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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Αθλητής 

 

Ορισµός: Ο αθλητής, ως επαγγελµατίας, αποτελεί αγωνιζόµενο στέλεχος συλλόγου οµαδικών 

αθλοπαιδιών ή ατοµικών αθληµάτων, ως ερασιτέχνης ασχολείται µε τον κλασσικό κυρίως 

αθλητισµό.  

 

Περιγραφή: Οι επαγγελµατίες αθλητές αγωνίζονται µε αµοιβή, ως µέλη συλλόγων, κυρίως σε 

δηµοφιλή αθλήµατα (οµαδικά ή ατοµικά). 

Οι αθλητές αυτοί, ως µέλη µιας οµάδας, επιδιώκουν να κερδίζουν τις αντίπαλες οµάδες που 

συµµετέχουν στις ίδιες µε την οµάδα τους διοργανώσεις. Το πρόγραµµα ενός αθλητή 

περιλαµβάνει την γυµναστική για σωµατική άσκηση και απόκτηση ή διατήρηση άριστης 

φυσικής κατάστασης, την προπόνηση, για εξοικείωση µε το άθληµα και τους συµπαίκτες ή την 

εφαρµογή και αφοµοίωση των συστηµάτων που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια των 

αγώνων στα πλαίσια των διοργανώσεων που συµµετέχει η οµάδα. 

Ο αθλητής χρειάζεται ειδικό εξοπλισµό ανάλογα άθληµα µε το οποίο ασχολείται (αθλητικές 

φόρµες και ειδικά παπούτσια, µπάλες και διάφορα όργανα γυµναστικής). 

 

 

Προϋποθέσεις άσκησης:  

 

Χαρακτηριστικά:  



 

Νοµοθετική κατοχύρωση:  

 

Εκπαίδευση: Στον αθλητή, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις, ούτε σπουδές. Χρήσιµη είναι η 

ενασχόληση µε το άθληµα από µικρή ηλικία, ιδιαίτερα για όσους κάνουν πρωταθλητισµό και η 

συνεχής προπόνηση στα πλαίσια οµάδων. Η ενασχόληση µε τον αθλητισµό επαγγελµατικά δεν 

διαρκεί πολλά χρόνια λόγω εξασθένισης των σωµατικών αντοχών και του πολύ σκληρού 

ανταγωνισµού µε τους άλλους αθλητές. 

 Οι µόνοι αθλητές που αναγνωρίζονται ως επαγγελµατίες στην Ελλάδα είναι οι ποδοσφαιριστές 

και οι καλαθοσφαιριστές. 

 

 

∆εξιότητες: Ανάλογα µε το άθληµα που ασχολείται, απαιτούνται ιδιαίτερα σωµατικά 

χαρακτηριστικά (αδύνατος, υψηλό ανάστηµα ή µε δυνατούς µυς). Σε άλλες περιπτώσεις, 

κυριαρχεί µόνο το ταλέντο στο άθληµα. Η επιδεξιότητα, η ταχύτητα, τα ισχυρά 

αντανακλαστικά, η ευελιξία, η ευστροφία, είναι ικανότητες που βοηθούν τους αθλητές να 

αποδώσουν. Η ικανότητα αντίληψης χώρου και επίδειξης οµαδικού πνεύµατος στα πλαίσια µιας 

οµάδας είναι, επίσης, απαραίτητα για την ένταξη του αθλητή στο σύνολο και την αξιοποίησή 

του από τον προπονητή του. 

Ο αθλητής, πρέπει να διακρίνεται από µαχητικότητα, αυτοπεποίθηση και ευσυνειδησία. Είναι 

απαραίτητο να τρέφει µεγάλη αγάπη για το άθληµα του και να είναι διατεθειµένος να κάνει 

θυσίες σε σχέση µε τον ελεύθερο χρόνο και τον τρόπο ζωής του, προκειµένου να επιτύχει τους 

στόχους του. Ακόµα, ο ενθουσιασµός, ο δυναµισµός κατά τη διάρκεια του αγώνα και η υποµονή 

και επιµονή του αθλητή µέχρι να έρθει η καταξίωση, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά για την 

επιτυχία. Για την αποφυγή τριβών στις σχέσεις του µε συµπαίκτες και προπονητή, απαιτείται 

πειθαρχία στις εντολές που λαµβάνει και αυτοκυριαρχία. 

 

 

Μέλλον: Ο ελεύθερος χρόνος και το ενδιαφέρον των πολιτών για τις αθλοπαιδιές αυξάνονται µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει ζήτηση και πολλές ευκαιρίες απασχόλησης για νέους επαγγελµατίες 

αθλητές, ιδιαίτερα τους συνεπείς και ταλαντούχους. Ορισµένα γνωστά αθλήµατα ασκούνται 

ηµιεπαγγελµατικά, ενώ υπάρχει τάση για άλλα να µετατρέπονται σε επαγγελµατικά. 

Ανάλογα µε το σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής και τη φήµη που ο ίδιος έχει δηµιουργήσει, οι 

αµοιβές του µπορεί να είναι χαµηλές ή υψηλές. Εκτός από τις σταθερές αποδοχές, υπάρχουν 



ειδικά επιµίσθια για σηµαντικές νίκες ή κατάκτηση κυπέλλων. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των 

αθλητών είναι πολύ µεγάλος, οι µετακινήσεις τους σε άλλες οµάδες συχνές και οι δυνατότητες 

εξέλιξης και αµοιβών σηµαντικές. 

 

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο αθλητής ασχολείται επαγγελµατικά σε οµάδες ποδοσφαίρου, 

καλαθοσφαίρισης ή άλλων αθληµάτων. Ακόµα µπορεί, αποκτώντας ειδική κατάρτιση ή 

σπουδάζοντας, να εργαστεί ως προπονητής του αθλήµατος που ειδικεύεται, ενώ µετά το τέλος 

της καριέρας του µπορεί να ασχοληθεί µε άλλα συναφή καθήκοντα σε αθλητικούς συλλόγους 

και φορείς ή να αναλάβει αντίστοιχες διοικητικές θέσεις σ' αυτούς. 

 

Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα του αθλητή είναι ιδιαίτερα σκληρό και απαιτητικό 

γιατί απαιτεί καλή σωµατική κατάσταση και προσεγµένη διαβίωση και διατροφή. Η άθληση 

απαιτεί σωµατική κόπωση και συνεχή άσκηση για τη διατήρηση άριστης φυσικής κατάστασης. 

Η εκγύµναση και οι προπονήσεις πραγµατοποιούνται σε διαφορετικές ώρες της ηµέρας 

(συνήθως εκγύµναση το πρωί και προπόνηση το απόγευµα) ενώ οι αγώνες πολλές φορές είναι 

νυχτερινοί. Ο αθλητής, για να ανταποκριθεί στο πρόγραµµα προπονήσεων και αγώνων, πρέπει 

να ακολουθεί συγκεκριµένο διαιτολόγιο και να περιορίζει στο ελάχιστο τη νυχτερινή 

διασκέδασή του ή οτιδήποτε άλλο µπορεί να τον καταπονήσει σωµατικά ή και πνευµατικά. Σε 

περιόδους πριν από σηµαντικούς αγώνες το ωράριο και οι ρυθµοί προπονήσεων και εκγύµνασης 

µπορεί να γίνουν εξαντλητικοί για τον αθλητή και, σε ορισµένες περιπτώσεις, χρειάζεται να 

αποµακρύνεται για αρκετές ηµέρες από το σπίτι του και την οικογένειά του προκειµένου να 

προσαρµοστεί στο περιβάλλον των αγώνων και να συγκεντρωθεί στο αγωνιστικό του 

πρόγραµµα.  

Οι προπονήσεις και οι αγώνες, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία µετέχει η οµάδα, µπορεί 

να λαµβάνουν χώρα σε ανοιχτά ή κλειστά γυµναστήρια και γήπεδα, ενώ για τους 

ποδοσφαιριστές, τα γήπεδα είναι πάντοτε ανοιχτά. Καθώς τα αθλήµατα είναι σωµατικά, ο 

κίνδυνος τραυµατισµών είναι διαρκής. Οι µετακινήσεις είναι αναγκαίες για την αντιµετώπιση 

αντιπάλων εκτός έδρας και τη συµµετοχή σε διάφορες αθλητικές συναντήσεις στο εσωτερικό 

και στο εξωτερικό. Η µεταγραφή, από µια οµάδα σε µια άλλη, ενδέχεται να σηµάνει τη 

µετακίνηση και τη διαµονή του αθλητή σε άλλες πόλεις ή και χώρες. 

 

 

Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι ποδοσφαιριστές και οι καλαθοσφαιριστές εκπροσωπούνται 

από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών ή Καλαθοσφαιριστών αντίστοι-



χα.  

 

Γενικά σχόλια:  Η αυστηρή εκγύµναση νου και σώµατος, η προσεκτική ζωή, η αυτοσυγκέντρω-

ση, η αυτοπειθαρχία και η αγάπη για το άθληµά του, χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία αθλητή. 

Η πορεία κάθε αθλητή χαρακτηρίζεται από προσωπικές θυσίες στον τρόπο ζωής του και στις 

καθηµερινές του συνήθειες, που µπορεί να ξεκινούν από πολύ µικρή ηλικία. 

 

 



 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Γυµναστής 

  

Ορισµός: Ο γυµναστής φροντίζει για την σωµατική άσκηση και καλή φυσική κατάσταση των 

αθλητών ή άλλων ατόµων, προτείνοντας και εφαρµόζοντας τις κατάλληλες για τον καθένα 

µεθόδους σωµατικής άσκησης.   

 

Περιγραφή: Ο γυµναστής µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διαφορετικά είδη 

σωµατικής άσκησης, όπως η αεροβική και σουηδική γυµναστική, το τέντωµα (stretching), η 

ενόργανη γυµναστική, οι ασκήσεις µε βάρη, ο χορός το µπαλέτο, κ.ά. Η εκγύµναση µπορεί να 

γίνεται ατοµικά ή οµαδικά. Στην πρώτη περίπτωση ο γυµναστής πρέπει να σχεδιάσει το 

πρόγραµµα που θα ακολουθηθεί, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ανάγκες και 

απαιτήσεις του αθλούµενου. Στόχος του είναι πάντοτε η καλύτερη δυνατή εξάσκηση, η 

βελτίωση των σωµατικών αδυναµιών, η διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης, η αποφυγή 

τραυµατισµών. Στην περίπτωση της οµαδικής εκγύµνασης καταρτίζει το πρόγραµµα που θα 

ακολουθηθεί από όλη την οµάδα, µε τρόπο ώστε όλα τα µέλη της να µπορούν να το 

παρακολουθήσουν.  

Ειδικότερα, ο γυµναστής καταρτίζει το πρόγραµµα ασκήσεων, προσαρµόζει το πρόγραµµα στις 

ανάγκες κάθε αθλούµενου, παρακολουθεί τη σωστή εκτέλεση των ασκήσεων, καθοδηγεί και 

στηρίζει τους αθλούµενους ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές τους. 

Σε πολλές περιπτώσεις, µπορεί να συνεργάζεται µε προπονητές για τη σωστή εκγύµναση µιας 

οµάδας αθλητών. Τότε, λαµβάνει οδηγίες από τον προπονητή για τις ανάγκες της οµάδας, ή 

ορισµένων αθλητών και καταρτίζει το ανάλογο πρόγραµµα εκγύµνασης.  

Η χαρακτηριστική αθλητική φόρµα και τα αθλητικά παπούτσια είναι τα διακριτικά στοιχεία του! 

Η σφυρίχτρα και το χρονόµετρο είναι αρκετές φορές χρήσιµα, ανάλογα µε το είδος της 

γυµναστικής. Όργανα που επίσης χρησιµοποιεί ένας γυµναστής, είναι τα βάρη, κάθε είδους 

µηχανήµατα εξάσκησης, τα αντίστοιχα σύνεργα της ενόργανης γυµναστικής και οι µπάρες των 

γυµναστηρίων.  

  

 

Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται πτυχίο ΤΕΦΑΑ.   

 

Χαρακτηριστικά:   

 



Νοµοθετική κατοχύρωση:   

 

Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος γυµναστής πρέπει να σπουδάσει στα Τµήµατα Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) των Α.Ε.Ι. Μετά την αποφοίτησή του συχνά παρακολουθεί 

ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης σε διάφορες νέες τεχνικές, που αναπτύσσονται στον τοµέα 

ενδιαφέροντός τους. Παράδειγµα τέτοιας εκπαίδευσης αποτελούν τα σεµινάρια γύρω από τις 

µεθόδους πρόληψης αθλητικών ατυχηµάτων. 

 

∆εξιότητες: Ο γυµναστής, χρειάζεται να έχει καλή σωµατική υγεία και πολύ καλή φυσική 

κατάσταση. Πρέπει να διακρίνεται από ενθουσιασµό και να τον µεταδίδει και στα άτοµα που 

έχει αναλάβει να εκγυµνάζει. Ακόµα, πρέπει να έχει υποµονή και ψυχραιµία για να 

αντιµετωπίσει τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις. Επίσης, ο δυναµισµός, οι ηγετικές ικανότητες, η 

ευσυνειδησία και η συνέπεια, καθώς και η ικανότητα διδασκαλίας και µεταδοτικότητας πρέπει 

να είναι ανάµεσα στα χαρακτηριστικά του.  

Η ικανότητα αντίληψης του χώρου για την απόλυτη εκµετάλλευσή του µε τα κατάλληλα µέσα 

και όργανα, αποτελεί ένα ακόµα προσόν που είναι σκόπιµο να τον διακρίνει. Τέλος, πρέπει να 

είναι σε θέση να εργάζεται δηµιουργικά µε την οµάδα. 

  

Μέλλον: Η προσφορά αυτή τη στιγµή από γυµναστές είναι µεγάλη, ενώ η απορρόφησή τους δεν 

ακολουθεί τους ίδιους ρυθµούς. Ωστόσο, η ζήτηση για γυµναστές αναµένεται στο άµεσο µέλλον 

να αυξηθεί, λόγω της ευκαιρίας της διοργάνωσης των Ολυµπιακών αγώνων στη χώρα µας και 

γενικότερα, µε την ιδιαίτερη προτεραιότητα και σηµασία που δίνει η πολιτεία τα τελευταία 

χρόνια στην ανάπτυξη του αθλητισµού και του πρωταθλητισµού τόσο σε ατοµικό, όσο και σε 

συλλογικό επίπεδο. 

  

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ένας γυµναστής µπορεί να απασχολείται στην υπηρεσία των 

διαφόρων αθλητικών συλλόγων, ή ως ιδιωτικός γυµναστής αθλητών, ως προπονητής σε µια 

οµάδα -εθνική, τοπική, σχολείου. Ο γυµναστής επίσης, µπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός 

στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τέλος, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει 

γυµναστήριο ή να εργαστεί εκεί ως υπάλληλος. 

 

Επαγγελµατικές συνθήκες: Ο γυµναστής στη διάρκεια της εργασίας του, η οποία του προκαλεί 

συχνά σωµατική κόπωση, συνεργάζεται µε µεγάλο αριθµό ατόµων. Αρκετές φορές, χρειάζεται 



να εργαστεί και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μπορεί ακόµη και να χρειαστεί να 

ταξιδέψει, συνοδεύοντας αθλητές που συµµετέχουν σε διάφορους αγώνες.  

Ο φυσικός του χώρος είναι οι διάφορες αίθουσες γυµναστικής (γυµναστήρια) και τα γήπεδα, 

ανοιχτά και κλειστά. Είναι πολύ πιθανό οι εγκαταστάσεις που χρησιµοποιεί ο γυµναστής να µην 

είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, γεγονός που δυσκολεύει την εργασία του τόσο από 

άποψη χώρου όσο και από άποψη συνθηκών εργασίας (υγρασία, κρύο και άλλα). Επίσης, λόγω 

της φύσης του επαγγέλµατος και της συνεχούς σωµατικής άσκησης, µπορεί να αντιµετωπίζει 

τραυµατισµούς, για την αποφυγή των οποίων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.  

  

Επαγγελµατικές οργανώσεις: Οι νόµοι για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και ο νόµος για τον 

αθλητισµό, προσδιορίζουν τον Κώδικα ∆εοντολογικής Συµπεριφοράς του επαγγελµατία.   

 

Γενικά σχόλια: Ο γυµναστής ασχολείται µε προσοχή, υποµονή, και µεθοδικότητα µε τον 

αθλητή, προσπαθώντας να τον φέρει στην καλύτερη δυνατή φυσική και σωµατική κατάσταση, 

προκειµένου να αντεπεξέλθει στις αθλητικές του υποχρεώσεις. 

 Στο έργο του γυµναστή περιλαµβάνεται η εµψύχωση και στήριξη των αθλητών ή των 

αθλούµενων, ώστε να ολοκληρώσουν µε επιτυχία το πρόγραµµα γύµνασής τους.   

   

  



 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Προπονητής αθλήµατος 

  

Ορισµός: Ο προπονητής αναλαµβάνει την προετοιµασία αθλητών και γενικότερα αθλουµέ-

νων, ατοµικά ή σε οµάδα, και φροντίζει για την καλή φυσική τους κατάσταση, ώστε να έχουν 

την καλύτερη δυνατή απόδοση κατά τη διεξαγωγή αγώνων.   

 

Περιγραφή: Ανάλογα µε το άθληµα και την ηλικία των αθλητών και των αθλουµένων που 

έχει αναλάβει ο προπονητής, επιλέγει τις κατάλληλες ασκήσεις και διαµορφώνει το αντίστοιχο 

πρόγραµµα. Στόχος του προπονητή είναι να προετοιµάσει κατάλληλα τους αθλητές και τους 

αθλούµενους, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις αγώνων και 

αναµετρήσεων. Ακόµη, είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία της συγκεκριµένης τακτικής για 

κάθε αγώνα και την πρακτική εφαρµογή της κατά τη διεξαγωγή του. Στο πλαίσιο αυτό 

συγκεντρώνει στοιχεία για τους µελλοντικούς αντιπάλους, προκειµένου η οµάδα του ή ο 

συγκεκριµένος αθλητής που έχει αναλάβει να είναι σε θέση να τους αντιµετωπίσει. Επίσης, κατά 

τη διάρκεια του αγώνα συµβουλεύει και ενισχύει τους αθλητές, παρεµβαίνει σε περιπτώσεις 

λανθασµένων ενεργειών και τροποποιεί, αν χρειαστεί, την ακολουθούµενη τακτική. Μετά το 

τέλος του αγώνα αναλύει µαζί µε τους αθλητές την απόδοσή τους, επισηµαίνει τα θετικά σηµεία 

και καταστρώνει στρατηγικές βελτίωσης των αρνητικών. 

Αν είναι προπονητής σε οµαδικό άθληµα, έχει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης αλλαγών για 

την ανανέωση του δυναµικού της οµάδας προκειµένου για την καλύτερη απόδοσή της.  

Ο εξοπλισµός του προπονητή περιλαµβάνει αθλητική φόρµα ή φόρµα κολύµβησης αν πρόκειται 

για θαλάσσια αθλήµατα, σφυρίχτρα, χρονόµετρα και βέβαια εξειδικευµένα για κάθε άθληµα 

εξαρτήµατα, όπως για παράδειγµα µπάλες, ρακέτες, εµπόδια, κορδέλες, κορύνες κ.ά. 

Με την τεράστια προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων σήµερα και την αναγνώριση της 

σπουδαιότητας του αθλητισµού για την οµαλή ανάπτυξη του ανθρώπου, το έργο του προπονητή 

αποκτά ιδιαίτερη αξία. Η τηλεόραση και γενικότερα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν 

συµβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη του επαγγέλµατος, ιδιαίτερα όσον αφορά στα δηµοφιλή 

αθλήµατα, όπως το ποδόσφαιρο, το µπάσκετ και τελευταία ο στίβος και η γυµναστική.  

 

Προϋποθέσεις άσκησης: Για να µπορέσει κάποιος να ασκήσει το επάγγελµα του προπονητή 

είναι απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. Η άδεια χορηγείται από τη Γ.Γ.Α., εφόσον ο 

υποψήφιος διαθέτει πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή προηγούµενη εµπειρία στο συγκεκριµένο άθληµα µε το 



οποίο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί ή έχει παρακολουθήσει σεµινάρια προπονητικής που διοργα-

νώνει η Γ.Γ.Α.   

 

Χαρακτηριστικά:   

 

Νοµοθετική κατοχύρωση: Το επάγγελµα κατοχυρώνεται νοµικά µε τον Ν. 2725/99 περί 

αθλητισµού.   

 

Εκπαίδευση: Για την ενασχόληση µε το επάγγελµα του προπονητή απαιτείται πτυχίο του 

τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) των ΑΕΙ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 

δίνεται δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν κατεύθυνση ανάλογα µε το άθληµα µε το οποίο 

θέλουν να ασχοληθούν. Αθλητές που δεν έχουν πτυχίο ΤΕΦΑΑ µπορούν να γίνουν προπονητές 

παρακολουθώντας ολιγοήµερα σεµινάρια στη Σχολή Προπονητών της Γενικής Γραµµατείας 

Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). Γνώσεις προπονητικής για συγκεκριµένα αθλήµατα µπορεί κάποιος να 

αποκτήσει φοιτώντας σε ανάλογα τµήµατα των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

  

∆εξιότητες: Η σχέση του προπονητή µε τους αθλητές απαιτεί αµοιβαία ηθική δέσµευση και 

αφοσίωση. Ο προπονητής, εκτός από δάσκαλος, οφείλει ταυτόχρονα να έχει ηγετικές δεξιότητες, 

ικανότητα να δηµιουργεί σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους αθλητές, να εµπνέει σεβασµό και 

γενικότερα να φροντίζει για τη δηµιουργία και τη διατήρηση κλίµατος επικοινωνίας. Στοιχεία 

που πρέπει, επίσης, να τον διακρίνουν είναι ο ενθουσιασµός, ο δυναµισµός και η 

αποφασιστικότητα, όπως και η ικανότητα σε κάθε στιγµή να διατηρεί την ψυχραιµία και την 

αυτοκυριαρχία του. Τόσο ο ίδιος όσο και οι αθλητές του, οφείλουν να λειτουργούν στα αθλητικά 

πλαίσια που επιβάλουν οι άγραφοι κανόνες δεοντολογίας που έχουν καθιερωθεί διεθνώς µε τον 

αγγλικό όρο 'fairplay'.  

Σηµαντικό, ουσιαστικό, αλλά και δύσκολο κοµµάτι της δουλειάς του προπονητή αποτελεί η 

ψυχολογική προετοιµασία για την αντιµετώπιση κάθε αντιπάλου, πράγµα που απαιτεί να 

διαθέτει ο ίδιος συναισθηµατική ωριµότητα και ισορροπία. Τέλος, η εντιµότητα, η ηθική 

ακεραιότητα, η ικανότητα στη µετάδοση γνώσεων, οι δεξιότητες επικοινωνίας και τα µεγάλα 

ψυχικά αποθέµατα αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του προπονητή. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η άριστη φυσική κατάσταση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ενασχόληση µε το επάγγελµα. 

  

 



Μέλλον: Οι δυνατότητες απασχόλησης των προπονητών βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε 

το άθληµα στο οποίο ειδικεύονται, ενώ σηµαντικό ρόλο παίζει εάν αυτό είναι ατοµικό ή 

οµαδικό. Για τους προπονητές οµαδικών αθληµάτων οι δυνατότητες απασχόλησης είναι 

περισσότερες. Γενικότερα, οι προοπτικές για το επάγγελµα του προπονητή είναι θετικές, καθώς 

όλο και περισσότερο παρατηρείται µια στροφή του ενδιαφέροντος προς τον ενεργό αθλητισµό. 

Οι αποδοχές των προπονητών ποικίλλουν και µπορεί να είναι πολύ υψηλές ανάλογα µε την 

οµάδα, το σύλλογο ή το φορέα στον οποίο απασχολείται. Εκτός από τις σταθερές αµοιβές, 

υπάρχουν τα λεγόµενα "πριµ επιτυχιών" που καθορίζονται ανάλογα µε τις νίκες που επιτυγχάνει 

η οµάδα. Η επαγγελµατική άνοδος είναι δύσκολη για έναν προπονητή. Για να καταξιωθεί 

κάποιος στο χώρο, απαιτείται τις περισσότερες φορές πολύχρονη εργασία, αφοσίωση στο έργο 

του και επίτευξη καλών επιδόσεων από τον αθλητή ή την οµάδα που έχει αναλάβει. Οι καλοί 

προπονητές διατηρούν για πολλά χρόνια τις θέσεις τους. 

 

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο προπονητής µπορεί να απασχοληθεί σε διάφορους αθλητικούς 

συλλόγους ή ως προσωπικός προπονητής αθλητών, σε εθνικές οµάδες και σε οµάδες ιδρυµάτων, 

φορέων ή σχολείων.  

 

Επαγγελµατικές συνθήκες: Το επάγγελµα του προπονητή συνδέεται µε έντονα συναισθή-

µατα, είτε χαράς και ηθικής ικανοποίησης σε περίπτωση επιτυχίας είτε λύπης σε περίπτωση 

ήττας. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η ένταση και το άγχος, τόσο κατά την προετοιµασία όσο και 

κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι µεγάλα. Οι προπονήσεις και οι αγώνες γίνονται την ηµέρα ή 

και το βράδυ. Εξάλλου, οι µετακινήσεις για τον προπονητή είναι συχνές και ανάλογα µε το 

αγωνιστικό επίπεδο που έχει αναλάβει και τις υποχρεώσεις της οµάδας ή του αθλητή, µπορεί να 

είναι σε επίπεδο τοπικό, εθνικό ή διεθνές. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι ο προπονητής µπορεί 

να µετακινείται από τη µια οµάδα στην άλλη, κάτι που παρατηρείται κατά κύριο λόγο στα πολύ 

υψηλά επίπεδα της προπονητικής.  

Οι χώροι εργασίας του προπονητή, ανάλογα µε το άθληµα µπορεί να είναι ανοιχτοί, όπως για 

παράδειγµα τα γήπεδα ποδοσφαίρου, ή κλειστοί, όπως για παράδειγµα τα γυµναστήρια άρσης 

βαρών. Η προπόνηση πολλές φορές δεν πραγµατοποιείται στο χώρο που διεξάγεται ο αγώνας, 

αλλά σε βοηθητικές εγκαταστάσεις. Οι συνθήκες εργασίας του προπονητή καθώς και τα 

αποτελέσµατα που µπορεί να επιτύχει είναι σε µεγάλο βαθµό συνάρτηση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του φορέα για τον οποίο εργάζεται. Εξάλλου, όσον αφορά στα αποτελέσµατα 

των προσπαθειών του εξαρτώνται και από τους αθλητές τους οποίους έχει αναλάβει να 

προετοιµάσει.  



  

 

Επαγγελµατικές οργανώσεις: Το Καταστατικό του Συνδέσµου Προπονητών και οι 

κανονισµοί προπονητών των διαφόρων αθληµάτων προσδιορίζουν τον δεοντολογικό κώδικα που 

κατά περίπτωση εφαρµόζεται.  

 

Γενικά σχόλια:  Ο προπονητής είναι απαραίτητο να διακρίνεται από διορατικότητα, 

σοβαρότητα και επαγγελµατισµό, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει υπεύθυνα την εξέλιξη της 

πορείας του αθλητή στο αγώνισµα που έχει επιλέξει και να συµβάλλει στην ολοκλήρωση της 

ατοµικής και αθλητικής του προσωπικότητας. 

∆υναµισµός, µαχητικότητα, επιµονή και µεγάλη ψυχική αντοχή είναι απαραίτητο να 

χαρακτηρίζουν τον επαγγελµατία προπονητή. 

  

   

  

 

  

  

 

  

  

 


