
Ο ε  σωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ  
ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 

ΑΡΘΡΟ 1

Έφορος

Κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί ο 
έφορος, ή ο αναπληρωτής του, οι οποίοι μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. αλλά και 
απλά  μέλη  του  Ομίλου  και  ο  οποίος  έχει  τις  ακόλουθες  αρμοδιότητες  και 
υπευθυνότητες: 

1. Εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε θέμα που αφορά το τμήμα.

2. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις αθλητικές εκδηλώσεις του τμήματος.

3. Ενημερώνει το Δ.Σ. για την αγωνιστική πορεία του τμήματος αλλά και για 
κάθε πρόβλημά του.

4. Είναι αρμόδιος για κάθε θέμα που αφορά τη σωστή λειτουργία του τμήματος 
και προάγει την αθλητική και κοινωνική του δραστηριότητα.

5. Είναι υπεύθυνος για τη συγκρότηση επιτροπών για τη διεξαγωγή αγώνων ή 
άλλων αθλητικών ή κοινωνικών εκδηλώσεων του τμήματος.

6.  Είναι  υπεύθυνος  σε  συνεργασία  με  τον  έφορο  υλικού,  για  την  αγορά 
αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες του τμήματος βάσει εισηγήσεων των προπονητών 
και μέχρι ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ ετησίως ή άλλου οριζόμενου κάθε φορά από 
το Δ.Σ.

7. Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον έφορο υλικού, για τον έλεγχο και τη 
σωστή διαχείριση των αναλώσιμων υλικών που θέτει στη διάθεση των προπονητών.

8.  Για  την  αγορά  παγίων  ή  αναλώσιμων  στοιχείων  ο  έφορος  συγκεντρώνει 
προσφορές, τις αξιολογεί με τους βοηθούς του τον αναπληρωτή ή και τους προπονητές 
και εισηγείται εγγράφως στο Δ.Σ. τις σχετικές προτάσεις του. 

9.  Ενημερώνει  ανελλιπώς  τη  Γραμματεία  του  Ν.Ο.Π. για  κάθε  μεταβολή  στο 
αθλητικό δυναμικό του τμήματος και φροντίζει για τις σχετικές καταχωρήσεις στο 
μητρώο αθλητών, και στο βιβλίο δραστηριότητας.

10. Αποφασίζει και δηλώνει τη συμμετοχή των αθλητών του Ν.Ο.Π. σε αγώνες. 
Συντάσσει κάθε χρόνο και υποβάλλει στο Δ.Σ. απολογισμό του τμήματος καθώς και 
έκθεση με στοιχεία :  επιδόσεων, συμμετοχών σε αγώνες και με εκτιμήσεις για τη 
συμπεριφορά του κάθε αθλητή, συμβουλευόμενος τους βοηθούς του, τον αναπληρωτή 
και τους προπονητές. Επίσης δε, θέτει στόχους για την επόμενη αγωνιστική περίοδο 
με τον ετήσιο προγραμματισμό του, οι οποίοι γίνονται  αποφάσεις του Δ.Σ.

11. Συντάσσει με την βοήθεια του προπονητή, τον προϋπολογισμό εξόδων του 
τμήματος  και  έχει  την  ευθύνη  απολογισμού  των  εξόδων  συγκεντρώνοντας  πλήρη 
δικαιολογητικά (επίσημες αποδείξεις, τιμολόγια κ.λ.π.).

12. Παρακολουθεί  και  φροντίζει  για  τις  ιατρικές  εξετάσεις  των  αθλητών, 
δηλώνει συμμετοχή του Ν.Ο.Π. σε αγώνες και ενημερώνεται από τη Γραμματεία του 
Ομίλου με τις Εγκυκλίους των ομοσπονδιών, κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 2

Βοηθοί εφόρου

1. Για την καλύτερη λειτουργία του τμήματος ο έφορος μπορεί να πλαισιώνεται 
από βοηθούς στην άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα από εισήγησή του και απόφαση 
του Δ.Σ. / Ν.Ο.Π.

2. Οι βοηθοί εφόρου εποπτεύονται από τον έφορο ο οποίος παραμένει υπεύθυνος 
απέναντι στο Δ.Σ.



3. Βοηθοί εφόρου μπορούν να είναι μόνο μέλη του Ν.Ο.Π.

4. Ο έφορος, ο αναπληρωτής του καθώς και οι βοηθοί εφόρου αποτελούν την 
Εφορία κάθε  τμήματος ή αθλήματος, η οποία μπορεί να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και να εισηγείται για βασικά ζητήματα που αφορούν το άθλημα. Σε κάθε 
περίπτωση όμως υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ. είναι μόνο ο έφορος και σε περίπτωση 
απουσίας του ο αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 3

Προπονητές

Οι προπονητές προσλαμβάνονται και απολύονται με εισήγηση του εφόρου και 
απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Ο.Π.

Οι  προπονητές  συνεργάζονται  μεταξύ  τους  και  υπόκεινται  σε  προπονητική 
ιεραρχία.

Οι προπονητές ελέγχονται για τις δραστηριότητες τους από τον έφορο και το 
Δ.Σ. και  στόχο πάντοτε έχουν να δημιουργήσουν αθλητές με επιδόσεις αλλά και 
αθλητές με συλλογικότητα, αλληλεγγύη, αγάπη για τον συναθλητή τους  και τέλος 
πάντων αθλητές που το ήθος και η ευγενική άμιλλα είναι βασική τους προτεραιότητα. 

1. Επικεφαλής των προπονητών είναι ο κάθε πρώτος προπονητής ο οποίος έχει 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

1.1. Έχει την ευθύνη τεχνικής καθοδήγησης του τμήματος.
1.2. Καταρτίζει με τη βοήθεια των άλλων προπονητών τις ομάδες όλων 

των  κατηγοριών  καθώς  και  τα  ωράρια  προπονήσεων  τα  οποία 
εισηγείται στον έφορο ο οποίος και τα εγκρίνει ή απορρίπτει 
ενημερώνοντας το Δ.Σ.

1.3. Ο προπονητής για να φτιάξει το πρόγραμμα προπονήσεων πρέπει να 
παίρνει υπ’ όψιν του  φροντιστήρια, σχολεία, ηλικίες, τόπο 
διαμονής, διατροφή και  αριθμό αθλητών και τέλος το ωράριο 
εργασίας του.

1.4. Εισηγείται με γραπτή έκθεσή του στον έφορο, κάθε εξάμηνο, την 
προμήθεια των απαραίτητων υλικών και μέσων για την καλύτερη 
προετοιμασία  των  αθλητών  του  Ν.Ο.Π.,  προσδιορίζοντας  κατά 
αθλητή  τον  βαθμό  προόδου  και  επιδόσεων,  τις  προοπτικές 
εξέλιξής  του,  καθώς  και  την  εν  γένει  συμπεριφορά  του,  ως 
κριτήρια για τη χορήγηση υλικού. Ανάλογη έκθεση συντάσσει μετά 
από πανελλήνιους αγώνες ή όταν του ζητηθεί από τον έφορο.

1.5. Καθορίζει  την  προπονητική  ευθύνη  κάθε  ομάδας  σε  αρμόδιο 
προπονητή και ελέγχει την απόδοσή τους.

1.6. Εισηγείται στον έφορο τη συμμετοχή σε διασυλλογικούς αγώνες, 
σε αποστολές ή και άλλες αθλητικές εκδηλώσεις.

1.7. Κάθε Σεπτέμβριο κάνει απογραφή υλικού την οποία παραδίδει στον 
έφορο μαζί με τις αναλυτικές καταστάσεις.

1.8. Ενημερώνεται από τη Γραμματεία του Ομίλου με τις Εγκυκλίους 
των ομοσπονδιών, κ.λ.π.

2. Υποχρεώσεις προπονητών, γενικά  :

2.1. Στην  αρχή  της  αγωνιστικής  περιόδου  οι  προπονητές  είναι 
υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στον έφορο και τον πρώτο προπονητή, 
έκθεση με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν και τους στόχους 
που έχουν.

2.2. Μετά τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων οι υπεύθυνοι κατά 
κατηγορία  προπονητές  υποβάλλουν  στον  έφορο  και  τον  πρώτο 
προπονητή έκθεση για τα αποτελέσματα και επιδόσεις κάθε αθλητή 
τους, με εκτιμήσεις των λόγων επιτυχίας ή και τυχόν αποτυχίας 
τους. Οι εκθέσεις αυτές με βέβαια ημερομηνία και υπογραφή κάθε 
προπονητή, θεωρούμενες εμπιστευτικού χαρακτήρα, φυλάσσονται με 
ευθύνη του πρώτου προπονητή και δίνονται σε κάθε ζήτηση στον 
έφορο και το Δ.Σ.

2.3. Κατά την διάρκεια των προπονήσεων έχουν υποχρέωση να διδάσκουν 
τους  αθλητές  σε  ιδιαίτερες  συγκεντρώσεις  τις  αρχές  της 
συλλογικότητας,  του  ήθους,  της  καλής  συμπεριφοράς,  και 
γενικότερα τις υποχρεώσεις των αθλητών απέναντι στον όμιλο, 
τους προπονητές και τη Διοίκηση. 



Πιο ειδικά για την ιστιοπλοία

2.4. Κάθε προπονητής είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των υλικών 
προπόνησης όπως του φουσκωτού σκάφους που του έχει διατεθεί 
καθώς και την καλή μεταχείριση και λειτουργία της μηχανής του, 
αναγράφοντας στο ειδικό βιβλίο τις ώρες λειτουργίας της. Με τη 
συμπλήρωση  δε  100  ωρών  λειτουργίας,  (  ή  όσων  ορίζει  ο 
κατασκευαστής)  αναφέρει  σχετικά  στον  έφορο  για  το  αναγκαίο 
service.

2.5. Ο  προπονητής  οφείλει  να  οδηγεί  το  φουσκωτό  σκάφος  του  με 
ναυτοσύνη,  αποφεύγοντας  επικίνδυνους  ελιγμούς.  Εξάλλου 
υποχρεούται να μεριμνά για τον πλήρη εξοπλισμό των σωστικών 
μέσων του σκάφους του, εγγράφων, ασφάλειες κ.λ.π.

2.6. Ο προπονητής πριν από κάθε προπόνηση οφείλει να ελέγχει με 
σχολαστικότητα :

Α. Αν οι αθλητές έχουν το σωσίβιό τους με σφυρίχτρα και φοράνε 
καπέλο και λευκό μπλουζάκι.

Β. Αν τα σκάφη είναι πλήρως αρματωμένα και πληρούν όλους τους 
κανόνες ασφαλείας της κατηγορίας. 

Εφόσον λείπει έστω και ένα από τα παραπάνω, δεν επιτρέπει στον αθλητή 
να καθελκύσει το σκάφος του στη θάλασσα.

2.7. Κάθε προπονητής είναι υπεύθυνος για τα σκάφη και υλικά της 
κατηγορίας του. Εντοπίζει και φροντίζει τις μικροεπισκευές με 
τη βοήθεια των αθλητών του.

2.8. Οι προπονητές παραμένουν στη θάλασσα μέχρι και ο τελευταίος 
αθλητής ανελκύσει το σκάφος του.

Για την κολύμβηση.

2.9. Ο προπονητής πριν από κάθε προπόνηση οφείλει να ελέγχει με 
σχολαστικότητα :

Αν οι αθλητές  φοράνε το σκουφί τους , το αντηλιακό τους και  έχουν  
μαζί τους πετσέτα ή μπουρνούζι.

Γενικά για όλα τα τμήματα

2.10. Οι  προπονητές  επιβλέπουν  την  καθαριότητα  στους  χερσαίους 
χώρους του τμήματος, τα containers και την αίθουσα διδασκαλίας 
και κατά την κρίση τους αναθέτουν τον καθαρισμό τους στους 
αθλητές τους.

2.11. Εκτός  και  αν  φιλοξενούνται  νόμιμα  στον  όμιλο,  απαγορεύεται 
στους προπονητές του Ν.Ο.Π. να κάνουν προπόνηση σε αθλητές 
ξένους  προς  τον  όμιλο.  Όπως  επίσης  να  δίνουν  σ’  αυτούς 
τεχνικές συμβουλές κατά τη διάρκεια των αγώνων.  Βοηθούν όμως 
αυτούς αν υπάρχει ανάγκη ή κίνδυνος ατυχήματος.

2.12. Οι προπονητές προσέχουν για την ασφάλεια των αθλητών και τους 
καθοδηγούν  στους  αγώνες.  Φροντίζουν  να  είναι  άψογη  η 
συμπεριφορά των αθλητών απέναντι στους συναθλητές τους, στους 
εκπροσώπους  της  διοίκησης  και  στις  κάθε  είδους  αγωνιστικές 
επιτροπές.

2.13. Απαγορεύεται  η  λήψη  από  τους  προπονητές  χρημάτων  ή  δώρων, 
εκτός αν αυτά προέρχονται από τον επίσημο Σύλλογο Γονέων  και 
Κηδεμόνων του Ν.Ο.Π. και πάντα εν γνώσει του Συμβουλίου ή από 
το ίδιο το Δ.Σ. του Ν.Ο.Π.

2.14. Η μη τήρηση των πιο πάνω υποχρεώσεων θα τιμωρείται από το Δ.Σ. 
του Ν.Ο.Π.

ΑΡΘΡΟ   4   

1. Αθλητές του τμήματος θεωρούνται, όσοι με τη συγκατάθεση των γονέων τους, 
όταν χρειάζεται, έχουν καταθέσει αίτηση εγγραφής στον Ν.Ο.Π., με πλήρη στοιχεία 
ταυτότητας,  (καθώς  και  υπεύθυνη  δήλωση  για  τους  μαθητευομένους  αθλητές  της 
ιστιοπλοΐας ότι γνωρίζουν κολύμπι) και ότι συμμετέχουν στις προπονήσεις και στους 
αγώνες εν γνώση τους.  Επίσης έχουν προσκομίσει βεβαίωση από γιατρό ότι είναι 
υγιείς και μπορούν να αθληθούν. Βάσει των παραπάνω δικαιολογητικών, εκδίδονται 
από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.), και την Κολυμβητική Ομοσπονδία 
Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.), ή των άλλων ομοσπονδιών που είναι μέλος ο όμιλος -- ειδικές 
ταυτότητες αθλητών ενταγμένων στον Ν.Ο.Π.



2. Καθήκοντα – Υποχρεώσεις αθλητών

2.1. Η  πειθαρχία  των  αθλητών  είναι  βασική  προϋπόθεση  για  τη 
δυνατότητα  εφαρμογής  του  προγράμματος  προπόνησης  και 
απρόσκοπτης εκτέλεσής του, καθώς και απαραίτητος παράγοντας 
της καλής λειτουργίας του τμήματος.

2.2. Οι αθλητές οφείλουν επομένως να πειθαρχούν στις εντολές των 
προπονητών τους, τον έφορο του τμήματος και το Δ.Σ./Ν.Ο.Π., 
κατά δε τους αγώνες να πειθαρχούν στις επιτροπές.

2.3. Οι αθλητές οφείλουν να παρευρίσκονται σε όλες τις εκδηλώσεις 
που τους καλεί η ομάδα.

2.4. Η συμπεριφορά των αθλητών απέναντι στους συναθλητές τους, τους 
προπονητές  τους,  τους  εκπροσώπους  της  διοίκησης,  των 
ομοσπονδιών,  και  των  αγωνιστικών  επιτροπών  πρέπει  να  είναι 
άψογη.

2.5. Κατά τις προπονήσεις οφείλουν οι αθλητές να είναι ακριβείς 
στην ώρα προσέλευσης και θα τηρείται απουσιολόγιο. Η συμμετοχή 
του  αθλητή  στους  αγώνες  για  τους  οποίους  δηλώθηκε  είναι 
υποχρεωτική.

2.6. Κατά τις προπονήσεις και αγώνες οι αθλητές πρέπει να φορούν τα 
ρούχα και τον εξαρτισμό που έχει καθοριστεί από τον προπονητή 
τους π.χ. το ατομικό σωσίβιο για τους αθλητές της ιστιοπλοΐας 
ή   το  σκουφάκι  για  τους  αθλητές  της  κολύμβησης.  Οι  μη 
συμμορφούμενοι  με  την  παραπάνω  παράγραφο  υπόκεινται  σε 
αποκλεισμό ή και πειθαρχικό έλεγχο.

2.7. Κατά τους αγώνες οι αθλητές πρέπει να τηρούν καθαρούς τους 
χώρους που αθλούνται και σε εντολή του προπονητή να φροντίζουν 
για την καθαριότητά τους.

2.8. Προσέχουν  τα  υλικά  που  τους  έχει  παραχωρήσει  ο  Ν.Ο.Π.  τα 
οποία, συντηρούν και φέρουν  την ευθύνη αποκατάστασης κάθε 
ζημιάς που προκαλούν στους χώρους ή σε υλικά του Ν.Ο.Π.

2.9. Οι  αθλητές  οφείλουν  να  συμπεριφέρονται  με  ευπρέπεια  σε 
προπονητές και συναθλητές και να μη χρησιμοποιούν εκφράσεις 
ανεπίτρεπτες.  Συγκρούσεις  μεταξύ  αθλητών  ελέγχονται 
πειθαρχικά.

2.10. Οι  αθλητές  οφείλουν  να  προσέχουν  το  υλικό  τους  και  να 
αναφέρουν τυχόν ζημιές στους προπονητές τους ως και τον τρόπο 
και το λόγο που έγιναν. Απαγορεύεται να αφαιρούν υλικά που 
ανήκουν σε συναθλητές τους, παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του 
προπονητή.

2.11. Δεν επιτρέπεται στους αθλητές να προπονούνται,
α) σε άλλους Συλλόγους, 
β) μικτά πληρώματα από διαφορετικούς ομίλους και
γ) με προπονητές που δεν ανήκουν στη δύναμη του Ν.Ο.Π. (με εξαίρεση των 

συμμετεχόντων  σε  εθνικά  κλιμάκια).  Παράβαση  της  παραγράφου  αυτής  συνεπάγεται 
παραπομπή  στο  Δ.Σ.  για  αντιαθλητική  συμπεριφορά  εκτός  αν  έχει  αποφασίσει 
διαφορετικά το Δ.Σ. του ομίλου για συγκεκριμένους λόγους.

2.12. Παράπονα αθλητών υποβάλλονται στον υπεύθυνο προπονητή και στον 
πρώτο προπονητή. Εφόσον δεν λυθεί το θέμα που έχει προκύψει, 
οι  ενδιαφερόμενοι  απευθύνονται  στον  έφορο  ο  οποίος  ορίζει 
ημέρα και ώρα συζήτησής του προς επίλυση θέματος.

3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου αθλητών  

3.1. Δικαιοδοσία  Εφόρου   :   Ο  έφορος  μπορεί  να  επιβάλλει  ποινή 
αποκλεισμού από προπονήσεις ή και συμμετοχή σε αγώνες μέχρι 
δύο  (2) μηνών.  Αν το  παράπτωμα είναι  ιδιαιτέρως σοβαρό,  ή 
γίνεται κατ’ εξακολούθηση, ο αθλητής παραπέμπετε στο Δ.Σ. με 
εισήγηση  του  εφόρου.  Σε  κάθε  περίπτωση  οι  παραβάσεις  και 
ποινές  καταχωρούνται  σε  ειδικό  βιβλίο  με  το  φροντίδα  του 
εφόρου.

3.2. Έγγραφη  καταγγελία  αθλητή  από  γονέα  ή  συναθλητή  του 
παραπέμπετε υποχρεωτικά στο Δ.Σ. συνοδευόμενη από έκθεση του 
εφόρου και αναφορά των προπονητών.

3.3. Δικαιοδοσία πρώτου προπονητή   :   Ο πρώτος προπονητής ανάλογα με 
το  παράπτωμα  μπορεί  να  επιβάλλει  ποινή  αποκλεισμοί  από 
προπονήσεις ή αγώνες μέχρι ενός (1) μηνός με τη σύμφωνη γνώμη 
του εφόρου.



3.4. Δικαιοδοσία προπονητή     : Ο προπονητής μπορεί να επιβάλλει ποινή 
μέχρι  τριών  (3)  αποκλεισμών  από  προπονήσεις  με  τη  σύμφωνη 
γνώμη του πρώτου προπονητή και την ενημέρωση του εφόρου.

3.5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι καλό οι αποφάσεις για   
την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου να παίρνονται   συλλογικά από   
ολόκληρη την εφορία  και όχι μεμονωμένα από τον έφορο ή τον 
προπονητή  για  να  αποφεύγονται  αδικίες  και  να  ασκείται   ο 
έλεγχος όσον το δυνατόν πιο αντικειμενικά.

ΑΡΘΡΟ   5  

Γονείς – Υποχρεώσεις

1.  Οι  γονείς  &  κηδεμόνες  δεν  επιτρέπεται  να  παρεμβαίνουν  στο  έργο  των 
προπονητών.

2.  Μπορούν  αφού  τους  ζητηθεί  από  την  εφορία,  τον  έφορο,  ή  το  Δ.Σ.  να 
βοηθήσουν σε επισκευές ή κατασκευές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αθλητών.

3.     Εφόσον τους ζητηθεί συμμετέχουν σε αποστολές σαν βοηθοί.
4.   Φροντίζουν για τις τακτικές ιατρικές εξετάσεις των παιδιών τους και αν 

κρίνουν ότι δεν τελούν υπό πλήρη υγεία να προπονηθούν ή να αγωνιστούν, τα κρατούν 
στη στεριά.

5. Καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή προς τον Ν.Ο.Π.,  την 1η βδομάδα κάθε μηνός 
το ύψος της οποίας καθορίζεται με εκάστοτε αποφάσεις του το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ   6  

Αποστολές 

1. Οι αποστολές για συμμετοχή σε αγώνες  εκτός της έδρας του ΝΟΠ 
επιλέγονται  και  οργανώνονται,  από  τους  προπονητές  και  τους 
εφόρους των αθλημάτων.

2.  Σκοπός της αποστολής πρέπει να είναι η όσον το δυνατόν καλύτερη 
παρουσία του Ομίλου στον συγκεκριμένο αγώνα με στόχο πάντοτε την 
νίκη  και  την  ευγενική  άμιλλα  μεταξύ  αθλητών  και  ομίλων  που 
συμμετέχουν.

3. Την  αποστολή  συνοδεύει  πάντοτε   εκτός  από  τον  προπονητή  και 
συνοδός  ο οποίος εάν δεν είναι ο έφορος ή ο αναπληρωτής του τότε 
ορίζεται από το Δ.Σ. με απόφασή του.

4. Σε ολιγομελείς αποστολές με απόφαση του Δ.Σ.  συνοδός μπορεί να 
ορίζεται  και ο προπονητής.

5. Την ευθύνη ολόκληρης της αποστολής φέρει πάντοτε μόνο  ο συνοδός- 
αρχηγός  της  αποστολής.   Ο προπονητής  είναι  υπεύθυνος  και 
καθορίζει  το  αθλητικό  πρόγραμμα  της  αποστολής 
(συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, του ωραρίου ύπνου, κατάκλισης 
και προπόνησης κατά την διάρκεια των αγώνων. 

6. Βοηθοί συνοδού μπορούν να καθορίζονται όταν οι αποστολές είναι 
πολυπληθείς ή όταν το ζητηθεί από τον συνοδό για συγκεκριμένους 
λόγους και οι οποίοι λογοδοτούν και ελέγχονται από τον συνοδό, ο 
οποίος είναι και ο μοναδικός  υπόλογος και υπεύθυνος  στο Δ.Σ.

7. Ο συνοδός, οι βοηθοί του, και ο προπονητής πρέπει να λειτουργούν 
συλλογικά,  να  μαθαίνουν  στους  αθλητές  να  λειτουργούν  με 
συλλογικότητα,  σαν ομάδα, κόσμια,  πειθαρχημένα, με ευπρέπεια 
και ευγένεια. Πρέπει  να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ασφάλειά των αθλητών τους, για την  καλή και υγιεινή διατροφή 
τους  και γενικά όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να 
δημιουργείται κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην αποστολή αλλά 
και στον όμιλο γενικότερα.

8. Επιτρέπεται  γονείς  να  ακολουθούν  την  αποστολή,  χωρίς  όμως  να 
επεμβαίνουν στα ζητήματα που αρμοδιότητα έχει ο αρχηγός και ο 
προπονητής που αφορούν τον σκοπό της αποστολής.

9.   
Απόψεις των γονέων που συνοδεύουν την αποστολή  συζητούνται μόνο 
με τον συνοδό δεδομένου  ότι είναι ο μόνος υπόλογος για την 
αποστολή.

10. Κάθε τέλος της αποστολής ο συνοδός μαζί με τον προπονητή 



συντάσσουν και υποβάλλουν στο Δ.Σ. απολογισμό της αποστολής καθώς 
και  έκθεση  με  στοιχεία  :   επιδόσεων,  συμμετοχών   και  με 
εκτιμήσεις για τη συμπεριφορά του κάθε αθλητή, συμβουλευόμενοι 
πάντα τους βοηθούς τους.

11. Η αποστολή πάντα  ξεκινάει και τερματίζει στις εγκαταστάσεις 
του Ν.Ο.Π.

ΑΡΘΡΟ 7

Αξιολόγηση αθλητών 

1. Πριν από την έναρξη νέας περιόδου οι προπονητές κατατάσσουν τους αθλητές 
σε ομάδες.

Οι ομάδες είναι :
Α. Αγωνιστικές 
Β. Προαγωνιστική.
Γ. Αρχαρίων.
Δ. Ακαδημίες.

2. Η μετάβαση των αθλητών από τη  μία στην άλλη κατηγορία γίνεται ανάλογα 
με την πρόοδό τους, το όριο ηλικίας της κατηγορίας, τα σωματικά προσόντα κ.λ.π.

3.  Στη  λήξη  κάθε  αγωνιστικής  περιόδου  συντάσσονται  από  τους  προπονητές 
εκθέσεις για τις επιδόσεις, της προοδευτικής εξέλιξης των αθλητών, με στοιχεία 
ήθους και συμπεριφοράς. Οι εκθέσεις θεωρούνται από τον έφορο.
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