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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  

Στόχος: Η σωστή, δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων BASKET,  

 

 

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

 

1o/1/basket Ο Τεχνικός Υπεύθυνος Προπονητών Αγωνιστικών Τμημάτων και ο Τεχνικός 

Υπεύθυνος Junior  έχουν την υποχρέωση της εποπτείας του προπονητικού team 

που διαχειρίζονται. Ο εκάστοτε προπονητής να ακολουθεί το προπονητικό πλάνο 

και τεχνικών εντολών του τεχνικού υπεύθυνου. Τουλάχιστον δύο φορές στην σεζόν 

πρέπει ο εκάστοτε τεχνικός υπεύθυνος να προσκομίζει στο Αρχηγό Basket έκθεση 

πορείας τμημάτων – προπονητών όπως και προτάσεις βελτίωσης. 

1o/2/basket Ο αρμόδιος Τεχνικός Υπεύθυνος μαζί με τον εκάστοτε προπονητή έχουν την ευθύνη 

επιλογής στελέχωσης με αθλητές των αγωνιστικών τμημάτων.  

1o/3/basket Ο προπονητής έχει την ευθύνη συμπλήρωσης συγκεκριμένης φόρμα απουσιολογίου 

που θα του δοθεί από την γραμματεία  

1o/4/basket Με το τέλος των αγώνων να ενημερώνει το αποτέλεσμα αγώνων στην γραμματεία μέσω 

τηλεφωνικού μηνύματος ή email.  

1o/5/basket Ο Τεχνικός Υπεύθυνος σε συνεργασία με τον προπονητή έχουν την ευθύνη 

τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο να συμπληρώνουν την φόρμα προόδου του εκάστοτε 

αθλητή. 

1o/6/basket Στην περίπτωση αθλητής απουσιάζει αδικαιολόγητος πρέπει ο προπονητής να 

επικοινωνήσει με τον έφορο και τον αθλητή, η επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιηθεί 

αυθημερόν.    

1o/7/basket Όταν ο προπονητής κρίνει ότι ένας αθλητής είναι ανακόλουθος στις υποχρεώσεις ο 

προπονητής  ενημερώνει άμεσα τον Τεχνικό Υπεύθυνο και έφορο του τμήματος.  

1o/8/basket Σε περίπτωση ο προπονητής αξιολογεί η επικοινωνία του, με έφορο και γονέα ή 

κηδεμόνα δεν είναι γόνιμη απαγορεύεται να έρθει σε διαπληκτισμό. Πρέπει άμεσα να 

αναφέρει το περιστατικό στον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο.  

1o/9/basket Ο τρόπος συμπεριφοράς  προς τρίτους (διαιτητές – προπονητές αντίπαλης ομάδας – 

κερκίδα) που μπορεί να προσβάλει, να μειώσει με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί η ομάδα 

αποτελεί παράπτωμα και αντικείμενο έκτακτη συνάντηση με Αρχηγό BASKET και 

αρμόδιου Τεχνικού Υπεύθυνου με εισήγηση τυχών ποινής ή να προταθεί στο Δ.Σ. μ’ 

εισήγηση απομάκρυνσης από τον σύλλογο. 

1o/10/basket Ο προπονητής απαγορεύεται να προσβάλει ή να χειροδικήσει έφορο ή αθλητή, η πράξη 

αυτή αποτελεί παράπτωμα και αντικείμενο έκτακτη συνάντηση με Αρχηγό BASKET 

και αρμόδιου Τεχνικού Υπεύθυνου με εισήγηση τυχών ποινής, ή να προταθεί στο 

Δ.Σ. μ’ εισήγηση απομάκρυνσης από τον σύλλογο. 
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1o/11/basket Το πρόγραμμα προπονήσεων που έχει συμφωνηθεί με τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο 

πρέπει να τηρείτε και να μην καταστρατηγείτε με συνεχείς απουσίες ή καθυστερήσεις. 

Σε περίπτωση συνεχιζόμενων απουσιών αποτελεί παράπτωμα και αντικείμενο 

έκτακτη συνάντηση με Αρχηγό BASKET και αρμόδιου Τεχνικού Υπεύθυνου με 

εισήγηση τυχών ποινής ή να προταθεί στο Δ.Σ. μ’ εισήγηση απομάκρυνσης από τον 

σύλλογο. 

1o/12/basket Ο προπονητής πρωτίστως είναι υπεύθυνος για τα δελτία αθλητών, σε περίπτωση 

απώλειας και υπαιτιότητας δικής του η ομάδα μηδενιστεί  αποτελεί παράπτωμα και 

αντικείμενο έκτακτη συνάντηση με Αρχηγό BASKET και αρμόδιου Τεχνικού 

Υπεύθυνου με εισήγηση τυχών ποινής ή να προταθεί στο Δ.Σ. μ’ εισήγηση 

απομάκρυνσης από τον σύλλογο. 

1o/13/basket Οι προπονητές την στιγμή που διαχειρίζονται πάγιο αθλητικό εξοπλισμό - υλικό είναι 

υποχρεωμένοι να το διαχειρίζονται σωστά και να το διασφαλίζουν . Σε περίπτωση 

απώλειας υπαιτιότητας προπονητή θα πρέπει να αντικαταστήσει το υλικό ή να 

καταβάλει στο σύλλογο το ανάλογο αντίτιμο.    

1o/14/basket Οι προπονητές ειδικά των μικρών ηλικιών πρέπει να ενημερώνουν σε εύλογο χρονικό 

διάστημα την γραμματεία για προσεχούς αγώνες εντός ή εκτός ώστε να ενημερώνεται 

το κοινό από αναρτήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων και site. 

1o/15/basket Οι προπονητές σε περίπτωση έκτακτης απουσίας σε ώρα προπόνησης ενημερώνει 

τουλάχιστον 2 ώρες πριν τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο και τον Έφορο του τμήματος. 

1o/16/basket Οι προπονητές οφείλουν, να τιμούν και να προστατεύουν την ομάδα και τα μέλη της, 

με τις ενέργειες και τα λόγια τους να προασπίζουν τα συμφέροντα του συλλόγου. 

1o/17/basket Σε περίπτωση που καλείται σε εκδήλωση του συλλόγου και δεν μπορεί να  

παραβρίσκεται καλό είναι η ενημέρωση να είναι άμεση.  

 

 

Για το τμήμα basket                                                 Ενημερώθηκε ο προπονητής 

 

Γενικός Αρχηγός 

Αντώνης Παπασωτηρίου                                       

 


