
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 
 

 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Α. Οι γονείς έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται με τους προπονητές και τη Διοίκηση της 

Ακαδημίας και ο ρόλος τους πρέπει να είναι συμβατός σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν 

τα Τμήματα Εκπαιδευόμενων Ποδοσφαιριστών. 

 

Β. Οι γονείς σε προκαθορισμένες συγκεντρώσεις (σε ημερομηνίες που θα προκαθορίζονται 

στη διάρκεια του έτους) θα ενημερώνονται σε θέματα που αφορούν την πρόοδο των παιδιών 

τους και σε θέματα που αφορούν τη συμβολή τους στην καλύτερη λειτουργική οργάνωση της 

ακαδημίας στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που όλοι μας πρέπει να ακολουθούμε. 

 

Γ. Οι γονείς σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορούν να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν 

την απόδοση, τη συμπεριφορά και την εξέλιξη του παιδιού τους μετά από τηλεφωνική αίτηση 

στη γραμματεία της ακαδημίας για να προκαθορισθεί το ραντεβού της επικοινωνίας με τους 

υπευθύνους. 

 

Δ. Επίσης η οποιαδήποτε επαφή με τον προπονητή σε περίπτωση σοβαρότερου θέματος που 

τυχόν χρήζει κάποια επίλυση θα γίνεται μετά από τηλεφωνική αίτηση στη γραμματεία της 

ακαδημίας σε προκαθορισμένο ραντεβού παρουσία και του υπεύθυνου της Ακαδημίας 

(Γενικού Διευθυντή ακαδημίας και τεχνικού Διευθυντή). 

 

Ε. Σε περίπτωση προπόνησης εκτός προπονητικού κέντρου, η παρουσία των γονέων θα είναι 

εφικτή μόνο κατά την άφιξη και την αναχώρηση των αθλητών χωρίς δυνατότητες 

παρακολούθησης της προπόνησης. 
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ΣΤ. Θα δοθεί η δυνατότητα στους γονείς μετά από ενημέρωση να παρακολουθήσουν και 

προπονητικές - αγωνιστικές εκδηλώσεις σε καθορισμένο χρόνο που θα αποφασίζεται από 

τους υπευθύνους της ακαδημίας. 

 

Ζ. Σε τουρνουά καλό είναι να αποφεύγεται η διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο με την ομάδα, εάν 

υπάρχει δυνατότητα. Εάν όχι, θα πρέπει η παρουσία να είναι διακριτική και η επαφή με τα 

παιδιά θα είναι σε προκαθορισμένο από τους προπονητές χρόνο και χώρο με βάση το 

πρόγραμμα των αγώνων. 

 

Η. Κατά τη διάρκεια των αγώνων η συμπεριφορά των γονέων θα πρέπει να είναι κόσμια και 

να μην προκαλούν με αρνητικές κρίσεις και επικρίσεις, καθώς να μην δίνουν τεχνικές οδηγίες 

προς τους ποδοσφαιριστές και να μην παρεμβαίνουν στο έργο του εκάστοτε προπονητή. Οι 

προπονητές μόνο θα είναι υπεύθυνοι γι αυτό. 

 

Θ. Οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά που θα προσβάλει την ιστορία και το έμβλημα της 

ομάδας αλλά και τις αρχές της φιλοσοφίας της ακαδημίας θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. 

 

Ι. Θα πρέπει να σεβόμαστε τις βασικές αρχές της φιλοσοφία μας «Άμιλλα, Εκπαίδευση, 

Κουλτούρα» που θέλουμε να δώσουμε σαν ακαδημία του Πανακρωτηριακού προς τον 

ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε το 

παράδειγμα προς μίμηση προς όλους. 

 

ΙΑ. Απαγορεύονται οι επαφές με άλλες ομάδες ή μάνατζερς χωρίς την επίσημη ενημέρωση και 

έγκριση από τον Πανακρωτηριακό. Σε περίπτωση επίσημης πρότασης από άλλη ομάδα η 

Διοίκηση και ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνοι γι αυτό. 

 

ΙΒ. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων παικτών σε διάφορα Camp ή σε 

διάφορα δοκιμαστικά στο εσωτερικό ή εξωτερικό άλλων ομάδων χωρίς την προηγούμενη 

ενημέρωσή μας. 

 

ΙΓ. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε συμμετοχή σε personal-training με γυμναστή - προπονητή 

εκτός της ακαδημίας χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή μας. 

 

ΙΔ. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε επίσκεψη σε ιατρούς ή φυσιοθεραπευτές που δεν είναι της 

ομάδας (εκτός ειδικών περιπτώσεων που θα πρέπει όμως άμεσα να ενημερώνονται οι 

υπεύθυνοι της ομάδας). 

 

ΙΕ. Οι γονείς οφείλουν να στηρίξουν την όλη προσπάθεια της Ακαδημίας προς όφελος των 

παιδιών τους και της ομάδας. 



2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Α. Η παρουσία γονέων και κηδεμόνων στους χώρους προπόνησης και αγώνων δεν πρέπει να 

δημιουργεί παρενέργειες στο έργο των παικτών και των προπονητών. Εάν συμβεί αυτό 

αποβάλλονται από τον περιβάλλοντα χώρο. 

 

Β. Στους γονείς που παρεμβαίνουν στο έργο των προπονητών και δημιουργούν πρόβλημα 

στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, καθώς σε περίπτωση αγενούς συμπεριφοράς του 

κηδεμόνα προς τον προπονητή ή τη Διοίκηση εφαρμόζονται ανάλογες κυρώσεις μετά από 

απόφαση της Διοίκησης. 

 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Οι γονείς φέρνουν πρωτίστως την ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών τους. Ωστόσο, 

προσπαθούμε στα πλαίσια του προγράμματος να διδάξουμε στα νεαρά άτομα μαθήματα για 

τη ζωή. Πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους γονείς για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευκαιριών 

ανάπτυξης των παιδιών τους.  

Ο γονέας πρέπει να επικοινωνεί με την γραμματεία της ακαδημίας για τον καθορισμό 

ραντεβού με τους υπεύθυνους σε περίπτωση υποβολής παραπόνων ή ερωτημάτων γενικού 

χαρακτήρα. 

Σε κανέναν γονέα δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στο γήπεδο τις ώρες προπόνησης. 

Οι γονείς δεν επιτρέπεται να φωνάζουν ή να δίνουν οδηγίες. 
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