για τις οικονομικές δαπάνες του συλλόγου. 
6. Εξασφαλίζει και εξυπηρετεί τα συμφέροντα και του σκοπούς του συλλόγου. 
7. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του συλλόγου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων με 

τον Γ. Γραμματέα και τα χρηματικά εντάλματα με τον ταμία. 
8. Δικαιούται να προβαίνει σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από την τράπεζα μαζί 

με τον ταμία. 
9. Όταν κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
1. Έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον Πρόεδρο. 
2. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όπου απουσιάζει ή όταν κωλύεται και βοηθά τον 

Πρόεδρο στην άριστη εκτέλεση των καθηκόντων του. 
3. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για όλα τα θέματα του συλλόγου. 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
1. Κρατά βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχομένων, το βιβλίο πρακτικών 

συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου των μελών του συλλόγου καθώς και των 
Γενικών Συνελεύσεων. 

2. Υπογράφει τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φυλάει την 
σφραγίδα του συλλόγου. 

 
ΤΑΜΙΑΣ 
1. Είναι ο οικονομικός υπόλογος απέναντι στη διοίκηση του συλλόγου. 
2. Κρατά το ταμείο, συγκεντρώνει με τη βοήθεια των προπονητών και των 

υπευθύνων των τμημάτων τα στοιχεία των αθλητών, είναι ο αρμόδιος για τις εισπράξεις 
συνδρομών των αθλητών, είναι υπεύθυνος για κάθε είδους πληρωμή (υλικών, αμοιβών 
τεχνικών, κ.ά.). 
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3. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες και 
πραγματοποιεί αναλήψεις και καταθέσεις (από/στο λογαριασμό τράπεζας του συλλόγου.) 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
1. Ο Σύμβουλος εισηγείται στο Δ.Σ. και επιμελείται για την σχέση μεταξύ μελών, 

προπονητών, αθλητών και τεχνικών συμβούλων. 
2. Δύναται να του ανατεθούν και οι παρακάτω αρμοδιότητες: 
 
Έφορος στίβου ή Τεχνικός Διευθυντής 
 

 Είναι ο απευθείας σύνδεσμος μεταξύ διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου του 
συλλόγου. 

 Φέρει την ευθύνη συντονισμού των εμπλεκομένων, συντονίζει τις συναντήσεις μεταξύ 
διοίκησης και τεχνικών του συλλόγου. 

 Για κάθε τμήμα (Ακαδημίες, Προ-αγωνιστικό, Αγωνιστικό) μπορεί να οριστεί και 
διαφορετικός Έφορος στίβου. 

 Για την καλύτερη λειτουργία της αγωνιστικής ομάδος μπορεί να είναι άλλος έφορος 
στίβου στους άνδρες και άλλος στις γυναίκες. 

 Παρακολουθεί και συντονίζεται με τους προπονητές των διαφόρων αγωνισμάτων για 
την έκδοση Δελτίων αθλητικής ιδιότητας (ΣΕΓΑΣ) αλλά και την ετήσια θεώρησή τους. 

 Συντονίζει τις μετακινήσεις και μεριμνά για τη μεταφορά και διαμονή των αθλητών και 
των συνοδών εντός και εκτός Αττικής, όταν οι συνθήκες το απαιτούν. 

 Συντονίζει, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του προ - αγωνιστικού τμήματος, τις 
αρμοδιότητες (εξειδικευμένα αγωνίσματα) των προπονητών και τις εσωτερικές 
μετακινήσεις των αθλητών των προ - αγωνιστικών γκρουπ στα αγωνιστικά. 

 Συνεργάζεται με τους προπονητές των διαφόρων αγωνισμάτων αλλά και των προ - 
αγωνιστικών γκρουπ (ομάδες αγωνισμάτων: Δρόμοι, Άλματα, Ρίψεις), για την ένταξη 
των αθλητών στο κατάλληλο αγώνισμα ή ομάδα αγωνισμάτων. 

 Συντονίζει τους προπονητές για τη σύνθεση των ομάδων σκυταλοδρομιών και τη 
συμμετοχή των αθλητών στα διάφορα αγωνίσματα συνθέτων (Δέκαθλο, Έπταθλο). 

 
 
 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 

 

 Ασχολείται με την ενημέρωση της κοινής γνώμης, την προβολή και τη διαφήμιση του 
συλλόγου προς την κοινωνία. 

 Ενημερώνει τους προπονητές σχετικά με τις αποφάσεις του Δ.Σ. που σχετίζονται με 
τις δραστηριότητες του συλλόγου. 

 Αναζητά την εξεύρεση χορηγιών. 
 
Υπεύθυνος Τύπου και Ενημέρωσης 

 

 Καταγράφει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των «ενεργών μελών» του συλλόγου και 
ενημερώνει για τις αποφάσεις του Δ.Σ. που τους αφορούν. 

 Συνεργάζεται για την τακτική ενημέρωση της ηλεκτρονικής σελίδας του συλλόγου. 
 
Υπεύθυνος Εκδηλώσεων 
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 Το Δ.Σ. αναθέτει τον ετήσιο σχεδιασμό των εκδηλώσεων σε ενεργό και ενήμερο 
οικονομικά μέλος της, που ορίζεται στην αρχή της αγωνιστικής χρονιάς ( μπορεί το 
Δ.Σ. να αναθέσει τον ρόλο αυτόν και σε προπονητή του συλλόγου). 

 Προτείνει στη διοίκηση, μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους προπονητές των 
τμημάτων, τις ετήσιες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα διοργανώσει αλλά και 
στις οποίες θα συμμετάσχει ο σύλλογος (εκτός από τους αγώνες και τις εκδηλώσεις 
της ομοσπονδίας). 

  
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
1. Αποτελούν τη διοίκηση του συλλόγου, συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και 

ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.  
2. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δημόσιες και μπορούν να τις παρακολουθήσουν 

τα ενεργά μέλη του συλλόγου. Μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του ΔΣ 
μπορεί να αποφασιστεί η μη δημόσια συνεδρίαση του ΔΣ εφόσον αυτό αιτιολογείται από 
την ιδιαιτερότητα των προς συζήτηση θεμάτων  

3. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα επικεφαλής διαφόρων 
επιτροπών που συγκροτούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Συλλόγου και η συμμετοχή – 
εκπροσώπηση του Συλλόγου σε επιτροπές ή εκδηλώσεις. Τα μέλη του ΔΣ, τηρούν και 
σέβονται τα αθλητικά ιδεώδη,  φροντίζουν με τη συμπεριφορά τους να προστατεύουν το 
κύρος του Συλλόγου και δεν κάνουν χρήση της ιδιότητάς τους αυτής για την προώθηση της 
υποψηφιότητάς τους σε εθνικές ή δημοτικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη 
οποιουδήποτε οργάνου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 
1. Η ιδιότητα του μέλους του συλλόγου αποκτάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Καταστατικό (Αρθ.3). 
2. Μετά την παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή τους και εφόσον είναι 

ταμειακά ενήμερα, έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στο Δ.Σ. του 
συλλόγου. 

3. Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και υποβολής 
προτάσεων.  

4. Τα μέλη ενημερώνονται για τις δράσεις του Συλλόγου και για τις αποφάσεις του 
ΔΣ καθώς και για κάθε σχετικό με τη δραστηριότητα του Συλλόγου μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Για το σκοπό αυτό τα μέλη κοινοποιούν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους 
ταχυδρομείου στη θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου. 

5. Σε μέλη μπορούν να ανατεθούν από το Δ.Σ. καθήκοντα που να εξυπηρετούν 
τους σκοπούς του συλλόγου. 

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου, κατά 
τα οριζόμενα από το καταστατικό του συλλόγου(ο Επίτιμος Πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα να 
υποψηφιότητας σε εκλογές του Δ.Σ.). 

7. Μέλη άλλων αθλητικών συλλόγων δεν μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα 
του μέλους του Συλλόγου παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου. 

8. Η μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού μπορεί να αποτελέσει λόγω απώλειας 
της ιδιότητας του μέλους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό του Συλλόγου. 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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Το έμμισθο προσωπικό του Συλλόγου υποχρεούται στην τήρηση του παρόντος 
κώδικα, η παραβίαση του οποίου συνιστά λόγο, λύσης της σύμβασης εργασίας ή της κατά 
περίπτωσης συμβατικής σχέσης που τους συνδέει με τον Σύλλογο. Προτεραιότητα για την 
απασχόληση ή την πρόσληψη προσωπικού έχουν αθλητές εν ενεργεία ή πρώην και μέλη 
του συλλόγου που είναι οικονομικά ενήμεροι. 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
 

Μη μέλη του Συλλόγου μπορούν να παρέχουν εθελοντική εργασία για την ανάπτυξη 
και προώθηση των σκοπών του Συλλόγου μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
Το ΔΣ μπορεί να ορίζει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Υπουργείο Παιδείας 

και τη ΓΓΑ διαδικασίες και να αναθέτει σε προπονητή κατόχου άδειας άσκησης 
επαγγέλματος της ΓΓΑ, την ανίχνευση, προσέλκυση και αξιοποίηση των αθλητικών 
ταλέντων από τις εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής όπου δραστηριοποιείται ο 
Σύλλογος. 
 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  
 

1. Ο/Η Προπονητής/τρια είναι ο καθοδηγητής των αθλητών που του έχουν 
ανατεθεί και είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά τους αλλά και την προετοιμασία τους, 
που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων τους. 

2. Καθορίζει το προπονητικό και αγωνιστικό πρόγραμμα των αθλητών του και 
ελέγχει την πιστή εφαρμογή του. Μεριμνά για την προσεκτική επιλογή αγώνες και βοηθά 
τον αθλητή να μάθει ότι αθλητισμός σημαίνει ψυχαγωγία και διασκέδαση, ανεξάρτητα από 
το αποτέλεσμα και συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη και ολοκλήρωσή του. 

3. Τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο του Δ.Σ. Σύμφωνα με τον ισχύοντα αθλητικό νόμο, 
προπονητής λογίζεται ο έχων "άδεια άσκησης επαγγέλματος" από τη Γ.Γ.Α. 

4. Στον παρόντα κανονισμό όπου αναφέρεται η λέξη «προπονητής» (π.χ. 
δικαιώματα, υποχρεώσεις, επιθυμητές συμπεριφορές κ.ά.) συμπεριλαμβάνεται και ο 
«βοηθός προπονητής» όπως ορίζεται παρακάτω. 

5. Σε μέλη του Συλλόγου με σπουδές στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., παιδαγωγικές σχολές ή με 
άδεια προπονητή από διάφορες αναγνωρισμένες σχολές, μπορούν να ανατεθούν από το 
Δ.Σ. καθήκοντα του προπονητή ή βοηθού προπονητή. 

6. Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθήκοντα 
προπονητή ή βοηθού προπονητή σε ενεργό αθλητή ή σπουδαστή Τ.Ε.Φ.Α.Α, ή άλλων 
αναγνωρισμένων σχολών. 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ  
1. Ο προπονητής δικαιούται να:  

 Του φέρονται όλοι με σεβασμό.  

 Γνωρίζει τις συνθήκες στις οποίες θα εργάζεται, καθώς και τα υλικά μέσα που θα έχει 
στη διάθεσή του.  

 Υπογράψει συμβόλαιο με τη διοίκηση του σωματείου, στο οποίο θα περιγράφονται 
λεπτομερώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του.  

 Εγγράψει στο σύλλογο Α΄ βαθμού συγγενείς του (εξ αίματος ή εξαγχιστείας) χωρίς 
την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής.  
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 Παραλαμβάνει την αμοιβή του τη μέρα και με τον τρόπο που προσδιορίζονται στο 
συμβόλαιό του με μετρητά ή μέσω τραπέζης με την οποία συνεργάζεται ο Σύλλογος, 
(προσκομίζοντας επιστολή τράπεζας με το λογαριασμό του σε μορφή ΙΒΑΝ).  

 Αμείβεται ανάλογα με τα “προσόντα” του και τις υπηρεσίες που προσφέρει στο 
σύλλογο.  

 Υποβάλλει τα παράπονά του εγγράφως στη διοίκηση η οποία οφείλει να 
επιλαμβάνεται του θέματος το συντομότερο δυνατό.  

 Σε προπονητές που αποδεδειγμένα: αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αφιερώνουν 
έξτρα ώρες εντός και εκτός γηπέδου και γενικά δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για το καλό 
του σύλλογο και προσφέρουν και πέρα από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, 
δύναται να καταβάλλεται μετά από απόφαση του ΔΣ “έξτρα αμοιβή”, που καθορίζεται 
με την έναρξη του έτους από το Δ.Σ. και δίνεται ανά εξάμηνο.  

 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται συστηματική απουσία προπονητή από 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις του συλλόγου, ο αρμόδιος Έφορος οφείλει να 
εισηγείται μείωση της καταβλητέας συμφωνηθείσας αμοιβής ή/και τη λύση της 
συνεργασίας του προπονητή με το σύλλογο, λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων 
του.  

 Σε ειδικές περιπτώσεις μετά από εισήγηση του αρμόδιου Εφόρου, το Δ.Σ. μπορεί να 
επιτρέψει σε προπονητές που δεν ανήκουν στο σύλλογο και επιθυμούν να 
βοηθήσουν τον Σύλλογο, να γυμνάζουν αθλητές του συλλόγου. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ο συνεργάτης προπονητής οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμενα από τον 
παρόντα Κανονισμό για τα οποία ενημερώνεται εγγράφως.  

 Δεν επιτρέπεται σε κανένα να παρεμβαίνει στο προπονητικό, αγωνιστικό ή 
παιδαγωγικό έργο των προπονητών, με υποδείξεις, κρίσεις ή οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο.  

 Παρατηρήσεις κάθε είδους ή υποδείξεις αθλητών, γονέων και μελών του Συλλόγου 
σχετικά με το έργο ή τη συμπεριφορά των προπονητών υποβάλλονται στον αρμόδιο 
Έφορο ή σε μέλη της Διοίκησης, και εξετάζονται είτε από τον αρμόδιο Έφορο είτε από 
το ΔΣ. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  
1. Κάθε προπονητής/τρια, πριν την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σύλλογο 

καταθέτει λεπτομερές βιογραφικό, μαζί με συστατικές επιστολές, εφόσον υπάρχουν.  
2. Στις προπονήσεις, στους αγώνες και στις επίσημες εκδηλώσεις φοράει ιματισμό 

με τα διακριτικά του συλλόγου και τον λογότυπος του τρέχοντος χορηγού. 
3. Προπονεί το τμήμα που του έχει ανατεθεί. Εφόσον παραστεί ανάγκη μπορεί 

κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο Έφορο αναλαμβάνει ή συμμετέχει υποστηρικτικά 
στην προπόνηση και άλλων τμημάτων.  

4. Φέρει μαζί του τις ημέρες προπόνησης τα απαραίτητα έγγραφα, σχετικά με το 
τμήμα που προπονεί (π.χ. παρουσιολόγιο, ενημερωμένη λίστα συνδρομών, όρια αγώνων, 
τοπικό καλεντάρι, προκηρύξεις αγώνων, κλπ).  

5. Παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του Συλλόγου, της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ και του ΣΕΓΑΣ 
και ενημερώνεται για τις εκδηλώσεις ή τους αγώνες που ακολουθούν και αφορούν στους 
αθλητές του ή και στο σύλλογο.  

6. Παρακολουθεί τις προκηρύξεις και ενημερώνει έγκαιρα τον αρμόδιο Έφορο ή τη 
Διοίκηση για τη συμμετοχή των αθλητών του σε αγώνες ή και σε εκδηλώσεις που 
συμμετέχει ο σύλλογος.   

7. Φροντίζει για την έκδοση δελτίου των αθλητών του ή την προσκόμιση ετήσιας 
ιατρικής βεβαίωσης σε περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί δελτίο αθλητή.  



 

8 
 

8. Οφείλει να παρευρίσκεται τις καθορισμένες ημέρες και ώρες (σύμφωνα με την 
ειδική σύμβασή του) στο χώρο προπόνησης.  

9. Συνοδεύει τους αθλητές του και όσους αθλητές του συλλόγου του αναθέσει ο 
αρμόδιος Έφορος, σε αγώνες και στις παντός είδους εκδηλώσεις του συλλόγου.  

10. Οφείλει να παρευρίσκεται στις προκαθορισμένες συναντήσεις των προπονητών 
του τμήματός του ή όλων των τμημάτων, με σκοπό να ενημερώνει και να ενημερώνεται για 
θέματα του τομέα ευθύνης του (πρόοδο αθλητών, σχεδιασμό προετοιμασίας, συντονισμό 
ενεργειών, καταγραφή και πρόταση αγοράς αθλητικού υλικού, ενημέρωση για αποφάσεις 
που τον αφορούν, αλλά και για τις υπόλοιπες «δράσεις» του Συλλόγου).  

11. Επιμελείται της σωστής εμφάνισης της ομάδας των αθλητών που του έχουν 
ανατεθεί, στις κάθε φύσεως διοργανώσεις (αγώνες ή διάφορες εκδηλώσεις).  

12. Αναφέρει στον αρμόδιο σύμβουλο τυχόν παραπτώματα των αθλητών του και 
εισηγείται την παραπομπή τους στην ανάλογη πειθαρχική επιτροπή.  

13. Συνεργάζεται με τον Ιατρό ή τον φυσικοθεραπευτή. Ενημερώνει και 
ενημερώνεται σχετικά από οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας των αθλητών του. Δίνει 
πληροφορίες και γνωστοποιεί περιστατικά που έχουν σχέση με μειωμένη απόδοση λόγω 
υγείας.  

14. Συνεργάζεται με τον αρμόδιο Έφορο και τον ενημερώνει για όλα τα θέματα που 
αφορούν στους αθλητές του (εντός και εκτός συλλόγου).  

15. Δεν επιτρέπεται να προπονεί αθλητές  άλλων συλλόγων καθώς και να γυμνάζει 
ταυτόχρονα με την εκγύμναση των αθλητών του τμήματός του άλλα άτομα, χωρίς την 
έγκριση του Δ.Σ.  

16. Δε χρησιμοποιεί όργανα του συλλόγου και δεν αποθηκεύει στους χώρους του 
συλλόγου ξένα όργανα, για την εκγύμναση ατόμων ή ομάδων εκτός συλλόγου χωρίς ειδική 
άδεια του ΔΣ.  

17. Δεν επιτρέπει την είσοδο στους χώρους του συλλόγου (γραφείο- αποθήκη) στα 
άτομα εκτός συλλόγου που ενδεχομένως γυμνάζει. 

18. Για τυχόν προγραμματισμένη ή έκτακτη απουσία του, ενημερώνει έγκαιρα και 
εγγράφως (με e-mail) τον αρμόδιο Έφορο. Για συνεχόμενες απουσίες υποχρεωτικά 
ενημερώνεται το Δ.Σ. του Συλλόγου.  

19. Προσέρχεται στην προπόνηση τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα και παραμένει 
μετά το τέλος της, αν χρειαστεί να συνεργαστεί με τους άλλους προπονητές, το αρμόδιο 
Έφορο, τον Ιατρό ή άλλους (Φυσιοθεραπευτή, γονείς, κλπ) για θέματα της αρμοδιότητάς 
του.  

20. Απαγορεύεται να γνωστοποιεί θέματα εσωτερικής οργάνωσης ή 
δραστηριοτήτων του συλλόγου πριν την επίσημη ανακοίνωση του Συλλόγου  

21. Πριν την έναρξη της συνεργασίας του με το Σύλλογο, λαμβάνει γνώση του 
παρόντος εσωτερικού κανονισμού, ενυπογράφως. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
1. Βασικό κριτήριο επιλογής κάθε προπονητή/τριας αποτελεί το ήθος του/της, η 

διάθεση προσφοράς και η αγάπη του/της για το παιδί. 
2. Τα αγωνιστικά τμήματα ανατίθενται κατά προτίμηση σε προπονητές με την 

αντίστοιχη γενική ή εξειδικευμένη ειδικότητα. Η εμπειρία στο αγώνισμα (τόσο ως αθλητή 
αλλά και ως προπονητή) αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλογής του/της προπονητή/τριας. 

3. Εκτός από τις τεχνικές γνώσεις για το άθλημά του/της, ο/η υποψήφιος/α 
προπονητής/τρια πρέπει να έχει και οργανωτικές-διοικητικές γνώσεις, όπως:  

4. Ικανότητα Σχεδιασμού (να καθορίζει στόχους και την πορεία δράσης αυτών για 
την επίτευξή τους). 

5. Οργάνωση (καταμερισμός της εργασίας και συντονισμός ενεργειών).  
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6. Διοίκηση – (για αποτελεσματική επίτευξη στόχων μέσω της επικοινωνίας και της 
παρότρυνσης). 

7. Ελέγχου και Αξιολόγησης της προπόνησης.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  
ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
 
Για την καλύτερη οργάνωση του Συλλόγου «οι αθλητές» χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες σύμφωνα με την ηλικία τους ως ακολούθως:  

 Το τμήμα των Ακαδημιών: Προ-Mini (από 4 μέχρι 6), Mini (7 μέχρι 10)  

 Το προαγωνιστικό τμήμα: Κ-16 (ΠΠ-ΠΚ/Β & ΠΠ-ΠΚ/Α 11 μέχρι 15)  

 Το αγωνιστικό τμήμα: (Κ-18, Κ-20, Κ-23 και Άνδρες - Γυναίκες).  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
1. Να μπουν οι βάσεις για τη σωστή διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών.  
2. Να γνωρίσουν τα παιδιά τις αρχές του αθλητισμού.  
3. Ισχυροποίηση- Διατήρηση της υγείας των παιδιών.  
4. Πρόληψη ψυχοσωματικών παθήσεων που απορρέουν από την ακινησία και την 

έλλειψη ελέγχου του σωματικού βάρους (πχ. παχυσαρκία, σκολίωση, κύφωση, 
ψυχοσωματικά σύνδρομα κτλ).  

5. Κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, εκμετάλλευση ελεύθερου χρόνου. 
6. Ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων (ταχύτητα, δύναμη, αντοχή, ευκινησία) και 

της επιδεξιότητας.  
 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  
1. Ανίχνευση ικανοτήτων – κλίσεων για κάθε παιδί.  
2. Σταδιακή κατεύθυνση σε ομάδες συγγενών αγωνισμάτων, εκμάθηση της 

βασικής τεχνικής και απόκτηση ρυθμού των συγγενών αγωνισμάτων.  
3. Επιλογή αγωνίσματος ή αγωνισμάτων από συγκεκριμένη ομάδα συγγενών 

αγωνισμάτων για εξειδίκευση. 
 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 
1. Η εξειδίκευση σε συγκεκριμένα αγωνίσματα και εκμάθηση της τεχνικής του 

αγωνίσματος. 
2. Έμφαση στην εκμάθηση της σωστής τεχνικής (στα πρώτα αγωνιστικά βήματα) 

πριν εστιάσουμε στην ανάπτυξη της δύναμης. 
3. Ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων με τις σύγχρονες μεθόδους προπόνησης. 
4. Αξιοποίηση όλων των προσόντων των αθλητών με στόχο την ανάδειξη 

πρωταθλητών σε Πανελλήνιο ή και Διεθνές Επίπεδο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ 
  

Με τον όρο «Αθλητής/τρια» στον παρόντα κανονισμό, αναφέρονται κατά 
περίπτωση, όλοι οι συμμετέχοντες στα προπαρασκευαστικά και αγωνιστικά τμήματα οι 
οποίοι είτε έχουν δελτίο αθλητή/τριας είτε εξαιρούνται νομίμως από αυτή την υποχρέωση.  
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Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού λειτουργίας όπως προβλέπονται και ισχύουν 
σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. έχουν πλήρη εφαρμογή για όλους ανεξαιρέτως τους 
συμμετέχοντες στις δραστηριότητες των τμημάτων που διατηρεί ο σύλλογος.  
 

Για τους κατέχοντες Δελτία αθλητικής ιδιότητας «εν ενεργεία αθλητής» λογίζεται ο 
αθλητής που συμμετέχει κανονικά σε προπονήσεις και σε αγώνες. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
1. Να συμμετέχουν στις προπονήσεις στους τόπους και τις ώρες που καθορίζονται 

από τον σύλλογο μας, όπως και στις διοργανώσεις, εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, 
συνεστιάσεις και αγώνες του Συλλόγου.  

2. Να προπονούνται με τους προπονητές του συλλόγου ή τους εθελοντές 
προπονητές με τους οποίους σε ειδικές περιπτώσεις συνεργάζεται ο σύλλογος.  

3. Οι αθλητές που ακόμη δεν έχουν δελτίο, οφείλουν να προσκομίζουν ετησίως 
ιατρική βεβαίωση για πιστοποίηση της υγείας τους και τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις 
και ανεπίσημους αγώνες.  

4. Αθλητής που προπονείται «εκτός συλλόγου» χωρίς την έγκριση του Δ.Σ., δε 
δικαιούται να εκπροσωπεί το σύλλογο σε καμία εκδήλωση (αγωνιστικού ή κοινωνικού 
περιεχομένου).  

5. Να χρησιμοποιούν στις μετακινήσεις για αγώνες τα μέσα μεταφοράς που 
καθορίζονται από το σύλλογο.  

6. Να φορούν κατά τους επίσημους αγώνες το αθλητικό υλικό του συλλόγου και 
του επίσημου χορηγού που κάθε φορά είναι συμβεβλημένος με τον Σύλλογο.  

7. Ο Σύλλογος πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τους αθλητές του 
οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο/η κάθε αθλητής να 
δίνει στον προπονητή του τα στοιχεία επικοινωνίας του/της, στα οποία απαραιτήτως 
συμπεριλαμβάνονται: Η διεύθυνση κατοικίας, τα προσωπικά τηλέφωνα επικοινωνίας 
(σταθερά- κινητά) και των γονέων-κηδεμόνων του, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail), αν υπάρχει. Η χρήση των στοιχείων των αθλητών/τριών γίνεται 
μόνον από τον Σύλλογο και είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων.  

8. Για κάθε αλλαγή των στοιχείων του/της αθλητή/τριας θα πρέπει να ενημερώνεται 
ο/η προπονητής/τρια και μέσω αυτού/ης ο υπεύθυνος οικονομικών του συλλόγου.  

9. Κάθε αθλητής με την εγγραφή του, επιτρέπει με ρητή δήλωση του/της ή, αν είναι 
ανήλικος, του γονέα/κηδεμόνα του/της, τη φωτογράφιση του/της κατά τη διάρκεια 
εκδηλώσεων του συλλόγου και τη δημοσίευση των φωτογραφιών στην ηλεκτρονική σελίδα 
του αλλά και όπου χρειαστεί για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου. Επίσης 
συμμετέχει στις ετήσιες ομαδικές φωτογραφήσεις για τις ανάγκες του ημερολογίου, καθώς 
και των δραστηριοτήτων «κοινωνικής ευαισθησίας» που διοργανώνει ο Σύλλογος. Στην 
περίπτωση που αθλητής/τρια ή γονέας- κηδεμόνας δεν επιθυμεί την ανάρτηση ατομικών 
φωτογραφιών αθλητή θα πρέπει να ενημερώνει το σύλλογο εγγράφως.  
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  
1. Οφείλει να είναι συνεπής σε προπονήσεις και αγώνες καθώς και σε όλες τις 

κοινωνικές εκδηλώσεις ή αθλητικές δραστηριότητες της ομάδας. Απουσιάζει μόνον εφόσον 
υπάρχει σοβαρός λόγος και ενημερώνει έγκαιρα τον προπονητή του ή τον υπεύθυνο της 
εκδήλωσης, 

2. Δεν επιτρέπεται η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής χωρίς σχετική και 
αντίστοιχη έγγραφη βεβαίωση από ειδικό γιατρό και την προηγούμενη ενημέρωση του/της 
προπονητή/τριας.  
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3. Οφείλει να συμμετέχει στους αξιολογούμενους αγώνες του ΣΕΓΑΣ. Η μη 
συμμετοχή σε αξιολογούμενους αγώνες εκλαμβάνεται ως αδιαφορία και μη τήρηση της 
μοναδικής ηθικής υποχρέωσης προς το σύλλογο. Η μη συμμετοχή δικαιολογείται μόνο σε 
περίπτωση προβλήματος υγείας ή τραυματισμού ή άλλου σοβαρού λόγου για τον οποίο ο 
αθλητής ενημερώνει τους αρμοδίους προπονητή και Έφορο.  

4. Διατηρεί καθαρή και σε καλή κατάσταση την αγωνιστική στολή που του παρέχει 
ο σύλλογος (με το λογότυπο του τρέχοντος χορηγού) και προσέρχεται στους αγώνες και 
στις απονομές με τη στολή του συλλόγου.  

5. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διαφήμιση οποιουδήποτε άλλου χορηγού, 
πλην αυτού που έχει συμβληθεί με τον Σύλλογο, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των 
αγώνων.  

6. Οφείλει να έχει γενικώς ευπρεπή συμπεριφορά και ιδιαίτερα όταν εκπροσωπεί 
το σύλλογο και να αποφεύγει παρεμβάσεις που δεν είναι συμβατές με τις Αρχές και τις 
Αξίες του Ολυμπισμού και που μπορούν να προσβάλουν το φίλαθλο πνεύμα. 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ  
1. Προσέρχονται στις προπονήσεις του συλλόγου, τηρώντας το ωρολόγιο 

πρόγραμμα που καθορίζεται από τους προπονητές.  
2. Εμφανίζονται στο γήπεδο ντυμένοι με την αθλητική περιβολή, στο σημείο 

συνάντησης και την καθοριζόμενη ώρα (5-10’ πριν την έναρξη της προπόνησης).  
3. Ακολουθούν τις εντολές και τηρούν τις οδηγίες των προπονητών και 

καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση των προσόντων τους. 
 

ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ  
1. Κατά τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο, καθώς και σε όλη τη διάρκεια της 

αποστολής από την αναχώρηση έως την επιστροφή, ακολουθούν τις οδηγίες των 
προπονητών και του επικεφαλής εκπροσώπου του συλλόγου.  

2. Προσέχουν τη διατροφή τους, κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο.  
3. Παίρνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ασθενείας 

(κρυολογήματος, τροφικής δηλητηριάσεως κλπ), ζητώντας τη συνδρομή του Ιατρού με τα 
πρώτα συμπτώματα οποιασδήποτε αδιαθεσίας  

4. Για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πρέπει να απευθύνονται στους 
προπονητές τους τον αρμόδιο Έφορο ή τον επικεφαλής της αποστολής. 
 

 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  
1. Προσέρχονται στο γήπεδο την καθορισμένη ώρα, εφόσον δεν συνοδεύονται 

από τον προπονητή ή άλλο εντεταλμένο πρόσωπο.  
2. Τηρούν πιστά τις εντολές των προπονητών σχετικά με τη διαδικασία για τη 

συμμετοχή τους στον αγώνα.  
3. Καταβάλλουν τα μέγιστα για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος, υπέρ 

των ιδίων και του συλλόγου.  
4. Συμπεριφέρονται κόσμια και συναδελφικά προς τους συναθλητές τους.  
5. Αγωνίζονται με πνεύμα ευ αγωνίζεσθαι.  
6. Σέβονται τους συντελεστές των αγώνων, τους αθλητές και τους συνοδούς όλων 

των εμπλεκομένων συλλόγων.  
7. Συμπεριφέρονται χωρίς έπαρση για τη νίκη τους προς τους άλλους συναθλητές 

τους.  
8. Για τη λύση οποιουδήποτε προβλήματος απευθύνονται στους προπονητές τους 

ή στον αρμόδιο Έφορο. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
1. Οι αθλητές της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. οφείλουν να τηρούν αυστηρά, τον 

παρόντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συλλόγου.  
2. Οφείλουν να συμπεριφέρονται αθλητικά και κόσμια, όπως αρμόζει στη 

φιλοσοφία του συλλόγου και του Ελληνικού αθλητισμού, αποφεύγοντας τη δημιουργία 
επεισοδίων τα οποία ξεφεύγουν της αξιοπρέπειας και της θεμελιώδους αθλητικής αρχής 
του "ευ αγωνίζεσθαι".  

3. Οι δηλώσεις, η συμπεριφορά και η συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και προβολής καθώς και με τους θεατές, θα πρέπει να γίνονται με ευπρέπεια σύμφωνα με 
τις αρχές του συλλόγου και την προσπάθεια εξύψωσης και προβολής του αθλήματος. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

1. Οργάνωση αγώνων εντός και εκτός Αττικής (ημερίδες, Kids’Athletics, 

υποδειγματικές διδασκαλίες, επιδείξεις διδασκαλίας κλπ.) 

4. Διοργάνωση εκδηλώσεων στο τέλος της αγωνιστικής χρονιάς με παιχνίδια, 

βραβεύσεις. 

5. Επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους, μουσεία κλπ. 

6. Ενημέρωση γονέων και αθλητών για σημαντικά θέματα υγείας/άσκησης και 

διατροφής με ενημερωτικά φυλλάδια ή με σεμινάρια. 

7. Ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς και αθλητές, για σύσφιξη σχέσεων, 

ανταλλαγή απόψεων, ανακοίνωση προγραμματισμού πρωτοβουλιών των τμημάτων. 

8. Διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων ψυχαγωγίας για τους αθλητές και τους 

γονείς τους. 

9. Ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων του συλλόγου γίνεται από τον υπεύθυνο 

«σχεδιασμού και εκδηλώσεων» και με τη βοήθεια των προπονητών στην αρχή του έτους 

(Σεπτέμβριο). 

 

10. Για κάθε εκδήλωση τίθεται επικεφαλής ένα μέλος του Δ.Σ. ή όποιο οικονομικά 

ενήμερο μέλος υποδείξει το Δ.Σ. καθώς κρίνει ότι μπορεί να αναλάβει και να οργανώσει με 

τους προπονητές την υλοποίηση της εκδήλωσης. 

11. Οι εκδηλώσεις ανακοινώνονται και γίνεται καταμερισμός αρμοδιοτήτων και 

παρουσίας των προπονητών έτσι ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητοι συνοδοί για την κάθε 

εκδήλωση αλλά και οι προπονητές να μπορούν να προγραμματίσουν τις όποιες άλλες 

υποχρεώσεις τους. 

12. Για έκτακτες εκδηλώσεις, η επάνδρωση γίνεται σε εθελοντική βάση, με την 

εποπτεία του υπεύθυνου σχεδιασμού εκδηλώσεων. Εάν οι εθελοντές δεν επαρκούν και 

δεν υπάρχει βοήθεια από τα μέλη του Δ.Σ., τα ενεργά μέλη ή τους γονείς, για την 

πραγματοποίηση ή μη της εκδήλωσης αποφασίζει το Δ.Σ. 
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13. Σε εκδηλώσεις, που έχουν πολιτικό χαρακτήρα κανένα από τα μέλη της 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. δεν παρίσταται με την ιδιότητα του μέλους, για την 

αποφυγή παρεξηγήσεων καθώς ο Σύλλογος έχει αθλητική ταυτότητα και δραστηριότητα 

(δικαιολογείται η παρουσία μόνο στην περίπτωση  βράβευσης του Συλλόγου). 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ.: 

 Προσφέρει στους αθλητές της «παροχές» οι οποίες καθορίζονται κατά περίπτωση και 

με απόφαση από το Δ.Σ. του συλλόγου. 

 Δεν καταβάλλει σε κανέναν αθλητή «οικονομικές παροχές» τακτικές, έκτακτες ή με τη 

μορφή «πριμ μεταγραφής» πρωταθλητών. 

 Πραγματοποιεί  Βραβεύσεις πρωταθλητών ή παλιών αθλητών του συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

 

Ο Σύλλογος κάθε χρόνο βραβεύει αθλητές του οι οποίοι ξεχωρίζουν για την 

προσπάθεια που καταβάλουν, για τις υψηλές σχολικές επιδόσεις τους, για τις αθλητικές 

διακρίσεις τους, ή τη κοινωνική προσφορά τους. 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

1. Όσοι πέτυχαν σημαντικές επιτυχίες στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα των 

αντίστοιχων κατηγοριών ή και σε άλλους αγώνες (π.χ. Διασυλλογικούς). Οι θέσεις 

βράβευσης πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ανάλογα με τις επιτυχίες των αθλητών. 

2. Όσοι συμμετείχαν με την Εθνική Ομάδα της κατηγορίας των σε Βαλκανικά, 

Πανευρωπαϊκά ή Παγκόσμια πρωταθλήματα. 

3. Όσοι κατέρριψαν πανελλήνιο ρεκόρ σε οποιαδήποτε κατηγορία που 

αναγνωρίζει ο ΣΕΓΑΣ. 

 

 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

1. Όσους Αρίστευσαν στις μαθητικές τους υποχρεώσεις (από μαθητές της Α-Β-Γ 

Λυκείου) και διακρίνονται για το ήθος τους. (Στο Αριστείο ο βαθμός βράβευσης η βάση είναι 

το 18 και βραβεύεται ο μεγαλύτερος βαθμός). 

2. Όσους εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ή διακρίθηκαν σε 

Πανελλήνιους ή διεθνείς σχολικούς διαγωνισμούς. 

 

ΥΨΙΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

1. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται οι άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν εξαιρετικές 

υπηρεσίες για τους στόχους του Συλλόγου της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. μετά από 

ομόφωνη πρόταση των μελών του Δ.Σ. 
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2. Βραβεύονται επίσης άνθρωποι που προσέφεραν στον αθλητισμό, γενικά στην 

επίτευξη του σκοπού του και των στόχων της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ  

Με απόφαση του ΔΣ, κατόπιν εισηγήσεως μέλους του συλλόγου ή των 

προπονητών, δύναται: 

1. να δίνεται,  σε “εν ενεργεία" αθλητές με ιδιαίτερες αγωνιστικές διακρίσεις και 

εξαίρετο ήθος απαλλαγή είτε από το κόστος συμμετοχής σε αγώνες είτε από τη 

μηνιαία συνδρομή. 

2. να απονέμεται ο έπαινος διάκρισης (δίπλωμα ή πλακέτα) και σε μη ενεργούς 

αθλητές επιπλέον των ανωτέρω. 

                                                                                                                            

ΑΡΘΡΟ 17: ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

Για τις μεταγραφές ισχύουν όσα προβλέπονται στον αθλητικό νόμο, καθώς και στον 

εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό μεταγραφών του ΣΕΓΑΣ. 

 

ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. 

1. Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. δεν προσφέρει σε κανέναν αθλητή “οικονομικά 

ανταλλάγματα” για την ολοκλήρωση της οποιασδήποτε μεταγραφής. 

2. Αθλητής που υπογράφει αίτηση μεταγραφής (ή σε περίπτωση ανηλίκου ο 

γονέας ή κηδεμόνας του), για να έρθει στο σύλλογο, αυτόματα δηλώνει και αποδοχή του 

παρόντος Εσωτερικού κανονισμού τον οποίο και θα πρέπει να τηρεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΦΑΡΜΑΚΑ-ΧΟΡΗΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

1. Κανένα «φάρμακο» δεν θα χορηγείται σε αθλητές χωρίς Ιατρική συνταγή. Σε 

περίπτωση ιατρικής συνταγής αυτή θα καταχωρείται στο φάκελο του αθλητή. 

2. Με τον όρο «φάρμακο» δεν εννοούμε τα συνήθη φάρμακα που χορηγούν οι 

γιατροί (αντιπυρετικά, αντιβιοτικά, κ.ά. για τις μικρές ηλικίες). Αναφερόμαστε στον 

κατάλογο των απαγορευμένων που δημοσιεύεται από τη WADA και που προσδιορίζει 

ακριβώς τις απαγορευμένες ουσίες και τις απαγορευμένες μεθόδους. 

3. Εφόσον υπάρχει ανάγκη ο αθλητής να πάρει «φάρμακα» για θεραπευτικούς 

λόγους, αυτά θα χορηγούνται μόνο μετά από συνταγή ειδικού Ιατρού και πάντα με τη 

σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα του αθλητή (υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον είναι 

κάτω των 18 ετών). 

4. Κάθε λήψη «φαρμάκων» από τους αθλητές θα πρέπει να γνωστοποιείται στον 

προπονητή, και στο Δ.Σ. με την προσκόμιση της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. 

5. Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. έχει την φιλοσοφία ότι κανένα είδους 

απαγορευμένο φάρμακο δεν απηχεί στα ήθη και τις αξίες του συλλόγου. 
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ΑΡΘΡΟ 19: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

1. Υποχρεωτική συνδρομή (Χ) έχουν όλοι οι «αθλητές» μέχρι να φτάσουν στην 

αγωνιστική κατηγορία των U-18. Στη συνέχεια μπορούν να απαλλαγούν  από την 

υποχρέωση εφόσον επιτύχουν επιδόσεις που να το δικαιολογούν (βλέπετε παρακάτω, 

Διευκολύνσεις απαλλαγές). 

2. Το ύψος της εγγραφής, της μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής, οι «εκπτώσεις», 

καθώς και οι εναλλακτικοί τρόποι καταβολής της συνδρομής, ενημερώνονται κατά το μήνα 

Ιούνιο, για την επόμενη αθλητική περίοδο, με απόφαση του Δ.Σ. 

3. Οι εγγραφές και οι συνδρομές των αθλητών και των μελών του συλλόγου, 

αποτελούν το κύριο έσοδό του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των 

διοικητικών και κυρίως αγωνιστικών εξόδων του συλλόγου και σε καμία περίπτωση δεν 

αποσκοπούν στο κέρδος. 

4. Η έναρξη καταβολής των ετησίων συνδρομών σε μηνιαία βάση, γίνεται το μήνα 

Σεπτέμβριο και λήγει το μήνα Ιούλιο του επομένου έτους. 

5. Η καταβολή των συνδρομών, πρέπει να γίνονται στις πρώτες 15 μέρες εκάστου 

μηνός. 

6. Η εφάπαξ εγγραφή των αθλητών πληρώνεται μαζί με τον 1ο μήνα.  

7. Η ημερομηνία πρώτης δοκιμαστικής προπόνησης καταγράφεται από τον 

προπονητή. Δεν καταβάλλεται μηνιαία δόση αν ο αθλητής δεν ενταχθεί στο σύλλογο σε 

εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

1. Καθορίζονται ειδικές οικονομικές ρυθμίσεις, για αθλητές που διακρίνονται σε 

Πανελλήνια πρωταθλήματα, για το δεύτερο παιδί –αθλητή, τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, 

μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς ανέργων αθλητών (και οι δύο άνεργοι), οι οποίες κι αυτές 

καθορίζονται στο τελευταίο Δ.Σ. της αγωνιστικής χρονιάς (του Ιουνίου). 

2. Ο αθλητής με μηνιαία συνδρομή Χ ευρώ το τρίμηνο έχει έκπτωση 10% και για 

το εξάμηνο έχει έκπτωση 20%. 

3. Αντίστοιχα ισχύουν οι εκπτώσεις και για τις υπόλοιπες ομάδες αθλητών (για το 

δεύτερο παιδί –αθλητή, τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες και άνεργοι). 

4. Απαλλάσσονται από την πληρωμή της μηνιαίας συνδρομής (από την επόμενη 

αγωνιστική περίοδο) οι αθλητές που συμμετέχουν σε Πανελλήνιους αγώνες και 

καταταγούν στη 8αδα του αγωνίσματός τους. 

5. Έκπτωση 40% της συνδρομής έχουν οι αθλητές που βρίσκονται στη Γ΄ Λυκείου 

λόγω φροντιστηρίων και μελέτης για την εισαγωγή τους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές. 

6. Απαλλάσσεται της συνδρομής “αθλητής” που είναι συγγενής Α΄ βαθμού με 

προπονητή του συλλόγου. 

7. Αν δημιουργούνται περισσότερες από μία ευεργετικές περιπτώσεις, αυτές δεν 

λειτουργούν αθροιστικά, αλλά λογίζεται η ευνοϊκότερη των περιπτώσεων αυτών. 

8. Σε περίπτωση που υπάρχουν αθλητές, οι οποίοι λόγω οικονομικών 

προβλημάτων αδυνατούν να καταβάλουν τη συνδρομή προς το σύλλογο, το αναφέρουν 

στον προπονητή τους, για “διευθέτηση” του θέματος. Σε περίπτωση σοβαρού οικονομικού 
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προβλήματος οικογενείας αθλητή όχι μόνο δε θα πληρώνει συνδρομή ο αθλητής, αλλά θα 

εξετάζεται και η δυνατότητα παροχής οικονομικής ενίσχυσης από το Δ.Σ., ανάλογα με τα 

οικονομικά. Παρακαλούμε τους γνώστες τέτοιων καταστάσεων να ενημερώνουν 

«διακριτικά» τον εκάστοτε υπεύθυνο ή τα μέλη του Δ.Σ. 

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

1. Όσοι απουσιάζουν πρέπει να ενημερώνουν το Δ.Σ. ότι θα απουσιάζουν για 

κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. «θα λείψω (Χ) μήνες». Συνεχίζουν από τη μέρα που 

θα ξανάρθουν, χωρίς νέα εγγραφή. 

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ εξετάζονται από το Δ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 

 

1. Ο Σύλλογος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση του 

κόστους συμμετοχής των αθλητών των αγωνιστικών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις. 

2. Προπονητής που ταξιδεύει με δικό του μέσον (ενώ ο σύλλογος έχει ρυθμίσει 

διαφορετικά τη μετακίνηση π.χ. λεωφορείο, τρένο, άλλο Ι.Χ.), ταξιδεύει με δικά του έξοδα. 

3. Γενικά στις μετακινήσεις (όταν γίνονται με Ι.Χ.) θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 

ώστε οι αθλητές οι προπονητές και οι συνοδοί να μετακινούνται με όσο το δυνατόν 

μικρότερο αριθμό αυτοκινήτων. 

4. Η συμμετοχή σε αγώνες σε άλλες πόλεις, χωρίς να αιτιολογείται “προπονητικά” 

ή χωρίς τη συναίνεση του Δ.Σ. γίνεται με ίδια έξοδα των συμμετεχόντων. 

5. Σε Πανελλήνιους αγώνες την αποστολή συνοδεύουν (ανάλογα με τον αριθμό 

των αθλητών) μέλος της διοίκησης και οι προπονητές των αθλητών που αγωνίζονται. 

6. Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά περίπτωση, για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αθλητών με δελτίο στον σύλλογο, οι οποίοι όμως δε γυμνάζονται 

με προπονητή του συλλόγου. 

7. Επιτρέπεται στους γονείς να συνοδεύουν την αποστολή στους αγώνες αλλά 

φροντίζουν οι ίδιοι για τη μετακίνηση και διαμονή τους. Εφόσον ο Σύλλογος φτάσει σε 

σημείο οι συμμετέχοντες στους αγώνες να είναι τόσοι που να δικαιολογείται η μετακίνηση 

με λεωφορείο, τότε μπορούν να ταξιδεύουν με το λεωφορείο και οι γονείς και οι 

υποστηρικτές του συλλόγου καλύπτοντας τα έξοδα που τους αναλογούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΧΟΡΗΓΟΙ & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

 

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. δύναται να έχει χορηγούς και υποστηριχτές. Οι Χορηγοί 

πρέπει να στηρίζουν το σύλλογο με κάποιο χρηματικό ποσό ή ακόμα και σε συνδυασμό 

υλικοτεχνικής βοήθειας. Οι υποστηρικτές στηρίζουν με υλικοτεχνική βοήθεια και πρόσθετες 

υπηρεσίες.  

Παράλληλα ο Σύλλογος, θα πρέπει να αναγνωρίζει την όποια βοήθεια, Χορηγών και 

Υποστηρικτών με διάφορους τρόπους, όπως μέσω της ιστοσελίδας του, στα ΜΜΕ και 

όπου υπάρχει προβολή του Συλλόγου. 

 

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΟΡΗΓΟ 
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1. Σε περίπτωση που δύναται να υπάρξει αποκλειστικότητα «επίσημου Χορηγού» 

τότε γίνεται προβολή του λογότυπού του: 

 Στην ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου σε ετήσια βάση. 

 Στην αγωνιστική εμφάνιση των αθλητών. 

 Στα νέα μπλουζάκια προπόνησης, που παραχωρούνται σε όλους τους αθλητές, τους 

προπονητές, τους γονείς των αθλητών και τους φίλους του συλλόγου (είτε δωρεάν 

κατά την εγγραφή είτε με ένα συμβολικό ποσό στη συνέχεια). 

 Στις φόρμες προπόνησης του συλλόγου τις οποίες φορούν αθλητές όλων των 

κατηγοριών (ακαδημίες – προαγωνιστικό- αγωνιστικό), προπονητές, γονείς των 

αθλητών και φίλοι του συλλόγου. 

 Σε επίσημα έγραφα του συλλόγου που σχετίζονται με τους αγώνες που διοργανώνει ο 

Σύλλογος. 

2. Ο «Επίσημος» χορηγός “εισηγείται” στο Δ.Σ. του Συλλόγου, τον τρόπο 

προβολής του στους αγώνες που διοργανώνει ο σύλλογος. 

3. Ο «Επίσημος» χορηγός διατηρεί το δικαίωμα παροχής ειδών ένδυσης ή 

αξεσουάρ (καπέλα, τσάντες, στυλό, κ.α.), με το σήμα του Συλλόγου και το διαφημιστικό 

λογότυπο του χορηγού, που θα προσφέρει δωρεάν στους αθλητές του συλλόγου (εκτός 

χορηγίας). 

4. Ο λογότυπος του «Επίσημου» χορηγού και το «σήμα της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ.» θα εμφανίζονται «μαζί».  

5. Ο «Επίσημος» χορηγός διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου της 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. , στα δικά του έγγραφα. 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

1. Στην περίπτωση που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για την Επίσημη χορηγία, και 

Νέοι υποψήφιοι. Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. τιμώντας τη βοήθεια των διατελεσάντων 

Χορηγών, καθορίζει ότι: 

2. Τον πρώτο λόγο έχει πάντα, ο τελευταίος χορηγός. 

3. Έπονται οι διατελέσαντες χορηγοί. 

4. Ακολουθεί ο «Νέος» χορηγός. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ 

 

Μέλος του συλλόγου, αθλητής, προπονητής, ο οποίος παραβαίνει τις απορρέουσες από 

τον παρόντα κανονισμό υποχρεώσεις του, τιμωρείται ανάλογα με την βαρύτητα του 

παραπτώματος με απολογία (προφορική ή έγγραφη), με τις παρακάτω ποινές: 

 Προφορική παρατήρηση. 

 Προφορική επίπληξη- προειδοποίηση 

 Έγγραφη παρατήρηση. 

 Έγγραφη επίπληξη- προειδοποίηση. 
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 ε. Αποκλεισμός από προπονήσεις και εισόδου στους χώρους του σωματείου, για 

ορισμένο χρονικό διάστημα (έως και ένα χρόνο). 

 στ. Αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε αγώνες και εκδηλώσεις του σωματείου για 

διάστημα (έως και δύο χρόνια). 

 ζ. Ισόβιος αποκλεισμός και διαγραφή από το σύλλογο. 

 

Αρμόδιο όργανο για την εξέταση πειθαρχικών παραπτωμάτων και την επιβολή των 

ανωτέρω πειθαρχικών ποινών είναι το ΔΣ το οποίο σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση 

οποιασδήποτε απόφαση θα πρέπει να καλεί τον πειθαρχικά ελεγχόμενο σε προηγούμενη 

ακρόαση θέτoντας υπόψη του όλα τα σχετικά στοιχεία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ23: ΣΚΟΠΟΣ  

1. Να καθιερώσει και να διατηρήσει υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς για τα 

διοικητικά στελέχη, τους προπονητές του γονείς /κηδεμόνες και τους αθλητές του 

σωματείου, βασισμένα στο Ολυμπιακό αθλητικό ιδεώδες και το «ευ αγωνίζεσθαι»    

2. Να ενημερώσει όσους συνεργάζονται με τον σύλλογο, για τα πρότυπα και τις 

αξίες που ακολουθεί και πρεσβεύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 

1. Με τον όρο διοικητικό στέλεχος νοείται μέλος του σωματείου, στο οποίο θεσμικά 

έχουν ανατεθεί καθήκοντα και ανάλογα με αυτά έχει αρμοδιότητες, ευθύνες, εξουσίες, 

δικαιώματα και υποχρεώσεις στη διοίκηση του τμήματος όπου προσφέρει τις υπηρεσίες 

του. 

2. Για να θεωρηθεί κάποιος διοικητικό στέλεχος στην ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ 

Γ.Σ. θα πρέπει να είναι μέλος του και να μετέχει στη «λήψη των αποφάσεων», ή να του 

έχει ανατεθεί η υλοποίηση συγκεκριμένου έργου από τη διοίκηση. 

3. Οι παρέχοντες έμμισθες υπηρεσίες στο σωματείο χωρίς να είναι μέλη του δεν 

είναι διοικητικά στελέχη του, αλλά υπάλληλοι. 

4. Αξίες που πρεσβεύουν τα διοικητικά στελέχη και εμπνέουν το έργο τους. 

5. Σεμνότητα ,Ταπεινότητα, Ακεραιότητα, Αξιοπρέπεια, Πειθαρχία, Αξιοκρατία, 

Δικαιοσύνη, Υπομονή, Εμπιστοσύνη, Υπευθυνότητα, Ομαδικότητα, Ισορροπία, 

Εργατικότητα, Μεθοδικότητα. 

6. Το διοικητικό στέλεχος της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ.: 

 Σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον κόπο κάθε ανθρώπου. 

 Επιβραβεύει δημόσια και επικρίνει ιδιαιτέρως. 

 Αναγνωρίζει ότι ο αθλητής είναι το κύριο ενδιαφέρον του σωματείου και θέτει την 

ασφάλειά του ως πρωταρχικό μέλημα. 

 Επιδεικνύει ενδιαφέρον και φροντίζει όλους τους αθλητές, ιδιαιτέρως όσους είναι 

αδύναμοι, άρρωστοι, ή τραυματίες. 
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 Αναγνωρίζει ότι όλοι (αθλητές, προπονητές, γονείς, διοικητικά στελέχη, κριτές, κλπ.) 

είναι σημαντικοί για την καλή λειτουργία του συλλόγου, τους σέβεται και συνεργάζεται 

μαζί τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 Αποφασίζει αμερόληπτα, αντικειμενικά, με βάση τη κοινή λογική και με γνώμονα το 

καλό των αθλητών και του σωματείου. 

 Αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του, οι οποίες πρέπει να είναι στο πλαίσιο των 

στόχων και της ηθικής του συλλόγου. 

 Εντοπίζει παραβατικές συμπεριφορές (π.χ., θέματα παρενοχλήσεων σωματικής και 

λεκτικής βίας, κλπ.) μεταξύ των αθλητών και επιβάλει τον αμοιβαίο σεβασμό. 

 Υποστηρίζει το «ευ αγωνίζεσθαι» έναντι της «επικράτησης με οποιοδήποτε κόστος». 

 Διευκρινίζει αν οι δηλώσεις του απηχούν σε προσωπικές απόψεις, ή έχουν θεσμικό 

χαρακτήρα. 

 Διακρίνει τα λεπτά όρια της φιλικής σχέσης από τις σχέσεις συνεργασίας με τους 

προπονητές και αθλητές. 

 Αποφεύγει να μεταφέρει παιδιά με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς και οπωσδήποτε δεν 

μεταφέρει ποτέ ανήλικο μόνο του (εκτός αν είναι συγγενικό του πρόσωπο, υπάρχει 

συναίνεση κηδεμόνα του ανηλίκου ή αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη και βεβαιώνεται ότι 

φορούν ζώνες ασφαλείας). 

 Ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τους γονείς /κηδεμόνες για τυχόν προβλήματα που 

εντοπίζονται, ειδικά σε σχέση με αλλαγή στη συμπεριφορά των αθλητών. 

 Εποπτεύει με διακριτικότητα τους αθλητές σε περίπτωση που η αποστολή της ομάδας 

απαιτείται να διανυκτερεύει εκτός έδρας. 

 Δεν εμφανίζεται ποτέ σε κατάσταση μέθης σε προπονήσεις, αγώνες, ή αποστολές. 

 Δεν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

 Δε Βρίζει μέσα ή έξω από τους αθλητικούς χώρους. 

 Δεν παρεμβαίνει στις επιλογές των προπονητών αλλά μεταφέρει στο Δ.Σ. επιλογές 

που κρίνει αντίθετες με την φιλοσοφία του συλλόγου. 

 Δεν επικοινωνεί σε προσωπικό επίπεδο με ανήλικους αθλητές με οποιονδήποτε τρόπο 

εκτός εάν συνδέονται με συγγένεια ή οικογενειακή φιλία. 

 Δεν φωτογραφίζει ατομικά αθλητές κατά τη διάρκεια της προπόνησης και δεν αναρτά 

ατομικές φωτογραφίες ανηλίκων αθλητών οπουδήποτε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του 

γονέα / κηδεμόνα τους. 

 Δεν προσφέρει πρώτες βοήθειες αν δεν είναι ειδικά εκπαιδευμένος για αυτό. 

 Δεν προβαίνει σε δημόσια κριτική για κανέναν και ιδιαίτερα για μέλη, προπονητές και 

αθλητές του Συλλόγου.  

 

 ΑΡΘΡΟ 25: ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΟΝΕΩΝ  

 

1. Οι γονείς πρέπει να είναι ενήμεροι για τους στόχους του συλλόγου, το 

καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των τμημάτων του και να είναι 

σύμφωνοι με αυτούς. 

2. Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να στηρίζουν την πρωταρχική στόχευση του 

συλλόγου βάσει της οποίας, η αθλητική δραστηριότητα  ενός παιδιού πρέπει να 
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προσβλέπει πρώτα στην ψυχαγωγία του (με την έννοια της αγωγής της ψυχής), την 

ευχαρίστηση και την ικανοποίησή του στην προπόνηση και τους αγώνες και 

δευτερευούσης  στο αποτέλεσμα, την επίδοση και τη διάκριση. Έτσι θα αγαπήσει τον 

αθλητισμό και θα αποτελέσει κομμάτι της καθημερινότητας του για όλη του τη ζωή. 

3. Συνιστάται, στους γονείς των αθλητών της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. να 

επιδιώκουν τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο ατομική συνάντηση, με τον υπεύθυνο 

προπονητή για θέματα που αφορούν το παιδί τους και τον σύλλογο. Η σωστή συνεργασία 

ανάμεσα στους γονείς και τον προπονητή έχει τα καλύτερα αποτελέσματα στην 

διαπαιδαγώγηση και εκγύμναση των παιδιών. 

4. Οι γονείς/κηδεμόνες φροντίζουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το 

σύλλογο.  

5. Οι γονείς και κηδεμόνες των ανήλικων αθλητών του Συλλόγου προτρέπονται: 

 Να δίνουν στο παιδί τους την δυνατότητα να γνωρίσει διάφορα αθλήματα και να 

υποστηρίζουν την επιλογή του, ακόμη και αν αυτή δεν ταυτίζεται με τη δική τους.  

 Να διδάσκουν στο παιδί τους να σέβεται τον προπονητή του, δείχνοντας πρώτα οι ίδιοι 

σεβασμό σε αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο 

και τις επιδόσεις του παιδιού η εμπιστοσύνη στις συμβουλές και τις οδηγίες του 

προπονητή του.  

 Να αφήνουν το παιδί τους να κάνει τα δικά του λάθη και να μάθει από αυτά.  

 Να διδάσκουν στα παιδιά τους ότι, τόσο στον αθλητικό στίβο, όσο και στο “στίβο της 

ζωής” ανταγωνιζόμαστε πάντα τον ίδιο μας τον εαυτό και προσπαθούμε συνεχώς να 

βελτιωνόμαστε. Οι άλλοι -αθλητές ή μη- είναι “συναγωνιστές” και όχι “ανταγωνιστές” 

μας. 

 Να μην κατηγορούν τον εξοπλισμό, τους προπονητές, τους συναθλητές, τους κριτές ή 

ακόμα και τον καιρό όταν το παιδί τους ή η ομάδα του δε “διακρίνεται”.  

ΑΡΘΡΟ 26: ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

1. Αξίες που πρεσβεύει ο προπονητής της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. και 

διδάσκει στους αθλητές του: Σεβασμός, Ειλικρίνεια, Ακεραιότητα, Αυτοπειθαρχία, 

Υπομονή, Επιμονή, Εμπιστοσύνη, Υπευθυνότητα, Ομαδικότητα, Εργατικότητα, 

Μεθοδικότητα, Προσπάθεια, Τιμιότητα, ανταγωνισμός, Αλτρουισμός. 

2. Σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον κόπο κάθε ανθρώπου. 

3. Συμπεριφέρεται σε όλους ισάξια, ανεξάρτητα από το φύλο την οικονομική τους 

κατάσταση και την πολιτική τους πεποίθηση. 

4. Ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ευημερία, την υγεία και το μέλλον του αθλητή 

και κατά δεύτερο για την επιτυχία του στον αθλητισμό. 

5. Παρακολουθεί τη σχολική επίδοση των αθλητών και παρεμβαίνει νουθετώντας, 

αν χρειάζεται. 

6. Αναπτύσσει την αίσθηση της ανεξαρτησίας στους αθλητές του, τους οποίους 

ενθαρρύνει να αποδέχονται την ευθύνη των πράξεών τους στην προπόνηση, στον αγώνα 

και στην κοινωνική τους ζωή. 
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7. Πραγματοποιεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βοηθήσει των αθλητή να 

κατανοήσει  ότι σημασία δεν έχει τόσο το αποτέλεσμα και οι υψηλές επιδόσεις, όσο η 

διαδικασία μάθησης και ενεργοποίησής του για να καταλήξει σε αυτό.  

8. Εκπαιδεύει τον αθλητή, στην ήττα να εντοπίζει και να αξιοποιεί τα θετικά στοιχεία 

που απορρέουν από αυτήν και να μην την λαμβάνει ως αποτυχία. 

9. Είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό και τη διατήρηση των ορίων μεταξύ της 

εργασιακής σχέσης και της φιλίας με τους αθλητές του. 

10. Εκπέμπει μίαν εικόνα υγείας, καθαριότητας και λειτουργικής αποδοτικότητας. 

11. Επιβραβεύει δημόσια και επικρίνει ιδιαιτέρως. 

12. Αποφεύγει τη δημόσια κριτική προς όλους και ιδιαίτερα προς τους συναδέλφους 

του και τα μέλη της διοίκησης. 

13. Δεν καπνίζει την ώρα της προπόνησης αλλά και κάθε φορά που βρίσκεται κοντά 

σε αθλητές (π.χ., όταν ταξιδεύουν μαζί με αυτοκίνητο για να συμμετάσχουν σε αγώνες ή 

άλλες εκδηλώσεις). 

14. Αποφεύγει να μεταφέρει παιδιά με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς και οπωσδήποτε 

ποτέ ανήλικο μόνο του (εκτός αν είναι συγγενικό του πρόσωπο, υπάρχει συναίνεση του 

γονέα -κηδεμόνα του ανήλικου ή αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη και βεβαιώνεται ότι φορούν 

ζώνες ασφάλειας). 

15. Ο προπονητής παροτρύνει τους αθλητές του να φορούν στην προπόνηση 

κατάλληλη αθλητικά περιβολή.  

ΑΡΘΡΟ 27: ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

1. Είναι σημαντικό οι αθλητές να γνωρίζουν τους γραπτούς, αλλά και τους 

άγραφους κανόνες του αθλήματός τους, η παραβίαση των οποίων επηρεάζει τη 

συμπεριφορά τους. 

2. Η υπακοή στον προπονητή τους, ο σεβασμός προς τους συναθλητές, αλλά και 

προς το χώρο όπου δραστηριοποιείται, είναι το τρίπτυχο της σωστής συμπεριφοράς του 

αθλητή ο οποίος οφείλει να: 

 Σέβεται, να υπακούει και να ακολουθεί τις οδηγίες και συμβουλές του προπονητή του. 

 Είναι ειλικρινής προς τον προπονητή του και να συζητάει μαζί του τυχόν απορίες ή και 

προβλήματα που τον απασχολούν. 

 Ζητάει από τον προπονητή του να του εξηγήσει το κάθε τι που σχετίζεται με την 

προπόνηση εάν δεν το έχει κατανοήσει. 

 Σέβεται και να αγαπάει τον χώρο που αθλείται, διατηρώντας τον πάντα καθαρό. 

 Είναι υπεύθυνος/η και αναλαμβάνει το κόστος των ευθυνών του.  

 Θέτει στόχους δύσκολους, όχι όμως ακατόρθωτους. 

 Προσπαθεί συνεχώς για το καλύτερο δυνατό προσωπικό του αποτέλεσμα. 

 Συμπεριφέρεται κόσμια και με σεβασμό κατά την διάρκεια της ώρα της προπόνησης 

και του αγώνα προς τους συναθλητές, αντιπάλους, προπονητές, κριτές, γραμματεία, 

φιλάθλους, γονείς και κάθε εμπλεκόμενο. 

 Δεν κάνει αρνητική κριτική ή κοροϊδευτικά σχόλια και να μη χρησιμοποιεί άσχημο 

λεξιλόγιο και βία προς κάθε εμπλεκόμενο.  

 Δεν συμπεριφέρεται με έπαρση, υπεροψία, αλαζονεία και εγωισμό 
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 Σκέφτεται συλλογικά και να ενδιαφέρεται για το καλό των συναθλητών του. 

 Απευθύνεται πρωτίστως στον προπονητή του για οτιδήποτε έχει σχέση με τον ίδιο και 

την ομάδα του (π.χ. προβλήματα σχέσεων με συναθλητές, με γονείς, με κριτές, 

τραυματισμούς, αρρώστιες, θεραπείες με φάρμακα, ειδική διατροφή, ιδιαιτερότητες, 

σπουδές, εργασία κλπ.) 

 Τιμά και σέβεται τους συναθλητές του με τις ενέργειες και τα λόγια του και να 

προασπίζει τα συμφέροντα του συλλόγου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΑΡΘΡΟ 28: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

1. Τα θέματα που αφορούν το προσωπικό που στελεχώνει την τεχνική - ιατρική 
και διοικητική υπηρεσία της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. ρυθμίζονται στις επιμέρους 
ατομικές συμβάσεις εργασίας εκάστου εργαζομένου.  

2. Για περιπτώσεις ή θέματα που δεν προβλέπονται ή δε ρυθμίζονται με τον 
παρόντα κανονισμό έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας και 
οι αποφάσεις του Δ.Σ. της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣΓ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα αυτών  

3. Η μη εφαρμογή οποιασδήποτε διατάξεως του παρόντος κανονισμού από τους 
εκπροσώπους, τους προπονητές, τους αθλητές και τα μέλη του Συλλόγου δεν αποτελεί 
κατάργηση ή παραίτηση απ' αυτήν εκ μέρους της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ.  

4. Αν για κάποια θέματα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό η 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. εφαρμόσει ευνοϊκότερα μέτρα από τα προβλεπόμενα για 
τους μισθωτούς, δεν δημιουργείται δέσμευση στο μέλλον εξαιτίας αυτών, και δεν 
δημιουργείται έθιμο ούτε συνάγεται παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα για τις 
περιπτώσεις αυτές.  

5. Τα νόμιμα δικαιώματα του προσωπικού δε θίγονται από τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. 

ΑΡΘΡΟ 29: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ “ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ” Ε.Κ. 

1. Το ΔΣ της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. αποφασίζει για τα “ειδικά θέματα” που 
αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό.  

2. Οι όποιες ετήσιες “ειδικές ρυθμίσεις” (ύψος συνδρομής, ειδικές ελαφρύνσεις, 
απαλλαγές συνδρομών, ανάθεση καθηκόντων σε προπονητές, σε μέλη του Δ.Σ., κ.ά.) 
ρυθμίζονται με τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, αφορούν και εφαρμόζονται για την 
επόμενη αγωνιστική χρονιά. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται σε συνεδρίαση του ΔΣ 
κατά τον μήνα Ιούνιο κάθε έτους και σε περίπτωση κωλύματος κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.  

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

1. Ανακοίνωση των προπονητών και βοηθών προπονητών των διαφόρων γκρουπ 
και κατάρτιση ετήσιων συμβάσεων συνεργασίας.  

2. Ανακοίνωση των επικεφαλής προπονητών των τμημάτων (Ακαδημίες, Προ-
αγωνιστικό τμήμα και αγωνιστική ομάδα). 

3. Ανακοίνωση των αρμοδιοτήτων όλων των προπονητών.  
4. Καθορισμός των τμημάτων, ανάλογα με την ηλικία, την ομάδα αγωνισμάτων και 

τα επί μέρους αγωνίσματα.  
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5. Καθορισμός και ενημέρωση των μελών και αθλητών σχετικά με το ύψος του 
ποσού της ετήσιας συνδρομής και όλων των ειδικών εκπτώσεων και απαλλαγών.  

6. Ετήσιος προγραμματισμός αγωνιστικών στόχων και δράσεων του συλλόγου.  
7. Προγραμματισμός αγορών οργάνων προπόνησης, προμήθεια ιματισμού και 

διάφορες άλλες εργασίες. 

ΑΡΘΡΟ 30: ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Ο παρόν Κανονισμός αναρτάται στον ιστότοπο του Συλλόγου www.anagenisi-

pefkis.gr  

2. Κάθε μέλος του Συλλόγου δηλώνει κατά την εγγραφή του εγγράφως ότι έλαβε 

γνώση του Κανονισμού 

3. Κατά την έναρξη συνεργασίας των προπονητών και των συνεργατών του 

συλλόγου, οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τον παρόντα 

κανονισμό.  

4. Κάθε αθλητής ή γονέας/κηδεμόνας (για ανηλίκους) ή συνεργάτης της 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στον παρόντα 

κανονισμό και να επιδιώκει την τήρησή τους, από όλους.  

5. Ο παρόν Κανονισμός τροποποιείται ή/και συμπληρώνεται κατόπιν εισήγησης 

του Δ.Σ. η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.  

6. Η όποια αλλαγή ή τροποποίηση κοινοποιείται στα μέλη, τους αθλητές, τους 

γονείς / κηδεμόνες, συνεργάτες καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσα από την 

ηλεκτρονική σελίδα της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ Γ.Σ. 

Πεύκη 28/2/2022 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 
 


