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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ (Γ.Σ.Γ.Ν.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ 31.10.2017 ΚΑΙ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 01.11.2017 
 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤA 

α) Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στις σχέσεις των εκπαιδευόμενων αθλητών 

και αθλητριών, των γονέων και κηδεμόνων και των προπονητών όλων των τμημάτων του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ (εφεξής Γ.Σ.Γ.Ν.) με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. 

 
β) Ο Γ.Σ.Γ.Ν. είναι ένα μη κερδοσκοπικό Αθλητικό Σωματείο, που σκοπό έχει να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση 

και στην άθληση των παιδιών διδάσκοντας την αξία του αθλητισμού και να αναπτύξει την συνεργασία, την 

ομαδικότητα, την ευγενή άμιλλα και τη φιλία μεταξύ των παιδιών. 
 

γ) Τα Τμήματα Καλαθοσφαίρισης (Basketball) και Πετοσφαίρισης (Volleyball) του Γ.Σ.Γ.Ν., αποτελούνται από 
την Ομάδα Ανδρών για το πρώτο Τμήμα και την Ομάδα Γυναικών για το δεύτερο, καθώς και τα  Τμήματα 

Υποδομών όλων των βαθμίδων. Στόχος του Γ.Σ.Γ.Ν. είναι τα παιδιά των Ακαδημιών να στελεχώσουν τα 

αγωνιστικά του τμήματα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που έχουν το απαιτούμενο 
αγωνιστικό επίπεδο και προέρχονται από τις ακαδημίες δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες των 

αγωνιστικών τμημάτων, θα προτιμούνται αθλητές και αθλήτριες και από άλλες περιοχές. 
 

δ) Ο Γ.Σ.Γ.Ν. διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.). Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την 

επιλογή των προπονητών και για την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. Έχει την πλήρη αρμοδιότητα να 
αποφασίζει για όλα τα λειτουργικά και μεταγραφικά θέματα. Το Δ.Σ. αποφασίζει επίσης για τον ορισμό Εφόρων 

των διαφόρων Τμημάτων. 
 

ε) Οι Έφοροι είναι εκπρόσωποι του Δ.Σ., και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από σχετική πρόταση, και 
αποδοχή της από τον προπονητή του τμήματος. Η αρχική θητεία τους είναι δοκιμαστική και οριστικοποιείται 

εφόσον κριθούν κατάλληλοι. Ο ρόλος τους είναι απόλυτα διακριτός με αυτόν του προπονητή. Είναι υπεύθυνοι 

για τα δελτία των αθλητών και αθλητριών που αγωνίζονται, για την συγκέντρωση, καθαριότητα και διάθεση 
στους αθλητές των εμφανίσεων των αγώνων, συνδράμουν στην συγκέντρωση των συνδρομών αποδίδοντάς 

τες στον ορισμένο από το Δ.Σ. Ταμία, ακολουθούν την ομάδα στους αγώνες, επιλύουν τυχόν προβλήματα 
μεταφοράς των παιδιών στους εκτός έδρας αγώνες, παρακολουθούν προπονήσεις, ενημερώνουν σε 

συνεννόηση με τον προπονητή τους γονείς για τυχόν αλλαγές προγράμματος και υποχρεούνται να επιλύουν 

προβλήματα και απορίες των γονέων μεταφέροντας τες στον επικεφαλής Γενικό Αρχηγό που έχει ορίσει το Δ.Σ. 
Οι Έφοροι γνωστοποιούνται στους γονείς στην αρχή της περιόδου. 

 
στ) Υπεύθυνος για τους προπονητές και την εφαρμογή του προγράμματος προπονήσεων είναι ο εκάστοτε 

επικεφαλής Γενικός Αρχηγός του Τμήματος που έχει επιλέξει το Δ.Σ.. 
 

ζ) Κύριο και σχεδόν μοναδικό έσοδο του Γ.Σ.Γ.Ν. είναι οι συνδρομές των αθλητών και αθλητριών των Τμημάτων 

Υποδομής. Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου, τα έξοδα των προπονητών, 
των διαιτητών και κριτών των αγώνων, του Ιατρού ή πιστοποιημένου διασώστη των αγώνων και των 

προπονήσεων και μέρος του κόστους των αθλητικών εμφανίσεων των παιδιών.  
 

η) Οι αθλητές και αθλήτριες οφείλουν να επιδεικνύουν τον απαραίτητο σεβασμό απέναντι στα μέλη του Δ.Σ., 

τους προπονητές, τους Εφόρους, τους συμπαίκτες τους, τους γονείς και τους φιλάθλους. Αντίστοιχα τον ίδιο 
σεβασμό οφείλουν να επιδεικνύουν τα μέλη του Δ.Σ., οι προπονητές, και ο φίλαθλος κόσμος προς τους 

εκπαιδευόμενους αθλητές και αθλήτριες. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

α) Κατά την εγγραφή-επανεγγραφή αθλητή-αθλήτριας απαιτούνται: 

1. Αίτηση εγγραφής 

2. Πιστοποιητικό υγείας από αθλητίατρο, παιδίατρο, παθολόγο ή καρδιολόγο. Το πιστοποιητικό υγείας, οι 
γονείς οφείλουν να το προσκομίσουν με την εγγραφή-επανεγγραφή του παιδιού. 

 
β) Οι Ακαδημίες λειτουργούν από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου (εννέα μήνες). Τα Αγωνιστικά 

Τμήματα λειτουργούν από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και το τέλος Ιουνίου (δέκα μήνες). Στις διακοπές των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα τα Τμήματα θα λειτουργούν κανονικά πλην των επισήμων αργιών. 
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γ) Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής καθορίζεται στην αρχή της κάθε περιόδου από το Δ.Σ.. Δεν αλλάζει ανάλογα 

με τις παρουσίες ή απουσίες του αθλητή ή της αθλήτριας στις προπονήσεις της ομάδας παρά μόνο σε περίπτωση 

τραυματισμού (με βεβαίωση γιατρού) και για όσο αυτός διαρκεί, και πάντα μετά από σχετική απόφαση του 
Προέδρου του Δ.Σ.. 

 
δ) Υπάρχει η δυνατότητα εφάπαξ ετήσιας καταβολής και τριμηνιαίων δόσεων με τις αντίστοιχες εκπτώσεις όπως 

αποφασίζονται από το Δ.Σ. στην έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου.  

 
ε) Παράλληλα με τη συνδρομή είναι απαιτητή κατά την εγγραφή η εφάπαξ καταβολή της συνδρομής για την 

Ιατρική Κάλυψη προπονήσεων και αγώνων (σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς των ΕΣΚΑ και ΕΣΠΑΑ). 
 

στ)  Δεν θα γίνονται δεκτές επανεγγραφές αθλητών και αθλητριών, εφόσον εκκρεμούν ανεξόφλητες οφειλές 
συνδρομών προηγούμενων ετών. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να αποπληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές 

αυτές. 

 
ζ) Η εγγραφή του παιδιού συνεπάγεται τη πλήρη αποδοχή των κανονισμών και απαιτήσεων του συλλόγου από 

τα συμβαλλόμενα μέρη.. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

α) Με την έναρξη της περιόδου οι αθλητές και αθλήτριες κατατάσσονται σε Τμήματα με κριτήριο την ηλικία και 
τις τεχνικές δεξιότητες που κατέχουν. Η κατάταξη γίνεται αποκλειστικά από τους προπονητές των Τμημάτων 

με την έγκριση του Γενικού Αρχηγού. 
 

β) Κατά την διάρκεια της περιόδου μετά από πρόταση του προπονητή του Τμήματος και με την σύμφωνη 
γνώμη του Γενικού Αρχηγού, μπορεί να γίνει αλλαγή τμήματος σε αθλητή και αθλήτρια. 

 

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω διαδικασίες ρητώς δεν επιτρέπεται η συμμετοχή άλλου προσώπου στην λήψη 
των αποφάσεων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

4.1   Υποχρεώσεις αθλητών και αθλητριών 

Οι εκπαιδευόμενοι αθλητές και αθλήτριες: 
α) Πρέπει να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά στο σχολείο τους και να μην δημιουργούν προβλήματα στους 

δασκάλους / καθηγητές / συμμαθητές τους και γενικά στην σχολική κοινότητα. Η παιδεία και η άθληση είναι 

αλληλένδετα και ο Γ.Σ.Γ.Ν. τα θεωρεί και τα δυο απαραίτητα και εξίσου σημαντικά για την καλλιέργεια του 
ατόμου/αθλητή. 

 
β) Είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν αθλητική και κόσμια συμπεριφορά μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, 

αλλά και έξω από αυτούς. Απαγορεύονται γενικώς οι διαμαρτυρίες, εκνευρισμοί, τσακωμοί, ανταπόδοση 
χτυπημάτων καθώς και κάθε είδους σχόλια προς τους φιλάθλους, διαιτητές, αντιπάλους αθλητές-αθλήτριες ή 

προπονητές, σ' όλους γενικά τους χώρους του γηπέδου, αποδυτηρίων και διαδρόμων προ ή και κατά την 

διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων. 
 

γ) Οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις προπονήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει ο προπονητής 
και να λαμβάνουν μέρος σε οποιοδήποτε φιλικό ή επίσημο αγώνα, ημερίδα, ή εκδήλωση εφόσον κληθούν. Η 

προσέλευση στις προγραμματισμένες ή έκτακτες προπονήσεις ορίζεται σε τουλάχιστον δέκα λεπτά (10') πριν 

την καθορισμένη ώρα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης λόγω ιατρικού κωλύματος, εκπαιδευτικών ή 
προσωπικών υποχρεώσεων, οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα είτε τον Έφορο του Τμήματος ή τον 

προπονητή. 
 

δ) Οφείλουν να ανταποκρίνονται πλήρως στο πρόγραμμα προπόνησης, να υπακούουν στις οδηγίες και εντολές 

του προπονητή κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και να φροντίζουν να βρίσκονται στην ανάλογη φυσική 
κατάσταση που προβλέπεται από το πρόγραμμα. Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους άθλησης 

και τους βοηθητικούς χώρους (αποδυτήρια, γραφείο, τουαλέτες κλπ). Να φροντίζουν την καθαριότητα των 
υλικών που χρησιμοποιούν και την επαναφορά αυτών στην αρχική τους θέση. 
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ε) Όταν συμμετέχουν στην αποστολή της ομάδας είναι απαραίτητο να έχουν υποδειγματική συμπεριφορά, να 
ακολουθούν επαρκώς το πρόγραμμα της αποστολής και να υπακούουν στις οδηγίες και υποδείξεις του αρχηγού 

της αποστολής (Εφόρου) και των προπονητών. Οι εκπαιδευόμενοι αθλητές και αθλήτριες που έχουν 

συμπεριληφθεί στην αποστολή υποχρεούνται να παρευρίσκονται την καθορισμένη ημέρα και ώρα στο χώρο 
που έχει προηγουμένως συμφωνηθεί και με την προκαθορισμένη ένδυση. Αθλητής ή αθλήτρια ή και γονέας 

που θα ήθελε οποιαδήποτε διευκόλυνση σχετικά με την αποστολή θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τον έφορο 
και τον προπονητή, οι οποίοι και θα πράττουν ανάλογα. 

 

στ) Κατά τη διάρκεια του αγώνα στον οποίο συμμετέχουν να αποφεύγουν να είναι προκλητικοί και εριστικοί 
προς τους διαιτητές. Να αποφεύγουν τα πειθαρχικά παραπτώματα, να πειθαρχούν και να εφαρμόζουν τους 

κανόνες του ευ αγωνίζεσθαι (fair-play). 
 

ζ) Σε περίπτωση αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς αθλητή ή αθλήτριας προς τον προπονητή, τον έφορο, σε 
μέλος του Δ.Σ. συμπαίκτη-συμπαίκτριας ή σε γονέα-φίλαθλο της ομάδας (όπως υβριστική συμπεριφορά ή 

χειροδικία), τίθεται υπό εξέταση από το Δ.Σ. η επιβολή ποινής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του 

Κανονισμού.  
 

η) Οι αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν σε αγωνιστικά τμήματα, προτείνεται να ακολουθούν την ομάδα τους 
(τμήμα) σε αγωνιστικές υποχρεώσεις εντός ή εκτός έδρας, ακόμα και εάν δεν βρίσκονται στην αγωνιστική 

αποστολή ενδεδυμένοι με το αθλητικό υλικό του Συλλόγου. 

 
θ) Οφείλουν όταν τραυματίζονται ή ασθενούν να ενημερώνουν άμεσα τον προπονητή ή τον έφορο του 

τμήματος και να ακολουθούν τη θεραπεία που θα υποδείξει ο ιατρός και ο φυσιοθεραπευτής. 
 

ι) Οφείλουν να φέρουν κατά τις προπονήσεις, τους φιλικούς ή επίσημους αγώνες, το αθλητικό υλικό που τους 
διανεμήθηκε. 

 

κ) Να αποφεύγουν να κάνουν δημοσίως (SocialMedia, e-mail, Internet) δηλώσεις με τις οποίες ασκούν κριτική 
ή κάνουν σχόλια για το έργο του Δ.Σ., των προπονητών, των συμπαικτών καθώς και σχόλια που αφορούν τους 

διαιτητές των αγώνων. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. και οι προπονητές του Γ.Σ.Γ.Ν. είναι πρόθυμοι να ακούσουν, 
να συζητήσουν, και να επιλύουν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. 

 

λ) Οφείλουν να αποφεύγουν να εκδηλώνουν φαινόμενα βίας, να ενισχύουν τη βία, την επιθετικότητα, τον 
κοινωνικό και φυλετικό ρατσισμό, τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και γενικά ότι ευτελίζει την ανθρώπινη 

υπόσταση και φύση. Σε περίπτωση συμβάντος τίθεται υπό εξέταση από το Δ.Σ. η επιβολή ποινής σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού εξαντλώντας την αυστηρότητα της ποινής.  

 

4.2.   Υποχρεώσεις γονέων και κηδεμόνων 

Οι γονείς & κηδεμόνες: 

α) Οφείλουν να φροντίζουν για την άφιξη των αθλητών και αθλητριών στο γήπεδο, τουλάχιστον 10’ λεπτά πριν 

την έναρξη της προπόνησης. Μέτα το πέρας των προπονήσεων και σε περίπτωση μη δυνατότητας του γονέα 
να παραλάβει τον αθλητή-αθλήτρια, κατ' ιδίαν, οφείλει:  

1ον  να ενημερώσει άμεσα τον Έφορο ή τον Προπονητή, και 
2ον  να ορίσει νέο συνοδό ονομαστικά στον Έφορο ή στον Προπονητή. 

 
β) Έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται με τους προπονητές και τους Εφόρους και ο ρόλος τους πρέπει να είναι 

συμβατός με τους κανόνες του τμήματος.  

 
γ) Οφείλουν να συμμορφώνονται με την απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 

 
δ) Οφείλουν να φροντίζουν ώστε η παρουσία τους στους χώρους προπόνησης ή αγώνων να μη δημιουργεί 

αρνητικές παρενέργειες στο έργο των αθλητών και αθλητριών και των προπονητών. 

 
ε) Οφείλουν να τακτοποιούν εγκαίρως τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης 

καθυστέρησης ή καθολικής αμέλειας, δεν θα γίνετε δεκτός ο αθλητής ή αθλήτρια στις προπονήσεις, τους αγώνες 
αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα της ομάδας, μέχρι και την τακτοποίηση τους, ενώ σε επαναλαμβανόμενη 

μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων θα αποβάλλεται οριστικά από την ομάδα, μετά από τη διαδικασία 

που ορίζεται στο άρθρο 5.  
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στ) Οφείλουν να απέχουν από περιπτώσεις αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς προς τα μέλη του Δ.Σ., τους 
προπονητές, τους Εφόρους ή αθλητές και αθλήτριες (όπως υβριστική συμπεριφορά ή χειροδικία). Σε περίπτωση 

συμβάντος τίθεται υπό εξέταση από το Δ.Σ. η επιβολή ποινής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του 

Κανονισμού. 
 

Για οποιοδήποτε παράπονο ή απορία που αφορά το διοικητικό σκέλος του Γ.Σ.Γ.Ν., μπορούν να απευθύνονται 
ΜΟΝΟ στον Έφορο της ομάδας και ο Έφορος με την σειρά του στον αρμόδιο επικεφαλή Γενικό Αρχηγό και το 

Δ.Σ. του Γ.Σ.Γ.Ν.. Αν κριθεί ότι η απάντηση του Εφόρου δεν είναι ικανοποιητική, μπορούν να απευθύνονται απ' 

ευθείας στο Γενικό Αρχηγό που έχει ορίσει το Δ.Σ. και σε κανέναν άλλον. Το έργο των προπονητών είναι η 
προπόνηση και η διαχείριση των αγώνων, καμία διοικητική ή άλλη ευθύνη δεν έχουν και κρίνονται μόνο από 

τον Γενικό Αρχηγό του τμήματος και κατ' επέκταση από το Δ.Σ. του Γ.Σ.Γ.Ν.. Υποδείξεις ή εκδήλωση παραπόνων 
στους προπονητές απαγορεύονται αυστηρά όπως επίσης οδηγίες ή παρατηρήσεις προς τα παιδιά κατά την 

διάρκεια της προπόνησης. Σε περίπτωση που γονέας δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του 
τμήματος, τίθεται υπό εξέταση από το Δ.Σ. η επιβολή ποινής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του 

Κανονισμού. 

 
4.3.   Υποχρεώσεις προπονητών 

Οι προπονητές υποχρεούνται: 

α) Να προσέρχονται στις προγραμματισμένες ή έκτακτες προπονήσεις δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν την 
καθορισμένη ώρα και να ετοιμάζουν το χώρο προπόνησης. 

 
β) Να φροντίζουν να είναι συνεπής στην ώρα προσέλευσης στα παιχνίδια, της αποστολές και γενικά στις 

εκδηλώσεις της ομάδας που καλούνται να παρευρίσκονται. 

 
γ) Να τηρούν παρουσιολόγιο σε κάθε προπόνηση για κάθε τμήμα και να το προσκομίζουν συμπληρωμένο στο 

τέλος του μήνα στη Γραμματεία. Σε περίπτωση μη τήρησης των παρουσιολογίων, τίθεται υπό εξέταση από το 
Δ.Σ. η επιβολή ποινής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού. 

 

δ) Όταν τραυματίζεται αθλητής ή αθλήτρια να ενημερώνουν άμεσα την Γραμματεία ή τον Γενικό Αρχηγό και 
να παρακολουθούν τη θεραπεία-αποθεραπεία που θα υποδείξει ο ιατρός ή και ο φυσιοθεραπευτής έχοντας 

προσωπική επαφή με τον αθλητή-αθλήτρια. 
 

ε) Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους άθλησης και τους βοηθητικούς χώρους (αποδυτήρια, 
γραφείο, τουαλέτες κλπ). Να φροντίζουν την καθαριότητα των υλικών που χρησιμοποιούν και την επαναφορά 

αυτών στην αρχική τους θέση.  

 
στ). Να φέρουν κατά τις προπονήσεις, τους φιλικούς και επίσημους αγώνες, το αθλητικό υλικό που τους 

διανεμήθηκε. 
 

ζ) Σε συνεργασία με τον Γενικό Αρχηγό να διαμορφώνουν τα τμήματα, το πρόγραμμα και το πλάνο των 

προπονήσεων και να προωθούν τους αθλητές-αθλήτριες στα επόμενα τμήματα όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 

η) Σε κάθε περίπτωση η παρουσία των προπονητών πρέπει να κινείται εντός των «τειχών» του αθλητικού 
ήθους, της ευγένειας, της αξιοπρεπούς και της έντιμης συμπεριφοράς. Οι προπονητές οφείλουν να είναι 

πρότυπα προς μίμηση για τους μικρούς αθλητές-αθλήτριες, τους γονείς και το αθλητικό περιβάλλον. Να είναι 
δάσκαλοι, παρακινητές και συμπαραστάτες στην προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά. 

 

θ) Σε περίπτωση αγενούς και ακραίας συμπεριφοράς προπονητή προς εκπαιδευόμενο αθλητή-αθλήτριας, 
έφορο, γονέα-κηδεμόνα, μέλος του Δ.Σ., (όπως υβριστική συμπεριφορά ή χειροδικία) τίθεται υπό εξέταση από 

το Δ.Σ. η επιβολή ποινής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού. 
 

ι) Όσο και αν ο προπονητής προκληθεί από τρίτους (εκπαιδευόμενο αθλητή ή αθλήτρια, κηδεμόνα, μέλος του 

Δ.Σ. ή οποιονδήποτε άλλο) οφείλει να μην απαντήσει και να ενημερώσει άμεσα τον έφορο του τμήματος, τον 
Γενικό Αρχηγό ή το Δ.Σ. 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΟΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
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5.1.   Ποινές σε αθλητές και αθλήτριες 
Οι ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους αθλητές-αθλήτριες, ανάλογα με το παράπτωμα είναι οι 

εξής: 

α) Προφορική παρατήρηση. 
β) Διακοπή συμμετοχής κατά την διάρκεια της προπόνησης. 

γ) Αποκλεισμός από μία (1) ή περισσότερες προπονήσεις 
δ) Διακοπή συμμετοχής στην αποστολή της ομάδας. 

ε) Οριστική διαγραφή από τα μητρώα των αθλητών-αθλητριών. 

 
2. Ειδικά για τις ποινές που προβλέπονται από τις παραγράφους α και β του παρόντος άρθρου, αυτές 

επιβάλλονται απευθείας από τον προπονητή του τμήματος ή από τον έφορο σε συνεννόηση με τον προπονητή, 
χωρίς κλήση σε απολογία του παραβάτη αθλητή. Για τις παραγράφους γ, δ, ε και για κάθε άλλη περίπτωση, 

γίνεται κλήση σε απολογία ενώπιων του Δ.Σ. 
 

3. Η ποινή που προβλέπεται από την παράγραφο ε, του παρόντος άρθρου: 

α) εάν αφορά ακραία ή αγενή συμπεριφορά αθλητή ή αθλήτριας, επιβάλλεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. 
και αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση από τον έφορο ή τον προπονητή του τμήματος και κλήση του αθλητή ή 

αθλήτριας σε έγγραφη απολογία. 
β) εάν αφορά ακραία ή αγενή συμπεριφορά γονέα ή κηδεμόνα, επιβάλλεται μετά από απόφαση του ΔΣ και 

αφού προηγηθεί η σχετική εισήγηση από τον έφορο ή τον προπονητή του τμήματος. Δεν είναι υποχρεωτική η 

παρουσία και η απολογία του παραβάτη. 
4. Επίσης το Δ.Σ. έχει το απόλυτο δικαίωμα συγχωνεύσεως των ποινών σε περίπτωση επιβολής περισσοτέρων 

της μίας, εξαιτίας πολλαπλών παραπτωμάτων του ίδιου αθλητή. 
 

5.2   Ποινές σε γονείς και κηδεμόνες 
Οι ποινές που επιβάλλονται από το Δ.Σ. στους γονείς και κηδεμόνες, ανάλογα με το παράπτωμα είναι οι εξής: 

α) Προφορική Παρατήρηση. 

β) Έγγραφη αναφορά  
γ) Αποκλεισμός εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

δ) Οριστική διαγραφή του παιδιού του από τα μητρώα των αθλητών και αθλητριών. 
 

5.3   Ποινές σε προπονητές 

Οι ποινές που επιβάλλονται από την Διοίκηση στους προπονητές, ανάλογα με το παράπτωμα είναι οι εξής: 
α) Προφορική Παρατήρηση. 

β) Έγγραφη επίπληξη  
γ) Χρηματικό πρόστιμο 

δ) Διακοπή συνεργασίας 

 
Για όλες τις περιπτώσεις που αθλητής ή αθλήτρια, γονέας ή κηδεμόνας ή προπονητής υποπέσουν σε 
παραπτώματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, το Δ.Σ. του Γ.Σ.Γ.Ν. είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνο για τον καταλογισμό των σχετικών ποινών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ /ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 

α) Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες που είναι άνω των 8 ετών, έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν δελτίο αθλητή-

αθλήτρια, για την συμμετοχή τους σε επίσημες διοργανώσεις. 
 

β) Για την έκδοση δελτίου χρειάζεται: 
1. Πιστοποιητικό γέννησης ή θεωρημένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για αλλοδαπούς αθλητές-

αθλήτριες μεταφρασμένο στα Ελληνικά, βεβαίωση από το σχολείο 3ετούς τουλάχιστον φοίτησης και 

άδεια παραμονής) 
2. Δύο (2) φωτογραφίες διαβατηρίου. 

3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η σχετική αίτηση έκδοσης αθλητικού δελτίου 
4. Πιστοποιητικό υγείας από παιδίατρο, παθολόγο ή καρδιολόγο. 

5. Δεκαπέντε (15) ευρώ. 
 

γ) Το κόστος για την έκδοση νέου δελτίου αθλητή-αθλήτρια είναι δεκαπέντε (15) ευρώ, και για την ανανέωση 

πέντε (5) ευρώ, και επιβαρύνουν το γονέα-κηδεμόνα. 
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δ) Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες του Γ.Σ.Γ.Ν., έχουν το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν να μεταγραφούν σε 
οποιαδήποτε ομάδα της αρεσκείας τους στο τέλος κάθε περιόδου, αρκεί προηγουμένως να έχουν εκδηλώσει 

αυτή τους την επιθυμία στον προπονητή ή τον έφορο του Τμήματος ώστε να μεταφερθεί στο Δ.Σ. του Γ.Σ.Γ.Ν 

μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν την επίσημη έναρξη της εκάστοτε μεταγραφικής περιόδου. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο Γ.Σ.Γ.Ν για να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία των τμημάτων θα εξετάζει μέσω του Δ.Σ. την 

κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Για τους αθλητές και αθλήτριες που έχουν δελτίο και έχει διαπιστωθεί ότι εκκρεμούν 
ανεξόφλητες συνδρομές ο Γ.Σ.Γ.Ν δεν είναι υποχρεωμένος να διαγράψει τον αθλητή ή την αθλήτρια  από τα 

μητρώα του πριν την εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών. Εφόσον ο αθλητής ή αθλήτρια ή και ο γονέας 

ή κηδεμόνας αμφισβητήσει τα παραπάνω, τότε αρμόδιο όργανο επιλύσεως τέτοιων διαφορών κατά τον 
Αθλητικό Νόμο είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ενδέχεται, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Σ.Γ.Ν., να δοθούν στους αθλητές-αθλήτριες στο τέλος της 

σχολικής περιόδου ή όποτε το κρίνει το Δ.Σ., έπαινοι και αριστεία για την εξαιρετική επίδοση στο σχολείο τους.  
 

O εσωτερικός κανονισμός καταχωρήθηκε στα πρακτικά του Δ.Σ. την 31/10/2017 και ισχύει στο εξής για κάθε 
αγωνιστική περίοδο μέχρι την πλήρη αναθεώρησή του. Μέχρι την πλήρη αναθεώρηση του, οι οποιεσδήποτε 

αλλαγές ή προσθήκες στα άρθρα ή στις παραγράφους του, ισχύουν μόνο σαν προσάρτηση σ' αυτόν. 

 
 

 
 

Το Δ.Σ. του Γ.Σ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 
 


