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                                                     Σο Όπαμά μαρ 

 Γημιοςπγία παικηών ςτηλού επιπέδος πος να ανηαποκπίνονηαι ζηιρ 

απαιηήζειρ ηος ζύγσπονος ποδοζθαίπος. 

 

Ζ ζηπαηηγική μαρ αθοπά ηη ζςνεπγαζία όλυν ηυν δςνάμευν ηηρ πεπιοσήρ για 

ηην εξςπηπέηηζη ηος οπάμαηορ ηος ζςλλόγος. Ο ζηόσορ θα επιηεςσθεί με ηη 

βοήθεια όλυν ηυν ζύγσπονυν μεθόδυν ηηρ επιζηήμηρ ηος αθληηιζμού. 

 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

1. ΓΔΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Με ηνλ παξόληα θαλνληζκό ξπζκίδνληαη όια ηα ζέκαηα 
πνπ αθνξνύλ ηηο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη 
θεδεκόλσλ ηεο  Αθαδεκίαο  Πνδνζθαίξνπ ΑΣΔΡΜΩΝ κε ηελ Γηεύζπλζε ηεο 
Αθαδεκίαο θαη ηνπο Τπεύζπλνπο Πξνπνλεηέο 

Ο ζπγθεθξηκέλνο εζσηεξηθόο θαλνληζκόο ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ζρέζεηο : 

1. Πνδνζθαηξηζηώλ  

2. Γνλέσλ  

 

 Σελ επζύλε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Αθαδεκίαο Πνδνζθαίξνπ ηελ έρεη 

απνθιεηζηηθά ε δηνίθεζε ηεο αθαδεκίαο θαη απεπζύλεηαη κόλν ζηελ δηνίθεζε 

θαη ζηνλ πξόεδξν ηνπ ζπιιόγνπ. 

 

 Όινη εθείλνη νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηά καο, ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο εθείλεο ηηο εζηθέο αμίεο θαη ηνπο θαλόλεο νη νπνίνη ζα είλαη 

αληίζεηνη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή αλάξκνζηεο εηθόλαο θαη βίαο, ζπκβάιινληαο 

κε απηό ηνλ ηξόπν ζηελ πξνζηαζία ηνπ αζιεηηθνύ καο θέληξνπ θαη θαη’ 

επέθηαζε ηνπ πιιόγνπ καο. 

 

 

 Γηα νπνηαδήπνηε άιιε ελεξγεία ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη νη 

ππεύζπλνη ηεο αθαδεκίαο θαη ζα επηηξέπεηε θαηόπηλ ζρεηηθήο αδείαο. 
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2.ΓΔΜΔΤΔΗ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ 

 

 

Όλοι οι ποδοζθαιπιζηέρ ηυν ημημάηυν ςποδομήρ έσοςν ηιρ ακόλοςθερ 

δεζμεύζειρ: 

 

1. Να ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο πξνπνλήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ 

θαηαξηίδεη ν πξνπνλεηήο θαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε νπνηνδήπνηε θηιηθό ή 

επίζεκν αγώλα, εθ’ όζνλ θιεζνύλ από ηνλ πξνπνλεηή. Κακία άιιε 

πξνπόλεζε δελ επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ ππεύζπλσλ πξνπνλεηώλ. 

 

2. Όινη νη εθπαηδεπόκελνη πνδνζθαηξηζηέο, νθείινπλ ηνλ απαξαίηεην ζεβαζκό 

πξνο ηελ δηνίθεζε, ηνπο πξνπνλεηέο, ζπκπαίθηεο, θηιάζινπο,αληηπάινπο, 

δηαηηεηέο θαη θάζε αμησκαηνύρν νκάδαο. 

 

3. Οη εζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ θάζε πνδνζθαηξηζηή πξέπεη λα 

ζσξαθίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο από θαηλόκελα βίαο, επηζεηηθόηεηαο θαη 

ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ. 

 

4. Οη πνδνζθαηξηζηέο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη ελ γέλεη ζύκθσλα κε αξρέο 

θαη ηελ θηινζνθία ηεο νκάδαο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξέπεη λα είλαη θόζκηα 

κέζα θαη έμσ από ηα γήπεδα.. 

 

5. Η πξνζσπηθή θηινδνμία αλαδεηθλύεηαη κέζσ ηεο νκαδηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

νκάδαο. Παίδνπκε πάληα γηα ηελ λίθε αιιά εάλ ράζνπκε αμηνινγνύκε θαη 

δερόκαζηε ην απνηέιεζκα θαη δηδαζθόκαζηε από απηό.  

 

6. Βαζηθόο πξνζαλαηνιηζκόο είλαη ε κειινληηθή θαηαμίσζε ηνπ παίθηε θαη ε 

επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία. ηόρνο είλαη ε αηνκηθή βειηίσζε ηνπ 

παίθηε, πάληα κε ζηνηρεία ηεο επγελνύο άκηιιαο θαη ησλ θαλόλσλ πνπ νξίδεη 

ην FairPlay. 

 

7. Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνπνλήζεηο ηεο νκάδαο. Να είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ 

νδεγηώλ ησλ ππεπζύλσλ ηεο νκάδαο. Να είλαη ηαθηηθνί ζηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε ώξα πξνπόλεζεο θαη ζε ζπγθεληξώζεηο ηηο νκάδαο 15 

λσξίηεξα.  

 

8. Η πξνζέιεπζε ησλ ηκεκάησλ πξηλ από ηνπο αγώλεο θαζνξίδεηαη από ηνλ 

εθάζηνηε πξνπνλεηή ηνπ ηκήκαηνο γηα ηηο ειηθίεο Κ-12 θαη θάησ ελώ γηα ηηο 

ειηθίεο Κ-17 κέρξη θαη Κ-13 νξίδνληαη ηα 60 ιεπηά. 

 

9. Η εκθάληζε ησλ παηθηώλ ζα πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθε ζύκθσλα πάληνηε 

κε ην αζιεηηθό πιηθό ην νπνίν έρεη επηιερηεί από ηνλ ζύιινγν. ε θάζε αγώλα 

ν πνδνζθαηξηζηήο πξέπεη λα έρεη πξνεηνηκαζηεί έρνληαο καδί ηνπ ηα 

παπνύηζηα ηνπ, ηηο θαιακίδεο ηνπ, ηηο θάιηζεο ηνπ, θαη όηη άιιν είλαη 

απαξαίηεην γηα ηνλ αγώλα, αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο . 
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10. Γηα ηελ απνρή από ηελ πξνπόλεζε ηελ άδεηα δίλεη ν πξνπνλεηήο ηνπ 

ηκήκαηνο. Γηα θάζε πξνγξακκαηηζκέλε απνπζία από πξνπόλεζε ή αγώλα, 

πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ν πξνπνλεηήο . 

 

11. ε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνύ ή αζζέλεηαο ηνπ παίθηε, πξέπεη λα 

ελεκεξώλεηαη ν πξνπνλεηήο . 

 

 

Όλοι οι ποδοζθαιπιζηέρ ηυν ημημάηυν ςποδομήρ έσοςν ηιρ ακόλοςθερ 

απαγοπεύζειρ: 

 

 

1. Γελ δηθαηνινγνύληαη αληηαζιεηηθέο θαη γεληθά αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο 

 

2. Γελ επηηξέπνληαη εηξσληθά ζρόιηα ζε ζπκπαίθηεο, πξνπνλεηή, αληηπάινπο, 

ΓΔΝ δηθαηνινγνύληαη  εθλεπξηζκνί, δηακαξηπξίεο ζε δηαηηεηέο, ζπκπαίθηεο 

,θηιάζινπο, πξνπνλεηή, αληαπόδνζε θηππεκάησλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

αγώλα ή θαη κεηά. 

 

3. Γηα θάζε άιιε αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα ν παίθηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ελεκεξώζεη ηνλ πξνπνλεηή ηνπ θαη λα ιάβεη άδεηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ. 

 

4. Γελ επηηξέπεηαη ζε παίθηε ηεο αθαδεκίαο λα ιακβάλεη κέξνο ζε εηδηθά camp ή 

λα έρεη ζπλεξγαζία κε θέληξα απνθαηάζηαζεο ή πξνζσπηθό πξνπνλεηή ή λα 

ζπκκεηέρεη ζε πξνπνλήζεηο κε άιιεο νκάδεο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ νκίινπ 

ηνπ ζπιιόγνπ. 

 

5. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, θαπλίζκαηνο θαη άιισλ 

απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ. 

 

6. Οη εθπαηδεπόκελνη πνδνζθαηξηζηέο δελ επηηξέπεηαη λα θάλνπλ δειώζεηο κε 

ζθνπό ηελ θξηηηθή ζηελ νκάδα, ηε δηνίθεζε, ηνλ πξνπνλεηή, ηνπο ζπκπαίθηεο, 

πνπ έρνπλ σο ζέκα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο, γηα ηε δηαηηεζία. Γηα 

νπνηνδήπνηε αληίζηνηρν ζέκα κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ πξνπνλεηή 

ηνπο θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ ζπιιόγνπ. 

 

7. ΚΙΝΗΣΑ SOCIAL- MEDIA δελ επηηξέπεηε ε ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ ζε 

ζπγθεληξώζεηο ηεο νκάδαο, παξά κόλν θαηόπηλ ζρεηηθήο αδείαο ηνπ 

πξνπνλεηή. 

 

8. Η ρξήζε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ επηηξέπεηε ζπγθεθξηκέλεο ώξεο ηεο εκέξαο 

βάζε πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθνηλώλεη ν εθάζηνηε πξνπνλεηήο ηνπ ηκήκαηνο 

εθόζνλ ν αζιεηήο είλαη ζε απνζηνιή κε ην ζύιινγν. 

 

9. Γελ επηηξέπεηαη ηνπνζεηήζεηο πνπ εθζέηνπλ ηνλ ζύιινγν όπσο θαη πνιηηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο ζηα social media. 
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3. ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΩΝ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ην παξάπησκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ νη πνηλέο πνπ κπνξνύλ 

λα δνζνύλ είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Παξαηήξεζε (Πξνθνξηθή) 

 Έγγξαθε επίπιεμε 

 Γηαθνπή ζπκκεηνρήο ζηελ πξνπόλεζε 

 Απνθιεηζκόο από κία ή πεξηζζόηεξεο πξνπνλήζεηο 

 Απνθιεηζκόο από ηελ απνζηνιή ηεο νκάδνο 

 Οξηζηηθή δηαγξαθή από ηα κεηξώα ηνπ ζπιιόγνπ 

 

 

4.ΓΟΝΔΗ ΓΔΜΔΤΔΗ 

 

1.Οη γνλείο πξέπεη λα έρνπλ αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνπνλεηέο θαη ηνπο 

ππεπζύλνπο ηνπ ζπιιόγνπ, λα παξαθνινπζνύλ όιεο ηηο ελεκεξώζεηο θαη λα έρνπλ 

ζπκπεξηθνξά ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ησλ γνλέσλ ηνπ ζπιιόγνπ. 

 

2.Δπηβάιιεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ ζπιιόγνπ, ζηηο 

νπνίεο ελεκεξώλνληαη γηα ηελ πξόνδν θαη ηελ αγσληζηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνύ ηνπο, 

όπσο επίζεο θαη γηα ηελ παηδαγσγηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

3.Δπίζεο κπνξνύλ εθηόο από ηηο θαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο ηνπ ηκήκαηνο λα 

δεηήζνπλ έθηαθηε ζπλάληεζε. 

 

4.Η δηακνλή ζην ίδην μελνδνρείν κε ηνπο παίθηεο ζηηο απνζηνιέο δελ επηηξέπεηαη. 

 

5.Η θόζκηα ζπκπεξηθνξά είλαη επηβεβιεκέλε από ηνπο γνλείο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

αγώλσλ. 

 

6.Γελ επηηξέπνληαη αξλεηηθέο θξίζεηο θαη νδεγίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαη 

παξέκβαζε ζην έξγν ηνπ πξνπνλεηή. 

 

7. Καηά ηελ παξνπζία ηνπο ζε αγώλεο ζα πξέπεη λα ζπκβάινπλ πάληα ζύκθσλα κε 

ηνπο θαλόλεο, ζηελ εκςύρσζε ησλ παηθηώλ θαη ζηελ επηβξάβεπζε ηεο ζσζηήο 

πξνζπάζεηαο. 

 

8.Γε ζα πξέπεη λα αληηηίζεληαη ζε απνθάζεηο δηαηηεηώλ θαη βνεζώλ θσλάδνληαο, 

αιιά νύηε θαη λα θαηαθξίλνπλ ιάζνο ελέξγεηεο παηθηώλ. 

 

9.Η ζπκβνιή ηνπο θαη ε παξνπζία ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, πνπ ζα βνεζάεη ην 

πνδόζθαηξν λα απνβάιεη ηα όπνηα ξαηζηζηηθά θαη αληηαζιεηηθά θαηλόκελα πνπ 

πξνθύπηνπλ. 
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5. ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Τπεύζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζπιιόγνπ είλαη ν Σερληθόο 

Γηεπζπληήο ηεο αθαδεκίαο , νπνίνο ελεκεξώλεη γηα ηε πξόνδν πινπνίεζεο ηνπ 

ζρεδηαζκνύ θαη ηνπ πιάλνπ αλάπηπμεο. 

 

Λαμβάνοντασ υπόψη όλα τα παραπάνω και αφοφ προβείτε ςε εγγραφή ςτην ακαδημία 

μασ, ςημαίνει πωσ αποδζχεςτε όλο τον εςωτερικό μασ κανονιςμό τον οποίο φυςικά 

παραλαμβάνετε και εγγράφωσ. 

Σασ ευχαριςτοφμε για την εμπιςτοςφνη που μασ δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια, η οποία 

μασ δημιουργεί την υποχρζωςη να ςασ παρζχουμε τισ καλφτερεσ δυνατζσ υπηρεςίεσ.   

 

ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ                       ΈΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ  

 

 


