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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ποδόσφαιρο είναι το πλέον λαοφιλές άθληµα σε ολόκληρο τον κόσµο. Στην Ελλάδα αποτελεί
αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής εκατοµµυρίων ανθρώπων. Ιδιαίτερα µετά την κατάκτηση του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου του 2004 από την Εθνική µας οµάδα, το
ενδιαφέρον του κόσµου, και κυρίων των µικρών παιδιών, για το άθληµα πολλαπλασιάστηκε. Το
γεγονός αυτό µας χαροποιεί αλλά παράλληλα αυξάνει και τις ευθύνες µας ως ανώτατης
ποδοσφαιρικής αρχής της χώρας. Η ενασχόληση των νέων παιδιών µε το ποδόσφαιρο αποτελεί
προτεραιότητα για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία και αναγκαία συνθήκη για την
σταθερή ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

2.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία έχει εγκαθιδρύσει ένα πρόγραµµα
ανάπτυξης παιδικού ποδοσφαίρου σε ολόκληρη την χώρα. Στόχος του είναι η αθρόα
προσέλευση παιδιών ανεξαρτήτως φύλου, γλώσσας, θρησκείας, ηλικίας, εθνικότητας και
φυλής. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί µια τεράστια ευκαιρία για όλους.
Για τα παιδιά που θα έχουν την ευκαιρία να αθληθούν, να παίξουν και να διασκεδάσουν, να
κοινωνικοποιηθούν ερχόµενα σε επαφή µε άλλα παιδιά, να διαµορφώσουν ένα σύστηµα αξιών
και αρχών,

να αποκτήσουν αυτοπειθαρχία και να αναπτύξουν το αίσθηµα της

υπευθυνότητας, να µάθουν να αγωνίζονται σε οµαδικό επίπεδο, να υπόκεινται σε κανόνες
τους οποίους θα σέβονται και να εφαρµόζουν το «ευ αγωνίζεσθαι, να αναπτύξουν τις φυσικές
και τεχνικές τους αρετές και να γνωρίσουν από κοντά ποδοσφαιριστές-πρότυπα.
Για τους γονείς που θα είναι ήσυχοι ότι τα παιδιά τους θα βρίσκονται σε ένα όµορφο και
ασφαλές περιβάλλον κάνοντας αυτό που λατρεύουν, που θα αποτραβηχτούν από άλλες
επικίνδυνες ή βλαβερές δραστηριότητες, που θα µπορούν να διασκεδάσουν και να αθληθούν
σωστά υπό την καθοδήγηση εξειδικευµένων προπονητών.
Για το ελληνικό ποδόσφαιρο που θα ωφεληθεί µακροπρόθεσµα µε την παραγωγή ταλέντων
που θα στελεχώσουν µελλοντικά τις εθνικές µας οµάδες και µε την δηµιουργία µιας νέας
γενιάς φιλάθλων µε σωστά αθλητικά πρότυπα και αρχές.
Η προστασία και η ασφάλεια των παιδιών είναι ύψιστης σηµασίας για την Ελληνική
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία. Για τον σκοπό αυτό, έχουµε καταρτίσει έναν κώδικα
συµπεριφοράς για τα παιδιά, τους γονείς και τους προπονητές ώστε να αποφευχθεί
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οποιασδήποτε µορφής κακοποίηση. Οι προπονητές, έχοντας την άµεση ευθύνη για τα παιδιά
οφείλουν να είναι ενηµερωµένοι για κάθε µορφή κακοποίησης ώστε να µπορούν να λάβουν
µέτρα για την αποφυγή τέτοιων φαινοµένων. Παράλληλα, ο ρόλος των γονιών είναι πολύ
σηµαντικός τόσο στην ένταξη του παιδιού στο πρόγραµµα, όσο και στην διαµόρφωση της
αθλητικής του ταυτότητας και συµπεριφοράς.

3.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Την ευθύνη για το πρόγραµµα ανάπτυξης φυτωρίων έχει η Ελληνική Ποδοσφαιρική
Οµοσπονδία. Αρµοδιότητα για τον σχεδιασµό, την εκτέλεση και την επέκταση του
προγράµµατος, καθώς και για την ενηµέρωση πάνω σε σχετικά θέµατα (σεµινάρια,
ενηµερωτικές συναντήσεις, εκδηλώσεις κλπ) έχει ο ∆ιευθυντής του Προγράµµατος Φυτωρίων
(Grassroots Director).
Υπεύθυνος για τον συντονισµό και την συνεργασία των αρµόδιων επιτροπών, ήτοι
Α) το εκπαιδευτικό Συµβούλιο της ΕΠΟ
Β) η Τεχνική Επιτροπή και
Γ) η Επιτροπή Μικτών Οµάδων Ενώσεων.
είναι ο ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης.
Το πρόγραµµα θα στηρίζεται στις αρχές και τους σκοπούς που ορίζονται στο Grassroot
Charter της UEFA και ειδικότερα στα αναφερόµενα στα Άρθρα 1 και 2.

4.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία στην προσπάθειά της να παράσχει ένα ασφαλές
περιβάλλον για τα παιδιά έχει εκπονήσει µια «Πολιτική Προστασίας Παιδιών». Η πολιτική αυτή
αποτελείται από:
•

Προσδιορισµό των ενδεχόµενων κινδύνων και µορφών κακοποίησης των παιδιών ώστε να
µπορεί να γίνει εγκαίρως αντιληπτή και να αντιµετωπιστεί.

•

Τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση κακοποίησης

•

Τον Κώδικα συµπεριφοράς που θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι συµµετέχοντες στο
πρόγραµµα (γονείς, παιδιά, προπονητές κλπ).

•

Προϋποθέσεις και διαδικασίες για την προσεκτική στελέχωση του προσωπικού
(προπονητές, εθελοντές κλπ).
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•

Προγράµµατα προπόνησης προσαρµοσµένα στην ηλικία των παιδιών ώστε να
αποφευχθούν τραυµατισµοί.

Σηµείωση: Όλα τα κέντρα στα οποία θα προπονούνται παιδιά, θα πρέπει να φροντίσουν για
την έγκαιρη και άµεση ενηµέρωση των γονέων επί της «Πολιτικής Προστασίας Παιδιών».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ;

4.1

Η παιδική κακοποίηση αφορά την κακή µεταχείριση, την πρόκληση τραυµάτων (σωµατικών
αλλά και πνευµατικών) των παιδιών από ενήλικες. Η κακοποίηση συνήθως προέρχεται από
τους ενήλικες εκείνους που έρχονται σε συχνή επαφή µε τα παιδιά και έχουν κερδίσει την
εµπιστοσύνη τους.
Υπάρχουν τέσσερις (4) κύριες µορφές κακοποίησης, αλλά ένα παιδί µπορεί να πέσει θύµα
περισσότερων της µιας.
•

Σωµατική

•

Ψυχική

•

Παραµέληση

•

Σεξουαλική

Σωµατική κακοποίηση µπορεί να συµβεί σε περιπτώσεις που ο ενήλικας τραυµατίσει σωµατικά
το παιδί µε τους εξής τρόπους: χτυπώντας, πιέζοντας, χαστουκίζοντας, ταρακουνώντας ή
όποια άλλα απόπειρα άσκησης βίας. Στο ποδόσφαιρο µπορεί να έχει και την µορφή
τραυµατισµού λόγω της προπόνησης, όταν το είδος και η έντασή της υπερβαίνει τα σωµατικά
και ηλικιακά όρια του παιδιού ή όταν εκθέτει το παιδί σε κίνδυνο λόγω κούρασης και κακής
χρήσης.
Επίσης µπορεί να πάρει την µορφή χορήγησης απαγορευµένων ουσιών για την βελτίωση της
απόδοσης.
Ψυχική κακοποίηση παρουσιάζεται όταν ο ενήλικας:
•

αποτυγχάνει να επιδείξει φροντίδα και προσοχή στο παιδί

•

όταν φωνάζει, προσβάλει, απειλεί ή εξευτελίζει το παιδί

Στο ποδόσφαιρο µπορεί να πάρει έχει της εξής µορφές:
•

έλλειψη επιβράβευσης των προσπαθειών και της προόδου του παιδιού

•

πρόκληση υπερβολικού άγχους δίνοντας βαρύτητα στο αποτέλεσµα ενός αγώνα
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Παραµέληση µπορεί να συµβεί όταν ο ενήλικας αφήνει το παιδί διαρκώς µόνο του και δεν του
παράσχει την απαραίτητα φροντίδα και στοργή. Επίσης δε περιπτώσεις που αδυνατεί να
ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες του παιδιού για φαγητό, νερό και ρουχισµό.
Στο ποδόσφαιρο µπορεί να πάρει τις εξής µορφές:
•

υποχρεώνοντας το παιδί να αγωνιστεί µε συνθήκες ψύχους όταν εκείνο δεν είναι καλά
ντυµένο ή έχει κρυολογήσει.

•

υποχρεώνοντας το παιδί να αγωνιστεί µε συνθήκες καύσωνα, µην παρέχοντας τα υγρά
(νερό, ισοτονικά ποτά κλπ).

Σεξουαλική κακοποίηση έχουµε όταν ενήλικες ικανοποιούν τις σεξουαλικές τους ανάγκες µέσω
•

σεξουαλικής πράξης, αυνανισµού, στοµατικού σεξ ή πρωκτικής διείσδυσης

•

προµηθεύοντας πορνογραφικό υλικό (περιοδικά, κασέτες, DVD, βιβλία κλπ)

•

λέγοντας ιστορίες ή αστεία σεξουαλικού περιεχοµένου

Τα αποτελέσµατα σεξουαλικής κακοποίησης είναι οδυνηρά και µπορεί να οδηγήσουν σε
ανεπανόρθωτα ψυχικά τραύµατα. Ο προπονητής οφείλει να γνωρίζει την σηµασία της θέσης
του και το γεγονός ότι αποτελεί πρότυπο για τα παιδιά. Οφείλει επίσης να αντιληφθεί ότι
υπάρχουν όρια στην σωµατική του επαφή µε τα παιδιά (οδηγίες, περιπτώσεις τραυµατισµού
κλπ) και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός.

4.2

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η απόδειξη της ύπαρξης κακοποίησης δεν είναι εύκολη ακόµα και για ειδικούς του χώρου. Στις
περισσότερες όµως περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για την ύπαρξή της. Οι ενδείξεις
αυτές είναι σωµατικές και είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την αλλαγή στο τρόπο
συµπεριφοράς του παιδιού. Μερικές από τις πιο κοινές ενδείξεις αναφέρονται παρακάτω:
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ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μώλωπες, γρατζουνιές

Τάσεις αποµόνωσης

Εγκαύµατα

Τάσεις φυγής
Επιθετικότητα

Τραυµατισµοί που δεν έχουν
αντιµετωπιστεί ιατρικά.
Σηµάδια σε δυσδιάκριτα
σηµεία όπως το τριχωτό της
κεφαλής ή πίσω από τα αυτιά.

Ανεξήγητη φοβία προς τους
ενήλικες

Ξαφνικές ανωµαλίες στην
οµιλία

Επιθετικότητα

Συµπεριφορά που αποσκοπεί
στην προσέλκυση του
ενδιαφέροντος.

Αδυναµία ταύτισης µε κάποια
πρότυπα.

Τάσεις προς έµετο.

Χαµηλή αυτοεκτίµηση

Συχνή εφίδρωση λόγω άγχους

Ακόµα πιο χαρακτηριστικές είναι οι ενδείξεις και οι αντιδράσεις σε περιπτώσεις σεξουαλικής
κακοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις παρακάτω:
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Αιµορραγία στα γεννητικά
όργανα ή στον πρωκτό.
Πόνος κατά την ούρηση
Στοµαχικοί πόνοι και
πονοκέφαλοι.

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Χρόνια κατάθλιψη
Βωµολοχία και υπέρµετρες
σεξουαλικές γνώσεις για την
ηλικία
Φόβος για το σκοτάδι

Ανορεξία
∆υσκολία στο περπάτηµα ή σε
καθιστή θέση
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Οι ανωτέρω ενδείξεις δεν συνεπάγονται αυτόµατα την ύπαρξη κακοποίησης του παιδιού. Οι
προπονητές, ως έχοντες την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών, όπως και
οποιοσδήποτε άλλος, θα πρέπει να αναφέρουν άµεσα οποιοδήποτε περιστατικό υποπέσει στην
αντίληψή τους. Οι προβλεπόµενες διαδικασίες σε περιπτώσεις κακοποίησης, περιγράφονται
παρακάτω.

4.3

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι περιπτώσεις κακοποίησης αφορούν τις δικαστικές αρχές, οι
οποίες και φέρουν την ευθύνη για την διερεύνηση της υπόθεσης. Το παρόν εγχειρίδιο
καθορίζει την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περιπτώσεις καταγγελίας για
κακοποίηση.
Τέτοιες υποθέσεις είναι πολύ δύσκολες, απαιτούν προσεκτικούς χειρισµούς και θα πρέπει να
στοιχειοθετούνται επαρκώς. Οι κάτωθι περιπτώσεις δύναται να αποτελέσουν την βάση για την
έναρξη των προβλεπόµενων διαδικασιών για κατηγορίες κακοποίησης:
1.

Καταγγελία από το ίδιο το παιδί ότι κακοποιήθηκε.

2.

Ενυπόγραφη δήλωση από άτοµο που ήταν αυτόπτης µάρτυς του περιστατικού
κακοποίησης.

3.

Συνεχόµενες ενδείξεις αµέλειας για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

4.

Σηµάδια κακοποίησης ή συµπτώµατα συµπεριφοράς που παρατηρούνται σε περιπτώσεις
κακοποίησης.

Στην περίπτωση καταγγελίας για κακοποίηση θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή των
γεγονότων και πιο συγκεκριµένα:
•

Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος του συµβάντος

•

Πλήρη στοιχεία του παιδιού (Ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης κλπ)

•

Ονοµατεπώνυµο του ανθρώπου που υπογράφει την καταγγελία

•

Περιγραφή των κατηγοριών/παραπόνων

•

Κατάθεση του παιδιού για τα γεγονότα της υπόθεσης

Το επόµενο βήµα είναι η γνωστοποίηση στον προπονητή της καταγγελίας και το αντικείµενο
αυτής. Ο προπονητής µε τη σειρά του έχει αναφαίρετο δικαίωµα να απαντήσει στις
κατηγορίες που του προσάπτουν. Ολόκληρος ο φάκελος θα κοινοποιείται στην Ελληνική
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, η οποία και θα έχει την ευθύνη για την παραποµπή της υπόθεσης
στις αρµόδιες δικαστικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση µέχρι την τελική κρίση της υπόθεσης, ο
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προπονητής θα πρέπει να απέχει των καθηκόντων του. Το µέτρο αυτό έχει καθαρά
προληπτικό χαρακτήρα και δεν προσπαθεί να προκαταλάβει τις αποφάσεις των αρµόδιων
οργάνων.

5.

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

5.1

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των
παιδιών καθώς λειτουργούν ως πρότυπα τους. Θα πρέπει λοιπόν οι ίδιοι να δίνουν το καλό
παράδειγµα και να τηρούν τους κανόνες. Σε γενικές γραµµές από τους γονείς απαιτείται:
•

Να ενθαρρύνουν το παιδί να µάθει ποδόσφαιρο αλλά σε καµία περίπτωση να µην το
πιέζουν επίµονα όταν εκείνο δείχνει αρνητικό σε µια τέτοια προοπτική.

•

Να έχουν πάντα κατά νου, ότι ο σκοπός της δραστηριότητας είναι η διασκέδαση και όχι το
αποτέλεσµα. Θα πρέπει λοιπόν να χειροκροτούν τις προσπάθειες όλων των παιδιών και να
τα ενθαρρύνουν κατά την διάρκεια του αγώνα.

•

Θα πρέπει να είναι φιλικοί στα πλαίσια του «ευ αγωνίζεσθαι» µε την αντίπαλη οµάδα και
µην εκτρέπονται σε απρεπείς συµπεριφορές µε φωνές, χειρονοµίες και βωµολοχίες.

•

Να βοηθούν το παιδί τους να αποκτήσει σωστή αθλητική παιδεία και να το υποστηρίζουν
ψυχολογικά ώστε να παρουσιάσει σταθερή βελτίωση στις φυσικές και τεχνικές αρετές του.

•

Να δέχονται πάντα την απόφαση ενός αξιωµατούχου και ποτέ να µην αµφισβητούν την
ακεραιότητά τους.

•

Να προωθούν το «ευ αγωνίζεσθαι» θέτοντας ένα καλό παράδειγµα.

•

Να αποδέχονται την τεχνική κατάρτιση και αξία των προπονητών οι οποίοι προσφέρουν τις
γνώσεις του για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις µικρές ηλικίες.

•

Να αναφέρουν στους προπονητές οποιοδήποτε ζήτηµα του παιδιού ή κάποια ανησυχία
που ενδέχεται να έχουν.

•

Έχουν την ευθύνη για την µετακίνηση των παιδιών αλλά και την συµµετοχή τους στα
προγράµµατα άθλησης. Στην περίπτωση ταξιδιού για τους σκοπούς ενός αγώνα ή µιας
διοργάνωσης οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους.

Ακολουθεί το έγγραφο συναίνεσης/ έγκρισης των γονέων για την συµµετοχής του παιδιού στις
αθλητικές δραστηριότητες του προπονητικού κέντρου για το πρόγραµµα ανάπτυξης
φυτωρίων.
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ/ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΡΙΩΝ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο είναι εµπιστευτικές.
Όνοµα παιδιού : _________________________________________________________________
∆ιεύθυνση : _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Τηλέφωνο : _____________________________________________________________________
Όνοµα φίλου/ης που επίσης µετέχει στο πρόγραµµα : ___________________________________
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης : _____________________________________________________
Κατοικίας : _____________________________________________________________________
Εργασίας : _____________________________________________________________________
Ιατρικό ιστορικό
Παθήσεις (άσθµα, αλλεργίες κλπ) ___________________________________________________
Φαρµακευτική αγωγή ____________________________________________________________
Άλλες πληροφορίες που µπορούν να φανούν χρήσιµες :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
-

Σε περίπτωση ασθένειας δίνω την συγκατάθεση µου για την απαραίτητα ιατρική µέριµνα από
τον Ιατρό του Κέντρου. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης-εισαγωγή σε νοσοκοµείοεξουσιοδοτώ τους Υπεύθυνους του Κέντρου και τον Ιατρό για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

-

Υποχρεούµαι να ενηµερώσω άµεσα για ενδεχόµενες µεταβολές στα υποβληθέντα στοιχεία
(τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ) καθώς και στην κατάσταση υγείας του παιδιού.

Βάσει των ανωτέρω δίνω την έγκρισή µου για την συµµετοχή του παιδιού στις αθλητικές
δραστηριότητες του Κέντρου.
Υπογραφή ______________________________________________________________________
Ηµεροµηνία ____________________________________________________________________
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5.1

ΟΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Σε γενικές γραµµές οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει:
•

Να είναι συνεπείς. Σε περίπτωση µη προσέλευσης ή καθυστέρησης να ενηµερώνουν τους
προπονητές τους.

•

Να φορούν τις στολές που θα προµηθευτούν.

•

Να εφαρµόζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.

•

Να µην διαµαρτύρονται στους διαιτητές

•

Να φέρονται µε σεβασµό στον αντίπαλο και να αποφεύγουν αντιαθλητικές συµπεριφορές.

•

Να παίζουν πάντα για διασκέδαση και όχι για το αποτέλεσµα ή για να ικανοποιήσουν τους
γονείς τους.

5.3

ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ / ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Ο ρόλος των προπονητών είναι επίσης καταλυτικός ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των
προδιαγραφών και των αρχών του προγράµµατος. Σε γενικές γραµµές οι προπονητές,
εθελοντές και µη, που θα έχουν την ευθύνη για την εκγύµναση, εκπαίδευση και ασφάλεια των
παιδιών, θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις κάτωθι αρχές:
•

Οι προπονητές θα πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, την µοναδικότητα και
ενδεχόµενη ιδιαιτερότητα των παιδιών και οφείλουν να αποφεύγουν συµπεριφορές που
θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν κάθε είδους
διακρίσεις απέναντι στα παιδιά, αντιµετωπίζοντάς τα ισότιµα τόσο σε προσωπικό, όσο και
σε αθλητικό επίπεδο.

•

Οι προπονητές θα πρέπει να αναπτύξουν σχέση εµπιστοσύνης και αµοιβαίου σεβασµού µε
τα παιδιά. Οι προπονητές οφείλουν να επιβλέπουν τα παιδιά σε µόνιµη βάση και δεν θα
πρέπει να τα αφήνουν µόνα τους για κανέναν λόγο.

•

Οι προπονητές θα πρέπει πάντα να προωθούν το «ευ αγωνίζεσθαι» και τον σεβασµό στους
κανόνες του παιχνιδιού, αποτρέποντας οποιαδήποτε µορφή βίας (σωµατική, πνευµατική ή
λεκτική). Οι ίδιοι θα πρέπει να αποτελούν υπόδειγµα προς τα παιδιά και οφείλουν να µην
παρεκτρέπονται για κανέναν λόγο.

•

Στην περίπτωση εκδροµής για την συµµετοχή σε έναν αγώνα ή διοργάνωση, θα πρέπει να
υπάρχει έγγραφη συναίνεση των κηδεµόνων. Κανένα παιδί δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτό
από τους προπονητές χωρίς την έγγραφη αποδοχή των κηδεµόνων.
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•

Οι προπονητές οφείλουν να επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας µε το σύνολο των
εµπλεκοµένων στο πρόγραµµα (γονείς, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές κλπ).

•

Υπεύθυνοι για την µετακίνηση των παιδιών είναι οι γονείς. Οι προπονητές θα πρέπει να
αποφεύγουν οποιαδήποτε ανάµειξη στην µετακίνηση των παιδιών από και προς το
προπονητικό κέντρο. Ιδιαίτερες συναντήσεις κάθε µορφής απαγορεύονται ρητά.

•

Στα αποδυτήρια οι προπονητές θα πρέπει να παρίστανται ανά δυο, λαµβάνοντας υπ’όψιν
το φύλο των παιδιών. Όταν είναι εφικτό, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η παρουσία των
γονέων στα αποδυτήρια.

•

Θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση πρόσληψης/συµµετοχής όπως ορίζεται στο 6.1.

Πριν την έναρξη της συνεργασίας τους οι προπονητές θα πρέπει να υπογράφουν τον σχετικό
Κώδικα Συµπεριφοράς Προπονητών, υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται στο τέλος του
εγχειριδίου.

6.
•

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Οι προπονητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν ειδικά σεµινάρια 8 ηµερών, 65-70
διδακτικών ωρών, και εν συνεχεία να δώσουν γραπτές εξετάσεις ώστε να λάβουν το UEFA
C δίπλωµα που απαιτείται για έναν προπονητή φυτωρίων.

•

Οι προπονητές οφείλουν να τηρούν τα προπονητικά προγράµµατα που έχουν καθοριστεί
για κάθε ηλικία στο κεφάλαιο 7.

•

Οι προπονητές θα πρέπει να έχουν υπογράψει το σχετικό έντυπο για την αποδοχή των
ανωτέρω κανόνων συµπεριφοράς.

•

6.1

Οι προπονητές θα πρέπει να έχουν γενικές γνώσεις πρώτων βοηθειών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Η αίτηση ενός προπονητή για την συµµετοχή του (εθελοντική ή µε µισθό) θα πρέπει να έχει την
κάτωθι µορφή και πληροφορίες.
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(Όνοµα Ένωσης ή προπονητικού κέντρου) _________________________________________
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
(να συµπληρωθεί µε κεφαλαία γράµµατα)
ΟΝΟΜΑ : ___________________________________________________________________
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ________________________________________________________________
ΤΗΛ (Σταθερό) : ______________________________________________________________
Κινητό : ____________________________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________________________
Ηµεροµηνία Γέννησης : __________________________________________________
ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ
Άθληµα

∆ίπλωµα

Ηµεροµηνία έκδοσης

Παρακαλούµε δώστε µας πληροφορίες για προηγούµενη εµπειρία σας στον αθλητισµό :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Έχετε στο παρελθόν απολυθεί από κάποιο αθλητικό οργανισµό;
ΝΑΙ



ΟΧΙ



Έχετε ποτέ καταδικαστεί για κάποιο αδίκηµα; Αν ναι, δώστε λεπτοµέρειες
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Παρακαλείσθε να µας δώσετε τα πλήρη στοιχεία δύο ατόµων που επιθυµούν να στηρίξουν την
αίτησή σας αποστέλλοντας συστατική επιστολή.

ΟΝΟΜΑ ____________ ΤΙΤΛΟΣ_____________ ΤΗΛ_____________
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ______________________________________________________
ΟΝΟΜΑ ____________ ΤΙΤΛΟΣ_____________ ΤΗΛ_____________
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ______________________________________________________
∆έχοµαι να εργαστώ για _______________ (Όνοµα Ένωσης ή προπονητικού κέντρου) σύµφωνα
µε τους κώδικες συµπεριφορές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας για το πρόγραµµα
ανάπτυξης φυτωρίων.
Υπογραφή _________________________

7.

Ηµεροµηνία _________________

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Τα προγράµµατα των ποδοσφαιριστών χωρίζονται σε τέσσερις φάσεις ανάλογα µε το ηλικιακό
εύρος.
ΦΑΣΗ Α
Ηλικίες 4-6 (αγόρια και κορίτσια)
Βασική ανάπτυξη. Απλή γνωριµία µε το άθληµα του ποδοσφαίρου, πρώτη επαφή µε την µπάλα
και αντίληψη του χώρου.
Ηλικίες 6-8 (αγόρια και κορίτσια)
Βασικές κινήσεις δεξιοτεχνίας και τεχνικής µε διασκεδαστική προσέγγιση και µικρά παιχνίδια.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

•

Εξοικείωση µε βασικό εξοπλισµό

•

Βασικοί κανόνες ποδοσφαίρου

•

Κατάλληλα παπούτσια και ρούχα

•

Βασικές κινήσεις παιχνιδιού

•

Εισαγωγή στις βασικές ποδοσφαιρικές

•

Παιχνίδια 3 ν 3 και 5 ν 5 σε περιορισµένο χώρο.

τεχνικές

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

•

Τρέξιµο, άλµατα και πέταγµα της µπάλας

•

Θετική αντιµετώπιση προς το άθληµα

•

Ευκινησία, ισορροπία, συνδυασµός και ταχύτητα

•

Αυτοπεποίθηση

•

Βελτίωση φυσικής κατάστασης, αντοχής και

•

Συγκέντρωση

δύναµης µέσω διασκεδαστικών παιχνιδιών

•

∆ηµιουργία συνείδησης ότι αποτελούν µέρος

•

Ευκινησία-ευλυγισία

•

Βασική γνώση του σώµατος

µιας οµάδας
•

Απόλαυση του παιχνιδιού.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
•

Προτροπή συµµετοχής σε διάφορα αθλήµατα

•

Μαθήµατα ασφάλειας πάνω στο παιχνίδι

•

Οδηγίες για σωστή διατροφή.

ΦΑΣΗ Β
Ηλικίες 8-12 (αγόρια και κορίτσια)
Τα γκρουπ των ποδοσφαιριστών θα χωρίζονται σε ηλικίες 8-10 και 10-12.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
•
•

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Μεγαλύτερη ανάλυση βασικών τεχνικών και

•

Βασικοί κανόνες ποδοσφαίρου

συνδυασµός των διάφορων τεχνικών.

•

Βασικές κινήσεις παιχνιδιού

Γνώση για τον τρόπο που βελτιώνονται οι

•

Παιχνίδια σε περιορισµένο χώρο. 9v9,
7v7, 5v5, 3v3 για βελτίωση κίνησης,

τεχνικές αρετές
ΣΩΜΑΤΙΚΗ
• Σουτ,ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ντρίµπλα, πάσες και κοντρόλ της µπάλας

πάσας καιΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
αντίληψης του χώρου
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

•

Βασικές ασκήσεις ευλυγισίας

•

Εισαγωγή στην ψυχολογική προετοιµασία

•

Προθέρµανση και διατάσεις

•

Συνειδητοποίηση της σηµασία της εξάσκησης

•

Συνέχιση βελτίωσης φυσικής κατάστασης, αντοχής

•

Συγκέντρωση

και δύναµης µέσω διασκεδαστικών παιχνιδιών

•

Αυτοπεποίθηση

•

Ευκινησία-ευλυγισία

•

Συντήρηση

•

Βασική γνώση του σώµατος -περαιτέρω
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
•

Προτροπή συµµετοχής σε διάφορα αθλήµατα

•

Άθληση ως τρόπος ζωής

ΦΑΣΗ Γ
Ηλικίες 12-16 (αγόρια και κορίτσια)
Τα γκρουπ των ποδοσφαιριστών θα χωρίζονται σε ηλικίες 12-14 και 14-16.
Σύνολο δεξιοτεχνιών και εισαγωγή βασικών στοιχείων τακτικής ανάπτυξης. Ανάπτυξη φυσικών
δυνατοτήτων (φυσική κατάσταση και µυϊκό σύστηµα). Παιχνίδια 11 εναντίον 11.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Ατοµική προπόνηση τεχνικής ώστε να προσδιοριστούν

•

Πρώτα στάδια τακτικής προετοιµασίας

τα δυνατά και αδύνατα σηµεία

•

Σύστηµα οµάδας και θέσεις

•

Απόδοση σε συνθήκες ανταγωνισµού

•

Κίνηση της µπάλας και κινήσεις για

•

Σουτ, ντρίµπλα, πάσες και κοντρόλ της µπάλας-

•

κατοχή µπάλας
•

συνέχεια

Παιχνίδια 4ν4, 5ν5, 6ν6, 7ν7 σε
περιορισµένο χώρο

•

Κατοχή µπάλας

•

Ντρίµπλα 1ν1

•

11ν11 σε πλήρες γήπεδο

•

Συνδυασµός τεχνικής µε τακτική

•

Τακτικές άµυνας και επίθεσης

•

Αντίληψη θέσης

•

Έννοια πλάτους και βάθους

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

•

Έµφαση στην αντοχή

•

Οριοθέτηση στόχων

•

Αεροβική άσκηση

•

Χαλάρωµα

•

Μετρήσεις µυϊκού όγκου

•

Υποµονή

•

Ευκινησία-ευλυγισία

•

Έλεγχος άγχους

•

Αντοχή, ταχύτητα, δύναµη και τεχνική

•

Αυτοπεποίθηση

•

Τρόποι βελτίωσης δεικτών φυσικής κατάστασης

•

Αυτοσυγκέντρωση

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
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•

Ξεκούραση και αποκατάσταση

•

Σωστή διατροφή

•

Ισορροπία ανάµεσα σε σχολείο και ποδόσφαιρο

•

∆ιαχείριση ελεύθερου χρόνου
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ΦΑΣΗ ∆
Ηλικίες 16-18 (αγόρια και κορίτσια)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Απόλυτη γνώση των βασικών τεχνικών του

•

Πρώτα στάδια τακτικής προετοιµασίας

ποδοσφαίρου

•

Απαιτήσεις θέσεων

•

Απόκτηση προσωπικού στυλ παιχνιδιού

•

Κινήσεις χωρίς την µπάλα

•

Προπόνηση σε επίπεδο ανταγωνισµού

•

Υιοθέτηση νέων συστηµάτων και τακτικών

•

Τεχνικές αρετές σε επίπεδο ανταγωνισµού και σε

•

11ν11 σε πλήρες γήπεδο

υψηλή ένταση

•

Τακτικές επίθεσης

•

Αρχές επίθεσης και άµυνας

•

Γνώση προτερηµάτων και

•

µειονεκτηµάτων αντιπάλου
•

∆υνατότητα να διαβάζουν τον αγώνα

•

Στηµένες φάσεις

•

Νοοτροπία νικητή

•

Ανταπόκριση σε αλλαγή καταστάσεων και
προσαρµογή σε συστήµατα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

•

Έµφαση στην αντοχή

•

Οριοθέτηση στόχων (µακροπρόθεσµων)

•

Εξατοµίκευση φυσικής κατάστασης µε βάση τα

•

Προετοιµασία πριν τον αγώνα

προτερήµατα και τα µειονεκτήµατα

•

Έλεγχος άγχους και χαλάρωση

•

Μετρήσεις µυϊκού όγκου

•

Σχεδιασµός καριέρας

•

Πλήρης γνώση του σώµατος

•

Αυτοσυγκέντρωση

•

Λήψη αποφάσεων

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
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•

Οριοθέτηση στόχων

•

Απόλυτη γνώση διατροφικών αναγκών

•

Προετοιµασία ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες

•

Σχεδιασµός καριέρας

•

Αποφυγή τραυµατισµών και αποθεραπεία

•

Αυτοέλεγχος
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8.
1.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ
Εξετάζεται εάν διαθέτουν ασφαλείς αγωνιστικούς χώρους και ειδικότερα εξετάζονται:
α. Από απόψεως ποιότητας συνθετικού χλοοτάπητα του οποίου η προµήθεια πρέπει να
έχει γίνει από εγκεκριµένη από τις UEFA-FIFA εταιρεία ( ο σχετικός κατάλογος
υπάρχει στην ιστοσελίδα της FIFA στο διαδίκτυο) και επί πλέον να έχουν τοποθετηθεί
σε ποσότητα και ποιότητα τα προβλεπόµενα υλικά πληρώσεως (χαλαζιακή άµµος και
ψήγµατα καουτσούκ) ώστε να διασφαλίζεται η επιθυµητή επιφάνεια και η
δυνατότητα χρήσεως τουλάχιστον τριών (3) παιχνιδιών ηµερησίως ή οκτώ (8) ωρών
συνεχούς χρήσης.
β. Οι ελάχιστες αποστάσεις των ορίων του αγωνιστικού χώρου από την περίφραξη
χώρου δεν πρέπει να είναι µικρότερες του ενός (1) µέτρου για τις πλάγιες γραµµές
και ένα µέτρο και πενήντα εκατοστά (1,5) για τις γραµµές του τέρµατος.
γ. Εντός του περικλειοµένου από την περίφραξη χώρου δεν θα πρέπει να υπάρχουν
προεξέχοντα δοµικά στοιχεία ή επικίνδυνα σηµεία όπως στηρίγµατα της περίφραξης,
ανοικτά αποστραγγιστικά κανάλια, µεταλλικά καθίσµατα ή πάγκοι πλησιέστερα του
ενός (1) µέτρου, αντικείµενα µηχανικά ή εργαλεία κλπ.
δ. Τέλος τα γήπεδα πρέπει να διαθέτουν εστίες στις εγκεκριµένες διαστάσεις µε δίκτυα
καλά στερεωµένα, ευδιάκριτες διαγραµµίσεις του αγωνιστικού χώρου και προβολείς
τουλάχιστον 150-200 lux, ύψους τουλάχιστον 25 µέτρων, για διεξαγωγή νυκτερινών
αγώνων.

2.

Κάθε κέντρο οφείλει να έχει έναν Υπεύθυνο/ ∆ιευθυντή που θα έχει την ευθύνη για την
οργάνωση και λειτουργία του κέντρου, την καταλληλότητα του προσληφθέντος
προσωπικού και την υπευθυνότητα απέναντι στους νόµους και τις αρχές. Επίσης το
κέντρο θα πρέπει να είναι πλήρως ασφαλισµένο σε επίσηµο ασφαλιστικό οργανισµό για
τους αθλούµενους, το προσωπικό, τους επισκέπτες καθώς και τις εγκαταστάσεις, τα όρια
των οποίων θα καθορίζονται σε σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα.

3.

Το Αθλητικό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει αποδυτήρια συνολικής χωρητικότητας
τουλάχιστον 40 ατόµων, διαχωρισµένα σε δυο (2) χώρους µε ανεξάρτητες εισόδους για
κάθε φύλλο. Θα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε κρεµάστρες ή ατοµικά ντουλαπάκια,
πάγκους ή καθίσµατα, καθώς και χώρους υγιεινής µε πέντε (5) λεκάνες, πέντε (5)
νιπτήρες ζεστού και κρύου νερού και πέντε (5) καταιονηστήρες (ντούς) µε κρύο και ζεστό
νερό.
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Όλοι οι χώροι των αποδυτηρίων (τοίχοι, δάπεδα κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασµένοι
από κατάλληλο υλικό (πλακίδια πορσελάνης και αντι-ολισθιτικά µε ρήση προς υπάρχοντα
σιφώνια για την απορροή των υδάτων.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν φυσικό ή τεχνητό αερισµό, πλήρες υδραυλικό και
αποχετευτικό σύστηµα, επαρκή φωτισµό, δοχεία απορριµµάτων και εγκαταστάσεις
υγιεινής για παίκτες και θεατές (και για τα δύο φύλλα) καθώς και για ΑΜΕΑ. Οι πόρτες θα
πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω. Στην περίπτωση χηµικών τουαλετών θα πρέπει να
υπάρχουν πινακίδες µε οδηγίες χρήσης.
Τα ανωτέρω αφορούν την ύπαρξη δυο (2) γηπέδων. Σ την περίπτωση περισσοτέρων
γηπέδων, οι χώροι αποδυτηρίων αυξάνονται κατά ένας(1) ανά δυο(2) γήπεδα.
4.

Θα πρέπει να παρέχουν τον απαραίτητο εξοπλισµό (µπάλες µεγέθους 4 και 3, τέρµατα,
κώνους προπόνησης κλπ).

5.

Οι προπονητές θα πρέπει να πληρούν τα οριζόµενα στο άρθρο 6. Η αναλογία προπονητή
/ ποδοσφαιριστών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/20.

6.

Θα πρέπει να υπογράψουν τον Κώδικα συµπεριφοράς, όπως ορίζεται στο παρόν
εγχειρίδιο. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στα κάτωθι θέµατα:
α) Τα παιδιά να παίζουν στις σωστές ηλικίες. Το ηλικιακό εύρος καθορίζεται εντός του
εγχειριδίου.
β) Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές και κανόνες. Οι προπονητές,
οι γονείς και τα παιδιά θα πρέπει να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα που ορίζονται στα
5 .1 έως και 5.3

7.

Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως
ταλέντου, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, ηλικίας, εθνικότητας και φυλής.

8.

Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συναναστροφή ανάµεσα στα δυο φύλα, όταν αυτό είναι
δυνατό, ώστε να µην αναπτυχθούν αντικοινωνικές και φοβικές τάσεις.

9.

Θα πρέπει να προµηθεύουν στους γονείς όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ήτοι:
Α) Έγγραφο συναίνεσης/ έγκρισης των κηδεµόνων
Β) Τον Κώδικα συµπεριφοράς (γονείς-παιδιά)
Γ) Την πολιτική προστασίας που οφείλει να ακολουθεί το κέντρο
Σε περίπτωση που τα έγγραφα Α) και Β) δεν επιστραφούν υπογεγραµµένα δεν θα είναι
δυνατή η εγγραφή του παιδιού στο πρόγραµµα.

9.

Θα πρέπει να διατηρούν αρχείο µε τα έγγραφα που ορίζονται στα 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.
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10. Το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ θα πρέπει να διαθέτει ακόµα:
α. ΙΑΤΡΕΙΟ σε αυτοτελή χώρο για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών και την
παροχή πρώτων βοηθειών. Το ιατρείο θα πρέπει να εξασφαλίζει την άνετη πρόσβαση
αθλητών και επισκεπτών καθώς και οχηµάτων επείγουσας ανάγκης. Το Ιατρείο θα πρέπει
να είναι εξοπλισµένο µε:
-

Κουτί πρώτων βοηθειών

-

Εξεταστικό κρεβάτι

-

Συσκευή οξυγόνου

-

Πτυσσόµενο φορείο

-

Ερµάριο φαρµακευτικού υλικού (γλωσσοπίεστρο, πιεσόµετρο, ράµµατα, οινόπνευµα,
γάζες, επιδέσµους, λευκοπλάστ, νάρθηκες, σύριγγες, λαβίδες, περιλαίµια, γάντια κλπ).

11. Στην περίπτωση ύπαρξης κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να πληρούνται
όλες οι προδιαγραφές πυροσβεστικής ασφάλειας. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να
διαθέτει:
-

Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο βάσει της πυροσβεστικής διάταξης 3/81

-

Επαρκή φορητά µέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες)

-

Φωτεινή σήµανση και φωτισµό οδεύσεως διαφυγής

-

Ηχητικό σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιάς σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
Π.∆ 3/81.

Για νεόκτιστες εγκαταστάσεις (µετά τις 1.10.2005) απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικού
πυροπροστασίας.
12. Το αθλητικό κέντρο θα πρέπει να διαθέτει οικοδοµική άδεια από την Πολεοδοµία της
περιοχής εγκατάστασης του, για το σύνολο των κατασκευών που υπάρχουν ή σε
περίπτωση µη ύπαρξης της νοµιµοποίηση ή εξαίρεση από την κατεδάφιση σύµφωνα µε
τις υπάρχουσες πολεοδοµικές διατάξεις. ∆ιευκρινίζεται ότι η παρεχόµενη τυχόν άδεια
λειτουργίας του κέντρου από την ΕΠΟ σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια
νοµιµοποίησης των εγκαταστάσεων ή των υπαρχόντων κτισµάτων ή της στατικής
αντοχής αυτών.
Ο ιδιοκτήτης του κέντρου ή ο υπεύθυνος κατά τον νόµο, πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη
∆ήλωση δύο (2) Μηχανικών για την Στατική Επάρκεια των υπαρχόντων κτισµάτων
(µονίµων ή λυοµένων) για τις τυχόν υπάρχουσες κερκίδες (µεταλλικές ή εξοπλισµένου
σκυροδέµατος), περιφράξεων αγωνιστικών χώρων, πυλώνων φωτισµού, σκεπάστρων
(µπάγκων, αναψυκτηρίων κλπ)
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Τέλος στην αποκλειστική αρµοδιότητα των υπευθύνων του κέντρου είναι η έκδοση
πιστοποιητικού πυρασφάλειας.
13. Οι ενδιαφερόµενοι (γονείς – κηδεµόνες – αθλητές) για την συµµετοχή τους στο
πρόγραµµα, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής. Υπόδειγµα της αίτησης
δίνεται παρακάτω.
14. Θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συµµετοχής για την συµµετοχή στο πρόγραµµα.
Υπόδειγµα της αίτησης δίνεται παρακάτω
Οι αιτήσεις συµµετοχής θα πρέπει να υποβάλλονται από τον ∆ιευθυντή του
προπονητικού κέντρου ή τον Πρόεδρο της οικείας ένωσης. Θα πρέπει να έχουν
συµµετοχή άνω των 40 παιδιών. Θα πρέπει να δίνεται η απαραίτητα προσοχή στα
προπονητικά χρονοδιαγράµµατα και τις ασκήσεις ώστε να µην επιβαρύνονται τα παιδιά
και προκαλούνται τραυµατισµοί. Για κάθε κέντρο το οποίο θα γίνεται δεκτό, θα δίνεται
ειδική πιστοποίηση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία. Το πιστοποιητικό θα
πρέπει να τοποθετείται στην είσοδο του κέντρου, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν τις
ποιοτικές προδιαγραφές που διαθέτει. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία διατηρεί σε
κάθε περίπτωση το δικαίωµα ελέγχου ώστε να επιβεβαιώσει ότι τηρούνται οι κανόνες και
οι προδιαγραφές για τις οποίες εκδόθηκε το πιστοποιητικό. Σε περίπτωση µη τήρησης
των προδιαγραφών και κανόνων του προγράµµατος, θα αφαιρείται άµεσα η πιστοποίηση
και θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας προς ενηµέρωση των γονέων.
Η χορηγούµενη άδεια λειτουργίας του αθλητικού κέντρου είναι διετούς διάρκειας και θα
ανανεώνεται κατόπιν νέου ελέγχου από την αρµόδια επιτροπή.
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όνοµα Ένωσης ή Προπονητικού κέντρου _____________________________________________
∆ιεύθυνση ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Τηλεφωνικό κέντρο : ______________________________________________________________
Υπεύθυνος Προπ. Κέντρου / ∆ιευθυντής : ____________________________________________
∆ιεύθυνση : _____________________________________________________________________
∆ίπλωµα : ______________________________________________________________________
Τηλέφωνο εργασίας : _____________________________________________________________
Τηλέφωνο κατοικίας : _____________________________________________________________
Κινητό : ________________________________________________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________
Συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Έναρξη λειτουργίας : _____________________________________________________________
ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΡΙΩΝ. Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΖΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ.
Υπογραφή ___________________________________________________________________
Ηµεροµηνία _________________________________________________________________
Η πρωτότυπη αίτηση θα παραµείνει στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας, η
οποία και οφείλει να εκδώσει αντίγραφο αυτής εφ’όσον ζητηθεί.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΡΙΩΝ
“Ποδόσφαιρο για όλους”

(Όνοµα Ένωσης ή προπονητικού κέντρου) _______________________________________
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
∆εσµευόµαστε ότι θα αποτελεί πάγια πολιτική του/της _______________________ (Όνοµα
Ένωσης ή προπονητικού κέντρου) η ισότιµη αντιµετώπιση και δίκαιη αντιµετώπιση όλων των
παιδιών, ανεξαρτήτως ταλέντου, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, ηλικίας, εθνικότητας και

φυλής.
Υπογραφή _____________________________________________________________________
Ηµεροµηνία ___________________________________________________________________
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