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Α ΡΗΓΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 
ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ  

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ (Ε.Κ.) ρυκμίηει με πρακτικοφσ κανόνεσ όςα ςε επίπεδο αρχϊν και κζςεων ζχουν 
διατυπωκεί ςτο Καταςτατικό.  
Σκοπόσ  του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ είναι θ κωδικοποίθςθ και κεςμοκζτθςθ όλων όςα αποδείχκθκαν επι-
τυχθμζνα ςτθν πράξθ ςε προθγμζνεσ ακλθτικά χϊρεσ.  
Μζςω τθσ κεςμοκζτθςθσ αυτισ επιτυγχάνεται θ εφρυκμθ και πάνω ςε ςφγχρονεσ πρακτικζσ λειτουργία του 
ςυλλόγου με ςτόχο πάντοτε τθν επιτυχθμζνθ παρουςία του ςτο ακλθτικό ςτερζωμα. 
Επίςθσ, ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ αυτοπεικαρχίασ όλων των εμπλεκομζνων αλλά και ςτθ δζςμευςθ του Δι-
οικθτικοφ Συμβουλίου του «Α.Σ. ΘΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ» για το «ευ αγωνίηεςκαι» και τθ ςωςτι ςυμπεριφο-
ρά και παρουςία των ακλθτϊν, ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ τουσ εντόσ και εκτόσ του ςυλλόγου.  
Επειδι δεν είναι δυνατόν να καλυφκοφν με ζναν κανονιςμό όλεσ οι περιπτϊςεισ που ίςωσ προκφψουν, το-
νίηουμε ότι ο ςφλλογοσ αναμζνει θ ςυμπεριφορά των παραγόντων του και των ακλθτϊν του, μζςα και ζξω 
από τουσ αγωνιςτικοφσ χϊρουσ, να ανταποκρίνεται απόλυτα ςτισ «Αρχζσ» του ακλθτιςμοφ. 
 
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ ρυκμίηει τισ ςχζςεισ του ςυλλόγου με τουσ προπονθτζσ, τουσ ακλθτζσ, τουσ γο-
νείσ και κθδεμόνεσ (όςο οι ακλθτζσ είναι ανιλικοι) και ςε καμία περίπτωςθ δεν υποκακιςτά τον εκάςτοτε 
ακλθτικό νόμο. 

 
Τα μζλθ, οι ακλθτζσ, οι προπονθτζσ και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι ςτθ λειτουργία του ςυλλόγου οφεί-
λουν να γνωρίηουν και να τθροφν τον παρόντα Εςωτερικό Κανονιςμό. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A' 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

1. Σκοπόσ του παρόντοσ κανονιςμοφ είναι θ ρφκμιςθ των ςχζςεων τθσ Διοίκθςθσ του «Α.Σ. ΘΓΑΣ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΘΣ» με όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, υπό οποιαδιποτε ιδιότθτα, ςτθ λειτουργία του ςυλλόγου. 

2. Ειδικότερα ο παρϊν κανονιςμόσ, που προβλζπεται από το καταςτατικό του ςυλλόγου (άρκρο 23), απο-
ςκοπεί ςτο να κακορίςει επακριβϊσ όλα τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ Διοίκθςθσ του ςυλλό-
γου, των προπονθτϊν, τθσ ιατρικισ υπθρεςίασ και των ειδικϊν ςυνεργατϊν κακϊσ και τα δικαιϊματα, 
κακικοντα και υποχρεϊςεισ των ακλθτϊν του και των γονζων ι κθδεμόνων αυτϊν, ςτα νόμιμα πλαίςι-
α. 

3. Στισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ υπάγεται όλο το προςωπικό τθσ διοικθτικισ, τεχνικισ και ια-
τρικισ υπθρεςίασ, οι ειδικοί ςυνεργάτεσ, κακϊσ και οι «εν ενεργεία» ακλθτζσ που είναι εγγεγραμμζνοι 
ςτθ δφναμθ του Συλλόγου, μετά των γονζων και κθδεμόνων αυτϊν. 

4. Πλεσ οι αναφορζσ ςτα άρκρα που είναι αρςενικοφ γζνουσ κα ςυμπεριλαμβάνουν επίςθσ τισ αναφορζσ 
κθλυκοφ γζνουσ και όλεσ οι αναφορζσ που είναι ςτον ενικό αρικμό κα ςυμπεριλαμβάνουν τισ αναφο-
ρζσ ςτον πλθκυντικό αρικμό. 
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5. Ακλθτισ που εγγράφεται ςτο ςφλλογο μετά του γονζα ι κθδεμόνα του αποδζχεται ανεπιφφλακτα τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ όπωσ αυτόσ ιςχφει εκάςτοτε. Το αυτό ιςχφει και για το Διοικθτικό, 
τεχνικό, ιατρικό προςωπικό και τουσ ειδικοφσ ςυνεργάτεσ που απαςχολοφνται ςτο ςφλλογο, όπου ο ό-
ροσ αυτόσ κεωρείται αναπόςπαςτο μζροσ των ατομικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ (όπου επιβάλλονται εκ 
του νόμου) και τισ ςυμπλθρϊνει ςε όλα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ  2 

ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

1. Στόχοσ- ςκοπόσ του ςυλλόγου είναι θ ςφμμετρθ και αρμονικι ανάπτυξθ των ςωματικϊν και ψυχικϊν 
δυνάμεων και δεξιοτιτων των μελϊν και θ δθμιουργία ιςχυρϊν και θκικϊν χαρακτιρων, μζςα από τθν 
προπόνθςθ και τθν αγωνιςτικι δράςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν εφαρμογι μορφωτικοφ προγράμματοσ 
ςτουσ ακλοφμενουσ.  

2. Ακόμθ φροντίηει για τθ διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων οι οποίεσ κα ςτοχεφουν ςτθν ανφψωςθ 
του μορφωτικοφ επιπζδου κακϊσ  και εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ τοπικισ-Εκνικισ κλθ-
ρονομιάσ. 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 

1. Θ ανάπτυξθ ςτθν πόλθ μασ και ςτθν ευρφτερθ περιοχι, του Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ (Στίβοσ). 
2. Θ θκικι εξφψωςθ των ακλουμζνων και θ δθμιουργία προχποκζςεων για τθν ψυχοςωματικι ιςορροπία 

τουσ.  
3. Θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν και των ακλθτικϊν χϊρων προπόνθςθσ. 
4. Θ ταυτόχρονθ προςπάκεια για ποςοτικι αλλά και ποιοτικι ανάπτυξθ των ακλθτϊν, με ςτόχο Ρανελλι-

νιεσ και διεκνείσ διακρίςεισ. 
5. Θ βελτίωςθ των «παροχϊν» που δίνονται ςτουσ ακλθτζσ (κίνθτρα, ρουχιςμόσ, ενθμζρωςθ, ςυνκικεσ 

προπόνθςθσ, αγϊνεσ, εκδρομζσ, κλπ), για τθν αναβάκμιςθ του ενδιαφζροντοσ των ακλθτϊν. 
6. Θ ανάπτυξθ του κοινωνικοφ ρόλου του ςυλλόγου ςτο ακλθτικό και πολιτιςτικό γίγνεςκαι με ενθμερωτι-

κζσ εκδθλϊςεισ, ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ πολλαπλοφ ενδιαφζροντοσ, κοινωνικζσ δράςεισ με αυτόνομεσ 
πρωτοβουλίεσ ι ςε ςυνεργαςία με φορείσ ι πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ. (Ομιλίεσ, αγϊνεσ, υποδειγματι-
κζσ διδαςκαλίεσ, δράςεισ που αναπτφςςουν τθν κοινωνικι ςυνείδθςθ των ακλθτϊν, τθν αγάπθ τουσ για 
τθ φφςθ και το περιβάλλον,  κ.ά.) 

 

 

ΑΡΘΡΟ  3 

ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ 

1. Εγκφκλιοι, ανακοινϊςεισ κλπ. του «Α.Σ. ΘΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ», που αφοροφν μ' οποιοδιποτε τρόπο το 
προςωπικό και τουσ ακλθτζσ του ςυλλόγου, που αναρτϊνται ςε ειδικζσ κζςεισ (πίνακεσ ανακοινϊςεων 
των χϊρων προπόνθςθσ,  ιςτοςελίδα, fb) ι αποςτζλλονται δια ςυςτθμζνων επιςτολϊν ι με θλεκτρονικι 
αλλθλογραφία, κεωροφνται προςωπικζσ γραπτζσ ανακοινϊςεισ για τον κακζνα.  

2. Άγνοια των εγκυκλίων - ανακοινϊςεων  που γνωςτοποιοφνται με τουσ παραπάνω τρόπουσ δεν μπορεί 
να χρθςιμοποιθκεί ωσ ελαφρυντικό - δικαιολογθτικό οποιουδιποτε παραπτϊματοσ, παράλειψθσ ι α-
δικιματοσ. 

3. Για τθν άμεςθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων κάκε αλλαγι διεφκυνςθσ ακλθτι, προπο-
νθτι και όλων των εμπλεκομζνων με το ςφλλογο, κα πρζπει να γνωςτοποιείται ζγκαιρα και εγγράφωσ 
ςτον κακ' φλθν αρμόδιο του ςυλλόγου. 
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ΑΡΘΡΟ  4 

ΔΗΛΩΕΙ ΣΟΝ ΣΤΠΟ 

Το προςωπικό τθσ διοικθτικισ, τεχνικισ και ιατρικισ υπθρεςίασ, κακϊσ και οι ακλθτζσ και οι γονείσ και κθ-
δεμόνεσ αυτϊν, ςε περιπτϊςεισ δθλϊςεϊν τουσ ςτον ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο κακϊσ και ςτα λοιπά 
μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ - κοινωνικισ δικτφωςθσ, οφείλουν: 
1. Να επιδεικνφουν Ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ κρίςεισ τουσ. 
2. Να αποφεφγουν δθλϊςεισ αντίκετεσ με το πνεφμα του “ευ αγωνίηεςκαι” αλλά και αντίκετεσ προσ 

τα ςυμφζροντα του ςυλλόγου.  
3. Να πεικαρχοφν ςτισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
4. Οι ακλθτζσ του ςυλλόγου δεν κάνουν δθμόςιεσ δθλϊςεισ με τισ οποίεσ αςκοφν κριτικι ςτο ςφλλο-

γο, ςχολιάηουν το ζργο τθσ Διοίκθςθσ, των προπονθτϊν, των ςυνακλθτϊν τουσ κακϊσ και δυςμενι 
ςχόλια που αφοροφν τουσ ςυντελεςτζσ των αγϊνων.  

5. Διατθροφν το δικαίωμα να εκφράηουν τθ γνϊμθ τουσ και τα τυχόν παράπονά τουσ, ςτουσ προπονθ-
τζσ τουσ, ςτον Τ.Δ. ι ςτο Δ.Σ., μζςω  του αρμοδίου εφόρου ι Αρχθγοφ του ςυλλόγου. 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B' 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ «Α.. ΡΗΓΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» 

Ο Σφλλογοσ διοικείται από εννεαμελζσ (9-μελζσ) ςυμβοφλιο, που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντι-
πρόεδρο, τον γενικό γραμματζα, τον ειδικό γραμματζα, τον ταμία, τον αναπλθρωτι ταμία, τον γενικό αρχθ-
γό και δφο (2) ςυμβοφλουσ του Δ.Σ. Ρλθν του προζδρου τα υπόλοιπα οκτϊ (8) μζλθ μποροφν να αναλάβουν 
κακικοντα εφόρου. Ακόμθ, με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, μπορεί να οριςκεί ζφοροσ και ανα-
πλθρωματικό μζλοσ του Δ.Σ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΠΙΜΕΡΙΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟ 

1. Ο Γενικόσ Αρχθγόσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία όλων των αγωνιςτικϊν 
τμθμάτων του Σωματείου. Ειδικότερα: 

2. Φζρει τθν ευκφνθ ςυντονιςμοφ των εμπλεκομζνων εφόρων και τεχνικϊν του ςυλλόγου. Οι λοιπζσ 
αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Αρχθγοφ περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτο άρκρο (17) του Καταςτατικοφ. 

ΕΦΟΡΟ ΣΙΒΟΤ 

1. Για κάκε τμιμα (Ακαδθμίεσ, Ρρο-αγωνιςτικό, Αγωνιςτικό) μπορεί να οριςτεί και διαφορετικόσ ζφο-
ροσ ςτίβου.  

2. Για τθν καλφτερθ λειτουργία τθσ αγωνιςτικισ ομάδοσ μπορεί να είναι άλλοσ ζφοροσ ςτίβου ςτουσ 
άνδρεσ και άλλοσ ςτισ γυναίκεσ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ (ΣΑΜΙΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΑΜΙΑ) 

1. Είναι ο οικονομικόσ υπόλογοσ απζναντι ςτθ διοίκθςθ του ςυλλόγου.  
2. Κρατά το ταμείο, ςυγκεντρϊνει με τθ βοικεια των προπονθτϊν και των υπευκφνων των τμθμάτων 

τα ςτοιχεία των ακλθτϊν, ςυμμετζχει ςτισ ειςπράξεισ ςυνδρομϊν των ακλθτϊν, είναι υπεφκυνοσ 
για κάκε είδουσ πλθρωμι (υλικϊν, αμοιβϊν τεχνικϊν, κ.ά.).  
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3. Οι αρμοδιότθτεσ και τα κακικοντα των οικονομικϊν υπευκφνων αναφζρονται λεπτομερϊσ ςτο άρ-
κρο (16) του Καταςτατικοφ. 

4. Τον ταμία απόντα ι κωλυόμενο, αναπλθρϊνει ςτα κακικοντά του ο αναπλθρωτισ ταμίασ. 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ) 

1. Κρατά βιβλίο πρωτοκόλλου ειςερχομζνων - εξερχομζνων, το βιβλίο πρακτικϊν ςυνεδριάςεων του 
διοικθτικοφ ςυμβουλίου κακϊσ και των γενικϊν ςυνελεφςεων. 

2. Οι αρμοδιότθτεσ και τα κακικοντα των ο υπευκφνων γραμματειακισ υποςτιριξθσ αναφζρονται λε-
πτομερϊσ ςτο άρκρο (15) του Καταςτατικοφ. 

3. Πταν ο γενικόσ γραμματζασ απουςιάηει ι αδυνατεί, για οποιονδιποτε λόγο, να αςκιςει τα κακικο-
ντά του, αναπλθρϊνεται από τον ειδικό γραμματζα.  

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ - ΣΤΠΟΤ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

1. Αςχολείται με τθν ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ, τθν προβολι και τθ διαφιμιςθ του ςυλλόγου 
προσ τθν κοινωνία. 

2. Ενθμερϊνει τον Τ.Δ. και τουσ προπονθτζσ ςχετικά με τισ αποφάςεισ του Δ.Σ. που ςχετίηονται με τισ 
δραςτθριότθτεσ του ςυλλόγου. 

3. Καταγράφει τισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ των «μελϊν» του ςυλλόγου και τουσ ενθμερϊνει για τισ 
αποφάςεισ του Δ.Σ. που τουσ αφοροφν. 

4. Συνεργάηεται με τον Τ.Δ. για τθν τακτικι ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ ςελίδασ του ςυλλόγου. 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 

1. Μπορεί να είναι μζλοσ του Δ.Σ., μζλοσ του ςυλλόγου ι και προπονθτισ ςτον οποίο το Δ.Σ. κα ανα-
κζςει τον ετιςιο ςχεδιαςμό των εκδθλϊςεων. 

2. Ο υπεφκυνοσ ςχεδιαςμοφ των εκδθλϊςεων ορίηεται από το Δ.Σ. ςτο πρϊτο ςυμβοφλιο τθσ νζασ 
αγωνιςτικισ περιόδου (τον Σεπτζμβριο). 

3. Στθν αρχι τθσ αγωνιςτικισ χρονιάσ (ςτο Δ.Σ. του Οκτωβρίου), προτείνει ςτθ διοίκθςθ, μετά από ςυ-
νεννόθςθ με τον γενικό αρχθγό, τον Τ.Δ. και τουσ υπεφκυνουσ προπονθτζσ των τμθμάτων, τισ ετι-
ςιεσ εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ που κα διοργανϊςει αλλά και ςτισ οποίεσ κα ςυμμετάςχει ο 
ςφλλογοσ (εκτόσ από τουσ αγϊνεσ και τισ εκδθλϊςεισ τθσ ομοςπονδίασ). 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΘΛΗΣΩΝ 

1. Ορίηεται μζλοσ του Δ.Σ. (τθν θμζρα κατάρτιςθσ ςε ςϊμα του νεοεκλεγζντοσ Δ.Σ.). 
2. Αναλαμβάνει τθ διαμονι των ακλθτϊν και προπονθτϊν του ςυλλόγου ςτισ πόλεισ που κα τελε-

ςτοφν τα Ρανελλινια πρωτακλιματα. Αμζςωσ μόλισ ανακοινωκοφν οι πόλεισ όπου κα τελεςτοφν τα 
Ρανελλινια πρωτακλιματα, φροντίηει να κλείςει ςε ξενοδοχεία τα απαραίτθτα δωμάτια, ςε ςυνεν-
νόθςθ με τον αρμόδιο Ζφορο και τον τεχνικό διευκυντι.  

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 

1. Ορίηεται μζλοσ του Δ.Σ., προπονθτισ ι μζλοσ του ςυλλόγου. 
2. Καταγράφει τισ ανάγκεσ ιματιςμοφ των ακλθτϊν και προπονθτϊν.  
3. Είναι υπεφκυνοσ τθσ αποκικευςθσ του υπάρχοντοσ ιματιςμοφ. 
4. Είναι υπεφκυνοσ για τθν ζγκαιρθ παραγγελία των αναγκαίων αγωνιςτικϊν ςτολϊν ι και ςτολϊν 

προπονιςεων. 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

1. Ορίηεται μζλοσ του Δ.Σ., προπονθτισ ι μζλοσ του ςυλλόγου. 
2. Διατθρεί το βιβλίο “υλικοφ” (οργάνων προπόνθςθσ) του ςυλλόγου. 
3. Ελζγχει τθ λειτουργικότθτα και τισ φκορζσ του “υλικοφ”. 
4. Ορίηει υπευκφνουσ για τθ φφλαξι του, ςε ςυνεννόθςθ με τον Τ.Δ. 
5. Κάνει προτάςεισ ςτθ διοίκθςθ, μετά από ςυνεννόθςθ με τον τεχνικό διευκυντι και τουσ προπονθ-

τζσ, για τθν προμικεια νζου ακλθτικοφ υλικοφ (οργάνων προπόνθςθσ). 
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6. Φροντίηει για τθ διακεςιμότθτα των χϊρων προπονιςεων εκ μζρουσ του Καυτανηογλείου Σταδίου ι 
άλλων χϊρων προπόνθςθσ, ςε ςυνεννόθςθ με τθν ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ, ζτςι ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ ομα-
λι προετοιμαςία των τμθμάτων. 

7. Φροντίηει για τισ απαραίτθτεσ άδειεσ χριςθσ των χϊρων (Καυτανηόγλειο, Αλεξάνδρειο Μζλακρο 
κ.ά.) για τισ ποικίλεσ εκδθλϊςεισ του ςυλλόγου.  Ενδεικτικά:  
α) ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΡΟΥ του Καυτανηογλείου: Για τθν κοπι τθσ πίτασ, τισ γενικζσ ςυνελεφςεισ, τθ ςυγκζ-
ντρωςθ των γονζων και κθδεμόνων.   
β) ΤΩΝ ΡΟΡΟΝΘΤΘΙΩΝ: Βοθκθτικό ςτάδιο, προπονθτιρια («Ν. ΗΑΧΑΙΑΔΘΣ» και «Κ. ΧΕΙΜΩΝΙ-
ΔΘΣ»), χϊρο ρίψεων, υπόγειο Αλεξανδρείου Μελάκρου, κ.ά., για τθ διοργάνωςθ εςωτερικϊν θμε-
ρίδων, αγϊνων “Kids’ Athletics”, κ.ά.). 

 

ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. Αποτελοφν τθ διοίκθςθ του ςυλλόγου. Ραρευρίςκονται ςτισ ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. και ςυναποφαςί-
ηουν.   

2. Οι ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. μπορεί να είναι «κλειςτζσ» ι και «ανοιχτζσ» για τα «μζλθ και φίλουσ» του 
ςυλλόγου ανάλογα με τα κζματα του διοικθτικοφ ςυμβουλίου.  

3. Τα μζλθ του Δ.Σ. ςυμμετζχουν ωσ επικεφαλισ ςτισ διάφορεσ επιτροπζσ και δραςτθριότθτεσ του 
ςυλλόγου και ςυντονίηουν τθν ομαλι λειτουργία όλων των τομζων διοίκθςθσ.  

4. Οι αρμοδιότθτεσ και θ λειτουργία του Δ.Σ. περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτο (άρκρο 12) του Κατα-
ςτατικοφ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι γίνονται μζλθ του ςυλλόγου με αίτθςθ προσ το Δ.Σ. και ζγκριςθ από αυτό. 
2. Μετά τθν παρζλευςθ ενόσ (1) ζτουσ από τθν εγγραφι τουσ αποκτοφν το δικαίωμα του «εκλζγειν και 

εκλζγεςκαι» ςτα καταςτατικά όργανα του ςυλλόγου. Αςκοφν δε το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζ-
γεςκαι εφόςον είναι ταμειακά ενιμεροι. 

3. Σε όςα μζλθ δϊςουν τθν θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ ςτο ςφλλογο, κοινοποιοφνται οι όποιεσ απο-
φάςεισ του Δ.Σ. για τθν ενθμζρωςι τουσ. 

4. Σε μζλθ μποροφν να ανατεκοφν από το Δ.Σ. κακικοντα που να εξυπθρετοφν τουσ ςκοποφσ του ςυλ-
λόγου. 

5. Λεπτομζρειεσ για τθν εγγραφι των μελϊν αναφζρονται ςτο (Άρκρο 4) του καταςτατικοφ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΜΜΙΘΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ  

Για τα ζμμιςκο προςωπικό (μζλθ ι μθ) κα περιλαμβάνεται ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ τθσ ςυνεργαςίασ 
τουσ ο όροσ τθσ υποχρζωςθσ τιρθςθσ του παρόντοσ κϊδικα και πωσ θ παραβίαςι του μπορεί να οδθγεί 
ςτθ λφςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςφμφωνα και με το εργατικό δίκαιο.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΘΕΛΟΝΣΕ  

1. Το «ςφςτθμα διοίκθςθσ» του ακλθτιςμοφ ςτθ χϊρα μασ κατά βάςθ λειτουργεί με διοικθτικά ςτελζ-
χθ χωρίσ ειδικζσ γνϊςεισ ςτθ διοίκθςθ, τα οποία προςφζρουν εκελοντικά τισ υπθρεςίεσ τουσ. Οι 
περιςςότεροι ςυνδζονται με το χϊρο είτε ωσ πρϊθν ακλθτζσ, είτε ωσ γονείσ νεαρϊν ακλθτϊν, είτε 
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ωσ φίλακλοι. Ωςτόςο, είναι κοινά αποδεκτό ότι με κάποια εκπαίδευςθ και κατάλλθλθ κακοδιγθςθ 
μποροφν να ανταπεξζλκουν ικανοποιθτικά ςτουσ ρόλουσ τουσ, κομίηοντασ ςτο ακλθτικό ςωματείο 
τισ εμπειρίεσ τουσ από τον προςωπικό εργαςιακό τουσ χϊρο.  

2. Θ παντόσ είδουσ βοικεια εκελοντϊν του ακλθτιςμοφ προσ τον ΑΣ ΘΓΑΣ «εκτιμάται» και είναι επι-
κυμθτι. 

3. Το πρϊτο βιμα των εκελοντϊν, με διάκεςθ να βοθκιςουν ςτθ λειτουργία του ςυλλόγου, είναι να 
γίνουν μζλθ του ΑΣ ΘΓΑΣ. Βλζπετε (Άρκρο 6) του παρόντοσ (Ε.Κ.) και (Άρκρο 4) του καταςτατικοφ. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

 
ΕΠΙΜΕΡΙΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

Θ Τεχνικι Διεφκυνςθ του τμιματοσ τελεί υπό τον ζλεγχο του γενικοφ αρχθγοφ και απαρτίηεται από τουσ 
εφόρουσ, τον τεχνικό διευκυντι τουσ υπευκφνουσ των τμθμάτων (ακαδθμίασ, προαγωνιςτικοφ, αγωνι-
ςτικοφ) και τουσ εκάςτοτε προπονθτζσ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

Ο ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ   

1. Τεχνικόσ Διευκυντισ (Τ.Δ.) ορίηεται άτομο που θ ενεργι παρουςία του ςτα δρϊμενα του ςυλλόγου 
(προπονιςεισ, αγϊνεσ αλλά και διάφορεσ εκδθλϊςεισ) είναι δεδομζνθ.   

2. Για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυλλόγου αλλά και για τθν ευελιξία ςτισ αποφάςεισ επί «λειτουργικϊν 
κεμάτων», ο ςφλλογοσ εκπροςωπείται από τον εκάςτοτε τεχνικό διευκυντι  (Τ.Δ.). 

3. Μπορεί να είναι:  Μζλοσ του Δ.Σ., αναπλθρωματικό μζλοσ του Δ.Σ., μζλοσ του ςυλλόγου, προπονθτισ, 
με γνϊςθ των κανονιςμϊν αλλά και εμπειρία ςε αγϊνεσ και ςτα διοικθτικά του ςυλλόγου και που “α-
ποδεδειγμζνα” ενδιαφζρεται για το καλό του ςυλλόγου. 

4. Ορίηεται με απόφαςθ του Δ.Σ. και θ κθτεία του διαρκεί όςο διαρκεί και θ κθτεία του Δ.Σ. που τον επζ-
λεξε (δφο ζτθ). 

5. Ζχει το δικαίωμα ανανζωςθσ τθσ κθτείασ του από το νζο Δ.Σ.,  θ οποία λαμβάνει χϊρα ςτθν πρϊτθ ςυ-
νεδρίαςθ «καταρτιςμοφ ςε Σϊμα» του νεοεκλεγζντοσ Δ.Σ.  

6. Θ κζςθ του Τ.Δ. ςε προπονθτι, δεν ςυνεπάγεται αυτόματα και πρόςκετθ αμοιβι. Το Δ.Σ. όμωσ μπορεί 
να υπειςζλκει και ςτον τομζα τθσ πρόςκετθσ αμοιβισ κατά τθν κρίςθ του. 

 
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

1. Είναι υπεφκυνοσ για τθν ομαλι λειτουργία του ςυλλόγου και ςυνεργάηεται με τουσ υπευκφνουσ των 
διαφόρων ακλθτικϊν τμθμάτων (ακαδθμίεσ, προαγωνιςτικό, αγωνιςτικό) κακϊσ και τουσ προπονθτζσ. 

2. Ζχει τθ δικαιοδοςία να επιλφει τα παντόσ είδουσ προβλιματα που κα προκφψουν ςτο εςωτερικό του 
ςυλλόγου (μεταξφ των προπονθτϊν, των ακλθτϊν αλλά και των γονζων και κθδεμόνων). 

3. Σε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο «δθμοςίων ςχζςεων τφπου και ενθμζρωςθσ» του ςυλλόγου φροντίηει 
για τθν τακτικι ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ ςελίδασ του ΑΣ ΘΓΑΣ www.asrigas.gr   

4. Επιλφει τα προκφπτοντα προβλιματα ςε αγϊνεσ, ςε ςυνεργαςία με τον γενικό αρχθγό ι αρμόδιο ζφορο 
ςτίβου. (Εφόςον ο γενικόσ αρχθγόσ ι ο αρμόδιοσ ζφοροσ απουςιάηει, τον αντικακιςτά).  

5. Ζχει τθν εξουςιοδότθςθ να επιλφει «λειτουργικά» κζματα  που αναφζρονται ςτθ ςχζςθ του ςυλλόγου 
και εξωτερικϊν παραγόντων (Στάδια, ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ, άλλοι ςφλλογοι, κ.α.). 

http://www.asrigas.gr/
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6. Ζχει τθν αρμοδιότθτα να ρυκμίηει τουσ “όρουσ ςυνεργαςίασ” των προπονθτϊν του ςυλλόγου ι άλλων 
ςυνεργατϊν (εκτόσ ςυλλόγου), που επικυμοφν να βοθκιςουν το ςφλλογο, κακϊσ και τουσ “όρουσ μετα-
γραφϊν”, για τουσ οποίουσ ενθμερϊνει το Δ.Σ. και καταγράφονται ςτο πρακτικό του Δ.Σ.  

7. Ζχει τθν αρμοδιότθτα να ςυμφωνεί με τουσ διάφορουσ εμπλεκομζνουσ Φορείσ (π.χ. ςτισ μεταγραφζσ με 
ςωματεία ι ςτθν καταβολι ςυνδρομϊν με τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ, κ.ά.).  

8. Ππου -κατά τθν κρίςθ του- απαιτείται, παραπζμπει τα διάφορα κζματα είτε ςτουσ υπευκφνουσ των δι-
αφόρων λειτουργικϊν τμθμάτων του ςυλλόγου είτε ςτθν ολομζλεια του Δ.Σ.  

9. Για κζματα που δεν είναι «ξεκάκαρα» αν ζχει τθν αρμοδιότθτα να τα επιλφςει, ςυμβουλεφεται τον πρό-
εδρο (προφορικά). Εφόςον λάβει τθν ζγκριςθ του προζδρου, ςυνεχίηει  ςτθν επίλυςθ του κζματοσ  κατά 
τθν κρίςθ του. Εάν θ γνϊμθ του προζδρου είναι -θ απόφαςθ να λθφκεί από το Δ.Σ.-  παραπζμπει το κζ-
μα ςτθν ολομζλεια του Δ.Σ. 

10. Συμμετζχει ςτα Δ.Σ. του ςυλλόγου, χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 
11. Σε κάκε ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ενθμερϊνει τα μζλθ του Δ.Σ. για τα κζματα που διευ-

κετικθκαν από τον Τ.Δ. και καταγράφονται ςτα πρακτικά. 
12. Ο Τ.Δ. ζχοντασ άμεςθ και κακθμερινι ςχζςθ με τθ λειτουργία του ςυλλόγου γνωρίηει τισ ανάγκεσ του 

ςυλλόγου ςε προπονθτικό δυναμικό. Πταν αντιλθφκεί τθν παρουςία προπονθτι “ςτο χϊρο που λει-
τουργεί ο ςφλλογοσ”, που πλθροί τισ προδιαγραφζσ και είναι ελεφκεροσ, κάνει «ζρευνα αγοράσ» και ει-
ςθγείται τθν πρόςλθψι του, όταν κρίνει ότι χρειάηεται για το ςφλλογο. 

13. Ο Τ.Δ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να ειςθγείται ςτο Δ.Σ. αναπροςαρμογι «των αμοιβϊν» των προπονθτϊν 
 όποτε αιτιολογθμζνα απαιτοφνται.  

14. Δφο φορζσ το χρόνο (Φεβρουάριο και Ιοφλιο), ειςθγείται ςτο Δ.Σ. να δοκεί «χρθματικι επιβράβευςθ», 
το φψοσ τθσ οποίασ κα κακορίηεται εκάςτοτε με απόφαςθ του Δ.Σ., ςτουσ προπονθτζσ που αποδεδειγ-
μζνα προςφζρουν ςτο ςφλλογο και “πζρα από τα υποχρεωτικά”.  

15. Αξιολογεί το ζργο των προπονθτϊν και ςτο τζλοσ του ζτουσ ειςθγείται ςτο Δ.Σ. “κατά περίπτωςθ”. 
 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

1. Ο Τ.Δ. όταν χρειάηεται βοικεια ςυμβουλεφεται τον αρμόδιο ζφορο ι τον γενικό αρχθγό και εφόςον οι 
εμπλεκόμενοι κρίνουν ότι πρζπει, παραπζμπουν το κζμα ςτο Δ.Σ. 

2. Οι αποφάςεισ του Τ.Δ. δεν μποροφν να αναιρζςουν αποφάςεισ του Δ.Σ. 
3. Εφόςον θ άποψθ του Τ.Δ. ζρχεται ςε αντίκεςθ με ιδθ ειλθμμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ. (δεν μπορεί να ε-

φαρμοςτεί).  
4. Το Δ.Σ. διατθρεί το δικαίωμα να δϊςει «διαφορετικι λφςθ» ςε κζματα που διευκετικθκαν από τον Τ.Δ. 

εφόςον θ πλειοψθφία (τουλάχιςτον 5 μζλθ) ζχει διαφορετικι άποψθ. Σε ανάλογθ περίπτωςθ το Δ.Σ. ο-
ρίηει αν θ απόφαςι του ζχει αναδρομικι ιςχφ (από τθν ϊρα τθσ απόφαςθσ του Τ.Δ.) ι εφεξισ. 

5. Μία φορά το δίμθνο (πρϊτθ εβδομάδα του διμινου) ι όποτε οι ςυνκικεσ το απαιτοφν, ςυνεδριάηουν ο 
Τ.Δ. με τουσ προπονθτζσ για τθν επίλυςθ των διαφόρων εςωτερικϊν κεμάτων (προπονθτϊν, ακλθτϊν, 
γονζων, παραγόντων).  

6. Οι προπονθτζσ για κάκε πρόβλθμα απευκφνονται:  α) ςτον Τ.Δ., β) ςτον ζφορο, γ) ςτον γενικό αρχθγό 
και εάν δεν λυκεί το κζμα τότε, ο γενικόσ αρχθγόσ παραπζμπει το κζμα ςτο Δ.Σ.  

7. Σε «ςοβαρά» κζματα το Δ.Σ. παραπζμπει το κζμα ςτθ Γ.Σ. τθσ οποίασ θ απόφαςθ είναι τελεςίδικθ. 
8. Ο τεχνικόσ διευκυντισ απαλλάςςεται των κακθκόντων του και αντικακίςταται, με αιτιολογθμζνθ από-

φαςθ τθσ πλειοψθφίασ του Δ.Σ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ  ΣΜΗΜΑΣΟ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ» 

1. Ορίηεται ζνασ από τουσ προπονθτζσ των θλικιακϊν γκρουπ των ακαδθμιϊν με βάςθ τθν εμπειρία, τα 
προςόντα και τθ διάκεςθ που δείχνει. 
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2. Ραρακολουκεί και ςυντονίηεται με τουσ προπονθτζσ των γκρουπ των ακαδθμιϊν, για τθν ζκδοςθ δελτί-
ων  ακλθτικισ ιδιότθτασ.  

α) Από τθν ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ, για τα παιδιά που ζχουν ςυμπλθρϊςει τθν θλικία των ζξι (6) ετϊν (6+1 θμζ-
ρα) ζωσ 11 ετϊν και  
β) Από τον ΣΕΓΑΣ, για τα παιδιά που τθν 31 Δεκεμβρίου εκάςτου ζτουσ κα κλείνουν  το 12ο ζτοσ τθσ 
θλικίασ των.   

3. Φροντίηει από κοινοφ με τον προπονθτι του γκρουπ, για τθν ετιςια κεϊρθςθ τθσ ΚΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ των 
ακλθτϊν με τθν ανάλογθ ιατρικι εξζταςθ. 

4. Οργανϊνει τθν προπόνθςθ των θλικιακϊν γκρουπ ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που ζχουν κακοριςκεί. 
5. Συντονίηει τουσ προπονθτζσ των Ακαδθμιϊν και ορίηει τθν εκ περιτροπισ ςυνοδεία των προπονθτϊν 

ςτισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ, όταν δεν απαιτείται θ παρουςία όλων. 
6. Συντονίηει το χωριςμό των παιδιϊν ςε θλικιακά γκρουπ (όταν ο αρικμόσ τουσ το απαιτεί) και τισ εςωτε-

ρικζσ μετακινιςεισ από γκρουπ ςε γκρουπ των ακαδθμιϊν, ςε ςυνεργαςία με τον τεχνικό διευκυντι. 
7. Ζχει ςτθν κατοχι του όλα τα ζγραφα τθσ ακαδθμίασ (ςτοιχεία, τθλζφωνα, λίςτα ςυνδρομϊν, κτλ). 
8. Είναι υπεφκυνοσ για τθ διεξαγωγι των τεςτ ελζγχου και ενθμερϊνει τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ για τισ 

κοινζσ εκδθλϊςεισ των γκρουπ τθσ ακαδθμίασ. 
9. Ρροτείνει τισ ετιςιεσ δραςτθριότθτεσ (αγωνιςτικζσ και μθ) των ακαδθμιϊν ςτον υπεφκυνο ςχεδιαςμοφ 

& εκδθλϊςεων του ςυλλόγου, αμζςωσ μετά τον οριςμό του, ςε ςυνεννόθςθ με τον Τ.Δ. 
10. Θ κζςθ του υπευκφνου των γκρουπ των ακαδθμιϊν δε ςυνεπάγεται αυτόματα και πρόςκετθ αμοιβι. Το 

Δ.Σ. μπορεί να υπειςζλκει και ςτον τομζα τθσ πρόςκετθσ αμοιβισ κατά τθν κρίςθ του. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

1. Ορίηεται ζνασ από τουσ προπονθτζσ των προαγωνιςτικϊν γκρουπ με βάςθ τθν εμπειρία, τα προςόντα 
και το  ενδιαφζρον που δείχνει. 

2. Οργανϊνει, ςε ςυνεργαςία με τον τεχνικό διευκυντι, τθν προπόνθςθ των προ-αγωνιςτικϊν γκρουπ 
ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που ζχουν κακοριςκεί. 

3. Συνεργάηεται με τουσ προπονθτζσ των προ-αγωνιςτικϊν γκρουπ αλλά και των μεγαλφτερων θλικιακϊν 
γκρουπ των ακαδθμιϊν, για τθν ζνταξθ των ακλθτϊν ςτο κατάλλθλο προ-αγωνιςτικό γκρουπ, ομάδα 
αγωνιςμάτων: (Δρόμοι, Άλματα, ίψεισ), ανάλογα με τα ςωματομετρικά τουσ χαρακτθριςτικά και τα ι-
διαίτερα προςόντα τουσ. 

4. Συντονίηει τισ εςωτερικζσ μετακινιςεισ από γκρουπ ςε γκρουπ, μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ άλλουσ 
προπονθτζσ και τθν ζγκριςθ του Τ.Δ.  

5. Συντονίηει τουσ προπονθτζσ των προ-αγωνιςτικϊν γκρουπ  και ορίηει τθν εκ περιτροπισ ςυνοδεία των 
προπονθτϊν ςτισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ, όταν δεν απαιτείται θ παρουςία όλων. 

6. Συνεργάηεται με τουσ προπονθτζσ των προ-αγωνιςτικϊν γκρουπ για τθ ςυμμετοχι των ακλθτϊν ςτουσ 
αγϊνεσ.  

7. Συντονίηει τουσ προπονθτζσ για τθ ςφνκεςθ ομάδων ςκυταλοδρομιϊν και τθ ςυμμετοχι των ακλθτϊν 
ςτα διάφορα αγωνίςματα ςυνκζτων (πολφακλα). 

8. Είναι γνϊςτθσ των ιςχυουςϊν τεχνικϊν διατάξεων του ΣΕΓΑΣ. 
9. Φροντίηει για  όλα τα ζγραφα των προ-αγωνιςτικϊν γκρουπ (ςτοιχεία, τθλζφωνα, λίςτα ςυνδρομϊν, 

κτλ). 
10. Ρροτείνει τισ ετιςιεσ δραςτθριότθτεσ (αγωνιςτικζσ και μθ) των προ-αγωνιςτικϊν γκρουπ,  ςτον υπεφκυ-

νο ςχεδιαςμοφ & εκδθλϊςεων του ςυλλόγου ςε ςυνεννόθςθ με τον Τ.Δ.). 
11. Ραρακολουκεί και ςυντονίηει τουσ προπονθτζσ των προ-αγωνιςτικϊν γκρουπ  για τθν ζκδοςθ δελτίων 

 ακλθτικισ ιδιότθτασ (ΣΕΓΑΣ) κακϊσ και για τθν ετιςια κεϊρθςθ τθσ ΚΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ των ακλθτϊν. 
12. Θ κζςθ του υπευκφνου προ-αγωνιςτικοφ τμιματοσ, δε ςυνεπάγεται αυτόματα και πρόςκετθ αμοιβι. Το 

Δ.Σ. μπορεί να υπειςζλκει και ςτον τομζα τθσ πρόςκετθσ αμοιβισ κατά τθν κρίςθ του. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

1. Ορίηεται ζνασ από τουσ προπονθτζσ των διαφόρων αγωνιςμάτων με βάςθ τθν εμπειρία, τα προςόντα 
και το ενδιαφζρον που δείχνει. 

2. Οργανϊνει τθν προπόνθςθ των διαφόρων αγωνιςμάτων ςε ςυνεργαςία με τουσ προπονθτζσ ςφμφωνα 
με τουσ ςτόχουσ του ςυλλόγου. 

3. Είναι γνϊςτθσ των ιςχυουςϊν τεχνικϊν διατάξεων και των κανονιςμϊν όλων των αγωνιςμάτων. 
4. Ρροτείνει τισ ετιςιεσ δραςτθριότθτεσ (αγωνιςτικζσ και μθ) των ακλθτϊν των διαφόρων αγωνιςμάτων 

ςτον υπεφκυνο ςχεδιαςμοφ & εκδθλϊςεων του ςυλλόγου, ςε ςυνεννόθςθ με τον Τ.Δ. 
5. Συντονίηει τουσ προπονθτζσ των διαφόρων αγωνιςμάτων και ορίηει τθν εκ περιτροπισ ςυνοδεία των 

προπονθτϊν ςτισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ, όταν δεν απαιτείται θ παρουςία όλων. 
6. Συνεργάηεται με τουσ προπονθτζσ των διαφόρων αγωνιςμάτων για τθν ςυμμετοχι των ακλθτϊν ςτουσ 

αγϊνεσ.  
7. Συνεργάηεται με τον τεχνικό διευκυντι  και τον “υπεφκυνο μετακινιςεων και διαμονισ των ακλθτϊν” 

του ςυλλόγου, για τθ μεταφορά και διαμονι των ακλθτϊν και των ςυνοδϊν εκτόσ Θεςςαλονίκθσ, όταν 
οι ςυνκικεσ το απαιτοφν. 

8. Συντονίηει, ςε ςυνεργαςία με τον τεχνικό διευκυντι, τισ αρμοδιότθτεσ (εξειδικευμζνα αγωνίςματα) των 
προπονθτϊν και τισ εςωτερικζσ μετακινιςεισ των ακλθτϊν των προ-αγωνιςτικϊν γκρουπ ςτα αγωνιςτι-
κά γκρουπ.  

9. Συνεργάηεται με τουσ προπονθτζσ των διαφόρων αγωνιςμάτων αλλά και των προ-αγωνιςτικϊν γκρουπ 
(ομάδεσ αγωνιςμάτων: Δρόμοι, Άλματα, ίψεισ), για τθν ζνταξθ των ακλθτϊν ςτο κατάλλθλο αγϊνιςμα 
ι ομάδα αγωνιςμάτων, ενθμερϊνοντασ παράλλθλα τον Τ.Δ. 

10. Συντονίηει τουσ προπονθτζσ για τθ ςφνκεςθ των ομάδων ςκυταλοδρομιϊν και τθ ςυμμετοχι των ακλθ-
τϊν ςτα διάφορα αγωνίςματα ςυνκζτων (Δζκακλο, Ζπτακλο), ενθμερϊνοντασ παράλλθλα τον Τ.Δ. 

11. Ραρακολουκεί και ςυντονίηει τουσ προπονθτζσ των διαφόρων αγωνιςμάτων για τθν ζκδοςθ δελτίων 
 ακλθτικισ ιδιότθτασ (ΣΕΓΑΣ) κακϊσ και για τθν ετιςια κεϊρθςθ τθσ ΚΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ των ακλθτϊν. 

12. Θ κζςθ του υπευκφνου του αγωνιςτικοφ τμιματοσ δε ςυνεπάγεται αυτόματα και πρόςκετθ αμοιβι. Το 
Δ.Σ. μπορεί να υπειςζλκει και ςτον τομζα τθσ πρόςκετθσ αμοιβισ κατά τθν κρίςθ του. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ 

1. Επιλζγεται προπονθτισ με άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ από τθ ΓΓΑ (διότι μόνον ςε αυτοφσ το Υπ. Ραι-
δείασ επιτρζπει τθν είςοδο ςτα ςχολεία) και δθλϊνεται ςτθν ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ςτθν αρχι τθσ αγωνιςτικισ πε-
ριόδου ι όταν το ηθτιςει θ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ. 

2. Ζχει ωσ κφρια αςχολία τθν εκγφμναςθ των ακλθτϊν για τουσ οποίουσ ζχει οριςτεί υπεφκυνοσ. 
3. Στθν περίοδο που μετά από ζγκριςθ του Υπ. Ραιδείασ επιτρζπεται θ παρουςία προπονθτϊν ςυλλόγων 

ςτα ςχολεία, ςυντονίηει τθν προςπάκεια ανίχνευςθσ, προςζλκυςθσ και αξιοποίθςθσ των ακλθτικϊν τα-
λζντων από τα ςχολεία, ςυνεργαηόμενοσ με τουσ προπονθτζσ των αντίςτοιχων θλικιακϊν γκρουπ του 
ςυλλόγου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  14 

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

1. Ο Ρροπονθτισ είναι ο κακοδθγθτισ των ακλθτϊν που του ζχουν ανατεκεί και είναι υπεφκυνοσ για τθ 
ςυμπεριφορά τουσ αλλά και τθν προετοιμαςία τουσ, που οδθγεί ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ.  

2. Ο προπονθτισ είναι το άτομο που εφαρμόηει ςτθν πράξθ τθν επιςτιμθ τθσ προπονθτικισ.  
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3. Ο ρόλοσ του είναι πολυςιμαντοσ και πολυδιάςτατοσ όπωσ, ςφμβουλοσ, δάςκαλοσ, παρακινθτισ, οργα-
νωτισ, φίλοσ.  

4. Κακορίηει το προπονθτικό και αγωνιςτικό πρόγραμμα των ακλθτϊν του και ελζγχει τθν πιςτι εφαρμογι 
του.  

5. Οι προςεκτικά επιλεγμζνοι αγϊνεσ, με ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ και προςδοκίεσ από τον προπονθτι, βοθ-
κοφν τον ακλθτι να μάκει ότι ακλθτιςμόσ ςθμαίνει ψυχαγωγία και διαςκζδαςθ, ανεξάρτθτα από το 
αποτζλεςμα. Τόςο θ νίκθ όςο και θ ιττα αποτελοφν ςτοιχεία τθσ προςπάκειασ του παιδιοφ και αν αντι-
μετωπιςτοφν ωσ τζτοια, τότε ςυμβάλλουν ςτθ ςωςτι ανάπτυξθ και ολοκλιρωςι του. 

6. Τελεί υπό τον άμεςο ζλεγχο του τεχνικοφ διευκυντι και του αντίςτοιχου Εφόρου. 
7. Σφμφωνα με τον ιςχφοντα ακλθτικό νόμο, προπονθτισ λογίηεται ο ζχων "άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ" 

από τθ Γ.Γ.Α. 
8. Στον παρόντα κανονιςμό όπου αναφζρεται θ λζξθ «προπονθτισ» (π.χ. δικαιϊματα, υποχρεϊςεισ, επι-

κυμθτζσ ςυμπεριφορζσ κ.ά.) ςυμπεριλαμβάνεται και ο «βοθκόσ προπονθτισ» όπωσ ορίηεται παρακάτω. 
9. Σε “μζλθ” του ςωματείου, (με ςπουδζσ ςτισ Σ.Ε.Φ.Α.Α., ι με άδεια προπονθτι από διάφορεσ αναγνωρι-

ςμζνεσ ςχολζσ), μποροφν να ανατεκοφν από το Δ.Σ. κακικοντα “βοθκοφ προπονθτι”, ςφμφωνα με το 
καταςτατικό του ςυλλόγου (Άρκρο 6,1α), που υποχρεϊνει ςτα μζλθ του “να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ 
τουσ ςτο Σωματείο και να εργάηονται για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του”.  

10. Σε “μζλθ” του ςωματείου (με ςπουδζσ ςε παιδαγωγικζσ ςχολζσ) μποροφν να ανατεκοφν κακικοντα 
«βοθκοφ προπονθτι» για τα μικρότερα θλικιακά γκρουπ των Ακαδθμιϊν (5-7 ετϊν). 

 
Ειδικότερα: Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του, εκτόσ των όςων αναφζρονται ςτθν ΑΤΟΜΙΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ 
με τον «ΑΣ ΘΓΑΣ», είναι και τα ακόλουκα: 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ  

Ο προπονητήσ δικαιοφται να: 
1. Του φζρονται όλοι με ςεβαςμό. 
2. Γνωρίηει τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ κα εργάηεται κακϊσ και τα υλικά–μζςα, που κα ζχει ςτθ διάκεςι του. 
3. Υπογράφει ςυμβόλαιο με τθ διοίκθςθ του ςωματείου, ςτο οποίο κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα δι-

καιϊματα και οι υποχρεϊςεισ του. 
4. Δικαιοφται, παροχι ςε ακλθτικό υλικό ςφμφωνα με τα όςα καταγράφονται ςτο ςυμβόλαιό του. 
5. Δικαιοφται να εγγράψει ςτο ςφλλογο ςυγγενείσ του Αϋ βακμοφ (εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ) χωρίσ τθν 

υποχρζωςθ καταβολισ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ. 
6. Ραραλαμβάνει τθν αμοιβι του τθν 1θ κάκε μινα με μετρθτά ι μζςω τραπζηθσ, με τθν οποία ςυνεργάηε-

ται ο Σφλλογοσ.  
7. Ο κακζνασ αμείβεται ανάλογα με τα “προςόντα” του και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςτο ςφλλογο. 
8. Σε προπονθτζσ που αποδεδειγμζνα, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ, αφιερϊνουν ζξτρα ϊρεσ εντόσ και 

εκτόσ γθπζδου και γενικά δείχνουν ότι ενδιαφζρονται για το καλό του ςυλλόγου -προςφζρουν- και πζ-
ρα από τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, είναι υποχρζωςθ του τεχνικοφ διευκυντι και του αρμόδιου 
εφόρου να τουσ προτείνει για «χρθματικι επιβράβευςθ», που κακορίηεται με τθν ζναρξθ του ζτουσ από 
το Δ.Σ. και δίνεται ανά εξάμθνο.  

9. Σε ςυςτθματικι απουςία προπονθτι από προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ του ςυλλόγου, είναι υπο-
χρζωςθ του τεχνικοφ διευκυντι να ειςθγθκεί μείωςθ των ςυμφωνθκζντων κατά ποςό, που κακορίηεται 
με τθν ζναρξθ του ζτουσ από το Δ.Σ. ι και τθ λφςθ τθσ ςυνεργαςίασ του προπονθτι με το ςφλλογο, λόγω 
μθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων του. 

10. Ζχει και άλλθ επαγγελματικι απαςχόλθςθ, με εξαίρεςθ τθν προςφορά προπονθτικϊν ι άλλων υπθρε-
ςιϊν ςε άλλο ακλθτικό ςωματείο με το ίδιο αντικείμενο και ςτθν ίδια περιοχι (ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεςςαλονί-
κθσ).  

11. Θ απαςχόλθςι του ςε άλλο ακλθτικό ςωματείο με άλλο αντικείμενο π.χ. (μπάςκετ, βόλεϊ, ποδόςφαιρο, 
χιονοδρομίεσ, ι προπόνθςθ ςε υποψθφίουσ  διαφόρων ςχολϊν, γκρουπ φυςικισ κατάςταςθσ κ.ά.) επι-
τρζπεται, με τθν προχπόκεςθ να ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του προσ το ςφλλογο *παρουςία ςε 
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διάφορεσ εκδθλϊςεισ του ςυλλόγου, ςυνοδεία ακλθτϊν ςε αγϊνεσ και λοιπζσ δραςτθριότθτεσ του ςυλ-
λόγου (τακτικζσ ι ζκτακτεσ)+. 

12. Υποβάλλει τα παράπονά του εγγράφωσ ςτθ διοίκθςθ του ςυλλόγου, μζςω του Τεχνικοφ Διευκυντι, θ 
οποία επιλαμβάνεται του κζματοσ το ςυντομότερο δυνατό. 

13. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ (μετά από ειςιγθςθ του τεχνικοφ διευκυντι), το Δ.Σ. μπορεί να επιτρζψει ςε 
προπονθτζσ που δεν ανικουν ςτο ςφλλογο και επικυμοφν να “βοθκιςουν” τον ΑΣ ΘΓΑΣ (να γυμνάηουν 
ακλθτζσ του ςυλλόγου). Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ιςχφουν τα όςα καταγράφονται ςτο πρακτικό του Δ.Σ., 
αντίγραφο του οποίου παραδίδεται ςτον “ςυνεργάτθ” προπονθτι. 

14. Δεν επιτρζπεται ςε κανζναν να παρεμβαίνει ςτο προπονθτικό, αγωνιςτικό ι παιδαγωγικό ζργο των 
προπονθτϊν, με διαμαρτυρίεσ, υποδείξεισ, κρίςεισ ι οποιοδιποτε άλλο τρόπο.  Εφόςον υπάρχουν ςθ-
μεία ςτο ζργο ι τθ ςυμπεριφορά των προπονθτϊν που πρζπει να προςεχκοφν, οι οποιεςδιποτε πα-
ρεμβάςεισ πρζπει να γίνονται μζςω του τεχνικοφ διευκυντι, ο οποίοσ υποχρεοφται να ρυκμίςει το κζ-
μα, είτε μόνοσ του, είτε ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο ζφορο ι τον γενικό αρχθγό, είτε απευκυνόμενοσ 
ςτο Δ.Σ. (εφόςον θ περίπτωςθ το απαιτεί). 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ) 

1. Ρριν τθν ζναρξθ τθσ ςυνεργαςίασ του προπονθτι με το ςφλλογο ι με τθν πρϊτθ ευκαιρία (για τουσ ιδθ 
υπθρετοφντεσ προπονθτζσ προ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ), κατακζτει λεπτομερζσ βιογραφικό ςτον εκά-
ςτοτε τεχνικό διευκυντι του ςυλλόγου. Στοιχεία του βιογραφικοφ αναρτϊνται ςτθ ςελίδα του ςυλλόγου 
για τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων (γονζων και κθδεμόνων, μελϊν του ςυλλόγου, του Δ.Σ., κ.ά.).  

2. Στισ προπονιςεισ και αγϊνεσ, φοράει ιματιςμό με τα διακριτικά του ςυλλόγου. Ο λογότυποσ του χορθ-
γοφ ςτον ιματιςμό, ςε τοπικοφσ αγϊνεσ, μπορεί να είναι του τρζχοντοσ ι και παλαιότερου χορθγοφ. 

3. Σε «Ρανελλινιουσ» αγϊνεσ και διάφορεσ «επίςθμεσ» εκδθλϊςεισ του ςυλλόγου, φοράει ιματιςμό με τα 
διακριτικά του ςυλλόγου και το λογότυπο του χορθγοφ τθσ τρζχουςασ περιόδου (εκτόσ και αν δεν ζχουν 
παραχκεί ακόμθ ι προβλζπεται κάτι διαφορετικό ςτο ςυμβόλαιό του).  

4. Εργάηεται κυρίωσ με το “γκρουπ” που του ανατίκεται και τουσ ακλθτζσ που το απαρτίηουν.  Για τθν κα-
λφτερθ λειτουργία του ςυλλόγου και εφόςον οι ςυνκικεσ το απαιτοφν, ο τεχνικόσ διευκυντισ δφναται 
να επαναπροςδιορίςει το “αντικείμενο” των προπονθτϊν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ςυλλόγου. 

5. Σε κακθμερινι βάςθ και εφόςον παραςτεί ανάγκθ (π.χ. λόγω απουςίασ ςυναδζλφου προπονθτι του 
ςυλλόγου), «γυμνάηει» και ακλθτζσ άλλου γκρουπ με ςκοπό είτε τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυλλόγου 
(εάν κα γυμνάςει μεγαλφτερα παιδιά),  είτε τθ γνωριμία του με τουσ "εν δυνάμει" μελλοντικοφσ ακλθ-
τζσ του (εφόςον τα παιδιά είναι μικρότερθσ θλικίασ από το δικό του γκρουπ). 

6. Βρίςκεται πάντα ςε ετοιμότθτα να βοθκιςει τουσ ςυναδζλφουσ του προπονθτζσ (όπωσ κα κάνουν και 
εκείνοι για τον ίδιο όταν χρειαςτεί), εφόςον είναι προφανισ θ ανάγκθ για βοικεια (π.χ. λόγω πλθκϊρασ 
ακλθτϊν του ςυναδζλφου). Βοθκάει όπου χρειαςτεί χωρίσ να του το ηθτιςει κανζνασ, τότε είναι «ςυ-
νοδθγόσ» προπονθτισ.  

7. Κάκε προπονθτισ πρζπει να φζρει μαηί του, τισ θμζρεσ προπόνθςθσ, τα απαραίτθτα ζγγραφα τα ςχετι-
κά με το γκρουπ που προπονεί (π.χ. παρουςιολόγιο, ενθμερωμζνθ λίςτα ςυνδρομϊν, όρια αγϊνων, το-
πικό καλεντάρι, προκθρφξεισ αγϊνων,  κλπ).  

8. Ραρακολουκεί τισ ανακοινϊςεισ του Συλλόγου, τθσ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ και του ΣΕΓΑΣ και ενθμερϊνεται για τισ 
εκδθλϊςεισ ι τουσ αγϊνεσ που ακολουκοφν και αφοροφν ςτουσ ακλθτζσ του ι και ςτο ςφλλογο. 

9. Ραρακολουκεί τισ προκθρφξεισ και ενθμερϊνει “ζγκαιρα” τον αρμόδιο ςυντονιςτι τμιματοσ ι τον Τ.Δ. 
για τθ ςυμμετοχι των ακλθτϊν του ςτουσ αγϊνεσ ι και ςτισ εκδθλϊςεισ που ςυμμετζχει ο ςφλλογοσ. 

10. Φροντίηει για τθν ζκδοςθ ΔΕΛΤΙΟΥ ακλθτικισ ιδιότθτασ των ακλθτϊν του και τθν υποχρεωτικι για ό-
λουσ τουσ ακλθτζσ ετιςια κεϊρθςθ τθσ ΚΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ των. 

11. Οφείλει να παραβρίςκεται τισ κακοριςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ (ςφμφωνα με τθν ειδικι ςφμβαςι του) 
ςτο χϊρο προπόνθςθσ. 

12. Συνοδεφει τουσ ακλθτζσ του και όςουσ ακλθτζσ του ςυλλόγου του ανακζςει ο τεχνικόσ διευκυντισ, ςε 
αγϊνεσ και ςτισ παντόσ είδουσ εκδθλϊςεισ του ςυλλόγου. 



 Α ΡΗΓΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 24η ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2021  

 

Σελίδα 12 από 35 

 

13. Οφείλει να παρευρίςκεται ςτισ “προκακοριςμζνεσ” ςυναντιςεισ των προπονθτϊν του τμιματόσ του ι 
όλων των τμθμάτων, με ςκοπό να ενθμερϊνει και να ενθμερϊνεται για κζματα του τομζα ευκφνθσ του: 
(Ρρόοδο ακλθτϊν, ςχεδιαςμό προετοιμαςίασ, ςυντονιςμό ενεργειϊν, καταγραφι και πρόταςθ αγοράσ 
ακλθτικοφ υλικοφ, ενθμζρωςθ για αποφάςεισ που τον αφοροφν,  αλλά και για τισ υπόλοιπεσ «δράςεισ» 
του Συλλόγου). 

14. Επιμελείται για τθ ςωςτι και από κάκε πλευρά επιτυχθμζνθ εμφάνιςθ των ακλθτϊν που του ζχουν α-
νατεκεί, ςτισ πάςθσ φφςεωσ διοργανϊςεισ (αγϊνεσ ι διάφορεσ εκδθλϊςεισ). 

15. Θ ενδυμαςία του κατά τισ ϊρεσ απαςχόλθςισ του ςτο ςφλλογο χαρακτθρίηεται από "ςεμνότθτα και ευ-
πρζπεια".  

16. Αναφζρει ςτον τεχνικό διευκυντι  παραπτϊματα των ακλθτϊν του και ειςθγείται τθν παραπομπι τουσ 
ςτθν ανάλογθ πεικαρχικι επιτροπι. 

17. Συνεργάηεται με τον ιατρό ι τον φυςικοκεραπευτι. Τον ενθμερϊνει και ενθμερϊνεται γφρω από το ο-
ποιοδιποτε πρόβλθμα υγείασ των ακλθτϊν του. Δίνει πλθροφορίεσ και γνωςτοποιεί περιςτατικά που 
ζχουν ςχζςθ με μειωμζνθ απόδοςθ λόγω υγείασ. 

18. Συνεργάηεται με τον τεχνικό διευκυντι και τον αρμόδιο ζφορο του τμιματοσ και τουσ ενθμερϊνει για 
όλα τα κζματα που αφοροφν ςτουσ ακλθτζσ του (εντόσ και εκτόσ ςυλλόγου).  

19. Δεν επιτρζπεται να προπονεί ακλθτζσ «ςτίβου» άλλων ςυλλόγων, χωρίσ τθν ζγκριςθ του Δ.Σ.  
20. Δεν επιτρζπεται ςε προπονθτι του ςυλλόγου, ςτο ωράριο λειτουργίασ του ωσ «προπονθτισ του ΑΣ Θ-

ΓΑΣ», να γυμνάηει παράλλθλα και άτομα “εκτόσ” ςυλλόγου.  
21. Σε καμία περίπτωςθ δεν χρθςιμοποιεί τθν ιδιότθτά του ωσ «προπονθτισ» του ΑΣ ΘΓΑΣ όταν γυμνάηει 

άτομα «εκτόσ ςυλλόγου» (π.χ. ςε ελζγχουσ του Σταδίου ι ςε ελζγχουσ άλλων Φορζων).  
22. Δεν χρθςιμοποιεί όργανα του ςυλλόγου αλλά οφτε και αποκθκεφει ςτουσ χϊρουσ του ςυλλόγου ξζνα 

όργανα, για τθν εκγφμναςθ ατόμων ι ομάδων «εκτόσ» ςυλλόγου. (Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ π.χ. εκγφμνα-
ςθσ υποψθφίων ΣΕΦΑΑ, ςτρατιωτικϊν ςχολϊν, κ.ά., μπορεί να χρθςιμοποιεί όργανα του ςυλλόγου (ςε 
ϊρεσ που δεν τα χρειάηεται ο ςφλλογοσ και εφόςον τα φροντίηει), αλλά απαιτείται αίτθςθ του ενδιαφε-
ρομζνου προσ το Δ.Σ. -με ςυγκεκριμζνα αιτιματα- και ζγκριςθ από το Δ.Σ.). Δεν επιτρζπει τθν είςοδο 
ςτουσ χϊρουσ του ςυλλόγου (γραφείο - αποκικθ) ςτα άτομα που γυμνάηει “εκτόσ ςυλλόγου”. 

23. Για τθν περίπτωςθ προγραμματιςμζνθσ απουςία του, ενθμερϊνει ζγκαιρα και εγγράφωσ (με e-mail) τον 
τεχνικό διευκυντι για τθ διευκζτθςθ τθσ απουςίασ του. Για ςυνεχόμενεσ απουςίεσ υποχρεωτικά ενθμε-
ρϊνεται και ο αντίςτοιχοσ ζφοροσ, ο γενικόσ αρχθγόσ και το Δ.Σ. του ςυλλόγου.  

24. Ρροςζρχεται ςτθν προπόνθςθ τουλάχιςτον 10 λεπτά νωρίτερα και επιβραδφνει τθν αναχϊρθςι του με-
τά το τζλοσ τθσ, ϊςτε -αν χρειαςτεί- να ςυνεργαςτεί και με άλλουσ φορείσ (προπονθτζσ, εφόρουσ, Ια-
τροφσ, φυςιοκεραπευτζσ, γονείσ ι κθδεμόνεσ, κλπ), για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του. 

25. Απαγορεφεται να γνωςτοποιεί κζματα εςωτερικισ οργάνωςθσ ι δραςτθριοτιτων του ςυλλόγου, πριν 
τθν επίςθμθ ανακοίνωςθ του Συλλόγου και -πριν τθν υλοποίθςι τουσ-, ςε τρίτουσ και ιδιαίτερα ςε άλ-
λουσ ςυλλόγουσ, εκτόσ και αν γίνεται με ςκοπό τθν καλφτερθ υλοποίθςι τουσ και ζχοντασ λάβει ςχετικι 
εξουςιοδότθςθ (προφορικι ι γραπτι) από τον Τ.Δ., για τθν ενδεχόμενθ «ςυνεργαςία». 

26. Ρροπονθτισ που για τον οποιοδιποτε λόγο (ςπουδζσ, άλλθ απαςχόλθςθ, μετοίκθςθ, κ.ά.) ςκζφτεται να 
διακόψει τθ ςυνεργαςία του με το ςφλλογο, υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ το ςφλλογο (τουλά-
χιςτον ζνα μινα πριν από τθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ). Για επείγο-
ντα κζματα υγείασ δεν ιςχφει θ υποχρζωςθ αυτι και ευχόμαςτε να μθ χρειαςτεί. 

27. Ρροπονθτισ που δεν τθρεί τα του κανονιςμοφ, χάνει το δικαίωμα «κετικισ» βεβαίωςθσ προχπθρεςίασ 
ι «ςυςτατικισ επιςτολισ» ι και οποιαςδιποτε άλλθσ μελλοντικισ βοικειασ εκ μζρουσ του ςυλλόγου. 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 

1. Τθρεί μθνιαίο παρουςιολόγιο, όπου αναγράφονται οι παρουςίεσ κάκε ακλθτι κακϊσ και το περιεχόμε-
νο κάκε προπονθτικισ μονάδασ. 

2. Σχεδιάηει και τθρεί “τριμθνιαίο” πλάνο προπονιςεων με αναφορά τθσ “φλθσ” (ςε παιγνιϊδθ μορφι για 
τισ ακαδθμίεσ) και το κατακζτει ςτον τεχνικό διευκυντι (όταν και εφόςον του ηθτθκεί).  
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3. Αναδεικνφει και καταγράφει τα κετικά ςθμεία ςτθ ςυμπεριφορά κάκε ακλθτι “Point System” και βρα-
βεφει -κάκε μινα- τουσ καλφτερουσ. 

4. Καταγράφει τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά κάκε ακλθτι, βάςει των οποίων ςυντάςςει ατομικό δελτίο ε-
πίδοςθσ και ενθμερϊνει τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των ακλθτϊν (των ακαδθμιϊν) ςτθ μζςθ και ςτο τζ-
λοσ τθσ αγωνιςτικισ χρονιάσ, με τον προςφορότερο τρόπο. 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ ΓΚΡΟΤΠ 

Ο προπονθτισ υποχρεοφται να δραςτθριοποιείται για τθν επάνδρωςθ του “προαγωνιςτικοφ ι αγωνιςτικοφ 
γκρουπ” που αναλαμβάνει ι που του ανατίκεται. Θ δομι του ςυλλόγου ςτοχεφει ςτο να προωκεί ακλθτζσ 
ςε κάκε προπονθτι, όμωσ όταν αυτό δεν επαρκεί, είναι υποχρζωςθ του προπονθτι “να βρει ακλθτζσ”. Το 
“ςυν Ακθνά και χείρα κίνει” ιςχφει για όλουσ τουσ προπονθτζσ του ΑΣ ΘΓΑΣ και ιδιαίτερα για τουσ προπο-
νθτζσ του “αγωνιςτικοφ τμιματοσ”. 

 
Ο προπονητήσ οφείλει: 

1. Να ςυμμετζχει με τουσ ακλθτζσ του ςτισ διάφορεσ αγωνιςτικζσ εκδθλϊςεισ (επίςθμεσ ι ανεπίςθμεσ), 
που ςχετίηονται με το αγϊνιςμά του (π.χ. θμερίδεσ ρίψεων, θμερίδεσ αλμάτων, ανϊμαλο δρόμο, δρό-
μουσ “υγείασ”, Run Greece, επιμορφωτικά ςεμινάρια, κ.ά.).  

1. Να “δθμιουργεί” αγωνιςτικζσ εκδθλϊςεισ προςαρμοςμζνεσ ςτο αγϊνιςμά του ι ςτθν ομάδα των αγω-
νιςμάτων του, ςε ςυνεννόθςθ με τουσ άλλουσ προπονθτζσ και τον Τ.Δ., με ςκοπό τθν προςζλκυςθ νζων 
ακλθτϊν ςτο ςφλλογο αλλά και τθν «επάνδρωςθ» του αγωνίςματόσ του. 

2. Να προετοιμάηει  κατάλλθλα τουσ ακλθτζσ του, ϊςτε τα προπονθτικά και αγωνιςτικά του προγράμματα 
να ανταποκρίνονται ςτουσ «ςτόχουσ» του ςυλλόγου. 

3. Να ςυμμετζχει ςτθ ςυνάντθςθ των προπονθτϊν με τον υπεφκυνο του τμιματοσ, πριν από κάκε κφριο 
αγϊνα, με ςκοπό αφενόσ μεν τθν καλφτερθ απόδοςθ των ακλθτϊν και αφετζρου τθν καλφτερθ ομαδικι 
παρουςία. Τθν επιλογι των ακλθτϊν για τισ ςκυταλοδρομίεσ και τθ ςφνκεςθ τθσ αγωνιςτικισ ομάδοσ, 
ανάλογα με τισ ςυνκικεσ του αγϊνα και ιδιαίτερα του «αξιολογοφμενου» αγϊνα. 

4. Να ςχεδιάηει και να τθρεί ετιςιο πλάνο προπονιςεων με ςυγκεκριμζνθ “προπονθτικι φλθ” και να το 
κατακζτει ςτον τεχνικό διευκυντι (όταν και εφόςον του ηθτθκεί).  

5. Να τθρεί ςτατιςτικά ςτοιχεία (ατομικζσ καρτζλεσ) τουλάχιςτον για τουσ ακλθτζσ που δείχνουν ςυνζπεια 
και ενδιαφζρον (επιπζδου διαςυλλογικϊν και πανελλθνίων αγϊνων) και να ενθμερϊνει τον τεχνικό δι-
ευκυντι για κάκε κζμα που ζχει ςχζςθ με τθν προετοιμαςία και τθν αγωνιςτικι κατάςταςθ των ακλθ-
τϊν του. Στθν “ατομικι καρτζλα του ακλθτι” καταγράφει τα ςωματομετρικά χαρακτθριςτικά, τισ ςυμ-
μετοχζσ ςε αγϊνεσ, τα αποτελζςματα των αγϊνων, τουσ πικανοφσ τραυματιςμοφσ, τισ διακρίςεισ και τισ 
παντόσ είδουσ παρατθριςεισ του.  

6. Οι καρτζλεσ αυτζσ, με τα ςτοιχεία των ακλθτϊν, ανικουν ςτο ςφλλογο και ςε αυτόν πρζπει να παραμεί-
νουν ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του προπονθτι με το ςφλλογο.  

 

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ 

1. Ράνω από όλουσ τουσ τίτλουσ και τα προςόντα των προπονθτϊν μπαίνει το «ΘΘΟΣ» θ διάκεςθ προ-
ςφοράσ και θ αγάπθ του για το παιδί. 

2. Τα αγωνιςτικά γκρουπ ανατίκενται κατά προτίμθςθ ςε προπονθτζσ με “ειδικότθτα ςτίβου” εφόςον υ-
πάρχουν για κάκε αγϊνιςμα ι ομάδα αγωνιςμάτων. Θ εμπειρία ςτο αγϊνιςμα (τόςο ωσ ακλθτισ αλλά 
και ωσ προπονθτισ) αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο του βιογραφικοφ του προπονθτι. 

3. Ο ΑΣ ΘΓΑΣ  κατά παράδοςθ επιδιϊκει να ςυνεργάηεται με τουσ καλφτερουσ και πιο καταρτιςμζνουσ 
προπονθτζσ. Για τθν επιλογι τουσ λαμβάνονται υπόψθ μια ςειρά από προχποκζςεισ και προςόντα, που 
αφοροφν ςτθν κατάρτιςι τουσ ςε κζματα ακλθτικισ επιςτιμθσ, παιδαγωγικισ,  προπονθτικισ ικανότθ-
τασ,  (πτυχία, τίτλοι ςπουδϊν, εμπειρίεσ και προχπθρεςία.) 
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4. Εκτόσ από τισ τεχνικζσ γνϊςεισ για το άκλθμά του, ο προπονθτισ πρζπει να ζχει και οργανωτικζσ/ διοι-
κθτικζσ γνϊςεισ-ικανότθτεσ, όπωσ είναι:  

i.    Σχεδιαςμοφ (για να κακορίηει τουσ ςτόχουσ και τθν πορεία δράςθσ, για τθν επίτευξι τουσ). 
ii.   Οργάνωςθσ (για τον καταμεριςμό τθσ εργαςίασ και το ςυντονιςμό των ενεργειϊν).  
iii. Διοίκθςθσ (για αποτελεςματικι επίτευξθ ςτόχων μζςα από ζνα ςφςτθμα παρότρυνςθσ και  
      επικοινωνίασ). 
iv. Ελζγχου και αξιολόγθςθσ τθσ προπόνθςθσ για τθν κατανόθςθ του: (τι πιγε καλά, τι όχι και γιατί). 

5. Ρριν τθν ζναρξθ τθσ ςυνεργαςίασ του με το Σφλλογο, λαμβάνει γνϊςθ του παρόντοσ εςωτερικοφ 
κανονιςμοφ υπογράφοντασ ςχετικι διλωςθ τιρθςισ του. Ραράλλθλα μελετά τα άρκρα για τουσ ακλθ-
τζσ και τουσ γονείσ  που είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του Συλλόγου και αποτελοφν τθ βαςικι φι-
λοςοφία του ΑΣ ΘΓΑΣ για τον ακλθτιςμό. Ενδεικτικά αναφζρουμε τα άρκρα:  
Θ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΣ ΘΓΑΣ: ΣΤΟΧΟΣ «ΕΝΑΣ ΚΑΛΥΤΕΟΣ ΑΝΘΩΡΟΣ», Ο ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΤΟΡΟΣ 
ΗΩΘΣ, ΤΟ ΝΤΟΡΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ, ΤΑ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΦΘΣ, ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΕΑΣΙΤΕΧΝΕΣ, 
ΤΑ ΡΑΑΘΥΑ ΤΘΣ ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΑΜΙΛΛΑΣ, ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΗΟΜΑΙ: Θ ΑΛΛΘ ΡΛΕΥΑ, ΤΟ ΕΡΙ ΚΟΝΤΩ ΕΙΝΑΙ ΜΑ-
ΘΘΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΟΣΩΡΙΚΟΤΘΤΑ, κ.ά. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Ο ΑΘΛΗΣΗ 
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ΗΛΙΚΙΑΚΗ  ΔΟΜΗ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ του ςυλλόγου «οι ακλθτζσ» χωρίηονται ςε κατθγορίεσ ςφμφωνα με τθν θ-
λικία τουσ. 

1. Το τμιμα των ακαδθμιϊν: Ρρο-Μίνι (5 μζχρι 8) ετϊν και Κ12 (9 -10- 11) ετϊν. 

2. Το προ-αγωνιςτικό τμιμα: Κ14 Αγόρια-Κορίτςια (12 και 13) ετϊν. 

3. Τα αγωνιςτικά τμιματα: Κ16, Κ18, Κ20, Κ23 και ΑΝΔΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 
 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΣΟΧΟΙ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ: 

Α.  ΣΟΧΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

1. Να μπουν οι βάςεισ για τθ ςωςτι διαμόρφωςθ του χαρακτιρα των παιδιϊν. 
2. Να γνωρίςουν τα παιδιά τισ Αρχζσ του ακλθτιςμοφ.  
3. Διατιρθςθ - Ιςχυροποίθςθ τθσ υγείασ των παιδιϊν. 
4. Θ πρόλθψθ ψυχοςωματικϊν πακιςεων που απορρζουν από τθν υποκινθτικότθτα και τθν ζλλειψθ 

ελζγχου του ςωματικοφ βάρουσ (πχ. παχυςαρκία, ςκολίωςθ, κφφωςθ, ψυχοςωματικά ςφνδρομα, 
κτλ). 

5. Θ Κοινωνικοποίθςθ, θ ψυχαγωγία, θ εκμετάλλευςθ του ελεφκερου χρόνου. 
6. Θ πολυπλευρικότθτα. 
7. Θ ανάπτυξθ των φυςικϊν ικανοτιτων (ταχφτθτα, δφναμθ, αντοχι, ευκινθςία) και τθσ επιδεξιότθτασ. 

 

Β.  ΣΟΧΟΙ ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ: 

1. Θ προςπάκεια ανίχνευςθσ ικανοτιτων πρϊτα για τα «δφςκολα και τεχνικά» αγωνίςματα (επί κο-
ντϊ, εμπόδια, τριπλοφν, ακόντιο, ...).  
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2. Θ ςταδιακι κατεφκυνςθ ςε ομάδεσ ςυγγενϊν αγωνιςμάτων (Δρόμοι, ίψεισ, Άλματα), θ εκμάκθςθ 
τθσ βαςικισ τεχνικισ και θ απόκτθςθ ρυκμοφ των ςυγγενϊν αγωνιςμάτων. 

3. Θ επιλογι αγωνίςματοσ ι αγωνιςμάτων, από ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςυγγενϊν αγωνιςμάτων, για ε-
ξειδίκευςθ. 

 
Γ.   ΣΟΧΟΙ  ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ: 

1. Θ εξειδίκευςθ ςε ςυγκεκριμζνα αγωνίςματα και θ εκμάκθςθ τθσ τεχνικισ του αγωνίςματοσ. 
2. Ζμφαςθ ςτθν εκμάκθςθ τθσ ςωςτισ τεχνικισ (ςτα πρϊτα αγωνιςτικά βιματα) πριν εςτιάςουμε 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ δφναμθσ. 
3. Θ ανάπτυξθ των φυςικϊν ικανοτιτων με τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ προπόνθςθσ. 
4. Θ αξιοποίθςθ όλων των προςόντων των ακλθτϊν με ςτόχο τθν ανάδειξθ πρωτακλθτϊν ςε Ρανελλι-

νιο ι και Διεκνζσ Επίπεδο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  16 

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΗ 

1. Με τον όρο «ακλθτισ» ςτον παρόντα κανονιςμό, αναφζρονται κατά περίπτωςθ, όλοι οι εμπλεκό-
μενοι: Ραιδιά κάτω των 6 ετϊν (που δεν δικαιοφνται να βγάλουν ΔΕΛΤΙΟ ακλθτικισ ιδιότθτασ), αλ-
λά και μεγαλφτερα των 6 ετϊν, που είτε ζχουν είτε δεν ζχουν ακόμθ «ΔΕΛΤΙΟ ακλθτι».  

2. Οι διατάξεισ λειτουργίασ του παρόντοσ κανονιςμοφ όπωσ προβλζπονται και ιςχφουν ςφμφωνα με 
απόφαςθ του Δ.Σ. και που ζχουν εγκρικεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ του ΑΣ ΘΓΑΣ, ζχουν πλιρθ ε-
φαρμογι για όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ εμπλεκόμενουσ «ακλθτζσ» των τμθμάτων που διατθρεί ο 
ςφλλογοσ. 

3. Από τουσ ζχοντεσ δελτία ακλθτικισ ιδιότθτασ, «εν ενεργεία ακλθτισ» λογίηεται ο ακλθτισ που ςυμ-
μετζχει κανονικά ςε προπονιςεισ και ςε αγϊνεσ. 

4. Για τουσ Βετεράνουσ ακλθτζσ «εν ενεργεία ακλθτισ» λογίηεται ο ακλθτισ που τα τελευταία δφο 
χρόνια ςυμμετείχε τουλάχιςτον ςε ζναν αξιολογοφμενο αγϊνα του ςυλλόγου και καταγράφεται ςτα 
αποτελζςματα (ανεξαρτιτωσ επίδοςθσ). 

5. Ο ΑΣ ΘΓΑΣ χωρίσ να ζχει τμιμα Α.Μ.Ε.Α. είναι ευαίςκθτοσ και αγκαλιάηει τουσ τυχόν Α.Μ.Ε.Α. α-
κλθτζσ, που όμωσ «μποροφν να ενταχτοφν» ςτο ανάλογο τμιμα. Τουσ εντάςςει μόνον όταν είναι 
δεδομζνθ θ αςφάλεια του Α.Μ.Ε.Α. ακλθτι και θ ομαλι ςυμμετοχι του ςτθν κακθμερινι προπόνθ-
ςθ. 

6. Ο ΑΣ ΘΓΑΣ είναι ακλθτικόσ ςφλλογοσ και όχι ιδιωτικό γυμναςτιριο. Ραιδιά, που κα τουσ ηθτθκεί 
από τον ΑΣ ΘΓΑΣ να βγάλουν «δελτίο ακλθτι» (από τθν θλικία των 12 ετϊν και πάνω) και οι γονείσ 
τουσ το αρνθκοφν, δε κα τουσ επιτρζπεται να γυμνάηονται με προπονθτζσ του ςυλλόγου. (Για ειδι-
κζσ περιπτϊςεισ αποφαςίηει το Δ.Σ. κατά περίπτωςθ). 

7. Οι ακλθτζσ πρζπει να επιδιϊκουν τθ δθμιουργία πλιρουσ και υγιοφσ ακλθτικισ προςωπικότθτασ, 
υποδείγματοσ για το κοινωνικό ςφνολο και να διζπονται από τα ακόλουκα γνωρίςματα: 
α.  Τθ ςωςτι ςυμπεριφορά εντόσ και εκτόσ των χϊρων άκλθςθσ, ςφμφωνα με το ακλθτικό και Ολυ-
μπιακό Ιδεϊδεσ. 
β.   Τθν ευςυνειδθςία, τθν υπευκυνότθτα και τθ διάκεςθ για ςοβαρι προςπάκεια. 
γ.   Το ςεβαςμό ςτισ Αρχζσ και τθν Ιςτορία του ΑΣ ΘΓΑΣ. 
δ.   Τθν πεικαρχία προσ τισ διατάξεισ των υπερκείμενων Ακλθτικϊν Αρχϊν, του καταςτατικοφ και 
του παρόντοσ Εςωτερικοφ κανονιςμοφ. 

8. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να επιτραπεί ςε ακλθτι του ΑΣ ΘΓΑΣ να προπονείται με προπονθτι 
«εκτόσ ςυλλόγου». Απαιτείται: 
A. Αίτθςθ του ακλθτι ι του κθδεμόνα του προσ το Δ.Σ. 
B. Ο «εκτόσ ςυλλόγου» προπονθτισ κα πρζπει  να δθλϊςει εγγράφωσ :  
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α)   Πτι δεν ζχει καμία οικονομικι απαίτθςθ από το ςφλλογο (για όργανα, τθν προπόνθςθ, τθ 
ςυνοδεία ςε αγϊνεσ, κ.ά.).  
β)   Πτι αποδζχεται, τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το καταςτατικό και τον παρό-
ντα εςωτερικό κανονιςμό. 
γ)   Πτι κα ςυνεργάηεται και κα ενθμερϊνει τον τεχνικό διευκυντι του ΑΣ ΘΓΑΣ για κζματα 
που αφοροφν ςτον ακλθτι.  
δ)   Πτι υπεφκυνοσ για τθ ςυμπεριφορά του ακλθτι (διαγωγι, πικανι χριςθ απαγορευμζνων 
ουςιϊν ι μεκόδων, κ.ά.) κα είναι ο ίδιοσ.  

9. Ακλθτζσ που πλθρϊνουν ετιςια ςυνδρομι και είναι τακτοποιθμζνοι οικονομικά δικαιοφνται ελεφ-
κερθ μεταγραφι ςφμφωνα πάντα, με το νόμο, τον ιςχφοντα κανονιςμό μεταγραφϊν του ΣΕΓΑΣ, το 
καταςτατικό και τον παρόντα εςωτερικό κανονιςμό του ςυλλόγου. 

10. Σε όλουσ τουσ ακλθτζσ με τθν εγγραφι τουσ ςτο ςφλλογο δίνεται δωρεάν ζνα μπλουηάκι του ςυλ-
λόγου και ςε τιμι κόςτουσ φόρμα, εφόςον το επικυμεί.  

11. Στθν προαγωνιςτικι και αγωνιςτικι ομάδα που ςυμμετζχουν ςε διαςυλλογικά πρωτακλιματα χο-
ρθγείται δωρεάν “αγωνιςτικι ςτολι διαςυλλογικϊν”. 

12. Σε όλουσ τουσ ακλθτζσ που προκρίνονται για Ρανελλινια πρωτακλιματα χορθγείται δωρεάν “αγω-
νιςτικι ςτολι Ρανελλθνίων αγϊνων”. 

13. Για τισ φόρμεσ και άλλεσ παροχζσ ςε ιματιςμό, αποφαςίηει το Δ.Σ. ανάλογα με τα οικονομικά του 
ςυλλόγου. Σε περίπτωςθ που οι ακλθτζσ κα πρζπει να πλθρϊςουν τον επί πλζον ιματιςμό τουσ, αυ-
τόσ κα δίνεται ςτο κόςτοσ. 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ 

1. Να ςυμμετζχουν ςτισ προπονιςεισ, ςτουσ τόπουσ και τισ ϊρεσ που κακορίηονται από τον ΑΣ ΘΓΑΣ 
και ςτουσ αγϊνεσ, διοργανϊςεισ, εκδθλϊςεισ, ςυγκεντρϊςεισ, ςυνεςτιάςεισ του ςυλλόγου. 

2. Οφείλουν να προπονοφνται με τουσ προπονθτζσ του ςυλλόγου ι τουσ “ςυνεργάτεσ προπονθτζσ” με 
τουσ οποίουσ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ ςυνεργάηεται ο ςφλλογοσ (με τθν ζγκριςθ του Δ.Σ.). 

3. Πλοι οι «ακλθτζσ» (από 5 ετϊν, που ζχουν δικαίωμα εγγραφισ) πρζπει να προςκομίηουν ΚΑΤΑ Υ-
ΓΕΙΑΣ κεωρθμζνθ ςε ετιςια βάςθ, για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε προπονιςεισ και ςε αγϊνεσ. 

4. Ακλθτισ που προπονείται «εκτόσ ςυλλόγου» χωρίσ τθν ζγκριςθ του Δ.Σ.,  δεν δικαιοφται να εκπρο-
ςωπεί το ςφλλογο ςε καμία εκδιλωςθ (αγωνιςτικοφ ι κοινωνικοφ περιεχομζνου). 

5. Να χρθςιμοποιοφν ςτισ μετακινιςεισ για αγϊνεσ και διάφορεσ εκδθλϊςεισ, τα μζςα μεταφοράσ που 
κακορίηονται από το ςφλλογο. 

6. Να χρθςιμοποιοφν κατά τουσ επίςθμουσ αγϊνεσ το ακλθτικό υλικό του ςυλλόγου και του επίςθμου 
χορθγοφ, που είναι ςυμβεβλθμζνοσ με τον ΑΣ ΘΓΑΣ, ςε κάκε αγωνιςτικι περίοδο. 

7. Ο Σφλλογοσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να επικοινωνεί με τουσ ακλθτζσ του οποτεδιποτε αυτό κρίνε-
ται απαραίτθτο. Για το λόγο αυτό κα πρζπει ο κάκε ακλθτισ να δίνει ςτον προπονθτι του τα ςτοι-
χεία του ςτα οποία να ςυμπεριλαμβάνονται: Θ διεφκυνςθ κατοικίασ, τα τθλζφωνα επικοινωνίασ 
(ςτακερά - κινθτά) του ιδίου και των γονζων - κθδεμόνων του, κακϊσ και θ διεφκυνςθ θλεκτρονι-
κοφ ταχυδρομείου (e-mail) αν υπάρχει. Θ χριςθ των ςτοιχείων των ακλθτϊν κα γίνεται μόνον από 
τον ΑΣ ΘΓΑΣ και κα είναι ςφμφωνθ με τθ νομοκεςία περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

8. Για κάκε αλλαγι των ςτοιχείων του ακλθτι κα πρζπει να ενθμερϊνεται ο προπονθτισ και μζςω αυ-
τοφ ο υπεφκυνοσ οικονομικϊν του ςυλλόγου. 

9. Κάκε ακλθτισ με τθν εγγραφι του, επιτρζπει τθ φωτογράφιςθ του ςε φωτογραφιςεισ κατά τθ 
διάρκεια εκδθλϊςεων του ςυλλόγου και τθ δθμοςίευςθ των φωτογραφιϊν ςτθν θλεκτρονικι ςελί-
δα του αλλά και όπου χρειαςτεί. Στθν περίπτωςθ που ακλθτισ ι γονζασ- κθδεμόνασ δεν επικυμεί 
τθν ανάρτθςθ -ατομικϊν φωτογραφιϊν ακλθτι-, κα πρζπει να ενθμερϊνει το ςφλλογο. 

10. Ο ακλθτισ ςυμμετζχει ςτισ ετιςιεσ ομαδικζσ φωτογραφιςεισ, για τισ ανάγκεσ του θμερολογίου, 
κακϊσ και των δραςτθριοτιτων «κοινωνικισ ευαιςκθςίασ» που διοργανϊνει ο ΑΣ ΘΓΑΣ. 
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ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΟΤ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

1. Ρροςπακεί να είναι ςυνεπισ ςε προπονιςεισ και αγϊνεσ κακϊσ και ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ εκδθλϊ-
ςεισ ι ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ ομάδασ. Απουςιάηει μόνον εφόςον υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ 
αλλά και τότε ενθμερϊνει ζγκαιρα τον προπονθτι του ι τον υπεφκυνο τθσ εκδιλωςθσ. 

2. Θ φιλοςοφία του ΑΣ ΘΓΑΣ δεν επιτρζπει ςε κανζναν ακλθτι του τθ λιψθ «ςυμπλθρωμάτων δια-
τροφισ» χωρίσ τθν ζγγραφθ βεβαίωςθ από  ειδικό γιατρό  για τθν αναγκαιότθτα τθσ λιψθσ των 
«ςυμπλθρωμάτων διατροφισ». 

3. Οφείλει να ςυμμετζχει ςτουσ “αξιολογοφμενουσ αγϊνεσ” του ΣΕΓΑΣ. Θ μθ ςυμμετοχι ςε αξιολο-
γοφμενουσ αγϊνεσ, κυρίωσ ακλθτϊν που ζχουν τθ δυνατότθτα να βακμολογθκοφν,  εκλαμβάνεται 
ωσ αδιαφορία και μθ τιρθςθ τθσ μοναδικισ “θκικισ” υποχρζωςθσ προσ το ςφλλογο. Δικαιολογείται 
μόνο ςε περίπτωςθ προβλιματοσ υγείασ ι τραυματιςμοφ ι  “ςοβαρό” λόγο, για τα οποία κα πρζ-
πει να ενθμερϊνει ζγκαιρα το ςφλλογο. 

4. Διατθρεί κακαρι και ςε καλι κατάςταςθ τθν αγωνιςτικι ςτολι, που του παρζχει ο ςφλλογοσ (με το 
λογότυπο του τρζχοντοσ χορθγοφ) και προςζρχεται ςτουσ αγϊνεσ, αγωνίηεται  και ςυμμετζχει ςτισ 
απονομζσ με τθ ςτολι του ςυλλόγου.  

5. Απαγορεφεται θ άμεςθ ι ζμμεςθ διαφιμιςθ οποιουδιποτε άλλου χορθγοφ, πλθν αυτοφ που ζχει 
ςυμβλθκεί με τον ΑΣ ΘΓΑΣ, ςτισ προπονιςεισ και ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ των αγϊνων. 

6. Οφείλει να ζχει γενικϊσ ευπρεπι ςυμπεριφορά και ιδιαίτερα όταν εκπροςωπεί το ςφλλογο και να 
αποφεφγει παρεμβάςεισ που δεν είναι ςυμβατζσ με τισ Αρχζσ και τισ Αξίεσ του Ολυμπιςμοφ και που 
μποροφν να προςβάλουν το φίλακλο πνεφμα.  

 

ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ 

ΣΙ ΠΡΟΠΟΝΗΕΙ 

1. Ρροςζρχονται ςτισ προπονιςεισ του ςυλλόγου τθρϊντασ τισ ϊρεσ προπονιςεων, όπωσ αυτζσ κακο-
ρίηονται από το πρόγραμμα των προπονθτϊν. 

2. Εμφανίηονται ςτο γιπεδο ντυμζνοι με τθν ακλθτικι περιβολι, ςτο ςθμείο ςυνάντθςθσ και τθν κα-
κοριηόμενθ ϊρα (5-10’ πριν τθν ζναρξθ τθσ προπόνθςθσ). 

3. Υπακοφουν ςτισ εντολζσ του προπονθτι τουσ και καταβάλλουν τθ μεγαλφτερθ δυνατι προςπάκεια 
για τθν αξιοποίθςθ των προςόντων τουσ. 

 
ΠΡΙΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 

1. Κατά τθ διαμονι τουσ ςε ξενοδοχείο, κακϊσ και ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ «αποςτολισ» για αγϊνεσ, 
από τθν αναχϊρθςθ ζωσ και τθν επιςτροφι, ακολουκοφν τισ οδθγίεσ του προπονθτι και του επικε-
φαλισ εκπροςϊπου του ςυλλόγου.  

2. Ρροςζχουν τθ διατροφι τουσ ακολουκϊντασ κατά το δυνατόν το διαιτολόγιο που υποδείχτθκε. 
3. Ραίρνουν τα κατάλλθλα προλθπτικά μζτρα για τθν αποφυγι αςκζνειασ (κρυολογιματοσ, τροφικισ 

δθλθτθριάςεωσ, κλπ), ηθτϊντασ τθ ςυνδρομι του ιατροφ με τα πρϊτα ςυμπτϊματα οποιαςδιποτε 
αδιακεςίασ. 

4. Για κάκε πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν πρζπει να απευκφνονται ςτον προπονθτι τουσ, ςτον υ-
πεφκυνο τμιματοσ ι και ςτον τεχνικό διευκυντι. 

 
ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Ρροςζρχονται ςτο γιπεδο τθν κακοριςμζνθ ϊρα, εφόςον δεν ςυνοδεφονται από τον προπονθτι ι 
άλλο εντεταλμζνο πρόςωπο. 

2. Τθροφν πιςτά τισ εντολζσ του προπονθτι τουσ, όςον αφορά τθ διαδικαςία για τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτον αγϊνα. 

3. Καταβάλλουν το μζγιςτο των δυνάμεϊν τουσ για τθν επίτευξθ του καλφτερου αποτελζςματοσ, υπζρ 
των ιδίων και του ςυλλόγου. 
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4. Συμπεριφζρονται κόςμια και ςυναδελφικά προσ τουσ ςυνακλθτζσ τουσ. 
5. Αγωνίηονται με πνεφμα «υγιοφσ ςυναγωνιςμοφ».  
6. Σζβονται τουσ διοργανωτζσ και τουσ «άρχοντεσ» των αγϊνων, τουσ ακλθτζσ και τουσ ςυνοδοφσ ό-

λων των εμπλεκομζνων ςυλλόγων. 
7. Δεν κομπάηουν για τθ νίκθ τουσ και δεν ςυμπεριφζρονται αλαηονικά και υποτιμθτικά προσ τουσ ςυ-

νακλθτζσ τουσ, τουσ οποίουσ κζρδιςαν.  
8. Στισ απονομζσ, ο 2οσ και ο 3οσ νικθτισ, εμφανίηονται υποχρεωτικά ςτο βάκρο για να ςυγχαροφν και 

να τιμιςουν τον 1ο και όχι μόνον όταν οι ίδιοι είναι πρϊτοι. 
9. Για τθ λφςθ οποιουδιποτε προβλιματοσ αποτείνονται ςτον προπονθτι τουσ, ςτον υπεφκυνο του 

τμιματοσ, ςτον τεχνικό διευκυντι, τον ζφορο ι και ςτον γενικό αρχθγό.  
 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟ ΣΙ ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΑΡΧΕ 

1. Οι ακλθτζσ του ΑΣ ΘΓΑΣ οφείλουν να τθροφν αυςτθρά το καταςτατικό και τον παρόντα εςωτερικό 
κανονιςμό λειτουργίασ του ςυλλόγου.  

2. Οφείλουν να ςυμπεριφζρονται ακλθτικά και κόςμια, όπωσ αρμόηει ςτθ φιλοςοφία και τθν ιςτορία 
του ςυλλόγου και του Ελλθνικοφ ακλθτιςμοφ, αποφεφγοντασ τθ δθμιουργία επειςοδίων, τα οποία 
ξεφεφγουν τθσ αξιοπρζπειασ και τθσ ζννοιασ του "ευ αγωνίηεςκαι". 

3. Οι δθλϊςεισ, θ ςυμπεριφορά και θ ςυνεργαςία με τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και προβολισ κα-
κϊσ και με τουσ κεατζσ, κα πρζπει να γίνονται με ευπρζπεια και να είναι εναρμονιςμζνα με τισ Αρ-
χζσ του ςυλλόγου και τθν προςπάκεια εξφψωςθσ και προβολισ του ακλιματοσ. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Εϋ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ  

1. Οργάνωςθ αγϊνων εντόσ και εκτόσ Θεςςαλονίκθσ (θμερίδεσ, Kids’ Athletics, υποδειγματικζσ διδα-
ςκαλίεσ, επιδείξεισ διδαςκαλίασ, κλπ.) 

2. Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ςτο τζλοσ τθσ αγωνιςτικισ χρονιάσ με παιχνίδια, βραβεφςεισ και κλθρϊ-
ςεισ δϊρων. 

3. Επιςκζψεισ ςε ακλθτικοφσ χϊρουσ, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μουςεία, κλπ. 
4. Ενθμζρωςθ γονζων-κθδεμόνων και ακλθτϊν για ςθμαντικά κζματα υγείασ – άςκθςθσ και διατρο-

φισ, με ενθμερωτικά φυλλάδια ι με ςεμινάρια. 
5. Ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με γονείσ-κθδεμόνεσ και ακλθτζσ 1-2 φορζσ ετθςίωσ, για γνωριμία, ςφςφι-

ξθ ςχζςεων, ανταλλαγι απόψεων, ανακοίνωςθ προγραμματιςμοφ πρωτοβουλιϊν των τμθμάτων. 
6. Διεξαγωγι εορταςτικϊν εκδθλϊςεων ψυχαγωγίασ για τουσ ακλθτζσ και τουσ γονείσ-κθδεμόνεσ τουσ.  
7. Ο προγραμματιςμόσ των εκδθλϊςεων του ςυλλόγου γίνεται από τον υπεφκυνο «ςχεδιαςμοφ και εκ-

δθλϊςεων» με τθ βοικεια του τεχνικοφ διευκυντι και των προπονθτϊν ςτθν αρχι του ζτουσ (Σε-
πτζμβριο).  

8. Για κάκε εκδιλωςθ τίκεται επικεφαλισ ζνα μζλοσ του Δ.Σ. (τακτικό ι αναπλθρωματικό) που ανα-
λαμβάνει να οργανϊςει τουσ απαραίτθτουσ προπονθτζσ και τθν υλοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ. 

9. Οι εκδθλϊςεισ ανακοινϊνονται και γίνεται καταμεριςμόσ αρμοδιοτιτων και παρουςίασ των προπο-
νθτϊν ζτςι ϊςτε να υπάρχουν οι απαραίτθτοι ςυνοδοί για κάκε εκδιλωςθ αλλά και οι προπονθτζσ 
να μποροφν να προγραμματίςουν τισ όποιεσ άλλεσ υποχρεϊςεισ τουσ. 
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10. Για ζκτακτεσ εκδθλϊςεισ θ «επάνδρωςθ» ςε προπονθτικό δυναμικό γίνεται ςε εκελοντικι βάςθ. Εάν 
οι εκελοντζσ προπονθτζσ δεν επαρκοφν και δεν υπάρχει βοικεια από τα μζλθ του Δ.Σ., τα μζλθ ι 
τουσ γονείσ-κθδεμόνεσ, για τθν πραγματοποίθςθ ι μθ τθσ εκδιλωςθσ αποφαςίηει ο τεχνικόσ διευκυ-
ντισ ι ο ζχων τθν ευκφνθ. 
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ΠΑΡΟΧΕ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ  

Ο ςφλλογοσ ςτοχεφει ςτθν προςφορά υψθλϊν υπθρεςιϊν για τουσ ακλοφμενουσ, με ειδικζσ παροχζσ 
και εκδθλϊςεισ. Αναλυτικά: 

 
ΠΑΡΟΧΕ 

1. Ο ΑΣ ΘΓΑΣ καταβάλλει ςτουσ ακλθτζσ του «υλικζσ παροχζσ» οι οποίεσ κακορίηονται κατά περί-
πτωςθ και με απόφαςθ από το Δ.Σ. του ςυλλόγου.  

2. Σε κανζναν ακλθτι δεν καταβάλλει ο ςφλλογοσ «οικονομικζσ παροχζσ» (τακτικζσ, ζκτακτεσ ι με τθ 
μορφι «πριμ μεταγραφισ» πρωτακλθτϊν). 

3. Ραροχι ιματιςμοφ ςτουσ ακλθτζσ. 
4. Λειτουργία ιςτοςελίδασ του ΑΣ ΘΓΑΣ  και ςελίδα ςτο Face book. 
5. Κακθμερινι παρουςία προπονθτϊν του ςυλλόγου ςτο χϊρο των προπονιςεων. 
6. Συνεργαςία του ςυλλόγου με εξειδικευμζνο φυςιοκεραπευτι, για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των 

ακλθτϊν του. 
7. Ειδικζσ βραβεφςεισ ςε ακλθτζσ που πετυχαίνουν τουσ ςτόχουσ του ςυλλόγου: («Point System», πε-

ριςςότερεσ παρουςίεσ ςτθν προπόνθςθ, ξεχωριςτι προςπάκεια, βελτίωςθ ςτα διάφορα ενδεικτικά 
τεςτ, υψθλζσ ςχολικζσ επιδόςεισ, κοινωνικζσ προςφορζσ, ακλθτικζσ και λοιπζσ διακρίςεισ). 

 
ΕΙΔΙΚΕ ΠΑΡΟΧΕ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΡΙΕΙ Ε ΔΙΟΡΓΑΝΩΕΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕ 

1. Ετιςια βράβευςθ των καλυτζρων ακλθτϊν τθσ χρονιάσ. 
2. Γενικά ο ςφλλογοσ δεν καταβάλει χρθματικά ζπακλα ςτουσ ακλθτζσ του (εκτόσ και αν υπάρχει απο-

δεδειγμζνα μεγάλθ ανάγκθ για οικονομικι βοικεια).  
3. Για ξεχωριςτζσ διακρίςεισ το Δ.Σ. αποφαςίηει κατά περίπτωςθ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  19 

ΒΡΑΒΕΤΕΙ  

Ο Σφλλογοσ κάκε χρόνο βραβεφει, ςτθν κοπι τθσ πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ του ςυλλόγου, ακλθτζσ και 
ακλιτριεσ που τθν προθγοφμενθ χρονιά διακρίκθκαν ςτον ακλθτιςμό ι ςτα «γράμματα»:  

 
ΒΡΑΒΕΤΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΗ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ 

1. Ακλθτζσ που πζτυχαν ςθμαντικζσ επιτυχίεσ ςε πανελλινια ι και διαςυλλογικά πρωτακλιματα. Τα 
κριτιρια (κζςεισ κατάταξθσ) ειςθγείται ο τεχνικόσ διευκυντισ, ανάλογα με τισ επιτυχίεσ των ακλθ-
τϊν και το Δ.Σ. αποφαςίηει. 

2. Δφναται να βραβευτεί ακλθτισ που ςυμμετείχε ςε τελικό πανελλθνίου πρωτακλιματοσ (μετά από 
προκριματικό) ι ςε τελικό «μεγαλφτερθσ» διοργάνωςθσ και εκεί ζκανε άκυρεσ προςπάκειεσ ι δεν 
κατατάχτθκε (λόγω τραυματιςμοφ). 

3. Τουσ τρεισ (3) ΡΟΛΥΤΙΜΟΤΕΟΥΣ ΑΘΛΘΤΕΣ (με το μεγαλφτερο άκροιςμα βακμϊν ςτα διαςυλλογικά 
και τα πανελλινια πρωτακλιματα). 
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4. Τον ΚΑΛΥΤΕΟ ΑΘΛΘΤΘ (με τθ ςπουδαιότερθ διάκριςθ) ςε πανελλινια ι και ςθμαντικότερα πρω-
τακλιματα. Σε περίπτωςθ κατάκτθςθσ τθσ ίδιασ κζςθσ ςε αντίςτοιχα πρωτακλιματα αλλά ςε δια-
φορετικζσ θλικιακζσ κατθγορίεσ, οι μεγαλφτερεσ θλικιακζσ κατθγορίεσ ζχουν τον πρϊτο λόγο.  

5. Τουσ τρεισ (3) ΚΑΛΥΤΕΟΥΣ ΑΘΛΘΤΕΣ Κ14 (από τα τζτρακλα). 
6. Πςουσ ςυμμετείχαν με τθν εκνικι ομάδα ςε διακρατικά, βαλκανικά, πανευρωπαϊκά, παγκόςμια 

πρωτακλιματα ι ςε πανευρωπαϊκά και παγκόςμια ςχολικά πρωτακλιματα. 
 
 

ΒΡΑΒΕΤΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΗ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

1. Πςουσ αρίςτευςαν ςτισ μακθτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (ςτα γυμνάςια και τα λφκεια) και διακρίνονται 
για το ικοσ τουσ, όπωσ αναλφεται ςτθν ενότθτα «ΚΙΝΘΤΑ ΔΙΑΚΙΣΘΣ» (άρκρο 20). 

2. Πςουσ ειςιχκθςαν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ι διακρίκθκαν ςε πανελλινιουσ ι και διεκνείσ 
ςχολικοφσ διαγωνιςμοφσ. 

3. Πςουσ ολοκλιρωςαν με επιτυχία τισ πτυχιακζσ ι και μεταπτυχιακζσ τουσ ςπουδζσ. 
 

ΕΙΔΙΚΕ ΒΡΑΒΕΤΕΙ  

1. Βραβεφονται άνκρωποι που προςζφεραν ςτθν κοινωνία και ςτον ακλθτιςμό είτε γενικά είτε ςτθν 
επίτευξθ του ςκοποφ του ΑΣ ΘΓΑΣ. 

2. Κατόπιν ειςθγιςεωσ, του γενικοφ αρχθγοφ, του εφόρου, του Τεχνικοφ Διευκυντι ι των προπονθ-
τϊν και με απόφαςθ του Δ.Σ., δφναται να απονζμεται  ζπαινοσ διάκριςθσ και ςε «μθ ενεργοφσ» α-
κλθτζσ.  
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ΔΙΑΚΡΙΕΙ 

ΚΙΝΗΣΡΑ  ΔΙΑΚΡΙΗ  

1. Μερικι ι ολικι απαλλαγι από το κόςτοσ ςυμμετοχισ ςε αγϊνεσ.  
2. Μερικι ι ολικι απαλλαγι από τθ μθνιαία ςυνδρομι που καταβάλουν οι ακλθτζσ.  
3. Βράβευςθ για ξεχωριςτζσ πράξεισ. 

Ρροχποκζςεισ για τθ ςυμμετοχι των ακλθτϊν ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ είναι:  
α)  Το άριςτο ικοσ του ακλθτι και θ εξαίρετοσ διαγωγι του. 
β)  Να είναι "εν ενεργεία" ακλθτισ. 

 
Α.  ΔΙΑΚΡΙΗ ΗΘΟΤ 

1. Από τον ΑΣ ΘΓΑΣ μπορεί να απονζμεται διάκριςθ ικουσ ςτουσ ακλθτζσ εκείνουσ, οι οποίοι δεί-
χνουν ιδιαίτερθ ςυνζπεια και υπευκυνότθτα ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ και υποδειγματικι ςυμπεριφο-
ρά, τόςο ςτον αγωνιςτικό τομζα όςο και ςτθν ιδιωτικι τουσ ηωι. 

2. Θ διάκριςθ ικουσ κα απονζμεται από το Δ.Σ. του ΑΣ ΘΓΑΣ φςτερα από πρόταςθ ειδικισ επιτροπισ, 
που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον γενικό αρχθγό και τον τεχνικό διευκυντι. 

3. Για τθ διάκριςθ ικουσ κα απονζμονται: 
α. Δίπλωμα. 
β. Ρλακζτα ι το «ειδικό μετάλλιο» του ΑΣ ΘΓΑΣ. 
γ. Δϊρο (που κα κακορίηεται από το Δ.Σ.). 

 

Β.  ΔΙΑΚΡΙΗ ΠΟΛΤΕΣΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ 

Ο ΑΣ ΘΓΑΣ για να τιμιςει τουσ ακλθτζσ εκείνουσ, οι οποίοι προςφζρουν πολφτιμεσ υπθρεςίεσ επί 
ςειρά ετϊν, κακιερϊνει τισ ακόλουκεσ διακρίςεισ: 
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1. ΔΙΑΚΡΙΗ ΠΕΝΣΑΕΣΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Για τθν πενταετι ςυνεχι προςφορά πολφτιμων αγωνιςτικϊν υπθρεςιϊν ςτο ςφλλογο ςε 
ςυνδυαςμό με τθν εξαίρετθ ςυμπεριφορά, κα απονζμεται το «ειδικό μετάλλιο» και κα ςυ-
νοδεφεται με δϊρο (5 ετϊν) που κα κακορίηεται από το Δ.Σ. 

2. ΔΙΑΚΡΙΗ ΔΕΚΑΕΣΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ 
Θα απονζμεται για τουσ ίδιουσ λόγουσ που αναφζρονται πιο πάνω, το «ειδικό μετάλλιο» 
και δϊρο (10 ετϊν) που κα κακορίηεται από το Δ.Σ. 

3. ΔΙΑΚΡΙΗ ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΣΩΝ 10 ΕΣΩΝ 
Στθν περίπτωςθ αυτι, με τθν αποχϊρθςθ του ακλθτι από τθν ενεργό δράςθ, κα απονζμε-
ται το «ειδικό μετάλλιο» και δϊρο (10+ ετϊν) που κα κακορίηεται από το Δ.Σ. 

 
Γ.    ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ ΣΙΜΗΣΙΚΕ ΔΙΑΚΡΙΕΙ 

Εκτόσ του «δϊρου» που κακορίηεται από το Δ.Σ. για κάκε περίπτωςθ, μπορεί να απονζμεται 
ςτουσ ακλθτζσ ειδικι αναμνθςτικι πλακζτα, δίπλωμα και το «ειδικό μετάλλιο» του ΑΣ ΘΓΑΣ 
ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ διάκριςθσ του ακλθτι. 

1. Κατάκτθςθσ τιμθτικισ κζςθσ πανελλινιασ διοργάνωςθσ. 
2. Συμμετοχι με τθν εκνικι ομάδα ςε βαλκανικοφσ, ευρωπαϊκοφσ, παγκόςμιουσ ι ολυ-

μπιακοφσ ι άλλουσ διεκνείσ αγϊνεσ, όλων των κατθγοριϊν. 
3. Καταρρίψεισ πανελλθνίου ρεκόρ όλων των κατθγοριϊν που αναγνωρίηει ο ΣΕΓΑΣ. 
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ΜΕΣΑΓΡΑΦΕ  

ΑΠΟ ΣΟΝ Α ΡΗΓΑ Ε ΑΛΛΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

1. Ο ΑΣ ΘΓΑΣ δεν εγκλωβίηει ακλθτζσ, που για οποιοδιποτε λόγο επικυμοφν να μεταγραφοφν ςε άλ-
λο ςφλλογο. (Θ παραπάνω αρχι δεν ςθμαίνει ότι ο ςφλλογοσ κα αγνοιςει τα δικαιϊματά του).  

2. Για τισ μεταγραφζσ ιςχφουν όςα προβλζπονται ςτον ακλθτικό νόμο, κακϊσ και ςτον εκάςτοτε ιςχφ-
οντα κανονιςμό μεταγραφϊν του ΣΕΓΑΣ.  

3. Ακλθτζσ που επικυμοφν να μεταγραφοφν (με τθ ςυναίνεςθ του ςυλλόγου), κα πρζπει να γνωςτο-
ποιιςουν -με αίτθςι τουσ- ςτο Δ.Σ., τθν επικυμία τουσ για μεταγραφι. Θ αίτθςθ κα πρζπει να ζχει 
πρωτοκολλθκεί (το αργότερο 15 θμζρεσ πριν τθ λιξθ τθσ περιόδου των μεταγραφϊν) και να ανα-
φζρει το λόγο και το ςφλλογο που επικυμοφν να μεταγραφοφν (για να ζχει ο ΑΣ ΘΓΑΣ το χρόνο να 
ρυκμίςει τα τθσ μεταγραφισ). Εκτόσ από τθν αίτθςθ, κα πρζπει (με ευκφνθ του ακλθτι) ο ενδιαφε-
ρόμενοσ ςφλλογοσ να αποςτείλει ςτον ΑΣ ΘΓΑΣ ζγγραφο «εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ» για τθ με-
ταγραφι του ςυγκεκριμζνου ακλθτι. 

4. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο προαςπίηει τα ςυμφζροντα του ςυλλόγου και απαιτεί, από τον υπό μετα-
γραφιν ακλθτι αλλά και από τον ενδιαφερόμενο ςφλλογο, να ςεβαςτοφν τθν προςφορά του ΑΣ 
ΘΓΑΣ για να φτάςει ο ακλθτισ ςτο ςυγκεκριμζνο επίπεδο. Ειδικά για ακλθτζσ που «ανδρϊκθκαν» 
ςτο ςφλλογο και ζτυχαν των ευεργετικϊν διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ λόγω «διάκριςθσ», 
μεταγράφονται “υπό όρουσ”,  ανάλογα με τθν προςφορά τουσ, τα προςόντα τουσ, τισ επιδόςεισ 
τουσ και τισ προοπτικζσ εξζλιξισ τουσ.  

5. Ο τεχνικόσ διευκυντισ ειςθγείται ςτο Δ.Σ. για τουσ “όρουσ μεταγραφισ” του κάκε ακλθτι (ανάλογα 
με τθν περίπτωςθ). Οι τελικοί “όροι μεταγραφισ” που ορίηει το Δ.Σ.,  ανακοινϊνονται το ςυντομό-
τερο ςτουσ ενδιαφερόμενουσ.  

6. Για  τθ χοριγθςθ των απαραιτιτων εγγράφων εκ μζρουσ του ΑΣ ΘΓΑΣ, για τθν ολοκλιρωςθ τθσ με-
ταγραφισ, κα πρζπει οι εκάςτοτε «ςυμφωνίεσ» με τουσ ενδιαφερομζνουσ (ςυλλόγουσ ι κθδεμό-
νεσ) να υλοποιοφνται πριν από τθ χοριγθςθ του ςχετικοφ εγγράφου. Θ ευκφνθ τθσ μθ ζγκαιρθσ χο-
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ριγθςθσ του ςχετικοφ εγγράφου μεταγραφισ βαρφνει τουσ ενδιαφερόμενουσ (εφόςον δεν υλο-
ποιικθκαν  οι ςυμφωνίεσ). 

7.  Το ίδιο ιςχφει και για τθν περίπτωςθ τθσ «μθ κατάκεςθσ προςφυγισ» ςτο ΑΣΕΑΔ για παράτυπθ με-
ταγραφι. Οι όποιεσ ςυμφωνίεσ γίνουν για «ΜΘ κατάκεςθ προςφυγισ» κα πρζπει να υλοποιοφνται 
τουλάχιςτον (2) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφυγισ ςτο ΑΣΕ-
ΑΔ, άλλωσ θ προςφυγι κα κατατίκεται ανεξαρτιτωσ των προφορικϊν ι εγγράφων ςυμφωνιϊν.   

8. Σε κάκε περίπτωςθ αίτθςθσ μεταγραφισ, οι ακλθτζσ ενκαρρφνονται να ζρχονται ςε επαφι με τον 
τεχνικό διευκυντι, τον αρμόδιο ζφορο ι τον Γενικό Αρχθγό πριν αναλάβουν τθν όποια δζςμευςθ ι 
πριν τθ δθμιουργία τετελεςμζνων, προκειμζνου είτε να επανεξετάηονται οι λόγοι τθσ μεταγραφισ 
(ςε μια προςπάκεια να μθν αποκόπτονται οι ακλθτζσ του από το ςφλλογο), είτε να καταβάλλεται 
προςπάκεια για τθν αμοιβαίωσ επωφελζςτερθ κατάλθξι τθσ.  

9. Ακλθτζσ που πλθρϊνουν ετιςια ςυνδρομι και δεν ζχουν οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ προσ το ςφλλο-
γο, δικαιοφνται “ελεφκερθ μεταγραφι”. 

10. Ακλθτζσ που λόγω επίδοςθσ ι διάκριςθσ δεν πλθρϊνουν ςυνδρομι, δφνανται να αιτθκοφν μετα-
γραφι, τουσ «όρουσ» τθσ οποίασ κακορίηει το Δ.Σ. ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 

11. Ακλθτισ που «ανδρϊκθκε» ςτο ςφλλογο και δικαιοφται μεταγραφι λόγω ςπουδϊν ι μετοίκθςθσ, 
μεταγράφεται με τουσ ευνοϊκότερουσ όρουσ για τον ΑΣ ΘΓΑΣ π.χ. (μεταγραφι “λόγω ςπουδϊν” ι 
μεταγραφι “λόγω μετοίκθςθσ” και όχι «ελεφκερθ» μεταγραφι).  

 

ΜΕΣΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΡΟ ΣΟΝ Α ΡΗΓΑ 

1. Ο ΑΣ ΘΓΑΣ δεν προςφζρει ςε κανζναν ακλθτι “οικονομικά ανταλλάγματα” για τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ οποιαςδιποτε μεταγραφισ. 

2. Ακλθτισ που υπογράφει αίτθςθ μεταγραφισ (ι ςε περίπτωςθ ανθλίκου ο γονζασ ι κθδεμόνασ του) 
για να ζρκει ςτο ςφλλογο, αυτόματα δθλϊνει και τθν αποδοχι του παρόντοσ Εςωτερικοφ κανονι-
ςμοφ τον οποίο και κα πρζπει να τθρεί. 

3. Ο ΑΣ ΘΓΑΣ τθρεί -τα ςυμφωνθκζντα- με τουσ ακλθτζσ που ιρκαν με μεταγραφι ςτο ςφλλογο πριν 
από τθν περίοδο του 2016 (προ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ). Αρκεί θ μαρτυρία του μζλουσ του ΑΣ Θ-
ΓΑΣ που ενεπλάκθ ςτθ μεταγραφι και το Δ.Σ. υποχρεοφται να τθριςει “τα ςυμφωνθκζντα”.  

4. Από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ, εφόςον γίνουν ςυμφωνίεσ για τθν ολοκλι-
ρωςθ μεταγραφισ, αυτζσ καταγράφονται και ο ζκαςτοσ ενδιαφερόμενοσ λαμβάνει από ζνα αντί-
γραφο. Οποτεδιποτε κελιςει ο ενδιαφερόμενοσ να κάνει χριςθ των ςυμφωνθκζντων προςκομίηει 
τθ «ςυμφωνία» και το Δ.Σ. είναι υποχρεωμζνο να τθριςει τα ςυμφωνθκζντα ακόμθ και αν δεν βρί-
ςκεται ςτο ςφλλογο το πρόςωπο που, ωσ εκπρόςωποσ του ΑΣ ΘΓΑΣ, υπζγραψε τθ ςυμφωνία. 

5. Υπεφκυνοι για τθν καταγραφι των «ςυμφωνιϊν μεταγραφισ» ορίηονται ο τεχνικόσ διευκυντισ, ο 
γενικόσ αρχθγόσ  και ο γενικόσ γραμματζασ του ςυλλόγου.  

6. Για κάκε αίτθςθ μεταγραφισ ακλθτι προσ το ςφλλογο, ειςθγείται ο τεχνικόσ διευκυντισ  και το Δ.Σ. 
αποφαςίηει κατά περίπτωςθ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22  

ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
1. Με τον όρο «φάρμακα» δεν εννοοφμε τα ςυνικθ φάρμακα που χορθγοφν οι γιατροί (αντιπυρετικά, 

αντιβιοτικά, κ.ά. για τισ μικρζσ θλικίεσ). Αναφερόμαςτε ςτον κατάλογο των απαγορευμζνων «ου-
ςιϊν και μεκόδων» που δθμοςιεφεται από τθ WADA και που προςδιορίηει ακριβϊσ τισ απαγορευ-
μζνεσ ουςίεσ και τισ απαγορευμζνεσ μεκόδουσ. 

2. Κανζνα «φάρμακο» δε κα χορθγείται ςε ακλθτζσ χωρίσ ιατρικι ςυνταγι. Σε περίπτωςθ ιατρικισ ςυ-
νταγισ αυτι κα καταχωρείται ςτο φάκελο του ακλθτι. 
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3. Εφόςον υπάρχει ανάγκθ ο ακλθτισ να πάρει «φάρμακα» για κεραπεία, αυτά κα χορθγοφνται μόνο 
μετά από ςυνταγι ειδικοφ Ιατροφ και πάντα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του κθδεμόνα του (υπογραφι 
υπεφκυνθσ διλωςθσ, εφόςον ο ακλθτισ είναι κάτω των 18 ετϊν). 

4. Κάκε λιψθ «φαρμάκων» από τουσ ακλθτζσ κα πρζπει να γνωςτοποιείται ςτον προπονθτι, ςτον τε-
χνικό διευκυντι  και ςτο Δ.Σ. με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ ιατρικισ βεβαίωςθσ. 

5. Κανζνα «ςυμπλιρωμα διατροφισ» δεν λαμβάνεται από ακλθτι ι δεν χορθγείται ςε ακλθτζσ (ανι-
λικουσ ι ενιλικεσ) από τουσ γονείσ, τουσ προπονθτζσ ι ιατρικό προςωπικό, χωρίσ τθν ενθμζρωςθ 
του Δ.Σ. και τθν απαραίτθτθ ιατρικι βεβαίωςθ. 

6. Θ φιλοςοφία του ςυλλόγου είναι: «Μακριά από τα παντόσ είδουσ “ςυμπλθρϊματα” διατροφισ». 
 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΘΛΗΣΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΕ -  ΤΝΔΡΟΜΕ  

1. Υποχρεωτικι ςυνδρομι ζχουν όλοι οι «ακλθτζσ» μζχρι να φτάςουν ςτθν αγωνιςτικι κατθγορία των 
Κ16. Στθ ςυνζχεια μποροφν να απαλλαγοφν από τθν υποχρζωςθ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ εφόςον ε-
πιτφχουν επιδόςεισ που να το δικαιολογοφν (βλζπετε παρακάτω «διευκολφνςεισ απαλλαγζσ»). 

2. Το φψοσ τθσ εφάπαξ εγγραφισ, τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ, οι «εκπτϊςεισ», κακϊσ και οι εναλλακτικοί 
τρόποι καταβολισ τθσ ςυνδρομισ, επικαιροποιοφνται κατά το μινα Ιοφνιο με απόφαςθ του Δ.Σ. 

3. Οι εγγραφζσ και οι ςυνδρομζσ των ακλθτϊν και των μελϊν του ςυλλόγου, αποτελοφν το κφριο ζςο-
δό του και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν κάλυψθ των εξόδων του και ςε καμία περίπτω-
ςθ δεν αποςκοποφν ςτο κζρδοσ.  

4. Θ ζναρξθ καταβολισ των ετθςίων ςυνδρομϊν ςε μθνιαία βάςθ, γίνεται το μινα Σεπτζμβριο και θ 
λιξθ το μινα Ιοφνιο του επομζνου ζτουσ (για τισ ακαδθμίεσ) και τον Ιοφλιο (για τα αγωνιςτικά τμι-
ματα).  

5. Θ καταβολι των ςυνδρομϊν, προκειμζνου ο ςφλλογοσ να μθν κακίςταται οφειλζτθσ, πρζπει να γί-
νεται ςτισ πρϊτεσ 5 μζρεσ κάκε μινα και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, ςτο 1ο  δεκαιμερο του μινα.  

6. Με τθν εγγραφι των ακλθτϊν πλθρϊνεται μαηί και ο 1οσ μινασ (τουλάχιςτον), όχι μόνον εγγραφι. 
7. Θ ςυνδρομι είναι ςε «ετιςια βάςθ», οπότε θ καταβολι κάκε μθνιαίασ δόςθσ είναι ανεξάρτθτθ τθσ 

παρουςίασ ι απουςίασ του ακλθτι κατά τθ διάρκεια του μινα (βλζπετε παρακάτω, απουςίεσ από 
τθν προπόνθςθ). 

8. Θ θμερομθνία τθσ πρϊτθσ δοκιμαςτικισ προπόνθςθσ καταγράφεται από τον προπονθτι.  Αν θ πρϊ-
τθ δοκιμαςτικι προπόνθςθ γίνει τθν 18θ του μθνόσ ι αργότερα, τότε θ μθνιαία δόςθ του μθνόσ ζ-
ναρξθσ δεν καταβάλλεται. 

 
ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΕΙ - ΑΠΑΛΛΑΓΕ 

1. Μποροφν να κακοριςκοφν ειδικζσ οικονομικζσ ρυκμίςεισ, για ακλθτζσ που διακρίνονται ςε πανελ-
λινια πρωτακλιματα, για δεφτερο ι τρίτο παιδί μιασ οικογζνειασ, κ.ά, οι οποίεσ κι αυτζσ κακορίηο-
νται ςτο τελευταίο Δ.Σ. τθσ αγωνιςτικισ περιόδου (τον Ιοφνιο). 

2. Γίνεται  ζκπτωςθ 10%, αν το ποςό τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ καταβλθκεί εφάπαξ ι ςε 2-3 δόςεισ προ-
καταβολικά (ςτθν αρχι τθσ χρονικισ περιόδου των δόςεων). Θ ζκπτωςθ καταχωρείται ωσ απαλλαγι 
από τθν τελευταία μθνιαία δόςθ του ζτουσ (Ιοφνιο ι Ιοφλιο, ανάλογα με τθν θλικία του ακλθτι). 

3. Απαλλάςςονται τθσ ςυνδρομισ οι ακλθτζσ που βρίςκονται ςτθ Γϋ λυκείου και που λόγω 
φροντιςτθρίων και μελζτθσ για τθν ειςαγωγι τουσ ςε ανϊτερεσ και ανϊτατεσ ςχολζσ, ζρχο-
νται ςτισ προπονιςεισ “όποτε μποροφν”.  

4. Απαλλάςςεται τθσ ςυνδρομισ “ακλθτισ” που είναι ςυγγενισ Αϋ βακμοφ με προπονθτι του 
ςυλλόγου. 
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5. Απαλλάςςονται από τθν πλθρωμι τθσ μθνιαίασ ςυνδρομισ (από τθν επόμενθ αγωνιςτικι περίοδο), 
οι ακλθτζσ που ανικουν ςτισ θλικιακζσ κατθγορίεσ των Κ18 και μεγαλφτερεσ, εφόςον ςυμμετζχουν 
ςτα πανελλινια πρωτακλιματα και καταταγοφν ςτθν 12αδα.  

6. Απαλλάςςονται από τθν πλθρωμι τθσ μθνιαίασ ςυνδρομισ (από τθν επόμενθ αγωνιςτικι περίοδο), 
οι ακλθτζσ που ανικουν ςτθν θλικιακι κατθγορία των Κ16 εφόςον καταταγοφν ςτθν 3αδα ςε πανελ-
λινιουσ αγϊνεσ Κ16 ι ςτθν 12αδα τθσ Κ18. 

7. Απαλλάςςονται από τθν πλθρωμι τθσ μθνιαίασ ςυνδρομισ (από τθν επόμενθ αγωνιςτικι περίοδο) 
οι ακλθτζσ που ανικουν ςτθν θλικιακι κατθγορία των Κ16 και μεγαλφτεροι, εφόςον καταταγοφν 
ςτθν 3αδα των «ΡΟΛΥΤΙΜΟΤΕΩΝ ΑΘΛΘΤΩΝ» του ΑΣ ΘΓΑΣ. 

8. Απαλλάςςεται τθσ ςυνδρομισ ακλθτισ που αγωνίηεται και προςφζρει ςε αξιολογοφμενουσ αγϊνεσ 
για πάνω από 5 ζτθ (από τθν κατθγορία Κ16 και πάνω). Ο Τ.Δ. προτείνει και το Δ.Σ. αποφαςίηει κατά 
περίπτωςθ. 

9. Ζχουν ζκπτωςθ (40%) ι (20%) ςτθν ετιςια ςυνδρομι οι ακλθτζσ Κ16 και μεγαλφτεροι, που τθν προ-
θγοφμενθ χρονιά βακμολογικθκαν ςε “αξιολογοφμενουσ αγϊνεσ”. Το κριτιριο (ςφνολο των βακ-
μϊν) για να δικαιοφνται τθ μία ι τθν άλλθ ζκπτωςθ, προτείνεται από τον Τ.Δ. με τθ λιξθ τθσ αγωνι-
ςτικισ περιόδου (τον Ιοφλιο) και το Δ.Σ. αποφαςίηει. 

 

ΑΠΟΤΙΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΗ ΚΑΙ ΤΝΔΡΟΜΗ 

1. ΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ: 

A. ΑΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΟΤΝ : 
i)  π.χ. «κα λείψω (Χ) μινεσ»: Δεν πλθρϊνουν όςο κα λείπουν, ςυνεχίηουν να πλθρϊνουν από 
τθν θμζρα που κα ξανάρκουν, χωρίσ νζα εγγραφι.  
ii)  “Ειδοποιϊ” ςθμαίνει ότι ενθμερϊνω εγγράφωσ τον προπονθτι μου ι τον Τ.Δ. (και ςε εξαιρε-
τικζσ περιπτϊςεισ ξαφνικισ αποχισ (τραυματιςμϊν ι ιατρικϊν λόγων) προφορικά και αποδει-
κνφεται από το «ςχόλιο» ςτο όνομα του ακλθτι, ςτθ ςυγκεντρωτικι λίςτα των ακλθτϊν.  
iii)   Είναι υποχρζωςθ των προπονθτϊν να ενθμερϊνουν τον Τ.Δ. και να ελζγχουν εάν «το ςχόλι-
ο» τθσ δικαιολογθμζνθσ απουςίασ περάςτθκε και από πότε, ςτθ μερίδα του ακλθτι τουσ.  

B. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΟΤΝ : 
i) Εάν λείψουν μζχρι δφο (2) μινεσ χωρίσ να ειδοποιιςουν και επανζλκουν, πλθρϊνουν τουσ 
μινεσ που ζλειπαν κανονικά.  
ii) Εάν διακόψουν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα (2 μινεσ και πάνω) και επανζλκουν, δεν πλθρϊ-
νουν τουσ μινεσ που ζλειπαν αλλά πλθρϊνουν ξανά εγγραφι.  

2. ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ρυκμίηονται από τον υπεφκυνο του τμιματοσ ι τον τεχνικό διευκυντι.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΕΞΟΔΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΑΓΩΝΕ  

1. Ο ςφλλογοσ αναλαμβάνει να καλφψει τα ζξοδα των ακλθτϊν που ςυμμετζχουν ςε πανελλινια πρω-
τακλιματα, εφόςον ζχουν τα προβλεπόμενα όρια πρόκριςθσ από το ΣΕΓΑΣ και τα οικονομικά του 
ςυλλόγου το επιτρζπουν. 

2. Ακλθτζσ χωρίσ τα όρια, αλλά πολφ κοντά ςε αυτά, μποροφν να δθλωκοφν ςε πανελλινια πρωτα-
κλιματα, εφόςον θ προκιρυξθ το επιτρζπει, μετά από τθν ζγκριςθ του τεχνικοφ διευκυντι, με τον 
όρο να καλφψουν μζροσ των εξόδων τουσ. 

3. Ο ςφλλογοσ κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ ςυμμετο-
χισ των ακλθτϊν των αγωνιςτικϊν ομάδων ςε επίςθμεσ διοργανϊςεισ.  

4. Ακλθτζσ με επιδόςεισ που βρίςκονται μακριά από τα όρια, μποροφν να δθλωκοφν, εφόςον θ προ-
κιρυξθ το επιτρζπει, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του τεχνικοφ διευκυντι για διάφορουσ λόγουσ (π.χ. για 
τθν απόκτθςθ εμπειριϊν πολλά υποςχόμενων ακλθτϊν), με τον όρο να καλφψουν μζροσ ι εξολο-
κλιρου τα ζξοδά τουσ. Ο τεχνικόσ διευκυντισ ειςθγείται κατά περίπτωςθ και το Δ.Σ. αποφαςίηει. 
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5. Σε περιπτϊςεισ προπονθτϊν, γονζων ι και φίλων του ςυλλόγου, που βοθκοφν ςτθ μετακίνθςθ των 
ακλθτϊν για αγϊνεσ π.χ. με το Ι.Χ. τουσ, ο ςφλλογοσ υποχρεοφται, μαηί με τισ ευχαριςτίεσ του, να 
τουσ καταβάλει τουλάχιςτον τα βαςικά ζξοδα μετακίνθςθσ (βενηίνεσ και διόδια). 

6. Ρροπονθτισ ι παράγοντασ που ταξιδεφει με δικό του μζςο (ενϊ ο ςφλλογοσ ζχει ρυκμίςει διαφο-
ρετικά τθ μετακίνθςθ π.χ. λεωφορείο, τρζνο, άλλο Ι.Χ.), ταξιδεφει με δικά του ζξοδα. 

7. Γενικά ςτισ μετακινιςεισ (όταν γίνονται με Ι.Χ.) κα πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε οι ακλθτζσ, 
οι  προπονθτζσ και οι ςυνοδοί να μετακινοφνται με όςο το δυνατόν μικρότερο αρικμό αυτοκινιτων.  

8. Ο ςφλλογοσ καλφπτει οικονομικά τουσ προπονθτζσ και τουσ ακλθτζσ τουσ για να ςυμμετζχουν ςε 
αγϊνεσ εκτόσ Θεςςαλονίκθσ όταν οι αγωνιςτικζσ ςυνκικεσ το απαιτοφν (π.χ. για να πιάςουν όρια 
πανελλθνίων αγϊνων ι για επίτευξθ υψθλισ επίδοςθσ).  

9. Θ ςυμμετοχι ςε αγϊνεσ ςτισ γφρω πόλεισ, χωρίσ να αιτιολογείται “προπονθτικά” ι χωρίσ τθ ςυναί-
νεςθ του Τ.Δ. (π.χ. υπάρχουν αγϊνεσ ςτθ Θεςςαλονίκθ και οι ςυμμετζχοντεσ κζλουν να αγωνιςτοφν 
ςτθν Καβάλα), γίνεται με ίδια ζξοδα των ςυμμετεχόντων. 

10. Σε πανελλινιουσ αγϊνεσ αρχθγόσ τθσ «αποςτολισ» μπορεί να είναι: Μζλοσ τθσ διοίκθςθσ, ο τεχνι-
κόσ διευκυντισ ι προπονθτισ των ακλθτϊν που αγωνίηονται. 

11. Επιτρζπεται ςτουσ γονείσ-κθδεμόνεσ να ςυνοδεφουν τθν «αποςτολι» ςε αγϊνεσ για να καμαρϊ-
ςουν τα παιδιά τουσ, αλλά φροντίηουν οι ίδιοι για τθ μετακίνθςθ και διαμονι τουσ χωρίσ να μετα-
φζρουν το πρόβλθμα ςτον αρχθγό τθσ αποςτολισ. Εφόςον ο ςφλλογοσ φτάςει ςε ςθμείο οι ςυμμε-
τζχοντεσ ςτουσ αγϊνεσ να είναι τόςοι που να δικαιολογείται θ μετακίνθςθ με λεωφορείο, τότε ταξι-
δεφουν με το λεωφορείο και οι γονείσ και οι υποςτθρικτζσ του ςυλλόγου (ςε ςτυλ εκδρομισ) καλφ-
πτοντασ όμωσ τα ζξοδα που τουσ αναλογοφν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΧΟΡΗΓΟΙ 

Ο ΑΣ ΘΓΑΣ κακιερϊνει τρεισ βακμίδεσ χορθγϊν.  
I. Τον «Επίςθμο χορθγό», τον «Κφριο χορθγό» και τον «Ρρομθκευτι χορθγό». 

II. Οι χορθγοί του ΑΣ ΘΓΑΣ μποροφν  να αιςκάνονται υπεριφανοι γιατί με τθν παντόσ είδουσ 
ςτιριξθ του ςυλλόγου «προςφζρουν» ςτα παιδιά και ςτθν κοινωνία, μζςα από τον εραςιτεχνι-
κό ακλθτιςμό.  

III. Το επαγγελματικό πεδίο του χορθγοφ κα πρζπει να ςυμβαδίηει με τθ φιλοςοφία και τισ Αρχζσ 
του ΑΣ ΘΓΑΣ. Για ειδικζσ περιπτϊςεισ επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων, αυτϊν που επικυμοφν 
να γίνουν χορθγοί, αποφαςίηει το Δ.Σ. κατά περίπτωςθ. 

IV. Ομοίωσ, για τισ διαφθμίςεισ μζςα από τθν θλεκτρονικι ςελίδα του ςυλλόγου, για ειδικζσ περι-
πτϊςεισ επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων, αποφαςίηει το Δ.Σ. κατά περίπτωςθ. 

 

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ  ΣΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ 

Ο Σφλλογοσ «ανταποδίδει» ςτουσ χορθγοφσ τθν όποια βοικεια, με ποικίλουσ τρόπουσ. 
 

Α.   ΕΠΙΗΜΟ  ΧΟΡΗΓΟ 

1. Θα υπάρχει αποκλειςτικότθτα του «Επίςθμου Χορθγοφ».  
2. Το φψοσ τθσ χορθγίασ κακορίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςε ετιςια βάςθ, εκτόσ εάν κα-

ταςτεί δυνατι διετισ, τριετισ  ςυμφωνία με κάποιο χορθγό. 
3. Ο «Επίςθμοσ χορθγόσ» κα πρζπει να ςτθρίηει το ςφλλογο τουλάχιςτον με το ποςό που κακορί-

ηει το Δ.Σ.. Το φψοσ τθσ ετιςιασ, διετοφσ ι τριετοφσ χορθγίασ αποφαςίηεται από το Δ.Σ. ζξι (6) 
μινεσ πριν τθ λιξθ τθσ τρζχουςασ χορθγίασ και εάν χρειαςτεί επαναπροςδιορίηεται κατά τθν 
περίοδο των τελικϊν διαπραγματεφςεων με τουσ υποψιφιουσ χορθγοφσ. 
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ΟΙ ΠΑΡΟΧΕ ΣΟΝ ΕΠΙΗΜΟ ΧΟΡΗΓΟ 

1. Ρροβολι του λογότυπου του «Επίςθμου Χορθγοφ», ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του ςυλλόγου 
www.asrigas.gr ςε ετιςια βάςθ, θ οποία ενθμερϊνεται κακθμερινά και ζχει μεγάλθ επιςκεψιμό-
τθτα.  

2. Ρροβολι του λογότυπου του «Επίςθμου Χορθγοφ»: 
i. Στθν αγωνιςτικι ςτολι των ακλθτϊν.  

ii. Στα νζα μπλουηάκια προπόνθςθσ, που παραχωροφνται ςε όλουσ τουσ ακλθτζσ, τουσ προπο-
νθτζσ, τουσ γονείσ των ακλθτϊν και τουσ φίλουσ του ςυλλόγου (είτε δωρεάν κατά τθν εγ-
γραφι είτε με ζνα ςυμβολικό ποςό ςτθ ςυνζχεια).  

iii. Στισ φόρμεσ του ςυλλόγου (εάν και εφόςον παραγγελκοφν κατά τα ζτθ τθσ χορθγίασ). Τισ 
φόρμεσ φοροφν ακλθτζσ, προπονθτζσ, γονείσ των ακλθτϊν και φίλοι του ςυλλόγου. 

iv. Σε επίςθμα ζγραφα του ςυλλόγου που ςχετίηονται με τουσ αγϊνεσ που διοργανϊνει ο ςφλ-
λογοσ. 

v. Στο θμερολόγιο «Α.Σ. ΘΓΑΣ» (ςτισ μπροςτινζσ ςελίδεσ). 
3. Ο «Επίςθμοσ χορθγόσ» ειςθγείται ςτο Δ.Σ. του ςυλλόγου, τον τρόπο προβολισ του ςτουσ αγϊνεσ 

που διοργανϊνει ο ςφλλογοσ και το Δ.Σ. αποφαςίηει.  
4. Ο «Επίςθμοσ χορθγόσ» διατθρεί το δικαίωμα παροχισ ειδϊν ζνδυςθσ ι αξεςουάρ (καπζλα, τςά-

ντεσ, ςτυλό, κ.α.), με το «ειδικό ςιμα» του ςυλλόγου και τον διαφθμιςτικό λογότυπο του χορθ-
γοφ, τα οποία προςφζρει δωρεάν ςτουσ ακλθτζσ του ςυλλόγου (εκτόσ χορθγίασ).  

5. Ο λογότυποσ του «Επίςθμου χορθγοφ» και το «ειδικό ςιμα» του ΑΣ ΘΓΑΣ κα εμφανίηονται 
«μαηί», ςε οτιδιποτε προςφζρουν οι «Κφριοι» ι οι «Ρρομθκευτζσ» χορθγοί. (Για τθ κζςθ του 
λογότυπου του «Κφριου» ι του «Ρρομθκευτι» χορθγοφ, αποφαςίηει το Δ.Σ. του ςυλλόγου). 
 

Η ΑΝΑΝΕΩΗ ΣΗ ΕΠΙΗΜΗ ΧΟΡΗΓΙΑ  

Θ ανανζωςθ τθσ «Επίςθμθσ» Χορθγίασ, για το ζτοσ που ακολουκεί, πρζπει να γίνεται το αργότερο 
μζχρι και τθν 15θ Νοεμβρίου. (Οι Χορθγοί πρζπει να οριςτικοποιοφνται πριν τθν εκτφπωςθ των θμε-
ρολογίων).  

 
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΕΠΙΗΜΟΤ ΧΟΡΗΓΟΤ 

Στθν περίπτωςθ που κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για τθν «Επίςθμθ χορθγία» και νζοι υποψιφιοι, ο 
ΑΣ ΘΓΑΣ τιμϊντασ τθ βοικεια των διατελεςάντων χορθγϊν κακορίηει ότι: 
1. Τον πρϊτο λόγο ζχει πάντα, ο τελευταίοσ χορθγόσ. 
2. Ζπονται οι διατελζςαντεσ χορθγοί.  
3. Ακολουκεί ο «νζοσ» χορθγόσ. 

 
 

Β.   ΚΤΡΙΟ ΧΟΡΗΓΟ 

1. Θα είναι το πολφ τρεισ (3) από διαφορετικζσ εμπορικζσ και επιχειρθςιακζσ δραςτθριότθτεσ (δι-
αφορετικζσ από αυτι του Επίςθμου χορθγοφ). 

2. Ο «Κφριοσ χορθγόσ» του ςυλλόγου κα πρζπει να ςτθρίηει το ςφλλογο με το ποςό (το οποίο κα-
κορίηει το Δ.Σ. για κάκε ζτοσ). 

 
ΟΙ ΠΑΡΟΧΕ ΣΟΝ ΚΤΡΙΟ ΧΟΡΗΓΟ 

1. Ρροβολι του λογότυπου του «Κφριου χορθγοφ», ςε ετιςια βάςθ ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του 
ςυλλόγου (www.asrigas.gr). 

2. Ρροβολι του λογότυπου, ςε ειδικι ςελίδα ςτο θμερολόγιο «Α.Σ. ΘΓΑΣ». 
3. Ρροβολι του λογότυπου ςε ζγγραφα τθσ διοργάνωςθσ αγϊνων από το ςφλλογο. 

http://www.asrigas.gr/
http://www.asrigas.gr/
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4. Οι «Κφριοι χορθγοί» διατθροφν το δικαίωμα προςφοράσ ειδϊν ζνδυςθσ ι αξεςουάρ (καπζλα, 
τςάντεσ κ.α.), με το λογότυπο του «Επίςθμου χορθγοφ», το «ςιμα του ςυλλόγου» και το λογό-
τυπό τουσ, τα οποία κα δίνονται δωρεάν ςτουσ ακλθτζσ του ςυλλόγου. (Οι λεπτομζρειεσ κακο-
ρίηονται ςε ςυνεργαςία με το ςφλλογο). 

 
 

Γ.   ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΧΟΡΗΓΟ 

1. Θ χορθγία του Ρρομθκευτι Χορθγοφ κα είναι «ςε είδοσ» (προϊόντοσ ι υπθρεςίασ), ςε παντόσ 
είδουσ εκδθλϊςεισ του ΑΣ ΘΓΑΣ (ςε ςυνεννόθςθ με το ςφλλογο). 

2. Οι «Ρρομθκευτισ Χορθγόσ» διατθρεί το δικαίωμα προςφοράσ ειδϊν ζνδυςθσ ι αξεςουάρ (κα-
πζλα, τςάντεσ κ.α.), με το λογότυπο του «Επίςθμου χορθγοφ», των “Κυρίων χορθγϊν”, το «ςι-
μα του ςυλλόγου» και το λογότυπό του, τα οποία κα δίνονται δωρεάν ςτουσ ακλθτζσ του ςυλ-
λόγου. (Οι λεπτομζρειεσ κακορίηονται ςε ςυνεργαςία με το ςφλλογο.) 

 
ΟΙ ΠΑΡΟΧΕ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΧΟΡΗΓΟ 

1. Ρροβολι του λογότυπου ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα (www.asrigas.gr) του ςυλλόγου για τθ ςυ-
γκεκριμζνθ εκδιλωςθ. 

2. Ρροβολι του λογότυπου ςε ζγγραφα τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκδιλωςθσ (εάν θ φφςθ τθσ εκδιλω-
ςθσ το επιτρζπει). 

3. Ρροβολι του λογότυπου του «Ρρομθκευτι χορθγοφ» ςτθ ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ, με τον κα-
ταλλθλότερο τρόπο. 

 
 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ' 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ ΚΤΡΩΕΙ 
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ ΚΤΡΩΕΙ - ΓΕΝΙΚΑ  

Μζλοσ του ςυλλόγου, ακλθτισ, προπονθτισ, ο οποίοσ παραβαίνει τισ απορρζουςεσ από τον παρόντα 
κανονιςμό υποχρεϊςεισ του, τιμωρείται ανάλογα με τθν βαρφτθτα του παραπτϊματοσ μετά από ζγ-
γραφθ κλιςθ ςε απολογία από το Δ.Σ., με τισ παρακάτω ποινζσ:  

α. Ρροφορικι παρατιρθςθ. 
β. Ρροφορικι επίπλθξθ- προειδοποίθςθ  
γ. Ζγγραφθ παρατιρθςθ. 
δ. Ζγγραφθ επίπλθξθ- προειδοποίθςθ. 
ε. Αποκλειςμόσ από προπονιςεισ και ειςόδου ςτουσ χϊρουσ του ςωματείου 
  για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα (ζωσ και ζνα χρόνο). 
ςτ. Αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι ςε αγϊνεσ και εκδθλϊςεισ του ςωματείου 
  για διάςτθμα (ζωσ και δφο χρόνια). 
η. Ιςόβιοσ αποκλειςμόσ και διαγραφι από το ςφλλογο. 

 

 

http://www.asrigas.gr/
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ΑΡΘΡΟ 27 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΗΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΤΙΑ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ:  

Αποτελείται από τον αντιπρόεδρο, τον γενικό αρχθγό και τον τεχνικό διευκυντι.  

Θ Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή επιβάλλει τισ παρακάτω ποινζσ.  
α.    Ρροφορικι παρατιρθςθ. 
β.    Ρροφορικι επίπλθξθ- προειδοποίθςθ  
γ.    Ζγγραφθ παρατιρθςθ. 
δ.    Ζγγραφθ επίπλθξθ- προειδοποίθςθ. 
ε.    Αποκλειςμόσ από προπονιςεισ και ειςόδου ςτουσ χϊρουσ του  
       ςωματείου για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα (ζωσ και ζνα χρόνο). 

 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ:  

Αποτελείται από τα μζλθ του Δ.Σ. του ΑΣ ΘΓΑΣ. 

Θ Δευτεροβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή επιβάλλει τισ παρακάτω ποινζσ.  
α.    Αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι ςε αγϊνεσ και εκδθλϊςεισ του  
        ςωματείου για διάςτθμα (ζωσ και δφο χρόνια). 
β.    Ιςόβιοσ αποκλειςμόσ και διαγραφι από το ςφλλογο.  (Θ ποινι αυτι 
       πρζπει να εγκρικεί και από τθ Γενικι Συνζλευςθ). 

 

 

ΑΡΘΡΟ  28 

ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΠΙΤΡΟΤΝ ΣΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕ ΠΟΙΝΕ 

Για τα παρακάτω παραπτϊματα επιβάλλονται οι ακόλουκεσ ποινζσ, ςε ςυνδυαςμό πάντοτε με τισ δια-
τάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά: 

 
ΠΟΙΝΕ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   I 

α.     Αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι ςε αγϊνεσ και εκδθλϊςεισ του ςωματείου για 
  διάςτθμα (ζωσ και δφο χρόνια). 
β.      Ιςόβιοσ αποκλειςμόσ και διαγραφι από το ςφλλογο. 

ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ 
1. Καταδίκθ για αξιόποινεσ πράξεισ. 
2. Δυςφιμιςθ του ΑΣ ΘΓΑΣ με ζργα ι πράξεισ που αντιβαίνουν προσ τισ ςτοιχειϊδεισ αρχζσ τθσ αξιο-

πρζπειασ, θκικισ κι εντιμότθτασ. 
3. Χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν. 
4. Για κάκε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται ςτο παρόν άρκρο και κρίνει το Δ.Σ. του ΑΣ ΘΓΑΣ ότι 

πρζπει να επιβλθκεί θ παραπάνω ποινι, λαμβάνοντασ υπ' όψιν το είδοσ και τθ ςοβαρότθτα του 
παραπτϊματοσ. 

 
ΠΟΙΝΕ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   II 

α.      Ζγγραφθ επίπλθξθ- προειδοποίθςθ. 
β.      Αποκλειςμόσ από προπονιςεισ και ειςόδου ςτουσ χϊρουσ του ςωματείου για  
           οριςμζνο χρονικό διάςτθμα (ζωσ και ζνα χρόνο). 
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ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ 
1. Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά προσ τουσ φιλάκλουσ κατά τθ διεξαγωγι αγϊνων. 
2. Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά προσ το ςϊμα των κριτϊν. 
3. Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά προσ τουσ αντιπάλουσ. 
4. Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά προσ τουσ ςυνακλθτζσ. 
5. Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά προσ τθ Διοίκθςθ, Τεχνικι ι Ιατρικι ομάδα. 
6. Δυςφιμιςθ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ Τεχνικισ ομάδασ με δθλϊςεισ ςτα ΜΜΕ και δίκτυα κοινωνικισ δι-

κτφωςθσ. 
7. Μθ τιρθςθ οδθγιϊν τθσ Τεχνικισ ομάδασ. 
8. Άλλα παραπτϊματα που αναφζρονται ςτθν θκικι και αξιοπρζπεια, τόςο μζςα ςτο ςφλλογο όςο κι 

ζξω απ' αυτόν. 
9. Αντικοινωνικι ςυμπεριφορά και δθμιουργία επειςοδίων. 
10. Συμμετοχι χωρίσ άδεια του ςυλλόγου ςε αγϊνεσ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό. 
11. Για κάκε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται ςτο παρόν άρκρο και κρίνει το αρμόδιο όργανο ότι πρζ-

πει να επιβλθκεί κάποια από τισ παραπάνω ποινζσ. 
 

ΠΟΙΝΕ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ III 
α. Ρροφορικι παρατιρθςθ. 
β. Ρροφορικι επίπλθξθ- προειδοποίθςθ  
γ. Ζγγραφθ παρατιρθςθ. 

ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ 
1. Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ι μθ προςζλευςθ ςτον αγωνιςτικό χϊρο για οποιοδιποτε αγϊνα.  
2. Κακυςτζρθςθ προςζλευςθσ ς' οποιοδιποτε ςθμείο ςυνάντθςθσ για τθ μετακίνθςθ τθσ ομάδασ. 
3. Μθ τιρθςθ των τεχνικϊν οδθγιϊν κατά τθν προπόνθςθ και τον αγϊνα. 
4. Κάκε άλλθ παράβαςθ που επιςφρει από το χαρακτιρα τθσ τισ παραπάνω ποινζσ. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 
Για περιςςότερα του ενόσ παραπτϊματα μπορεί να επιβλθκοφν περιςςότερεσ ποινζσ ςτον ίδιο ακλθτι 
ζςτω και αν αυτά ζγιναν με μία πράξθ. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζϋ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ  ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
 
 
ΚΩΔΙΚΑ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

1. Οι επιθυμητζσ ςυμπεριφορζσ κεωροφνται ωφζλιμεσ για το ςωματείο, αποτελοφν τθν προςδοκία 
μίασ κοινισ ςυνιςταμζνθσ από όλα τα ςτελζχθ και αναμζνεται να εφαρμόηονται από όλουσ.  

2. Οι αποδοκιμαςτζεσ ςυμπεριφορζσ κεωροφνται βλαπτικζσ για το ςωματείο και ακόμθ και αν δεν εί-
ναι νομικά τιμωρθτζεσ κα οδθγοφν όςουσ τισ ακολουκοφν ςτθν άμεςθ απαλλαγι των κακθκόντων 
τουσ, ςτθν ενθμζρωςθ του Δ.Σ. και ςτθ ςυνζχεια τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ με το ερϊτθμα τθσ δια-
γραφισ, εφόςον πρόκειται για μζλοσ. 

 
ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΑ  

1. Να κακιερϊςει και να διατθριςει υψθλά πρότυπα ςυμπεριφοράσ και λειτουργίασ για τα διοικθτικά 
ςτελζχθ, τουσ προπονθτζσ του γονείσ - κθδεμόνεσ και τουσ ακλθτζσ του ςωματείου.  

2. Να ενθμερϊςει όςουσ ςυνεργάηονται μαηί τουσ για τα πρότυπα αυτά.  
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ΑΡΘΡΟ 29 

ΚΩΔΙΚΑ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΕΛΕΧΟ  

1. Με τον όρο διοικθτικό ςτζλεχοσ νοείται μζλοσ του ςωματείου, ςτο οποίο κεςμικά ζχουν ανατεκεί 
κακικοντα και ανάλογα με αυτά ζχει αρμοδιότθτεσ, ευκφνεσ, εξουςίεσ, δικαιϊματα και υποχρεϊ-
ςεισ ςτθ διοίκθςθ του τμιματοσ όπου προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του.  

2. Για να κεωρθκεί κάποιοσ διοικθτικό ςτζλεχοσ ςτον ΑΣ ΘΓΑΣ κα πρζπει να είναι μζλοσ του και να 
μετζχει ςτθ «λιψθ των αποφάςεων» ι να του ζχει ανατεκεί θ υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνου ζργου 
από τθ διοίκθςθ.  

3. Οι παρζχοντεσ ζμμιςκεσ υπθρεςίεσ ςτο ςωματείο, χωρίσ να είναι μζλθ του, δεν είναι διοικθτικά 
ςτελζχθ του αλλά υπάλλθλοι.  

 
Αξίεσ που πρεςβεφουν τα διοικητικά ςτελζχη και εμπνζουν το ζργο τουσ.  

1) Ακεραιότθτα  

2) Αυτοπεικαρχία  
3) Οργάνωςθ  
4) Ομαδικότθτα  
5) Σεβαςμόσ  
6) Υγεία  
7) Εργατικότθτα  
8) Μεκοδικότθτα  
9) Ρροςπάκεια  

10) Τίμιοσ ανταγωνιςμόσ (Fair play)  
11) Υπευκυνότθτα ςτισ αρμοδιότθτεσ  
12) Εμπιςτοςφνθ  
13) Εμπιςτευτικότθτα  
 

ΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΕ - ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΕΛΕΧΟΤ 

Το διοικθτικό ςτζλεχοσ του ΑΣ ΘΓΑΣ:  
1. Σζβεται τα δικαιϊματα, τθν αξιοπρζπεια και τον κόπο κάκε ανκρϊπου.  

2. Επιβραβεφει δθμόςια και επικρίνει ιδιαιτζρωσ.  
3. Αναγνωρίηει ότι ο ακλθτισ είναι το κφριο ενδιαφζρον του ςωματείου και κζτει τθν αςφάλειά του 

ωσ πρωταρχικό μζλθμα.  

4. Επιδεικνφει ενδιαφζρον και φροντίηει όλουσ τουσ ακλθτζσ, ειδικά όςουσ είναι αδφναμοι, άρρωςτοι 
ι τραυματίεσ.  

5. Αναγνωρίηει ότι όλοι όςοι επθρεάηονται από το ςφνολο των δραςτθριοτιτων του ςωματείου (ακλθ-
τζσ, προπονθτζσ, γονείσ, διοικθτικά ςτελζχθ, κριτζσ, κλπ.), είναι ςθμαντικοί για τθν καλι λειτουργία 
του, τουσ ςζβεται και ςυνεργάηεται μαηί τουσ με τον καλφτερο δυνατό τρόπο.  

6. Αποφαςίηει αμερόλθπτα, αντικειμενικά με βάςθ τθ κοινι λογικι, τα κεςμικά κείμενα και με γνϊμο-
να το καλό των ακλθτϊν και του ςωματείου.  

7. Αναλαμβάνει τθν ευκφνθ των επιλογϊν του, οι οποίεσ πρζπει να είναι ςτο πλαίςιο των ςτόχων και 
τθσ θκικισ του ςυλλόγου.  

8. Εντοπίηει παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ (π.χ., κζματα ρατςιςμοφ, παρενοχλιςεων, bulling, κλπ.) μετα-
ξφ των ακλθτϊν και επιβάλει τον αμοιβαίο ςεβαςμό.  

9. Υποςτθρίηει το «ευ αγωνίηεςκαι» (fair play) ζναντι τθσ «επικράτθςθσ με οποιοδιποτε κόςτοσ».  

10. Τονίηει -όποτε είναι απαραίτθτο- αν οι δθλϊςεισ του απθχοφν «προςωπικζσ απόψεισ» ι ζχουν κε-
ςμικό χαρακτιρα.  
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11. Διακρίνει τα λεπτά όρια τθσ φιλικισ ςχζςθσ από τισ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με τουσ προπονθτζσ και 
ακλθτζσ.  

12. Αποφεφγει να μεταφζρει παιδιά με ιδιωτικό μζςο μεταφοράσ και οπωςδιποτε δεν μεταφζρει ποτζ 
ανιλικο μόνο του (εκτόσ αν είναι ςυγγενικό του πρόςωπο, υπάρχει ςυναίνεςθ του γονζα - κθδεμό-
να του ανθλίκου ι αν υπάρχει επείγουςα ανάγκθ).  

13. Εφόςον μεταφζρει ανιλικουσ με αυτοκίνθτο βεβαιϊνεται ότι φοροφν ηϊνεσ αςφαλείασ.  

14. Επικοινωνεί και ενθμερϊνει τουσ ανιλικουσ ακλθτζσ μζςω των γονζων ι κθδεμόνων τουσ.  

15. Ενθμερϊνει χωρίσ κακυςτζρθςθ τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ για τυχόν προβλιματα που εντοπίηονται, 
ειδικά ςε ςχζςθ με αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά των ακλθτϊν.  

16. Εποπτεφει -με διακριτικότθτα- τουσ ακλθτζσ ςε περίπτωςθ που θ αποςτολι τθσ ομάδασ διανυκτε-
ρεφει εκτόσ ζδρασ.  

 

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΕΕ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΕ - ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΕΛΕΧΟΤ 

Σο διοικητικό ςτζλεχοσ του Α ΡΗΓΑ:  
1. Δεν εμφανίηεται ςε κατάςταςθ μζκθσ ςε προπονιςεισ, αγϊνεσ ι αποςτολζσ.  

2. Δεν κάνει χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν.  

3. Δεν βρίηει μζςα ι ζξω από τουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ. 

4. Δεν παρεμβαίνει ςτισ επιλογζσ των προπονθτϊν αλλά μεταφζρει ςτον Τ.Δ. ι ςτο Δ.Σ. επιλογζσ που 
κρίνει αντίκετεσ με τθν φιλοςοφία του ςυλλόγου.  

5. Δεν επικοινωνεί ςε προςωπικό επίπεδο με ανιλικουσ ακλθτζσ με οποιονδιποτε τρόπο εκτόσ εάν 
ςυνδζονται με ςυγγζνεια ι οικογενειακι φιλία. 

6. Δεν προςφζρει πρϊτεσ βοικειεσ αν δεν είναι ειδικά εκπαιδευμζνοσ για αυτό. 
7. Δεν προβαίνει ςε δθμόςια κριτικι για κανζναν και ιδιαίτερα για ςυναδζλφουσ του. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ  ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΓΟΝΕΩΝ 

Το ςπουδαιότερο ςτοιχείο ι ο κυριότεροσ ςτόχοσ τθσ ακλθτικισ δραςτθριότθτασ ενόσ παιδιοφ πρζπει 
να είναι θ ψυχαγωγία (με τθν ζννοια τθσ αγωγισ τθσ ψυχισ), η ευχαρίςτηςη, θ διαςκζδαςη και η ικα-
νοποίηςή του ςτθν προπόνθςθ και τουσ αγϊνεσ και όχι το αποτζλεςμα - επίδοςθ. Ζτςι κα αγαπιςει τον 
ακλθτιςμό και κα αποτελζςει κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ του για όλθ του τθ ηωι. 
1. Οι γονείσ πρζπει να είναι ενιμεροι για τουσ ςτόχουσ του ςυλλόγου, το καταςτατικό και τον εςωτε-

ρικό κανονιςμό λειτουργίασ των τμθμάτων του και να τα ακολουκοφν.  
2. Συνιςτάται, ςτουσ γονείσ των ακλθτϊν του ΑΣ ΘΓΑΣ, να επιδιϊκουν τουλάχιςτον μια φορά το τρί-

μθνο ατομικι ςυνάντθςθ με τον υπεφκυνο προπονθτι, για κζματα που αφοροφν το παιδί τουσ και 
το ςφλλογο. Θ ςωςτι ςυνεργαςία γονζα και προπονθτι ζχει τα καλφτερα αποτελζςματα ςτθ δια-
παιδαγϊγθςθ και εκγφμναςθ των παιδιϊν. 

3. Φροντίηουν για τθν τακτοποίθςθ των οικονομικϊν τουσ υποχρεϊςεων προσ το ςφλλογο.  Θ ετιςια 
ςυνδρομι μπορεί να καταβάλλεται όπωσ ορίηει το (άρκρο 23) του παρόντοσ κανονιςμοφ και κακο-
ρίηεται τον Ιοφνιο ι ςτθν αρχι κάκε αγωνιςτικισ χρονιάσ (το Σεπτζμβριο). 

 
ΣΑ «ΠΡΕΠΕΙ» ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΝΟΨΙΗΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΘΣ:  

1. Δϊςτε ςτο παιδί ςασ πολλζσ ευκαιρίεσ να γνωρίςει διάφορα ακλιματα και υποςτθρίξτε τθν επιλογι 
του, ακόμθ και αν αυτι δεν είναι θ δικι ςασ.  

2. Διδάξετε ςτο παιδί ςασ να ςζβεται τον προπονθτι του, δείχνοντασ πρϊτα εςείσ ςεβαςμό ςε αυτόν. 
Είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν πρόοδο και τισ επιδόςεισ του παιδιοφ θ εμπιςτοςφνθ ςτισ ςυμβου-
λζσ και τισ οδθγίεσ του προπονθτι του.  
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3. Αφιςτε το παιδί ςασ να κάνει τα δικά του λάκθ και να μάκει από αυτά. Πταν κάνει ζνα λάκοσ ρω-
τιςτε το τι νομίηει ότι κα μποροφςε να γίνει διαφορετικά, τι ζμακε από τθν εμπειρία αυτι και εάν 
κα επικυμοφςε οποιοδιποτε ςχόλιο από εςάσ. 

4. Διδάξετε ςτα παιδιά ςασ ότι, τόςο ςτον ακλθτικό ςτίβο, όςο και ςτο “ςτίβο τθσ ηωισ” ανταγωνιηό-
μαςτε πάντα τον ίδιο μασ το εαυτό, προςπακϊντασ ςυνεχϊσ να βελτιωνόμαςτε.  Οι άλλοι -ακλθτζσ 
ι μθ- είναι “ςυναγωνιςτζσ” και όχι “ανταγωνιςτζσ” μασ. 

 

ΣΑ «ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ» ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΘΣ:  

1. Μθν προςπακιςετε να ξαναηιςετε τθ δικι ςασ παιδικότθτα μζςα από το παιδί ςασ.  

2. Μθν κατθγορείτε τον εξοπλιςμό, τουσ προπονθτζσ, τουσ ςυνακλθτζσ, τουσ κριτζσ ι ακόμα και τον 
καιρό αν το παιδί ςασ ι θ ομάδα του δε “διακρίνεται”. Κατθγορϊντασ τουσ άλλουσ ςτερείτε από το 
παιδί ςασ τθ δυνατότθτα να δει τι κα μποροφςε να είχε κάνει διαφορετικά και να μάκει από τα λά-
κθ του.  

3. Μθν το πιζηετε πζρα από τισ δυνατότθτζσ του. Ο εξαναγκαςμόσ μπορεί να το οδθγιςει ςτο να χάςει 
τθν αυτοπεποίκθςι του και να ςταματιςει τθν προςπάκειά του. Θ πίεςθ αυτι μπορεί να εκδθλω-
κεί με διαταραχζσ ςτθ διατροφι και τον φπνο.  

4. Μθν περιμζνετε τθν τελειότθτα. Κρατείςτε τισ προςδοκίεσ ςασ ςε λογικά επίπεδα διότι θ ενοχικι 
αντίλθψθ ςτο παιδί είναι καταςτροφικι για τθ ηωι του. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΑΞΙΕ  ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ 

Αξίεσ που πρεςβεφει ο προπονθτισ του ΑΣ ΘΓΑΣ και διδάςκει ςτουσ ακλθτζσ του. 

1) Ειλικρίνεια 
2) Ακεραιότθτα 
3) Αυτοπεικαρχία 
4) Ομαδικότθτα 
5) Σεβαςμόσ 
6) Υπομονι 

7) Επιμονι 
8) Αλτρουιςμόσ 
9) Ευγνωμοςφνθ 
10) Υγεία 
11) Εργατικότθτα 
12) Μεκοδικότθτα 
13) Ρροςπάκεια 

14) Τίμιοσ ανταγωνιςμόσ (fair play)  
15) Υπευκυνότθτα 
16) Εμπιςτοςφνθ 
 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ  ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ 

1. Σζβεται τα δικαιϊματα, τθν αξιοπρζπεια και τον κόπο κάκε ανκρϊπου.  
2. Συμπεριφζρεται ςε όλουσ ιςάξια, ανεξάρτθτα από το φφλο, τθν καταγωγι, τθ κρθςκεία, τθν οικο-

νομικι τουσ κατάςταςθ και τθν πολιτικι τουσ πεποίκθςθ.  
3. Ενδιαφζρεται πρωτίςτωσ για τθν ευθμερία, τθν υγεία και το μζλλον του ακλθτι και κατά δεφτερο 

για τθν επιτυχία του ςτον ακλθτιςμό. 
4. Ραρακολουκεί τθ ςχολικι επίδοςθ των ακλθτϊν και παρεμβαίνει νουκετϊντασ, όταν χρειάηεται. 
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5. Αναπτφςςει τθν αίςκθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ ςτουσ ακλθτζσ του, τουσ οποίουσ ενκαρρφνει να αποδζ-
χονται τθν ευκφνθ των πράξεϊν τουσ ςτθν προπόνθςθ, ςτον αγϊνα και ςτθν κοινωνικι τουσ ηωι.  

6. Είναι υπεφκυνοσ για τον κακοριςμό και τθ διατιρθςθ των ορίων μεταξφ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ και 
τθσ φιλίασ με τουσ ακλθτζσ του.  

7. Εκπζμπει μίαν εικόνα υγείασ, κακαριότθτασ και λειτουργικισ αποδοτικότθτασ.  
8. Επιβραβεφει δθμόςια και επικρίνει ιδιαιτζρωσ. 
9. Αποφεφγει τθ δθμόςια κριτικι προσ όλουσ και ιδιαίτερα τουσ ςυναδζλφουσ του και τα μζλθ τθσ 

διοίκθςθσ.  
10. Δεν αποπνζει καπνό και αλκοόλ τθν ϊρα τθσ προπόνθςθσ και κάκε φορά που βρίςκεται κοντά ςε 

ακλθτζσ (π.χ., όταν ταξιδεφουν μαηί με αυτοκίνθτο για να ςυμμετάςχουν ςε αγϊνεσ ι άλλεσ εκδθ-
λϊςεισ). 

11. Αποφεφγει να μεταφζρει παιδιά με ιδιωτικό μζςο μεταφοράσ και οπωςδιποτε δε μεταφζρει ποτζ 
ανιλικο μόνο του (εκτόσ αν είναι ςυγγενικό του πρόςωπο, υπάρχει ςυναίνεςθ του γονζα - κθδεμό-
να του ανιλικου ι αν υπάρχει επείγουςα ανάγκθ).  

12. Εφόςον μεταφζρει ανιλικουσ με αυτοκίνθτο βεβαιϊνεται ότι φοροφν ηϊνεσ αςφάλειασ.  
13. Ο προπονθτισ δεν επιτρζπει ςτισ ακλιτριζσ του να φοροφν ςτθν προπόνθςθ ροφχα αποκαλυπτικά. 

14. Ο προπονθτισ ςυνειδθτοποιεί πωσ ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ μποροφν να ερμθνευτοφν λάκοσ όχι 
μόνον από τον ακλθτι, αλλά και από άλλουσ (για λόγουσ ηιλειασ, αντιπάκειασ, δυςπιςτίασ,  κλπ.) 
και μποροφν να οδθγιςουν ςε υπαινιγμοφσ, ιςχυριςμοφσ ι ακόμα και κατθγορίεσ ςεξουαλικϊν πα-
ραπτωμάτων.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ  ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΘΛΗΣΩΝ 

Είναι ςθμαντικό οι ακλθτζσ να γνωρίηουν όχι μόνο τουσ γραπτοφσ, αλλά και τουσ άγραφουσ κανόνεσ του 
ακλιματόσ τουσ θ παραβίαςθ των οποίων επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά τουσ. 

 
ΚΑΝΟΝΕ ΑΘΛΗΣΩΝ  

Θ υπακοι ςτον προπονθτι, ο ςεβαςμόσ προσ τουσ ςυνακλθτζσ, αλλά και προσ το χϊρο όπου δραςτθρι-
οποιείται, είναι το τρίπτυχο τθσ «ςωςτισ» ςυμπεριφοράσ του ακλθτι ο οποίοσ ςυνοπτικά οφείλει:  

 
1. Να ςζβεται, να υπακοφει και να ακολουκεί τισ οδθγίεσ και τισ ςυμβουλζσ του προπονθτι του. 

2. Να είναι ειλικρινισ προσ τον προπονθτι του και να ςυηθτάει μαηί του τυχόν απορίεσ ι και  προβλι-
ματα που τον απαςχολοφν. 

3. Να ηθτάει από τον προπονθτι του να του εξθγιςει το κάκε τι που ςχετίηεται με τθν προπόνθςθ, εάν 
δεν το ζχει κατανοιςει.  

4. Να ςζβεται και να αγαπάει το χϊρο που ακλείται, διατθρϊντασ τον πάντα κακαρό.  

5. Να αναλαμβάνει τισ ευκφνεσ του. 

6. Να κζτει ςτόχουσ δφςκολουσ, όχι όμωσ ακατόρκωτουσ.  

7. Να προςπακεί ςυνεχϊσ για το καλφτερο δυνατό προςωπικό του αποτζλεςμα, χωρίσ αυτό να ςθμαί-
νει ότι κα είναι πάντα θ νίκθ. Σθμαςία δεν ζχει τόςο το αποτζλεςμα, όςο θ διαδικαςία μάκθςθσ και 
θ ενεργοποίθςι του για να καταλιξει ςε αυτό. Στθν ιττα προςπακεί να εντοπίςει και να αξιοποιι-
ςει τα κετικά ςτοιχεία που απορρζουν από αυτιν. 

8. Να ςυμπεριφζρεται κόςμια και με ςεβαςμό τθν ϊρα τθσ προπόνθςθσ και του αγϊνα προσ τουσ ςυ-
νακλθτζσ, αντιπάλουσ, προπονθτζσ, κριτζσ, γραμματεία, φιλάκλουσ, γονείσ και κάκε εμπλεκόμενο. 

9. Δεν κάνει αρνθτικι κριτικι ι κοροϊδευτικά ςχόλια και δεν χρθςιμοποιεί άςχθμο λεξιλόγιο και βία 
προσ κάκε εμπλεκόμενο.  

10. Δεν ςυμπεριφζρεται με εγωιςμό και δεν είναι υπερόπτθσ.  
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11. Να ςκζφτεται ςυλλογικά και ενδιαφζρεται για το καλό των ςυνακλθτϊν του.  

12. Να απευκφνεται πρωτίςτωσ ςτον προπονθτι του και ςτθ ςυνζχεια ςτον τεχνικό διευκυντι για οτι-
διποτε ζχει ςχζςθ με τον ίδιο και τθν ομάδα του (π.χ. προβλιματα ςχζςεων με ςυνακλθτζσ, με τον 
προπονθτι του, με γονείσ, με κριτζσ, τραυματιςμοφσ, αρρϊςτιεσ, κεραπείεσ με φάρμακα, ειδικι δι-
ατροφι, ιδιαιτερότθτεσ, ςπουδζσ, εργαςία, κλπ.) 

13. Να τιμά και να εξυψϊνει τουσ ςυνακλθτζσ του με τισ ενζργειεσ και τα λόγια του και να προαςπίηει 
τα ςυμφζροντα του ςυλλόγου. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η 

ΙΧΤ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 
 

ΑΡΘΡΟ 33 

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΙΧΤΟ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

1. Τα κζματα που αφοροφν το προςωπικό που επανδρϊνει τθν τεχνικι, τθν ιατρικι και τθ διοικθτικι 
υπθρεςία του ΑΣ ΘΓΑΣ, ρυκμίηονται ςτισ επιμζρουσ ατομικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ εκάςτου εργα-
ηομζνου. 

2. Για περιπτϊςεισ ι κζματα που δεν προβλζπονται ι δε ρυκμίηονται με τον παρόντα κανονιςμό ζ-
χουν εφαρμογι το καταςτατικό, οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ ακλθτικισ νομοκεςίασ και οι αποφάςεισ 
του Δ.Σ. του ΑΣ ΘΓΑΣ για το προκφψαν εκάςτοτε κζμα. 

3. Θ μθ εφαρμογι οποιαςδιποτε διατάξεωσ του παρόντοσ κανονιςμοφ δεν αποτελεί κατάργθςθ ι πα-
ραίτθςθ απ' αυτιν εκ μζρουσ του ΑΣ ΘΓΑΣ. 

4. Αν για κάποια κζματα που αναφζρονται ςτον παρόντα κανονιςμό ο ΑΣ ΘΓΑΣ ζχει εφαρμόςει ευνο-
ϊκότερα μζτρα από τα προβλεπόμενα για τουσ μιςκωτοφσ, δε δεςμεφεται ςτο μζλλον εξαιτίασ αυ-
τϊν, οφτε δθμιουργείται ζκιμο για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ. 

5. Τα νόμιμα δικαιϊματα του προςωπικοφ δε κίγονται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 34 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΕΣΗΙΩΝ “ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ” ΣΟΤ Ε.Κ. 

1. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο του ΑΣ ΘΓΑΣ αποφαςίηει για τα “ειδικά κζματα” που αναφζρονται ςτον 
παρόντα Κανονιςμό λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ειςθγιςεισ του εκάςτοτε τεχνικοφ διευκυντι του ςυλ-
λόγου.  

2. Οι όποιεσ ετιςιεσ “ειδικζσ ρυκμίςεισ” (φψοσ ςυνδρομισ, ειδικζσ ελαφρφνςεισ, απαλλαγζσ ςυνδρο-
μϊν, ανάκεςθ κακθκόντων ςε προπονθτζσ, ςε μζλθ του Δ.Σ., κ.ά.) ρυκμίηονται με τθ λιξθ τθσ αγω-
νιςτικισ περιόδου, για τθν επόμενθ αγωνιςτικι χρονιά και καταγράφονται ςτο πρακτικό του Δ.Σ. 
του Ιουνίου. Σε περίπτωςθ κωλφματοσ ρυκμίηονται ςτο Δ.Σ. του Σεπτεμβρίου και ζκτοτε αποτελοφν 
μζροσ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ. 

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΟΙ ΕΣΗΙΕ ΕΙΔΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ε.Κ. 

1. Ανακοινϊνονται οι προπονθτζσ των διαφόρων τμθμάτων κακϊσ και οι βοθκοί προπονθτζσ,  υπο-
γράφοντασ ετιςια ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ. 

2. Ανακοινϊνονται οι προπονθτζσ που αναλαμβάνουν το ςυντονιςμό των τμθμάτων (ακαδθμίεσ, προ-
αγωνιςτικό τμιμα και αγωνιςτικι ομάδα). 

3. Ανακοινϊνονται λεπτομερϊσ οι αρμοδιότθτεσ όλων των προπονθτϊν. 
4. Κακορίηονται τα τμιματα των ακλθτϊν, ανάλογα με τθν θλικία, τθν ομάδα αγωνιςμάτων και τα επί 

μζρουσ αγωνίςματα. 
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5. Ανακοινϊνεται το ποςό τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ και όλεσ οι ειδικζσ εκπτϊςεισ ι απαλλαγζσ. 
6. Γίνεται ετιςιοσ προγραμματιςμόσ αγωνιςτικϊν ςτόχων και δράςεων του ςυλλόγου. 
7. Ρρογραμματίηονται αγορζσ οργάνων προπόνθςθσ, προμικεια ιματιςμοφ και διάφορεσ άλλεσ εργα-

ςίεσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 35 

ΟΙ ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ Ε.Κ. 

1. Για τθ γνωςτοποίθςθ, τθν εφαρμογι και τθν τιρθςθ του παρόντοσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ, κατά 
κφριο λόγο υπεφκυνοι είναι ο Γενικόσ Γραμματζασ και ςτθ ςυνζχεια το Δ.Σ. του ΑΣ ΘΓΑΣ. 

2. Ρριν από τθν εγγραφι του ενιλικα ακλθτι ι του ανιλικου (από τον γονζα ι κθδεμόνα του) ι τθν 
ζναρξθ ςυνεργαςίασ (για τουσ προπονθτζσ αλλά και για κάκε εμπλεκόμενο με το ςφλλογο), οι ενδι-
αφερόμενοι ενθμερϊνονται για τον παρόντα κανονιςμό, μζςα από τθν θλεκτρονικι ςελίδα του 
ςυλλόγου.  

3. Θ εγγραφι των “μελϊν” αλλά και των ακλθτϊν ςτο ςφλλογο γίνεται με αίτθςι τουσ ι με αίτθςθ των 
γονζων-κθδεμόνων (για τουσ ανιλικουσ ακλθτζσ), ςτθν οποία ο υπογράφων δθλϊνει ότι ζλαβε 
γνϊςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ, τον οποίο και αποδζχεται.  

4. Ομοίωσ ι ζναρξθ ςυνεργαςίασ των προπονθτϊν και των «ςυνεργατϊν», με το ςφλλογο γίνεται με 
τθν υπογραφι του ανάλογου ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο οι ενδιαφερόμενοι δθλϊνουν ότι ζλαβαν 
γνϊςθ και αποδζχονται τον παρόντα κανονιςμό.  

5. Κάκε ακλθτισ, γονζασ-κθδεμόνασ (για ανθλίκουσ) ι ςυνεργάτθσ του ΑΣ ΘΓΑΣ υποχρεοφται να τθ-
ρεί τα αναφερόμενα ςτον παρόντα κανονιςμό και να επιδιϊκει τθν τιρθςι τουσ, από όλουσ.  

6. Ο ΑΣ ΘΓΑΣ διατθρεί το δικαίωμα τθσ τροποποίθςθσ ι ςυμπλιρωςθσ του παρόντοσ εςωτερικοφ Κα-
νονιςμοφ με ειςιγθςθ του Τεχνικοφ διευκυντι ι των μελϊν του Δ.Σ. και τθν ζγκριςθ των τροπο-
ποιιςεων από τθ Γενικι Συνζλευςι του.  

7. Το ςφνολο των διατάξεων του παρόντοσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ τίκεται υποχρεωτικά ςε “διαβοφ-
λευςθ” από τθ διοίκθςθ του ςωματείου μία φορά το χρόνο (κατά τθ Γενικι Συνζλευςθ του Μαρτί-
ου) και ζκτακτα όταν το ηθτιςουν εγγράφωσ τουλάχιςτον (5 από τα 9)  μζλθ του Δ. Συμβουλίου. 

8. Θ όποια αλλαγι-τροποποίθςθ κοινοποιείται ςτα μζλθ, τουσ ακλθτζσ, τουσ γονείσ- κθδεμόνεσ, τουσ 
ςυνεργάτεσ κακϊσ και ςε κάκε ενδιαφερόμενο, μζςα από τθν θλεκτρονικι ςελίδα του ΑΣ ΘΓΑΣ.  

 

 

Ο παρϊν Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ περιζχει 35 Άρκρα.  

 Συντάχκθκε από το Δ.Σ. τον Φεβρουάριο του 2016 και  

 εγκρίκθκε από τθν Τ.Γ.Σ. του ΑΣ ΘΓΑΣ τθν 16θ Μαρτίου 2016. 

 Ανακεωρικθκε από τθν Τ.Γ.Σ. τθν 13θ Μαρτίου 2017. 

 Ανακεωρικθκε από τθν Τ.Γ.Σ. τθν 19θ Μαρτίου 2018  

 Ανακεωρικθκε από τθν Τ.Γ.Σ. τθν 22-25θ Μαρτίου 2020. 

 Ανακεωρικθκε από τθν Τ.Γ.Σ. τθν 24θ  Απριλίου 2021 και τίκεται άμεςα ςε ιςχφ. 
 

Θεςςαλονίκθ 24θ  Απριλίου 2021 
Για το Δ. Σ. του ΑΣ ΘΓΑΣ 

Ο Ρρόεδροσ     Ο Γ. Γραμματζασ 

      
Μουρουδζλθσ Σωτιριοσ   Καρματηόγλου Σταφροσ 

 


