
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Η σωστή, δίκαιη και ομαλή λειτουργία των τμημάτων καλαθοσφαίρισης, είναι 

αποτέλεσμα ομαδικότητας και πρέπει να διατηρείται  εντός και εκτός γηπέδων.  

Στόχος, η συμμετοχή των νέων στο άθλημα και στον αθλητισμό.   

 

ΠΡΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ /  ΜΕΛΗ 

 5o/1/basket Οι κηδεμόνες θα πρέπει να φροντίζουν για την ακριβή ώρα προσέλευση 

των αθλητών  στο γήπεδο για προπονήσεις ή γι’ αγώνα, όπως και την ώρα αποχώρησης 

του. 

 5o/2/basket Στη περίπτωση που θα παρακολουθούν τη προπόνηση ή αγώνα πρέπει 

να κάθονται στην κερκίδα, να μην εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, να μην κάθονται 

στους πάγκους των αθλητών, να μην αποσπούν την προσοχή των αθλητών με υποδείξεις 

ή με έντονες συζητήσεις με άλλους γονείς. Σε περίπτωση υπάρξει επανάληψη 

περιστατικών αποτελεί θέμα έκτακτης συνάντηση του συμβουλίου καλαθοσφαίρισης για 

τυχών μέτρα.  

 5o/3/basket Να βοηθούν το έργο του προπονητή και της ομάδας και όχι να ασκούν 

δημόσια αρνητική κριτική ειδικά μπροστά στους αθλητές. Πρέπει οι νέοι αθλητές να 

διδάσκονται την αθλητική πειθαρχία τον σεβασμό προς συναθλητές, προπονητές. Σε 

περίπτωση δυσαρέσκεια μπορεί ο κηδεμόνας να επικοινωνήσει με τον σύλλογο μέσω 

εφόρου ή τον διοικητικό υπεύθυνο, επίσης υπάρχει η δυνατότητα γραπτής αναφοράς 

μέσω e-mail.   

 5o/4/basket Στην διάρκεια διεξαγωγής αγώνα ο τρόπος συμπεριφοράς των γονέων  

στην κερκίδα δεν μπορεί να προσβάλει, να μειώσει ή να τιμωρηθεί η ομάδα. Εάν τα 

φαινόμενα στο συγκεκριμένο τμήμα  επαναλαμβάνονται τότε αποτελεί θέμα έκτακτη 

συνέλευσης Δ.Σ. με πιθανή απομάκρυνση από τον σύλλογο. (π.χ. προσβολή σε διαιτητές 

– αθλητές αντίπαλης ομάδας – ενάντιων των προπονητών της ομάδας μας ή του 

αντιπάλου – διαπληκτισμός και χειροδικία σε κερκίδα κ.α.)   

5o/6/basket     Για την έγκαιρη μαζική επικοινωνία των μελών το τμήμα διατηρεί 

τηλεφωνικό αρχείο με ονοματεπώνυμο, και δημιουργεί μέσω εφαρμογών sms / apps ‘ 

viber ή messenger ‘’ομαδική τμήματος’’. Για την καλύτερη δυνατη διαχείριση στην 

εκάστοτε ‘’ομαδική τμήματος’’ ως διαχειριστές θα είναι ο Γενικός Αρχηγός και ο 

προπονητή του τμήματος. Ο λόγος δημιουργίας της ΄΄ομαδικής τμήματος’’ είναι αμιγώς 

για άμεση επικοινωνία γενικών και ειδικών ενημερώσεων  από το σύλλογο προς τους 

κηδεμόνες όπως από τους κηδεμόνες προς το σύλλογο για την μη προσέλευση ενός 

αθλητή/τριας.     

5o/5/basket Η συνδρομή θα πρέπει να καταβάλετε μέχρι την 25η του εκάστοτε μήνα. 

Στην περίπτωση εκκρεμοτήτων προς το τμήμα θα λαμβάνεται γραπτή ενημέρωση. 

Στη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος που λαμβάνει τις ενημερώσεις αλλά δεν επικοινωνεί 

με την γραμματεία και συνεχίζει να αγνοεί αποτελεί θέμα συνάντησης του συμβουλίου 

καλαθοσφαίρισης με πιθανή απομάκρυνση από τον σύλλογο.     

Για το τμήμα καλαθοσφαίρισης 

Γ. Αρχηγός Παπασωτηρίου Αντ. 


