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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  

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

γνωρίσουν οι έφοροι της ομάδος ότι η καλή παρουσία ενός συλλόγου είναι 

αποτέλεσμα ομαδικότητας και πρέπει να διατηρείται  εντός και εκτός γηπέδων.  

 

ΕΦΟΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

 4o 1/basket Ο Γενικός Αρχηγός basket μαζί με τα μέλη basket που έχει ορίσει επιλέγουν τον  

Έφορο Ανδρικών Τμημάτων και τον Έφορο Γυναικείων Τμημάτων, κρίνετε ειδικά οι 

δυο έφοροι να έχουν γνώση του αθλήματος και διαδικασιών,  

 4o 2/basket Ο Αρχηγός BASKET με τους δύο Α’ εφόρους ετοιμάζουν λίστα με τους εφόρους κάθε 

τμήματος, βασικό κριτήριο η διάθεση να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες με σκοπό 

την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη του συλλόγου. Το κάθε τμήμα θα μπορεί να έχει 

έως 3 εφόρους. Στα τμήματα Juniors βασική προϋπόθεση στους αγώνες παρουσία 

ενός εφόρου στον πάγκο και στα αγωνιστικά τμήματα έως δύο έφοροι, οι υπόλοιποι 

είναι στην εξέδρα ώστε να ελέγχουν τυχών λάθος συμπεριφορές.   

 4o 3/basket Ο έφορος είναι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ γονέων και συλλόγου και προσπαθεί να 

επιλύει θέματα ροής και εν δυνάμει να τους εκπαιδεύει για την παρουσία τους στην  

κερκίδα σε ώρα προπόνησης ή αγώνα. Σε περιπτώσεις έντονων προβλημάτων 

επικοινωνίας ή περιστατικών που δημιουργούν δυσλειτουργία στο τμήμα επικοινωνεί 

άμεσα με το Α’ Έφορο. 

 4o 4/basket Ο Α΄ έφορος οργανώνει με τους εφόρους συναντήσεις για την αντιμετώπιση τυχών 

προβλημάτων και τα επικοινωνεί στον Αρχηγό Basket. 

 4o 5/basket Στην περίπτωση αποδεδειγμένα ο Έφορος δημιουργεί δυσλειτουργία στο τμήμα ο 

Υπεύθυνος Εφόρων καλείτε την να προγραμματίσει την αντικατάσταση του. 

 4o 6/basket Ο έφορος φροντίζει ώστε ο προπονητής να καταθέτει τα απουσιολόγια, τις φόρμες 

αγώνων στην γραμματεία όπως και τις εκθέσεις πορείας αθλητών. 

 4o 7/basket Ο έφορος ακολουθεί την ομάδα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις εντός και εκτός έδρας, 

έχει πάντα εφοδιασμένο το φαρμακείο της ομάδας και φροντίζει για την σωστή 

παρουσία και ηρεμία των αθλητών στον πάγκο. Δεν επεμβαίνει σε καμία περίπτωση 

σε τεχνικά ζητήματα. 

 4o 8/basket Ο έφορος σε συνεννόηση με τον προπονητή στους αγώνες είναι στο γήπεδο 

τουλάχιστον μία ώρα πριν. Ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια πρέπει να ετοιμάσει την 

γραμματεία (φύλλο αγώνος, ρολόι χρόνου, ρολόι 24’’, σημαιάκια, βελάκι επίθεσης, 

να έχει συνεννοηθεί με το ιατρό της ομάδας τουλάχιστον 48 ώρες πριν, να έχει το 

ποσό καταβολής γραμματείας και διαιτητών) επίσης να έχει επιμεληθεί τυχών 

καθαριότητα του αγωνιστικού χώρου. Να γνωρίζει την συμπλήρωση φύλλου αγώνος, να 

έχει πάντα μαζί του τους κανόνες προκήρυξης του τουρνουά. 
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 4o 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. 

 4o 10/basket Ο έφορος απαγορεύεται να προσβάλει ή να χειροδικήσει προπονητή 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. 

 4o 11/basket Σε συνεννόηση με τον προπονητή ο έφορος μπορεί να είναι υπεύθυνος για την 

διαχείριση των Δελτίων Αθλητών (π.χ. να τα προσκομίζει στην γραμματεία αγώνων, να 

είναι καθαρά) 

 4o 12/basket Στους εκτός έδρας αγώνες ο έφορος σε συνεννόηση με τον προπονητή συντονίζει την 

μαζική άφιξη εκτός γηπέδου ώστε η ομάδα να πηγαίνει σύσσωμη στον αγωνιστικό χώρο. 

Επίσης στο τέλος του αγώνος έχει την ευθύνη ο πάγκος της ομάδας να είναι καθαρός 

χωρίς πλαστικά μπουκάλια ή ξεχασμένο αθλητικό υλικό.  

 4o 13/basket Ο έφορος του εκάστοτε τμήματος είναι από τους ο πρώτους που πρέπει να λαμβάνουν 

μήνυμα από το προπονητή για λόγους που πρέπει να ενημερωθούν αθλητές (π.χ. αλλαγή 

ώρα προπόνησης, αλλαγή γηπέδου)  

 4o 14/basket Ο έφορος συμμετέχει στις εκδηλώσεις του συλλόγου και στην προσπάθεια αναζήτησης 

χορηγιών. 

 

 

 

Για το τμήμα basket   

 

Γενικός Αρχηγός 

Αντώνης Παπασωτηρίου                                    


