
 

 

Έκδοση 27/2/2021 

Οδηγίες καθοδήγησης 

Οι οδηγίες καθοδήγησης έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα σωματεία και προπονητές ιστιοπλοΐας ώστε οι αθλητές 
να απολαμβάνουν το άθλημα της ιστιοπλοΐας σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν παιδιά 
έως 18 ετών και ενήλικες που ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα, όπως είναι άτομα με μαθησιακές ή επικοινωνιακές 
δυσκολίες. Οι παρακάτω οδηγίες έχουν ως στόχο: 

• Να προστατέψουν τους αθλητές σε θάλασσα και στεριά  
• Να βεβαιώσουν τους γονείς ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλή 
• Να γνωστοποιηθούν μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων, μελών των σωματείων, εθελοντών και υπαλλήλων, 

ώστε να είναι σε θέση να χειριστούν καταστάσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και την ευημερία των 
αθλητών 

• Να προστατέψει τους προπονητές, εκπαιδευτές και όλους τους εμπλεκόμενους (διοικητικά πρόσωπα και 
εθελοντές), δίνοντας τις μεθόδους και τις κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς 
καταστάσεις, περιστατικά και ισχυρισμοί που θα   μπορούσαν να βλάψουν δραματικά τη ζωή και την 
επαγγελματική σταδιοδρομία τους 

• Να προστατέψουν τα σωματεία, γνωστοποιώντας τους τον μηχανισμό λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων, 
ώστε να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον 
 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στα ιστιοπλοϊκά σωματεία θα πρέπει να έχουν γνώση των κατευθυντήριων οδηγιών και να 
έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς, οι οποίες πρέπει να ασκούνται όλους όσους εμπλέκονται 
με τους αθλητές. Προτείνεται σε κάθε σωματείο να ορίζεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο αναφοράς, στο οποίο θα 
απευθύνονται όλες οι ανησυχίες και ισχυρισμοί και θα διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η εχεμύθεια στην 
επικοινωνία. Το πρόσωπο αναφοράς θα είναι υπεύθυνο λήψης αποφάσεων σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο δράσης 
και αντιμετώπισης καταστάσεων, βάση του πρωτοκόλλου διαδικασιών και σε σύνδεση με τον κηδεμόνα του αθλητή. 

 Για να ελαχιστοποιηθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος ενδείκνυται: 

• Η αποφυγή εργασίας και συνεργασίας με τους αθλητές σε απομονωμένο χώρο 
• Να αποφεύγεται η συνοδεία αθλητού με αυτοκίνητο, όσο κοντινή και αν είναι η απόσταση 

μετακίνησης 
• Η παραμονή αθλητών σε σπίτι ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες του 

σωματείου 
• Ακόμα και αν τα παραπάνω είναι αναγκαίο να συμβούν, βεβαιώσου ότι συμβαίνουν με την απόλυτα 

σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων και του σωματείου 
• Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων σε κάθε αθλητή 
• Η ενδυμασία των αθλητών να είναι η κατάλληλη 
• Αποφεύγεται  το άγγιγμα του αθλητή ακόμα και στις σωματομετρήσεις παρά μόνο  παρουσίας άλλων 

αθλητών η γονέων. 

 

 

 

 



 

 

Δεν πρέπει: 

• Να εξαναγκάζονται οι αθλητές σε ακατάλληλες σωματικές ασκήσεις 
• Να επιτρέπεται η ακατάλληλη σωματική επαφή κάθε μορφής 
• Να επιτρέπεται στα παιδιά και στους εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν ακατάλληλη φρασεολογία 
• Να διατυπώνονται οποιασδήποτε μορφής σεξουαλικά σχόλια, ακόμα και σαν αστείο 
• Να αποτύχεις να απαντήσεις σε οποιοδήποτε ισχυρισμό αθλητή 
• Να εισέρχονται ενήλικες διαφορετικού φύλλου στα αποδυτήρια. Εάν αυτό είναι απαραίτητο για 

λόγους εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, τότε θα πρέπει ένας ενήλικας να συνοδεύεται και από 
έναν δεύτερο. 

Όσον αφορά στη λήψη φωτογραφιών και οπτικοακουστικών μέσων επιβάλλεται η γραπτή δήλωση των 
κηδεμόνων, σε σχετική συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα. Να αποφεύγονται ατομικές φωτογραφίες 
αθλητών και ακόμα και αν αυτό είναι απαραίτητο να μην εμφανίζουν άλλες πληροφορίες σχετικά με τον αθλητή 
(τόπος διαμονής, όνομα σχολείου, άλλες δραστηριότητες του αθλητή). 

Κώδικας δεοντολογίας και επικοινωνίας προπονητή 

Η προπονητική βοηθά στην ανάπτυξη των ατόμων μέσω της προπόνησης. Αυτό επιτυγχάνεται: 

• Προσδιορίζοντας και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των αθλητών 
• Βελτίωση της προπόνησης μέσω προγραμμάτων ασφαλούς και καθοδηγούμενης πρακτικής εξάσκησης, 

καταγραφή της απόδοσης και ιστιοδρομιών 
• Δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο τα άτομα ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και να βελτιώνουν την 

απόδοσή τους 

Οι προπονητές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές ηθικών πρακτικών και διαδικασιών, όπως αυτές 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

Οι προπονητές πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την αξία κάθε ατόμου και να 
συμπεριφέρονται ισότιμα σε όλους, στα πλαίσια του αθλήματος 

Οι προπονητές πρέπει να τοποθετούν την ευημερία και την ασφάλεια των αθλητών σε προτεραιότητα σε σχέση 
με την ανάπτυξη της απόδοσης και της προπόνησης. Θα πρέπει να ακολουθούν όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες 
ασφαλείας.  

• Οι προπονητές πρέπει να αναπτύξουν κατάλληλη σχέση επικοινωνίας και συνεργασίας με τους αθλητές, η 
οποία θα βασίζεται στον αμφίδρομο σεβασμό και εμπιστοσύνη. Οι προπονητές δεν πρέπει να ασκούν 
υπερβολική επιρροή με σκοπό να κερδίσουν προσωπικό όφελος και ανταμοιβή 

• Οι προπονητές πρέπει να ενθαρρύνουν και να καθοδηγούν τους αθλητές να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη 
συμπεριφορά τους και την απόδοσή τους 

• Οι προπονητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που κατευθύνουν και προτείνουν είναι 
κατάλληλες για την ηλικία, την ωριμότητα, την εμπειρία και την ικανότητα του ατόμου 

• Οι προπονητές, εξαρχής, θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν στους αθλητές (και όπου είναι απαραίτητο στους γονείς) 
ποια είναι τα καθήκοντά των δεύτερων και ποια τα καθήκοντα του προπονητή. Η επικοινωνία είναι απαραίτητη 

•  Οι προπονητές θα πρέπει να συνεργάζονται με άλλους ειδικούς (άλλοι προπονητές, επιστημονικούς 
συνεργάτες, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές) για το βέλτιστο της ανάπτυξης και εξέλιξης του αθλητή 

• Οι προπονητές θα πρέπει να προωθούν τα θετικά χαρακτηριστικά του αθλήματος και να μην επιτρέπουν ποτέ 
την παραβίαση των κανονισμών ή τη χρήση ουσιών 

• Οι προπονητές θα πρέπει να παρουσιάζουν σταθερά, υψηλά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς και 
εμφάνισης(απαγορεύεται το κάπνισμα-αλκοόλ),. 

 


