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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γεγονός πως τα πάντα γύρω μας αλλάζουν με ταχύ ρυθμό, 

εισάγονται νέα δεδομένα που αφορούν το επίπεδο και την ποιότητα ζωής.
Ο αθλητισμός και αυτοί που ασχολούνται με αυτόν όπως προπονητές, 
αθλητές, παράγοντες ομοσπονδιών και σωματείων, αντιμετωπίζουν και αυτοί 
με την σειρά τους τις νέες εξελίξεις.

Ο αγωνιστικός αθλητισμός σε επίπεδο οργανισμού και οι άνθρωποι 
που τον υπηρετούν, δεν μπορούν να παραμείνουν απαθείς και αδρανείς 
στην νέα αυτήν πραγματικότητα. Σε μια νέα πραγματικότητα όπου οι 
προσδοκίες των γονέων των αθλητών για υψηλού επιπέδου μόρφωση των 
παιδιών τους, για εξοικείωση τους με τις νέες τεχνολογίες σε ένα συνεχώς 
αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, φαντάζουν απλησίαστες. Και αυτό 
διότι με βάση τα παραπάνω, η παράλληλη ενασχόληση των παιδιών με τον 
πρωταθλητισμό δημιουργεί προβληματισμούς για το επίπεδο απόδοσης.

Σήμερα οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι σύλλογοι δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν αποδοτικά στον προσδοκώμενο βαθμό, αν συνεχίσουν να 
στηρίζονται σε ανειδίκευτα διοικητικά στελέχη.

Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη επιστημονικής οργάνωσης κάθε 
αθλητικού οργανισμού, μεγάλου ή και μικρού. Η διοικητική διαδικασία απαιτεί 
σχεδίασμά, οργάνωση, στελέχωση, διεύθυνση, παρακίνηση και έλεγχο. Όλα 
αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνουν από στελέχη που έχουν απλώς εμπειρίες 

από θητείες τους-χόμπι μέσα σε ένα αθλητικό περιβάλλον.
Οι συνθήκες είναι έτοιμες ώστε να αξιοποιηθούν άξια στελέχη με 

επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση. Η προχειρότητα δεν ταιριάζει στις 
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Οι παράγοντες οφείλουν να 
συνειδητοποιήσουν τη νέα πραγματικότητα και να αντιμετωπίσουν τους 
αθλητικούς οργανισμούς έξω από το σκεπτικό μιας απλής διασκεδαστικής 
απασχόλησης με τα σπορ. Στο μεγαλύτερο μέρος της, η διοίκηση ενός 
αθλητικού οργανισμού θεωρείται ερασιτεχνική ενασχόληση, αφού ένα μεγάλο 
μέρος της επιτυχίας εξαρτάται από το μεράκι, το ταλέντο, την ενεργητικότητα 
και την κοινωνική αναγνώριση του άμισθου εθελοντή παράγοντα που επιθυμεί 
να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Είναι βέβαιο ότι για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι 
αθλητικοί οργανισμοί είναι απαραίτητο να στελεχωθούν με ανθρώπους που
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έχουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του 
αθλητισμού.

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δημιουργήσει ένα θεωρητικό 
υπόβαθρο σε μια σειρά από θέματα που έχουν σχέση με τις διοικητικές 
δραστηριότητες αθλητικών οργανισμών και ειδικότερα με τη διοίκηση του 
ανθρώπινου δυναμικού μιας αθλητικής ομοσπονδίας. Από τους ανθρώπους 
που εμπλέκονται σε αυτήν την ομοσπονδία, η ανάλυση έργου του εθνικού 
προπονητή είναι αυτή που εξετάζεται περισσότερο στη παρούσα εργασία. 
Και αυτό διότι είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά κρατά το τιμόνι μιας 
αθλητικής οικογένειας και που σε αυτόν πέφτει το βάρος ανάπτυξης 
καινοτομίας και ευελιξίας του οργανισμού, αναπτύσσοντας παράλληλα μια 
οργανωσιακή κουλτούρα. Χαρακτηριστικά δηλαδή σύγχρονης διοίκησης 
ανθρώπινων πόρων.

Δεδομένου ότι ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τη διοίκηση 
αθλητισμού και ειδικότερα με τη διοίκηση του ανθρώπινων πόρων είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη, με την εργασία αυτή θα προσπαθήσω να συμβάλλω στη 
δημιουργία κάποιας βάσης προσανατολισμού όσον αφορά την γενικότερη 
παρουσία ενός αθλητικού οργανισμού στο διεθνές και ελληνικό περιβάλλον, 
αλλά κυρίως τις πολιτικές διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων.

Η παρούσα εργασία βασίζεται στην βιβλιογραφία και αρθρογραφία των 
τελευταίων ετών και γίνεται μια εκτενής αναφορά και ανάλυση σε τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος εξετάζονται τα είδη αθλητικών οργανισμών 
εξετάζοντας την αθλητική αγορά με την οποία συνεργάζεται. Στο δεύτερο 
μέρος αναπτύσσονται οι λόγοι για ανάγκη διοίκησης ενός αθλητικού 
οργανισμού και το περιβάλλον στο οποίο μπορεί να κινηθεί και να 
αναπτυχθεί, ενώ στο τρίτο μέρος γίνεται ανάλυση πολιτικών ανθρώπινου 
δυναμικού μιας ομοσπονδίας με έμφαση στον εθνικό προπονητή. Βάση 
εμπειρίας και λόγω έλλειψης σχετικών ερευνών, γίνεται αναφορά στην 
ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά τις πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού και στη συνέχεια καταθέτονται συμπεράσματα και προτάσεις.
Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα της διπλωματικής 

Καθηγήτρια κα Στέλα Ξηροτύρη-Κουφίδου για την στήριξή της στην 
περάτωση αυτής της εργασίας και περισσότερο που απετέλεσε κίνητρο στο
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να θεωρήσω το μάθημα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σταθμό στη 
καριέρα μου.
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1.1 Ανάλυση Αθλητικού Οργανισμού
Σήμερα, κάθε οργανισμός έχει τη δική του οργανωτική δομή, τους 

δικούς του στόχους, το δικό του ανθρώπινο δυναμικό και τους δικούς του 
πόρους. Οργανισμοί είναι διάφορες κοινωνικές ομάδες ανθρώπων, εμπορικές 
εταιρείες, κοινωνικά κινήματα, κυβερνητικά σώματα, κλπ. Όταν οι οργανισμοί 
έχουν οικονομικούς στόχους και επιδιώκουν την απόκτηση και την αύξηση 
των κερδών, τότε ονομάζονται επιχειρήσεις.

Η επιχείρηση είναι μια οργανωμένη ομάδα ανθρώπων η οποία έχει ως 
βασικό κίνητρο το κέρδος, την αύξηση των εσόδων του οργανισμού αλλά και 
την ικανοποίηση των πελατών της, αφού εκείνοι είναι οι καταναλωτές των 
προϊόντων. Το προϊόν μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο, μια οικιακή συσκευή, 
κάποιο τρόφιμο ή κάποιο αθλητικό γεγονός. Στον κόσμο του αθλητισμού 
υπάρχουν πολλοί οργανισμοί π.χ. ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, 
πετοσφαίρισης, και άλλων ομαδικών αθλημάτων που έπαψαν πλέον να είναι 
απλά αθλητικοί ερασιτεχνικοί οργανισμοί. Λειτουργούν ως επιχειρήσεις- 
εταιρείες, όπως στην χώρα μας η Π.Α.Ε (Ποδοσφαιρική Ανώνυμος Εταιρεία), 
και η Κ.Α.Ε. (Καλαθοσφαιρική Ανώνυμος Εταιρεία). Οι αθλητικοί αυτοί 
οργανισμοί αποβλέπουν στις αγωνιστικές νίκες και διακρίσεις, αλλά 
αποσκοπούν και στο κέρδος μέσω των αθλητικών δραστηριοτήτων του 
οργανισμού.

Υπάρχουν και οι αθλητικοί οργανισμοί (περισσότερο ατομικών 
αθλημάτων Κολύμβησης, Ενόργανης Γυμναστικής, Στίβου) που δεν 
προσανατολίζονται στο οικονομικό κέρδος αλλά στην αθλητική επίδοση - 
ρεκόρ μέσω των οποίων αναζητείται η διάκριση σε εθνικά, ηπειρωτικά, 
παγκόσμια πρωταθλήματα αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ο Slack (1997) δίνοντας τον ορισμό του αθλητικού οργανισμού αναφέρει ότι 
«Αθλητικός οργανισμός είναι μια κοινωνική οντότητα που 
περιλαμβάνεται στην αθλητική βιομηχανία με κατευθυνόμενους 
στόχους, με ένα συνειδητά δομημένο σύστημα δραστηριοτήτων, και ένα 
σχετικά ευπροσδιόριστο όριο».
Αναλύοντας τον παραπάνω όρο μπορούμε να πούμε ότι:

• Κοινωνική οντότητα: Όλοι οι αθλητικοί οργανισμοί αποτελούνται από άτομα 
ή ομάδες ατόμων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για εκτελέσουν κάποιες 
ενέργειες που είναι απαραίτητες στον οργανισμό.
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• Συμμετοχή στην Αθλητική βιομηχανία: Είναι η διαφοροποίηση το αθλητικού 
οργανισμού από άλλους οργανισμούς που μπορεί με τον έναν η άλλο τρόπο 
να εμπλέκονται με αθλητικά θέματα όπως χορηγία μιας τράπεζας σε ένα 
αθλητικό γεγονός ή φαρμακευτικές εταιρίες που προμηθεύουν έναν αθλητικό 
οργανισμό.

• Οργανισμός με κατευθυνόμενους στόχους: Όλοι οι αθλητικοί οργανισμοί 
υπάρχουν για έναν σκοπό, είτε για το οικονομικό κέρδος, είτε για την 
κατάκτηση πολλών Ολυμπιακών μεταλλίων. Οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν 
να κατακτηθούν εύκολα ατομικά παρά όσο ομαδικά. Ένας αθλητικός 
οργανισμός μπορεί να έχει πολλούς στόχους αλλά τα μέλη του μπορεί να 
έχουν διαφορετικούς από αυτούς του οργανισμού.

• Συνειδητά δομημένο σύστημα δραστηριοτήτων: Ένα σύστημα διοίκησης 
ενός Αθλητικού Οργανισμού με διαφορετικές λειτουργίες αποτελείται από 
ανθρώπους που δεν εργάζονται στην τύχη. Οι κύριες λειτουργίες του 
Αθλητικού Οργανισμού διαιρούνται σε καθήκοντα η ομάδες και λειτουργεί 
ένας μηχανισμός που συντονίζει και ελέγχει συνειδητοποιημένα αυτές τις 
λειτουργίες έτσι ώστε να καταστεί σίγουρο ότι οι στόχοι του οργανισμού 
έχουν επιτευχθεί.

• Ευπροσδιόριστο όριο: Οι αθλητικοί οργανισμοί χρειάζονται ένα
ευπροσδιόριστο όριο έτσι ώστε να διαχωρίζουν τα μέλη τους από τα μη 
μέλη. Τα μέλη του κάθε αθλητικού οργανισμού έχουν συνήθως ρητή ή μη 
ρητή συμφωνία με αυτόν, μέσω του οποίου λαμβάνουν χρήματα, φήμη και 
διάφορα άλλα οφέλη από την συμμετοχή τους. Για μερικούς Αθλητικούς 
Οργανισμούς και κυρίως αυτούς που βασίζονται στον εθελοντισμό τα όρια 
δεν είναι εύκολο να ξεκαθαριστούν σε αντίθεση με αυτούς που βασίζονται 
στο κέρδος. Παρόλα αυτά κάθε αθλητικός οργανισμός έχει κάποιο όριο για 
να ξεχωρίζει τα μέλη του από τα μη μέλη έχοντας υπόψη ότι αυτά τα όρια 
δεν είναι σταθερά και αλλάζουν με τον καιρό.

Για να είναι ένας οργανισμός αποτελεσματικός και να λειτουργεί 
σωστά, πρέπει να έχει αποτελεσματική επικοινωνία, δυνατή ηγεσία, 
κατάλληλη οργανωτική δομή, συστηματικό προγραμματισμό, σωστή λήψη 

αποφάσεων και οπωσδήποτε κατάλληλη οργάνωση και διοίκηση του 
ανθρώπινου δυναμικού.
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Κατά τον Hernandez (2002), «Κάθε οργανισμός έχει επίσης ευκρινή 
δομή, όρια, σκοπούς, κανόνες και εσωτερικά συστήματα».

1.1.2 Συμμετέχοντες Αθλητικού Οργανισμού
Κατά τους Ferrand και Pages (1999), ο αθλητικός οργανισμός μπορεί 

να χαρακτηρισθεί ως ένας προμηθευτής προϊόντος για συμμετέχοντες ή 
ενός προϊόντος για θεατές.

Στην πρώτη περίπτωση, μέσω ενός αθλητικού οργανισμού
δραστηριοποιείται ένας μηχανισμός με σκοπό την υγεία, την ψυχαγωγία και 
τον συναγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων. Ο καταναλωτής μπορεί να 
συμμετέχει σε ένα μεγάλο αριθμό ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων, σε 

πολλαπλά επίπεδα ικανοτήτων και κάτω από διαφορετικά αγωνιστικά 
περιβάλλοντα, όπως πρωταθλήματα, τουρνουά, ειδικές διοργανώσεις, με 
φιλική παρέα ή και μόνος.

Στη δεύτερη περίπτωση, μέσω ενός αθλητικού οργανισμού
δραστηριοποιείται ένας μηχανισμός με στόχο το ψυχαγωγικό θέαμα, το οποίο 
μπορεί να παρακολουθηθεί είτε άμεσα (με προσωπική παρουσία στον 
αθλητικό χώρο όπου διεξάγεται το γεγονός), είτε έμμεσα, μέσω της χρήσης 
τεχνολογικών συσκευών που επιτρέπουν στον αθλητικό καταναλωτή να δει το 
γεγονός στην τηλεόραση του σπιτιού του.

Έτσι και κατά τον Chelladurai (1999) ο αθλητικός οργανισμός παράγει 
ένα προϊόν στο οποίο συμμετέχουν κάποιοι άνθρωποι με διαφορετικό ρόλο ο 
καθένας. Αυτή η διαφοροποίηση δημιουργεί αυτόματα δύο βασικούς 
συμμετέχοντες του αθλητικού προϊόντος: 
α) των αθλουμένων - αθλητών:
είναι αυτοί που γυμνάζονται είτε για ευχαρίστηση και προσπαθούν για ένα 
αποτέλεσμα που θα τους ικανοποιεί όσον αφορά περισσότερο την φυσική 
τους κατάσταση και ψυχική τους υγεία. Και αυτούς που γυμνάζονται με στόχο 
τις υψηλές επιδόσεις στον πρωταθλητισμό μέσω της συμμετοχής τους για 
παράδειγμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
β) των θεατών - φιλάθλων:

είναι τα άτομα που διασκεδάζουν παρακολουθώντας για παράδειγμα το 
αθλητικό θέαμα ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου ή ποδοσφαίρου, 
και είναι τα άτομα-φίλαθλοι που ακολουθούν και στηρίζουν την αγαπημένη
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τους ομάδα με ενεργητικό τρόπο, όπως με συγκροτημένους συνδέσμους 
φιλάθλων.

1.1.3 Διαμεσολαβητές Αθλητικού Οργανισμού
Στην λεγάμενη αθλητική αγορά υπάρχει η αποκαλούμενη ομάδα των 

διαμεσολαβητών που περιλαμβάνει επιχειρήσεις, οργανισμούς και φυσικά 
πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην αθλητική αγορά και προσφέρουν αγαθά 
και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τόσο στην ομάδα των 
προμηθευτών δηλαδή των αθλητικών οργανισμών, όσο και στην ομάδα των 
συμμετεχόντων (αθλητών, θεατών). Οι διαμεσολαβητές αυτής της μορφής 
δηλαδή, παίζουν το ρόλο του ενδιάμεσου μεταξύ παρεχόντων αθλητικές 
υπηρεσίες και καταναλωτών αθλητισμού, διευκολύνοντας τη ροή του 
αθλητικού προϊόντος.
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει:

• Ιδιοκτήτες Αθλητικών Εγκαταστάσεων: Σε πολλές χώρες, οι ιδιοκτήτες των 
χώρων άθλησης είναι ανεξάρτητοι από τους προμηθευτές αθλητικών 
υπηρεσιών.

• Κατασκευαστές Αθλητικού Εξοπλισμού: Πωλούν τα προϊόντα τους (π.χ.
ρακέτες του τένις, μπάλες του μπάσκετ, ειδικά σκουφάκια κολύμβησης) σε 
παρέχοντες αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. σωματείο τένις, κολύμβησης 
μπάσκετ) και σε συμμετέχοντες σε αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. 
ανεξάρτητος παίκτης τένις η κολυμβητής).

• Κατασκευαστές Αθλητικού Ενδύματος / Υποδήματος: Πωλούν τα προϊόντα 
τους στις προαναφερθείσες αγορές, καθώς και σε θεατές ή γενικότερα 
καταναλωτές που αρέσκονται στο σπορ ντύσιμο.

• Κατασκευαστές Αθλητικών Βραβείων και Αναμνηστικών: Προμηθεύουν με 
μετάλλια, τρόπαια, κύπελλα κλπ. τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, 
καθώς και με σημαίες, λάβαρα, κασκόλ, καπελάκια, μπρελόκ και διάφορα 
άλλα αναμνηστικά και είδη δώρων τις ομοσπονδίες, τα σωματεία και τους 
φίλους -οπαδούς τους, τους θεατές μεγάλων διοργανώσεων κλπ.

• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Τα οπτικοακουστικά μέσα (τηλεόραση, 
ραδιόφωνο) συνήθως πληρώνουν χρήματα για να εξασφαλίσουν το 
δικαίωμα μετάδοσης ενός αθλητικού γεγονότος και εισπράττουν έσοδα από
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την πώληση διαφημιστικού χρόνου ή συνδρομών (καλωδιακή και 
δορυφορική τηλεόραση).

• Χορηγοί: Χρηματοδοτούν πλήρως ή μερικώς έναν αγώνα ή ένα ολόκληρο 
πρωτάθλημα, έναν αθλητή ή μία ομάδα, προσδοκώντας επιχειρησιακά 
οφέλη (π.χ. άμεση διαφήμιση, δημοσιότητα, ειδικές συμφωνίες) τα οποία 
μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά ως τμήμα του συνολικού πλάνου 
μάρκετινγκ μιας επιχείρησης.

• Διαφημιστικές Εταιρείες: Χρησιμοποιούν ή και δημιουργούν αθλητικά
γεγονότα, μερικές φορές σε συνδυασμό με άλλες εκδηλώσεις, για να 
εξυπηρετήσουν την ανάγκη των πελατών τους για επιχειρησιακή 
επικοινωνία και προβολή μέσω του αθλητισμού. Η πρακτική των 
διαφημιστών συχνά περιλαμβάνει τη χρήση ενός υποστηρικτή (αθλητή, 

ομάδας ή οργανισμού) ο οποίος δείχνει την προτίμησή του για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν και λειτουργεί ως οδηγητής - διαμορφωτής γνώμης 
(opinion leader) για κάποιο τίμημα της αγοράς (π.χ. ο Michael Jordan για 
τους φίλους του μπάσκετ).

• Εργομετρικά και Ιατρικά Κέντρα: Προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για 
την παρακολούθηση, υποστήριξη, θεραπεία και φροντίδα των αθλητών με 
στόχο τον πρωταθλητισμό.

• Προπονητές, ψυχολόγοι, γιατροί, νομικοί, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγοι, 
βιοχημικοί, δημοσιογράφοι, αθλητικοί μάνατζερ και σύμβουλοι, είναι 
πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ατομική ή εταιρική βάση, 
με σύμβαση χρόνου ή έργου.

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι αθλητικοί οργανισμοί μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αυτών δηλαδή που έχουν ως κύρια ενασχόληση 
τον πρωταθλητισμό υψηλού επιπέδου, οργανισμών που είναι στελεχωμένοι 
κυρίως με εθελοντικό προσωπικό και που έχουν ως κύρια βάση το φίλαθλο 
πνεύμα και τα Ολυμπιακά ιδεώδη.
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1.2 Αθλητικοί Οργανισμοί στο Διεθνές Περιβάλλον

1.2.1 Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
Η Δ.Ο.Ε. είναι η ανώτατη αρχή για την ολυμπιακή κίνηση. Ο αρχικός 

ρόλος της είναι να προωθήσει τα ολυμπιακά ιδανικά μέσω των ακόλουθων 
δραστηριοτήτων και των συμπεριφορών παρακάτω (Ruben Acosta, 2002).
Ο ρόλος της Δ.Ο.Ε. περιλαμβάνει:
1. Να ενθαρρύνει τον αθλητισμό όπως και το κοινωνικό και επαγγελματικό 

μέλλον των αθλητών και ενισχύει την ενότητα και το ολυμπιακό ιδεώδες.
2. Να προωθεί το fair play - δίκαιο παιχνίδι, συμμετοχή γυναικών στον 
αθλητισμό, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της υγείας των 
αθλητών και επίσης τον σεβασμό των ηθικών αξιών.
3. Να δρα ενάντια σε κάθε διάκριση των αθήμάτων και κατά των ναρκωτικών.

1.2.2 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές
Η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή διευκολύνει τη Ολυμπιακή συμμετοχή 

και προάγει τον αθλητισμό κάτω από τα ολυμπιακά ιδεώδη και αρχές σε μια 
εθνική αθλητική οργάνωση που συνδέεται με την εφαρμογή των Ολυμπιακών 
κανονισμών και προγράμματα πρέπει να υπάρξει σε κάθε χώρα (ολυμπιακός

χάρτης)
Η αποστολή της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι να 

αναπτυχθούν και να προστατευθούν τα Ολυμπιακά ιδεώδη στις αντίστοιχες 
χώρες τους, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό χάρτη, (1997, σελ. 40).

1.2.3 Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες
Οι Διεθνείς Ομοσπονδίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και 

υλοποίηση των παγκόσμιων καθημερινών αθλητικών δραστηριοτήτων του 
κάθε αθλήματος. Κάθε Δ.Ο. (Διεθνή Ομοσπονδία) είναι η υψηλότερη 
παγκόσμια αρχή για το αντίστοιχο άθλημα της. Μέσα σε κάθε χώρα, η Εθνική 
Ομοσπονδία αντιπροσωπεύει τις αρχές και τα ενδιαφέροντα της κάθε 
Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας. Η Δ.Ο.Ε. έχει αναγνωρίσει την αρχή Δ.Ο. 
και έχει καθορίσει το ρόλο τους μέσα στο Ολυμπιακό κίνημα.

Οι Δ.Ο. είναι οι δεσμευμένες για οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με το 
συγκεκριμένο άθλημα. Ο ρόλος τους είναι:
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1) Να καθιερώσει και να επιβάλει, σύμφωνα με το ολυμπιακό πνεύμα τους 
κανόνες και πρακτικές στο αντίστοιχο άθλημα και για να εξασφαλίσουν την 
ανάπτυξη του, να συμβάλει στους στόχους που καθορίζονται στον Ολυμπιακό 
Χάρτη PIC.
2) να καθιερώσει την επιλεξιμότητα κριτηρίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
σύμφωνα με τον ολυμπιακό χάρτη, και να υποβάλει αυτούς στη Δ.Ο.Ε. για την 
έγκριση.
3) να αναλάβει την ευθύνη για τον τεχνικό έλεγχο και κατευθύνσεις του 
αθλήματος τους στους ολυμπιακούς αγώνες και στα παιχνίδια κάτω από την 
προστασία της Δ.Ο.Ε.

1.2.4 Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες
Οι Εθνικές Ομοσπονδίες είναι το κέντρο της Ε.Ο.Ε. και αντιπροσωπεύουν 

τις Διεθνείς Ομοσπονδίες και τον αθλητισμό της στη χώρα τους. Υπό αυτήν 
τη μορφή, είναι σε θέση να πραγματοποιούν καθημερινές αποστολές όπως 
αναφέρει ο Hernandez ( 2002):

• Για να είναι αρμόδια για όλες τις πτυχές του αθλητισμού μέσα στα όρια 
της χώρας.

• Για να προαγάγει το συγκεκριμένο άθλημα και την ανάπτυξη 
κουλτούρας.

• Για να παρέχει μια αρμόδια διοικητική δομή και τις υπηρεσίες για τη 
λειτουργία της ομοσπονδίας και του αθλήματος.

• Για να διατηρήσει έναν επίσημο κατάλογο εθνικών αρχείων.

• Για να αναλάβει μέτρα ενάντια σε οποιαδήποτε άτομο ή ομάδα που 
μπορεί να είχαν παραβιάσει κανόνες της ομοσπονδίας και για να 
επιβάλουν τις κυρώσεις όπου απαιτείται.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της IAAF (Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Κλασσικού Αθλητισμού), οι σημερινές απαιτήσεις ενός αθλητικού οργανισμού 
όπως διαμορφώνονται με τα σύγχρονα δεδομένα και τις σύγχρονες 
προκλήσεις αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για τον επιστημονικό 
σχεδίασμά ενός προγράμματος το οποίο θα στοχεύει στη δημιουργία αθλητών 
υψηλών επιδόσεων.
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Η ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισμού σε μια χώρα είναι μια 
πολυσύνθετη και μακροχρόνια διαδικασία η απόδοση της οποίας είναι 
μεγαλύτερη όταν αυτή στηρίζεται σ' ένα συγκεκριμένο αθλητικό σύστημα.

Η ύπαρξή του κατοχυρώνεται με την εφαρμογή μιας φιλοσοφίας, με 
ενιαία χαρακτηριστικά μεταξύ όλων των εμπλεκομένων προσώπων του 
αθλητικού οργανισμού που διασφαλίζει την ορθολογική λειτουργία και που 
ενεργοποιούνται για τη δημιουργία αθλητών υψηλού αγωνιστικού επιπέδου.

Η κατοχή μιας καλά αναπτυγμένης προσωπικής φιλοσοφίας έχει μια 
σημαντική και αποτελεσματικότητα συμβολή επιτυχία σας στον αθλητισμό 
όπως και σε άλλους τομείς της ζωής σας.

1.3 Αθλητικοί Οργανισμοί στο Ελληνικό Περιβάλλον
Σύμφωνα με τους Παπαδημητρίου και Γαργαλιάνο (1997), από τη 

μελέτη του Μπάλλιου προκύπτει ότι στη χώρα μας υφίστανται, λειτουργούν 
και εποπτεύονται από την ΓΓΑ:
1. Η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.), η οποία είναι και εκπρόσωπος 
της χώρας μας στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή Δ.Ο.Ε. διοικείται από 
Διοικητικό Συμβούλιο (24 μελών) που αποτελείται από εκλεγμένους 
εκπροσώπους των Αθλητικών Ομοσπονδιών (20), από εκπροσώπους του 
Υπουργείου Παιδείας (1) και από τα 2 νόμιμα μέλη της Ε.Ο.Α. στη Δ.Ο.Ε.
2. Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.), ο οποίος 
είναι Ν.Π.Ι.Δ. και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (9 μελών) που διορίζεται 
με απόφαση του αρμόδιου, για θέματα αθλητισμού, Υπουργού. Ο Ο.Π.Α.Π. 

έχει ως αποστολή τη διοργάνωση και διεξαγωγή του ΠΡΟΠΟ και των 
αριθμολαχείων ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ.
3. Οι αθλητικές ομοσπονδίες είναι σωματεία δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια 
(Ν.Π.Ι.Δ.) και διοικούνται από Διοικητικά Συμβούλια που εκλέγονται από 
Γενικές Συνελεύσεις. Αυτές συγκροτούνται από εκλεγμένους εκπροσώπους 
των πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων αθλητικών σωματείων που 
καλλιεργούν το άθλημα της κάθε ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ 
2725/1999, αθλητική Εθνική Ομοσπονδία είναι η ανώτατη οργάνωση 
αθλητικών σωματείων ή αθλητικών ενώσεων (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου) που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης, έχει σκοπό την
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καλλιέργεια και την ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα και λειτουργεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.
4. Τα αθλητικά σωματεία (περίπου 6.500) διοικούνται από Διοικητικά 
Συμβούλια εκλεγμένα από τα μέλη τους. Αποτελούν το κύτταρο του 
αθλητισμού γιατί καλλιεργούν τα αθλήματα σε τοπικό επίπεδο και 
αναδεικνύουν τα αθλητικά ταλέντα.
5. Τα γυμναστήρια (330) διακρίνονται σε Ολυμπιακά, Εθνικά, Δημοτικά, 
Κοινοτικά ή Σωματειακά, ανάλογα με την ιδρυτική τους πράξη. Διοικούνται 
από Επιτροπές Διοίκησης που διορίζονται είτε από τη Γ.Γ.Α., είτε τους 
οικείους Νομάρχες ή τους Δήμους και τις Κοινότητες. Τα περισσότερα είναι 
Ν.Π.Δ.Δ., άλλα είναι Ν.Π.Ι.Δ. και άλλα αποτελούν υπηρεσίες των οικείων 
Δήμων και Κοινοτήτων.

Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Α. δεν επαρκούν για την κάλυψη 
των αναγκών του σύγχρονου αθλητισμού. Τα χρήματα που διατίθενται 
προέρχονται από: α) το ΠΡΟΠΟ β) το ΛΟΤΤΟ γ) το ΠΡΟΤΟ δ) τον ΟΔΙΕ και 
ε) τον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικό και δημοσίων επενδύσεων).

Η σημαντικότερη πηγή εσόδων της Γ.Γ.Α. είναι ο Ο.Π.Α.Π. Ωστόσο, τα 
έσοδά της δεν έχουν ετήσια σταθερότητα, αλλά αυξομειώνονται ανάλογα με το 
ενδιαφέρον των παικτών του ΠΡΟΠΟ και των αριθμολαχείων του Ο.Π.Α.Π.

Οι χρηματοδοτήσεις της Γ.Γ.Α. προς τους αθλητικούς φορείς έχουν 
αυξητική πορεία, αλλά αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση. Αυτό 
συνεπάγεται δυσκολίες στη σύνταξη και υλοποίηση μακροπρόθεσμου 
προγραμματισμού και στη διαμόρφωση αθλητικής πολιτικής.

Στην Ελλάδα τα χρηματικά κεφάλαια που διαθέτει ο κρατικός 
προϋπολογισμός ή αυτά που είναι νομοθετημένα υπέρ αυτού, διαχειρίζεται η 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία είναι Δημόσια Υπηρεσία και υπάγεται 
οργανικά στο Υπουργείο Πολιτισμού και επανασυστάθηκε με τον αναγκαστικό 
νόμο 397/68. Την επιμέλεια είσπραξης των νομοθετημένων πόρων υπέρ της 
Γ.Γ.Α., με το Β.Δ. από 20/12/58 (ΦΕΚ227/Ν27-12-58) περί συστάσεως 
Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου), το Κράτος την έχει 
αναθέσει σε Ν.Π.Ι.Δ., που φέρει την ονομασία Οργανισμός Προγνωστικών 
Αγώνων Ποδοσφαίρου και είναι γνωστός ως Ο.Π.Α.Π.

Η οργανωτική δομή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε επίπεδο 

Διευθύνσεων και ανεξάρτητων γραφείων φαίνεται στο διάγραμμα 1.1:
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ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΙΧΕΔΙΛΣΜΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΥΠΟΥ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
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Στην Ελλάδα υπάρχουν επίσημα 42 αθλητικές ομοσπονδίες υπό την 
εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όπου φιλοξενούν 
συγκεκριμένο άθλημα.

1. Ελληνική Ομοσπονδία Αρσης Βαρών
2. Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ
3. Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε
4. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι
5. Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας
6. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
7. Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε-Καγιάκ
8. Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ
9. Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ
10. Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ
11. Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας
12. Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης
13. Ελληνική Ομοσπονδία Παγκράτιου Αθλήματος
14. Ελληνική Ομοσπονδία Παγοδρομιών
15. Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
16. Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας
17. Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας
18. Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου
19. Ελληνική Ομοσπονδία Γυμναστικής
20. Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Πάλης
21. Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης
22. Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Τζούντο
23. Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας
24. Ελληνική Ομοσπονδία Χόκεϋ
25. Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
26. Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία

27. Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Μπέιζ Μπωλ
28. Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Σοφτ Μπωλ

29. Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Αντισφαίρισης
30. Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
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31. Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Μπιλιάρδου
32. Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας
33. Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας
34. Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος
35. Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος
36. Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων
37. Αθλητική Ομοσπονδία ΤΑΕΚ\Λ/ΟΝϋΟ-Ελλάδος(Α.Ο.Τ.Ε.)
38. Ελληνική Παραλυμπιακή Επιτροπή
39. Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ειδικού Αθλητισμού
40. Ομοσπονδία Διαιτητών Βόλεϊ Ελλάδος
41. Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος
42. Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος

Από τις παραπάνω Αθλητικές Ομοσπονδίες μόνον οι 29 είναι μέλη της 
Ε.Ο.Ε. (Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής). Να τονιστεί επίσης ότι επίσημη 
ιστοσελίδα στο διαδύκτιο όπου προβάλλονται τα ανάλογα αθλήματα έχουν 
μόνον οι 17 ομοσπονδίες. Πλήρες οργανόγραμμα διοίκησης στο διαδίκτυο 
έχει μόνον η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2.1 Ανάγκη για Διοίκηση

2.2 Περιβάλλον
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2.1 Ανάγκη για Διοίκηση
Η Διοίκηση Αθλητισμού εφαρμόζεται από ανθρώπους και αποσκοπεί 

στην επίτευξη και υλοποίηση των προκαθορισμένων στόχων. Η εφαρμογή 
των βασικών λειτουργιών του μάνατζμεντ συναντάται σε μικρούς και μεγάλους 
οργανισμούς, σε κατασκευαστικές βιομηχανίες, σε υπηρεσίες και σε 

κερδοφόρες αλλά και μη κερδοφόρες επιχειρήσεις (Chelladurai 1999).
Έτσι, η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση αφορά τον πρόεδρο 

μιας μεγάλης κερδοσκοπικής επιχείρησης, τον διευθυντή ενός νοσοκομείου, 
τον υπεύθυνο γραφείου πολιτικού κόμματος, τον αρχηγό προσκοπικής 
ομάδας, τον επίσκοπο εκκλησίας, τον πρόεδρο πανεπιστημιακού ιδρύματος, 
τον διευθυντή τράπεζας, τον πρόεδρο και τον προπονητή αθλητικού 

συλλόγου. Θεωρείται λοιπόν το μάνατζμεντ απαραίτητο όχι μόνο για την 
αποτελεσματική διοίκηση και αρμονική λειτουργία οργανισμών, επιχειρήσεων 
αλλά και μικρών ομάδων ανθρώπων, όπως μιας αγωνιστικής ομάδας 
ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, 
υδατοσφαίρισης, στίβου, γυμναστικής, πάλης, άρσης βαρών κλπ.

Όπως ακριβώς το μάνατζμεντ βρίσκει εφαρμογή σε εταιρείες, 

οργανισμούς και ομοσπονδίες, δια μέσου των διοικητικών στελεχών, 
διευθυντών και προϊσταμένων, το ίδιο συμβαίνει και σ' ένα μικρότερο χώρο, 
αυτόν της αγωνιστικής ομάδας. Ο Αθλητικός Μάνατζερ λειτουργεί ως 
επικεφαλής/ προϊστάμενος και κάνοντας χρήση των οργανωτικών και των 
διοικητικών γνώσεών του, που αποτελούν συμπλήρωμα των τεχνικών, 
προσπαθεί να υλοποιήσει τους στόχους της ομάδας.

Με τον τρόπο που δραστηριοποιείται ο επικεφαλής ή ο διευθυντής μιας 
επιχείρησης κατευθύνοντας τον ανθρώπινο παράγοντα (υπαλλήλους, 
προσωπικό, εργάτες), με τον ίδιο τρόπο πρέπει να λειτουργεί και ο 
προπονητής της αγωνιστικής ομάδας, ο οποίος κατευθύνει τους αθλητές και 
άμεσους συνεργάτες.

Κατά τον Celladurai (1999) μια εμπορική επιχείρηση και μια αθλητική 
ομάδα έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Και οι δύο αυτές έννοιες 
συμπεριλαμβάνουν:

• το ανθρώπινο δυναμικό,

• τον επικεφαλής-προϊστάμενο,
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• τους στόχους προς υλοποίηση,

• την εφαρμογή των αρχών διοίκησης.
Παρακάτω (Σχήμα 2.1), οι συσχετισμοί μεταξύ μιας επιχείρησης και μιας 

αθλητικής ομάδας.

Σχήμα 2.1: Συσχετισμοί Επιχείρησης- Αθλητικού Οργανισμού. Πηγή: Λάιος 1999.

Κατά τον Γιαννόπουλο (1996), ο αθλητισμός σήμερα αποτελεί το 1,5- 
2% του Α.Ε.Π. των δυτικών χωρών, με ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος βρίσκεται 
σε άμεση συνάρτηση με το ρυθμό της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης. 
Ένα σεβαστό τμήμα του ευρωπαϊκού πληθυσμού (κυμαινόμενο μεταξύ 20% 
και 50% κατά χώρα) συμμετέχει ενεργά σε αθλητικές δραστηριότητες, 
τουλάχιστον σε περιστασιακή βάση. Η τηλεοπτική μετάδοση μεγάλων 
αθλητικών γεγονότων σε δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο, μας 
κάνει να αισθανόμαστε ότι ζούμε σε ένα «παγκόσμιο αθλητικό χωριό». Οι 
περισσότερες από τις καθημερινές εφημερίδες αφιερώνουν από 10% έως 
35% των στηλών τους σε αθλητικές ειδήσεις, ενώ όλο και περισσότερα 
τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης δημιουργούνται, τα 
οποία ασχολούνται αποκλειστικά με τον αθλητισμό.

Είναι προφανές ότι οι αθλητικοί οργανισμοί (σωματεία, ομοσπονδίες, 
ενώσεις, υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση κλπ.) έχουν να αντιμετωπίσουν ένα 
μεγάλο αριθμό θεμάτων στην προσπάθειά τους να εκπληρώσουν το σκοπό 
της ύπαρξής τους, καθώς ο αριθμός των νέων ανθρώπων που αποτελούν τη
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βασική ομάδα-στόχο ενδιαφέροντος μειώνεται, η κρατική χρηματοδότηση 
περιορίζεται, οι αθλητικοί καταναλωτές γίνονται λιγότερο πιστοί και 
περισσότερο απρόβλεπτοι, λιγότεροι εθελοντές είναι πρόθυμοι να διαθέσουν 
τις υπηρεσίες τους, νέα "προϊόντα" αναψυχής εμφανίζονται και καινούργιες 
προκλήσεις ανατέλλουν στο διεθνές αθλητικό στερέωμα.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι η 
πλειονότητα των αθλητικών οργανισμών αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 
διασφάλισης της βιωσιμότητας, βελτίωσης της υποδομής, καθώς επίσης 
προσέλκυσης νέου και διατήρησης του υπάρχοντος αθλητικού δυναμικού.

Οι αθλητικοί οργανισμοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η 
αποκλειστική εξάρτηση από εξωτερικές (κρατικές) και μόνο πηγές 
χρηματοδότησης, και η απλώς «νοικοκυρεμένη» διαχείριση, δεν είναι πλέον 
επαρκή μέσα για τη βιώσιμη λειτουργία τους. Οι δραστηριότητες που ήδη 
χρηματοδοτούνται από το κράτος θα πρέπει να λειτουργούν πιο αποδοτικά, 
ενώ νέες οργανωμένες μέθοδοι αυτοχρηματοδότησης και διοίκησης θα πρέπει 
να εισαχθούν από επαγγελματίες μάνατζερ.

Ο Hernandez (2002) αναφέρει ότι τόσο τα ερασιτεχνικά όσο και τα 
επαγγελματικά αθλητικά σωματεία χρειάζεται να παρακολουθούν, να 
ερμηνεύουν, αλλά και να προβλέπουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις 

γρήγορες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις. Τα ερασιτεχνικά σωματεία, για να 
γίνουν ελκυστικότερα σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού, θα πρέπει να 
μεταβάλουν την καθιερωμένη νοοτροπία παροχής «αθλητικών προϊόντων» με 
τη μορφή «επίσημων» ανταγωνιστικών αθλημάτων, προς μία ευρύτερη έννοια 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, η οποία θα δίνει έμφαση περισσότερο 
στην ψυχαγωγία παρά στο φυσικό ανταγωνισμό και η οποία θα αντιμετωπίζει 
τον αθλητισμό όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο αυτοπροσδιορισμού, 
υγιεινής διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.

Η ανάγκη επιστημονικής διοικητικής υποστήριξης στους αθλητικούς 
οργανισμούς γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Η Διοίκηση Αθλητισμού είναι 
εκείνος ο επαγγελματικός και ακαδημαϊκός τομέας που φιλοδοξεί να καλύψει 
αποτελεσματικά την ανάγκη αυτή, αξιοποιώντας την τρομακτική ανάπτυξη 
που γνώρισε η διοικητική επιστήμη τις τελευταίες δεκαετίες και εφαρμόζοντας 
τις αρχές της στο χώρο του αθλητισμού.
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Όπως και για κάθε άλλο επιστημονικό κλάδο, έχουν δοθεί αρκετοί 
ορισμοί και για τη Διοίκηση Αθλητισμού. Για παράδειγμα, ο Chelladurai 
(1999) ορίζει τη Διοίκηση Αθλητισμού ως «συντονισμό πόρων, τεχνολογιών, 
διεργασιών, προσωπικών και περιστασιακών ενδεχομένων για την αποδοτική 
παραγωγή και ανταλλαγή αθλητικών υπηρεσιών». Η Διοίκηση Αθλητισμού 
αναφέρεται σε μία συστηματική διαδικασία διεύθυνσης των αθλητικών 
οργανισμών με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, μέσα στα πλαίσια 
που ορίζει το δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αθλητικής αγοράς.

Μπορούμε να πούμε ότι «Διοίκηση Αθλητισμού είναι η κοινή γλώσσα 
μεταξύ των ανθρώπων που έχουν τη διοικητική ευθύνη των αθλητικών 
οργανισμών και των επαγγελματιών μάνατζερ και συμβούλων διοίκησης και 
οργάνωσης» (Slack, 1997).

Είναι η γλώσσα που συνδυάζει λέξεις και εκφράσεις οι οποίες 
περιέχονται τόσο στο Λεξικό του Αθλητισμού όσο και στο Λεξικό της 
Διοικητικής Επιστήμης, η κατανόηση δε βασικών έστω στοιχείων της θα ήταν 
ιδιαίτερα χρήσιμη όχι μόνο για τους διοικούντες του αθλητισμού, αλλά και τους 
εμπλεκόμενους με διάφορες μορφές στο αθλητικό «γίγνεσθαι».

Ο αθλητισμός χαρακτηρίζεται γενικά σαν ένας χώρος «ματαιοδοξίας». 
Η λήψη των αποφάσεων στα αθλητικά σωματεία δεν γίνεται πάντα με τη 
χρήση λογικών επιχειρηματικών αρχών. Ο πόθος για τη νίκη συχνά 
υπερισχύει της οικονομικής λογικής και ως συνέπεια, οι δαπάνες μπορεί να 
υπερβούν τα διαθέσιμα κεφάλαια, χωρίς να υπολογίζεται η δυσκολία 
συγκέντρωσης των ανάλογων εσόδων (Chelladurai, 1999).

Οι βραχυπρόθεσμες επιτυχίες είναι πολύ πιο ελκυστικές από τα 
μακροχρόνια πλάνα, και οι οργανωτικές ανακατατάξεις σπάνια 
καλωσορίζονται από την υφιστάμενη δομή εξουσίας. Οι ιδιοκτήτες των 
αθλητικών σωματείων θεωρούν αυτά ως τα αγαπημένα τους παιγνίδια και δεν 
δέχονται οποιαδήποτε "εξωτερική" παρέμβαση στη σχέση τους αυτή. Οι 
άνθρωποι του αθλητισμού πιστεύουν ότι η διοίκηση αθλητισμού είναι μία 
θεωρητική ακαδημαϊκή γλώσσα, χρησιμοποιούμενη από ανθρώπους που δεν 
έχουν αίσθηση των πραγματικών προβλημάτων και κατά συνέπεια δεν 
μπορούν να προσφέρουν πρακτικές και ουσιαστικές λύσεις. Παράλληλα, η 
έλλειψη κεφαλαίων εμποδίζει ακόμη και αυτούς τους αθλητικούς οργανισμούς
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που θα το επιθυμούσαν, να ζητήσουν την παροχή επαγγελματικών 
υπηρεσιών Διοίκησης Αθλητισμού.

Υπάρχει, ακόμη, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό αθλητικών παραγόντων, 
ιδιαίτερα στο χώρο των λεγάμενων μη εμπορικών αθλημάτων, οι οποίοι 
θεωρούν «κακό» ή έστω αδιάφορο οποιοδήποτε βήμα προς, ή και απλή 
αναφορά, στους όρους Μάνατζμεντ ή Μάρκετινγκ, πιστεύοντας ότι τέτοιες 
λειτουργίες αποτελούν απειλή για το ολυμπιακό πνεύμα το οποίο το άθλημά 
τους υπηρετεί.

Υπάρχει η άποψη που λέει ότι οι αθλητικοί παράγοντες μάλλον 
αισθάνονται κάποιο φόβο προς τους επαγγελματίες των σπορ (όχι μόνο τους 
αθλητικούς μάνατζερ, αλλά π.χ. και τους αθλητικούς ψυχολόγους, νομικούς 
και δημοσιογράφους), καθώς εκείνοι είναι σε θέση να εντοπίσουν ανεπάρκειες 
των παραγόντων σε διάφορους τομείς άσκησης των καθηκόντων τους 
(Chelladurai, 1999).

Η Διοίκηση Αθλητισμού (Sport Management) περιλαμβάνει τη διοίκηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων, αθλητικών γεγονότων και αγώνων, ερασιτεχνικών 
και επαγγελματικών αθλητικών ομάδων, δημόσιων και ιδιωτικών 
γυμναστηρίων, σχολικού και πανεπιστημιακού αθλητισμού, μαζικού 
αθλητισμού, αθλητικών προϊόντων και γενικά όλων των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τα σπορ και την φυσική αγωγή.

Στο δεύτερο στοιχείο περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες και οι 
λειτουργίες του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, της στελέχωσης 
και του ελέγχου. Η Διοίκηση Αθλητισμού ή το αθλητικό μάνατζμεντ είναι μια 
διαδικασία-τέχνη-επιστήμη κατά την οποία μια ομάδα ανθρώπων 
συνεργάζονται μεταξύ τους για να υλοποιήσουν συγκεκριμένους αθλητικούς 
στόχους δια μέσου των βασικών λειτουργιών του μάνατζμεντ, δηλαδή του 
σχεδιασμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, της στελέχωσης και του 
ελέγχου.
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2.2 Διοίκηση Αθλητισμού και Δραστηριότητες
Η Διοίκηση Αθλητισμού περιέχει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που 

έχουν σχέση με τον αθλητισμό και το μάνατζμεντ και περιλαμβάνει όλες τις 
οργανωτικές και διοικητικές δραστηριότητες γύρω από τα σπορ. (Σχήμα 2.2).

Σχήμα 2.2: Απεικόνιση δύο βασικών στοιχείων του αθλητικού μάνατζμεντ και το περιεχόμενό 
τους σε δραστηριότητες. Πηγή: Λάιος, 1999

Σήμερα πάντως τα περιορισμένα κεφάλαια αναγκάζουν τους 
αθλητικούς οργανισμούς να απασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με την 
καθημερινή τους επιβίωση, ενώ η έλλειψη σχεδίων δράσης μεγαλύτερου 
χρονικού ορίζοντα καθιστά σχεδόν αδύνατη την αναγνώριση και εκμετάλλευση 
πρόσθετων χρηματοοικονομικών πόρων.

Για να σπάσει αυτός ο κύκλος, οι παρέχοντες υπηρεσίες Διοίκησης 

Αθλητισμού θα πρέπει να γίνουν περισσότερο πειστικοί και προσιτοί, οι δε 
καταναλωτές υπηρεσιών Διοίκησης Αθλητισμού να δείξουν μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη και να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες σε επαγγελματίες 
μάνατζερ και συμβούλους. Οι εθελοντές του αθλητισμού ασφαλώς και
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αγαπούν το άθλημα που υπηρετούν. Δεν θα πρέπει να φοβούνται τους 
«εξωτερικούς» επαγγελματίες.

Οι τελευταίοι έχουν τις γνώσεις και είναι σε θέση να διοικήσουν 
αποτελεσματικά τα διάφορα αθλήματα, υπό τον όρο βέβαια ότι θα λάβουν την 
απαραίτητη υποστήριξη από τους εθελοντές, η συσσωρευμένη πρακτική 
εμπειρία των οποίων θα πρέπει να μεταβιβασθεί και στους επαγγελματίες 
μάνατζερ, ώστε να διασφαλισθεί η μελλοντική πρόοδος και εξέλιξη των 
αθλημάτων.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο χειρότερος εχθρός ενός αθλητικού 
οργανισμού σήμερα δεν είναι κάποιος άλλος αθλητικός οργανισμός ούτε ένα 
άλλο παρεμφερές σπορ, ούτε το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο κινείται, 
ούτε και οι αθλητές του. Ο υπ'αριθμόν ένα δημόσιος εχθρός του αθλητικού 
οργανισμού είναι «η τοπική οργανωτική δομή και ο ίδιος ο αθλητικός 
οργανισμός» (Hernandez, 2002).

Κατά τον Chelladurai (1999) η οργάνωση, η διοίκηση, και η διαχείριση 
είναι σήμερα οι περισσότερο ικανές δυνάμεις να οδηγήσουν έναν αθλητικό 
οργανισμό σε οποιαδήποτε χώρα. Πράγματι αυτά τα τρία στοιχεία πρέπει να 
λειτουργήσουν καλά μαζί για έναν Αθλητικό Οργανισμό, έναν σύλλογο, ή μια 
περιφερειακή αθλητική οργάνωση για να επιτύχουν αποδοτικότητα υψηλού 
επιπέδου επιλύνοντας παράλληλα με επιτυχία οποιοδήποτε πρόβλημα τους 
παρουσιαστεί.

Σε οποιαδήποτε χώρα, οι αθλητικές δραστηριότητες χρειάζονται μια 
καλή οργανωτική δομή έτσι ώστε οι Οργανισμοί, οι αθλητές, να μπορούν να 
συμμετέχουν εύκολα στα γεγονότα. Και για επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε 
αθλητικού οργανισμού, θα πρέπει όλες οι μονάδες που απαρτίζουν τον 
οργανισμό να δουλέψουν συντονισμένα κάτω από καθορισμένους στόχους 
και υψηλά οράματα.

Κάθε αθλητικός οργανισμός, κερδοσκοπικός ή μη, έχει συγκεκριμένο 
λόγο ύπαρξης. Μια επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου, μια ομοσπονδία ενός 
αθλήματος και ένα ιδιωτικό γυμναστήριο έχουν διαφορετικούς στόχους, 
ανάγκες, υποχρεώσεις και συνεπώς, ξεχωριστή θέση μέσα στο ευρύτερο 
περιβάλλον της αθλητικής αγοράς (Καμπίτσης, Θεοδωράκης και Λάιος, 2001). 
Με άλλα λόγια, ο καθένας από τους παραπάνω οργανισμούς έχει διαφορετική 
αποστολή.
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Έτσι, για παράδειγμα, ένα κέντρο άθλησης και υγείας θα μπορούσε να 
θεωρήσει ως αποστολή του «να προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν τη σωματική και ψυχική τους κατάσταση μέσα σε ένα καθαρό και 
πολιτισμένο περιβάλλον, εξοπλισμένο με τα τελειότερα μηχανήματα και με τη 
συμβολή ενός άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού», ενώ μια επαγγελματική 
ομάδα ποδοσφαίρου «την παροχή θεάματος και την αποκόμιση κέρδους» 
(McNutt και Wright, 1995).

Για να μπορέσει κάθε αθλητικός οργανισμός να εκπληρώσει την 
αποστολή του απαιτείται προηγουμένως να έχει θέσει συγκεκριμένους 
στόχους. Τα στελέχη κάθε οργανισμού πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα 
για την αποστολή και τους στόχους του, όπως και για τους τρόπους με τους 
οποίους αυτοί θα επιτευχθούν.

Πιο απλά θα μπορούσαμε να δούμε τη διοίκηση του οργανισμού ως 
μία διαδικασία κατά την οποία τα υπεύθυνα διοικητικά στελέχη, για να 
υλοποιήσουν μια ιδέα τους ή να αξιοποιήσουν μια ευκαιρία που εντόπισαν, 
θέτουν ορισμένα ερωτήματα και προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις: (τι 
πρέπει να γίνει; πού; πότε; πώς; γιατί; ποιος είναι υπεύθυνος;) και 
προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις. Έτσι, με το σωστό μάνατζμεντ το 
προσωπικό του οργανισμού θέτει στόχους, προσδιορίζει το μέλλον και 
αναπτύσσει τρόπους δράσης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Στην πράξη, οι υπεύθυνοι (που μπορεί να προέρχονται από όλα τα 
επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας της επιχείρησης) αντιμετωπίζουν αρκετές 
δυσκολίες κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, γιατί ουσιαστικά καλούνται 
να προβλέψουν το μέλλον και να σχεδιάσουν την πορεία του οργανισμού 
βασιζόμενοι σε υποθέσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά επισφαλές, αν σκεφτούμε τις 
πιθανές αλλαγές που μπορεί να συμβούν στο περιβάλλον της αγοράς.

Με το ξεκίνημα οποιουδήποτε καινούριου πλάνου επαναπροσδιο
ρίζεται ταυτόχρονα και η αποστολή του οργανισμού. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικό, αφού κάθε οργανισμός έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ξανά τη θέση 
του στο περιβάλλον, τις αδυναμίες ή δυνατότητές του και την αποστολή του.
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2.3 Περιβάλλον
Μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις στο σύγχρονο μάνατζμεντ είναι 

η συνεχής παρακολούθηση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος στο οποίο 
λειτουργεί ο οργανισμός, διότι οι αλλαγές σε αυτό μπορεί να συνιστούν 
ευκαιρίες ή απειλές για το εσωτερικό του. Οι αλλαγές μπορούν να 
εντοπιστούν εγκαίρως μόνο εάν ο οργανισμός παρακολουθεί συστηματικά τις 
πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται και 
αντιδρούν μόνο σε αλλαγές που συνεπάγονται αρνητικές επιδράσεις για τις 
δραστηριότητές τους, χωρίς να αναπτύσσουν συγκεκριμένες εσωτερικές 
διαδικασίες για την αξιοποίηση των ευκαιριών. Η ανάγκη για διαρκή επαφή με 
το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα εμφανής στη λειτουργία των οργανισμών μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διότι εξαρτώνται άμεσα από αυτό για πόρους και 
πολιτική υποστήριξη.
Είδη πεοιβάλλοντος

Μολονότι ο όρος περιβάλλον είναι αόριστος και περιλαμβάνει 
οτιδήποτε έξω από τα φυσικά όρια του οργανισμού, η σημασία και η χρήση 
του διακρίνεται σε Γενικό και Συγκεκριμένο περιβάλλον.

• Το Γενικό περιβάλλον συγκροτείται από τους παράγοντες που 
επιδρούν έμμεσα στις λειτουργίες του οργανισμού και την συγκρότησή του. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σχέση του οργανισμού με τους παράγοντες 
αυτούς είναι δύσκολο όχι μόνο να οριστεί αλλά και να κατανοηθεί. Για 
παράδειγμα, μολονότι δεν αμφισβητείται ότι η βία στους αθλητικούς χώρους 
συνδέεται με το κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο της ανεργίας, είναι δύσκολο 
να προσδιοριστεί η ακριβής αλληλοσυσχέτιση των δύο παραγόντων.

Ο Hernandez (2002) περιγράφει πέντε μεγάλες κατηγορίες θεμάτων 
τις οποίες αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
(συμπεριλαμβανομένων και των αθλητικών οργανισμών) που βασίζονται σε 
εξωτερικούς φορείς για χρηματοδότηση:
1. Θέματα σχετιζόμενα με οργανωτικούς πόρους (π.χ. προσέλκυση χορηγών 
στον αθλητισμό, πτωτική τάση των κρατικών επιχορηγήσεων ιδιαίτερα για 
μικρότερα αθλήματα, έσοδα από διαφημίσεις, κ.λπ.).
2. Πολιτικά θέματα (Εθνικά, Διεθνή), (π.χ. αλλαγές στο αθλητικό νομικό 
πλαίσιο, υπουργικές αποφάσεις, αλλαγές στην αθλητική πολιτική της
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κυβέρνησης, πολιτικές παρεμβάσεις στα αθλητικά δρώμενα, αλλαγές στους 
διεθνείς αθλητικούς κανονισμούς, διάσπαση κρατών, κ.λπ.).
3. Κοινωνικοοικονομικά θέματα (π.χ. πτωτική τάση του ατομικού εισοδήματος, 
αυξημένη φορολογία των πολιτών, ανεργία, θέση της γυναίκας στην αθλητική 
δραστηριότητα, κύματα μεταναστών και οι συνέπειές τους στον αθλητισμό, βία 
στους αθλητικούς χώρους, κ.λπ.).
4. Τεχνολογικά θέματα (π.χ. εξελίξεις στην τεχνολογία συστημάτων 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας και στα νέα και πιο τελειοποιημένα 
αθλητικά όργανα, κ.λπ.).
5. Θέματα Υγείας (π.χ. ο ρόλος του αθλητισμού στην αντιμετώπιση 
ασθενειών, τα παρασκευάσματα ενίσχυσης της αθλητικής απόδοσης, η 
μόλυνση του περιβάλλοντος και οι συνέπειές της στην αθλητική 
δραστηριότητα, κ.λπ.).

• Το Συγκεκριμένο περιβάλλον είναι μοναδικό για κάθε οργανισμό και 
συγκροτείται από τα εξωτερικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με την 
υλοποίηση των στόχων του. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι τα μέλη ή οι 
πελάτες του οργανισμού, το κράτος, οι προμηθευτές, άλλοι οργανισμοί που 
προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες, τα διάφορα σωματεία εργαζομένων, τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.

Ο Slack (1997) υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο είδη περιβάλλοντος που 
επηρεάζουν τις λειτουργίες του αθλητικού οργανισμού. Το Γενικό περιβάλλον, 
και το (Εσωτερικό) περιβάλλον καθηκόντων. (Σχήμα 2.3)
Το Γενικό περιβάλλον περιλαμβάνει τομείς που μπορεί να μην έχουν άμεση 
σχέση επίδραση στην λειτουργία ενός αθλητικού οργανισμού, όμως οι τομείς 
αυτοί του γενικού περιβάλλοντος επηρεάζουν τελικά με τον τρόπο τους τον 
τρόπο λειτουργίας του αθλητικού οργανισμού.
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Σχήμα 2.3: Το γενικό περιβάλλον και το περιβάλλον καθηκόντων 
αθλητικού οργανισμού. Πηγή: Slack 1997

Το γενικό περιβάλλον αποτελείται από:

• Κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον: Οι κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν έναν αθλητικό οργανισμό συμπεριλαμβάνει την ταξική δομή 
(διάρθρωση) του κοινωνικού συστήματος, τον πολιτισμό στον οποίο υπάρχει 
ο αθλητικός οργανισμός, οι τάσεις στις προτιμήσεις των καταναλωτών, και οι 
αθλητικές παραδώσεις της περιοχής στην οποία βρίσκεται ο αθλητικός 
οργανισμός.
• Οικονομικό Περιβάλλον: Οι γενικές οικονομικές συνθήκες στις οποίες 
λειτουργεί ένας αθλητικός οργανισμός, το τραπεζικό σύστημα της χώρας στην 
οποία λειτουργεί ο αθλητικός οργανισμός, οι οικονομικές πολιτικές και οι 
μορφές κατανάλωσης είναι όλα συστατικά του οικονομικού τομέα του γενικού 
περιβάλλοντος ενός αθλητικού οργανισμού.

• Πολιτικό περιβάλλον: Η πολιτική κατάσταση που επικρατεί, ο βαθμός 
που η πολιτική δύναμη είναι συγκεντρωμένη και η ιδεολογία του κόμματος
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που βρίσκεται στην κυβέρνηση, είναι παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν έναν αθλητικό οργανισμό.
• Νομικό περιβάλλον: Ο τύπος του νομικού συστήματος στη χώρα που 
λειτουργεί αθλητικός οργανισμός, οι αρμοδιότητες που παραβλέπονται από 
διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης και η ύπαρξη νόμων που καλύπτουν 
περιοχές όπως η φορολογία και οι κανονισμοί των οργανισμών, αποτελούν τις 
νομικές καταστάσεις που επηρεάζουν έναν αθλητικό οργανισμό.

• Οικολογικό περιβάλλον: Επειδή πολλοί αθλητικοί οργανισμοί
επηρεάζονται από το κλίμα της περιοχής όπου λειτουργούν οι αθλητικοί 
οργανισμοί, το οικολογικό περιβάλλον είναι σημαντικό κομμάτι του γενικού 
που περιβάλλοντος. Οι συνθήκες καιρού μπορούν να επηρεάσουν την 
λειτουργία του οργανισμού. Για παράδειγμα σε μια ομοσπονδία του σκι θα 
δημιουργηθεί πρόβλημα αν στον τόπο που αποφασίσει να εδραιώσει την 
βάση της δεν χιονίζει αρκετά.

• Δημογραφικό περιβάλλον: Το δημογραφικό περιβάλλον είναι ένας 
παράγοντας που επηρεάζει την συμμετοχή του κόσμου στα δρώμενα του 
οργανισμού. Η ηλικία το φύλλο η εθνικότητα παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη 
του αθλητικού οργανισμού. Σε μια κοινωνία για παράδειγμα όπου ο 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αποτελείται από γυναίκες δεν μπορεί μια 
ομοσπονδία να αναπτύξει με επιτυχία ένα άθλημα παραδοσιακά ανδρικό 
όπως η πυγμαχία η πάλη.

• Τεχνολογικό περιβάλλον: Όλοι οι αθλητικοί οργανισμοί επηρεάζονται από 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι άνθρωποι των αθλητικών οργανισμών 
πρέπει να παρακολουθούν κατά πόσο οι εξελίξεις στον τομέα αυτό 
επηρεάζουν την κοινωνία στην οποία αναπτύσσεται το άθλημά τους. Αυτές οι 
τεχνολογικές εξελίξεις ίσως οδηγήσουν τον αθλητικό οργανισμό να 
ακολουθήσει νέες δραστηριότητες η να εκτελέσει τις ίδιες που είχαν με άλλον 
όμως τρόπο.

Το δεύτερο περιβάλλον που επηρεάζει την συμπεριφορά του 
οργανισμού είναι αυτό των ομάδων καθηκόντων. Βέβαια οι ομάδες αυτές 
έχουν σχέση με το γενικό εξωτερικό περιβάλλον που αναφέρεται παραπάνω 
και επηρεάζει την λειτουργία όλου του ανθρώπινου δυναμικού και μαζί την 
πορεία του Αθλητικού Οργανισμού. Οι ομάδες αυτές είναι:
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• Ομάδες αθλητών: Αποτελούν το αθλητικό δυναμικό της ομοσπονδίας
όπου μπορεί να αποτελούνται από ομάδες ανδρών, γυναικών, εφήβων και 
νεανίδων. Ο διαχωρισμός των αθλητών/τριών σε άνδρες-έφηβους και 
γυναίκες-νεάνιδες γίνεται με βάση την ηλικία.

• Αθλητές αγώνων: Είναι οι αθλητές/τριες που γυμνάζονται καθημερινά 
στον αθλητικό οργανισμό με τις ομάδες τους και επιλέγονται όχι πάντα οι ίδιοι 
να συμμετέχουν σε επίσημου και φιλικούς αγώνες του κάθε αθλητικού 
οργανισμού. Η συμμετοχή των αθλητών/τριων σε αγώνες εξαρτάται από την 
ατομική τους επίδοση.

• Φίλαθλοι: Είναι οι άνθρωποι που αγαπούν το άθλημα του κάθε αθλητικού 
οργανισμού και ανάλογα με την συμμετοχή τους στους αγώνες καθορίζεται 
πολλές φορές και η δημοτικότητα του αθλήματος.

• Προμηθευτές: Θα μπορούσαν να είναι ιδιωτικές μη αθλητικές
επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, χώροι διασκέδασης, όπου 
μαζί με τα αθλητικά προϊόντα που προσφέρουν (όργανα γυμναστικής, 
βοηθητικά όργανα, μπάλες) στον αθλητικό οργανισμό διαθέτουν αθλητικές 
εγκαταστάσεις για την διαδικασία της προπόνησης. Το περιβάλλον του 
οργανισμού στο παρακάτω στο σχήμα:

2.3.1 Περιβάλλον και Αβεβαιότητα
Ο οργανισμός αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος του 

προσαρμόζοντας την εσωτερική του δομή και συμπεριφορά. Η σύνδεση του 
οργανισμού με κάθε ένα στοιχείο του περιβάλλοντος του προϋποθέτει μια 
σειρά από δραστηριότητες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από κάποιο 
τμήμα ή πρόσωπο στο εσωτερικό του.

Κατά τον Slack (1997) οι οργανισμοί που λειτουργούν σε περιβάλλον 
χαμηλής αβεβαιότητας αναπτύσσουν μηχανιστικές δομές, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από:
α) υψηλή συγκέντρωση στα συστήματα αποφάσεων και 

β) κανόνες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχεδιάζονται για να 
αντιμετωπίσουν επαναλαμβανόμενες εξωτερικές αλλαγές. Αντίθετα, οι 
οργανισμοί που έχουν να αντιμετωπίσουν υψηλή αβεβαιότητα με συχνές και 
σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον τους τείνουν να αναπτύσσουν οργανικές
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δομές, οι οποίες προσφέρουν στον οργανισμό μεγαλύτερη ευελιξία 
αντίδρασης στις εξωτερικές αλλαγές. Το ανθρώπινο δυναμικό του διαθέτει 
υψηλή εξειδίκευση και διευρυμένο πεδίο αρμοδιότητας που του επιτρέπει να 
αντιδρά ταχύτερα σε εξωτερικά οργανωτικά ερεθίσματα.

Η αβεβαιότητα συνδέεται με την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις 
αλλαγές ή τις εξελίξεις στο περιβάλλον. Ένας οργανισμός που λειτουργεί σε 
σχετικά αβέβαιο περιβάλλον αντιμετωπίζει προβλήματα στον προσδιορισμό 
των συνεπειών και των αποτελεσμάτων των ενεργειών του, ενώ παράλληλα 
δεν γνωρίζει με βεβαιότητα το κόστος ή τα οφέλη των επιλογών του.

Πώς όμως ο οργανισμός προσδιορίζει το βαθμό αβεβαιότητας που 
χαρακτηρίζει το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί; Ο Slack (1997) αναφέρει, 
ότι δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν το βαθμό 
αβεβαιότητας του περιβάλλοντος που επηρεάζει τον οργανισμό. Ο ένας είναι 
η πολυπλοκότητα και ο άλλος η ταχύτητα των αλλαγών. Έτσι έχουμε:

Πολυπλοκότητα: Ένας οργανισμός μπορεί να λειτουργεί σε ένα σχετικά 
απλό περιβάλλον, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να είναι μέρος ενός συγκριτικά 
πιο σύνθετου περιβάλλοντος. Αυτό προσδιορίζεται από το πόσο ομοιογενή 
είναι τα εξωτερικά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την επιβίωση και τη 
λειτουργία του.

Για παράδειγμα, μια αθλητική ομοσπονδία, λόγω του εύρους και της 
συνθετότητας των υπηρεσιών που προσφέρει, καλείται να λειτουργήσει σε 
ένα σχετικά πολύπλοκο περιβάλλον, διότι πρέπει να αναπτύξει και να 
διατηρήσει συνεργασίες και σχέσεις με ένα σχετικά μεγάλο αριθμό 
οργανισμών. Αντίθετα, ένα μικρό, τοπικό αθλητικό σωματείο λειτουργεί σε 
λιγότερο πολύπλοκο περιβάλλον, αφού οι σχέσεις του με αυτό περιορίζονται 
ίσως σε λιγότερους από τρεις οργανισμούς. Οργανωτικά, η αβεβαιότητα 
αυξάνεται όταν υποχρεούται να αναπτύξει πολλές σχέσεις μέσα στο 
περιβάλλον και καλείται να επεξεργαστεί μεγάλο όγκο πληροφοριών.

Ταγύτητα Αλλανών: Το περιβάλλον του οργανισμού μπορεί να 
ακολουθεί μια στατική ή δυναμική πορεία. Σε ένα στατικό περιβάλλον 
συμβαίνουν ασήμαντες αλλαγές και μάλιστα τόσο αργά, που επιτρέπουν 
αρκετό χρόνο στον οργανισμό να αντιδράσει. Αντίθετα, σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον, οι αλλαγές διαδέχονται η μία την άλλη και είναι δύσκολο να

33



Αντώνης Κεραμιδάς ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ερμηνευθούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα από τον οργανισμό, γεγονός 
που αυξάνει την αβεβαιότητα μέσα στην οποία καλείται να λειτουργήσει.

Ο οργανισμός που λειτουργεί σε ένα δυναμικό περιβάλλον καλείται να 

παρακολουθήσει πιο γρήγορες αλλαγές στη ζήτηση των υπηρεσιών του, 
στους θεσμικούς κανόνες που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας του, στη 
διαθεσιμότητα των εισροών και στην τεχνολογία που τον αφορά. Μολονότι 
στον τομέα των αθλητικών υπηρεσιών η συχνότητα των αλλαγών είναι 
μικρότερη από αυτή που παρατηρείται στο τομέα των αθλητικών προϊόντων, 
οι αθλητικοί οργανισμοί που λειτουργούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο έχουν 
να αντιμετωπίσουν πιο πολύπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα και συνεπώς, 
περισσότερη αβεβαιότητα, σε σύγκριση με αυτούς που λειτουργούν σε τοπικό 
η περιφερειακό επίπεδο.

Κατά τους Nijhof, de Jong και Beukhof (1998), ένας αθλητικός 
οργανισμός, ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση και το εύρος των υπηρεσιών 
που προσφέρει, αναμένεται να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον που δημιουργεί 
μέτρια προς υψηλή αβεβαιότητα. Αυτό σημαίνει ότι έχει να αναπτύξει και να 
διατηρήσει αποδοτικές σχέσεις με ένα σχετικά μεγάλο αριθμό παραγόντων 
(συχνά ανομοιογενή) που συγκροτούν το άμεσο περιβάλλον του. Ωστόσο, η 
μορφή των σχέσεων αυτών δεν αλλάζει με γρήγορους και ανεξέλεγκτους 
ρυθμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο οργανισμός έχει την δυνατότητα 
να συγκεντρώσει, να αναλύσει, να ερμηνεύσει και να αντιμετωπίσει έγκαιρα τις 
συνέπειες που προκαλούν διάφορες πρωτοβουλίες οργανισμών του 
περιβάλλοντος του, αρκεί να διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς.

2.3.2 Στρατηγικές Αντιμετώπισης του Περιβάλλοντος
Σύμφωνα με τους Παπαδημητρίου και Γαργαλιάνο (1997), ο 

Κριεμάδης αναφέρει ότι με σκοπό να μετριαστούν οι αρνητικές επιδράσεις 
που δημιουργούνται από τις σχέσεις εξάρτησης, ο οργανισμός αναπτύσσει 
συγκεκριμένες στρατηγικές αντιμετώπισης. Δεδομένου ότι η αβεβαιότητα είναι 
παράγοντας αποσταθεροποίησης και ανασφάλειας, ο οργανισμός επιζητεί 
τρόπους και μεθόδους που θα τον βοηθήσουν είτε να επηρεάσει, είτε να 
αποκτήσει κάποια πρόσβαση στον έλεγχο των πηγών που την παράγουν.

Οι θεωρητικοί ομαδοποιούν τις στρατηγικές αντιμετώπισης της 
αβεβαιότητας του περιβάλλοντος σε δύο γενικές κατηγορίες. Η πρώτη
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κατηγορία περιλαμβάνει τις εσωτερικές στρατηγικές που επιστρατεύει ο 
οργανισμός στην προσπάθεια του να προσαρμοστεί στις σύνθετες απαιτήσεις 
του περιβάλλοντος του, ενώ η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με τις εξωτερικές 
στρατηγικές που επιλέγει ο οργανισμός για να εναρμονιστεί με το 
περιβάλλον του.

Ο οργανισμός μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις 
ή απειλές του περιβάλλοντος του μόνο εάν τις γνωρίζει. Στην αντίθετη 
περίπτωση απλώς αντιδρά εκ των υστέρων, μην έχοντας τη δυνατότητα να τις 
επηρεάσει προς όφελος του. Για παράδειγμα, ο αθλητικός οργανισμός που 
μπορεί να προσδιορίσει την αύξηση στη ζήτηση που θα εκδηλωθεί για τις 
υπηρεσίες του την επόμενη περίοδο, μπορεί να προγραμματίσει πιο σωστά 
τις εσωτερικές του δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την καλύτερη ικανοποίηση 
των αναγκών των πελατών του. Κατά τον ίδιο τρόπο, το αθλητικό σωματείο 
που μπορεί να προβλέψει με κάποια ακρίβεια τη διακύμανση των 
χρηματοδοτήσεων που θα διαχειριστεί στο επόμενο έτος, μπορεί να 
προετοιμαστεί πιο κατάλληλα απέναντι στο ενδεχόμενο περικοπών ή 
αυξήσεων, αναπροσαρμόζοντας τα προγράμματά του ή προσεγγίζοντας 

εναλλακτικές πηγές για πόρους από το περιβάλλον.
Εάν ο οργανισμός διαθέτει τα μέσα να συγκεντρώσει έγκυρη 

πληροφόρηση για μελλοντικές αλλαγές στο περιβάλλον του, μπορεί πιο 
εύκολα να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των αλλαγών αυτών.
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3.1 Θεωρητική Προσέγγιση Πολιτικών Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί έναν από τους 
σημαντικούς τομείς του αθλητικού μάνατζμεντ. Οι τρόποι διοίκησης του 
ανθρώπινου παράγοντα σε μια αθλητική ομοσπονδία δεν έχουν διαφορές 
στη λειτουργία τους από έναν οποιοδήποτε οργανισμό.

Σε έναν αθλητικό οργανισμό γνώση ενός αθλήματος αποτελεί μεν 
ουσιαστικό προσόν, αλλά από μόνη της δεν εγγυάται ότι η διοίκηση του 
αθλητικού οργανισμού θα είναι επιτυχημένη. Αυτό που εξασφαλίζει την 
επιτυχία εκτός από τις γνώσεις πάνω σε θέματα οικονομίας του αθλητισμού, 
νομοθεσίας, αθλητικού μάρκετινγκ, είναι η ικανότητα διοίκησης του 
ανθρώπινου δυναμικού.

Κατά την Κουφίδου (2001) «Ο όρος Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
σηματοδοτεί μια προσπάθεια συστηματικής και μακροχρόνιας αντιμετώπισης 
του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού μιας οργάνωσης, το οποίο 
αντιμετωπίζεται ως πόρος.»

Σύμφωνα με το μοντέλο του Chelladurai (1999) στο σχήμα 3.1, μια 
περιεκτική προσέγγιση της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων περιλαμβάνει:
1. Τις ατομικές διαφορές μεταξύ των τριών ευρύτερων κατηγοριών των 

ανθρωπίνων ταλέντων.
2. Την κατάλληλη διοικητική διαδικασία για την στρατολόγηση, την παραμονή 

και την ανάπτυξη των ανθρωπίνων προτερημάτων.
3. Τα θεμελιώδη αποτελέσματα των προσπαθειών του οργανισμού.
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Ατομικές Διαφορές

• Ικανότητες
• Προσωπικότητα
• Αξίες
• Υποκίνηση

' Ανθρώπινα προσόντα ' Αποτελέσματα '

• Εθελοντές 1 * • Δέσμευση
• Μισθωτοί • Ικανοποίηση
• Πελάτες(Αθλητές/τιες)

i 1

Πρακτική διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων

• Ανάλυση εργασίας
• Στελέχωση προσωπικού
• Ηγεσία
• Προετοιμασία αξιολόγησης
• Σύστημα αμοιβών
• Οργανωτική δικαιοσύνη

Σχήμα 3.1: Μοντέλο διοίκησης ανθρωπίνων πόρων Πηγή: Chelladurai 1999

Το πρότυπο καταδεικνύει τη σημαντικότητα της ατομικής διαφοράς. Οι 
άνθρωποι μέσα σε κάθε κατηγορία ίσως διαφέρουν σε ικανότητες, 
προσωπικότητα, αξίες και υποκίνηση. Η αποτελεσματική πρακτική της 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων εξετάζει όχι μόνον τις διαφορές στις διάφορες 
κατηγορίες των ανθρωπίνων πόρων, αλλά παράλληλα και τις ατομικές 
διαφορές μέσα σε κάθε κατηγορία καθώς προσεγγίζει την ανάλυση εργασίας, 
την επάνδρωση προσωπικού, την ηγεσία, την προετοιμασία αξιολόγησης, τις 

αμοιβές.
Η παραγωγικότητα από τα άτομα, τις ομάδες και τον οργανισμό 

συνολικά, μπορεί να ενισχυθεί αν η διοίκηση επιδιώξει να εξασφαλίσει την 

δέσμευση από το προσωπικό και τους πελάτες (αθλητές/τριες) και να 
εξασφαλίσει την μέγιστη προσπάθεια συνεργασίας για επίτευξη των στόχων
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του οργανισμού. Αυτή η δέσμευση και προσπάθεια αποτελεί ένα σημαντικό 
αποτέλεσμα στο μοντέλο. Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό είναι η 
ικανοποίηση του εργαζόμενου στο μοντέλο. Με άλλα λόγια η διοίκηση του 
οργανισμού θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι και οι πελάτες 
(αθλητές/τριες) βελτιώνουν τις ικανότητες και την απόδοσή τους. Παράλληλα 
θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες ευκαιρίες ώστε να εκπληρώνονται οι 
προσωπικές τους ανάγκες. Η συμφωνία μεταξύ των χαρακτηριστικών τριών 

τύπων των ανθρώπινων πόρων, ατομικών διαφορών και πρακτικής της 
διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα 
της δέσμευσης και της ικανοποίησης.

3.2 Στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού
Μια αθλητική ομοσπονδία για να λειτουργήσει χρειάζεται ανθρώπους για 

να την στελεχώσουν διοικητικά, όπως και κάθε άλλος οργανισμός. Το 
ανθρώπινο δυναμικό μιας ομοσπονδίας διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
Α) Στο έμμισθο προσωπικό, και 
Β) Στους εθελοντές
Στο έμμισθο προσωπικό διακρίνουμε τρεις κατηγορίες εργαζομένων:
1. το τεχνικό δυναμικό, δηλαδή τον εθνικό προπονητή και τους συνεργάτες- 
βοηθούς προπονητές,
2. το βοηθητικό προσωπικό, το οποίο συνεργάζεται άμεσα με το τεχνικό 

δηλαδή γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, μασέρ, στατιστικολόγους και
3. υπαλλήλους γραφείου, δηλαδή γραμματείς, λογιστές και τους αντίστοιχους 
βοηθούς.

Οι εθελοντές κατέχουν ιδιαίτερη θέση μέσα σε έναν αθλητικό 
οργανισμό και δύσκολα τους συναντάμε σε άλλους οργανισμούς. Στις 
περισσότερες εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες το κύριο ανθρώπινο δυναμικό 
είναι εθελοντές. Αν και οι αθλητικές ομοσπονδίες διαθέτουν κανονικό 
προσωπικό με μειωμένο ή ακόμα και πλήρες ωράριο, η επιτυχία ενός 
αθλητικού οργανισμού εξαρτάται κυρίαρχα από την ποιότητα και τη συμβολή 
του εθελοντή.

Είναι ευθύνη της διοίκησης κάθε αθλητικής ομοσπονδίας να 
εξασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση των εθελοντών της με σκοπό την 
ανάπτυξη εθελοντικών διοικητικών δεξιοτήτων.
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Στην εκτίμηση των αναγκών της ομοσπονδίας ανακύπτει το 
θεμελιώδες ζήτημα: «Τι εθελοντές χρειάζονται πραγματικά για να
ολοκληρωθούν οι στόχοι του οργανισμού;». Όμως πάρα πολύ συχνά, στην 
έναρξη κάποιου προγράμματος ο αθλητικός οργανισμός δέχεται εθελοντές 
χωρίς να καθορίσει ακριβώς ποιον τύπο εθελοντών έχει ανάγκη και για ποιο 
λόγο τους χρειάζεται.

Κατά τους Wilson και Pimm (1996) ο καθορισμός των αναγκών του 
ανθρώπινου δυναμικού είναι βασικό στοιχείο της διαδικασίας
προγραμματισμού. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ο κατάλληλος 
προγραμματισμός, τότε είναι εύκολο να αναθεωρηθούν οι ακόλουθες 
ερωτήσεις:

• Τι θέλουμε να κάνουμε;

• Πώς πρόκειται να το κάνουμε;

• Ποιους έχουμε διαθέσιμους για να το κάνουμε;

• Ποιους χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε τα σχέδιά μας;
Το χάσμα μεταξύ του τι ανθρώπινο δυναμικό είναι διαθέσιμο και που είναι 

απαιτητή η παρουσία του καθορίζει την κατεύθυνση για στρατολόγηση.
Ένα πρόγραμμα στρατολόγησης στοχεύει στην εύρεση των 

κατάλληλων ανθρώπων ικανών στην επίτευξη των στόχων που 
προσδιορίζονται και στην παροχή ενημέρωσης στους μελλοντικούς εθελοντές 
σχετικά με τα οφέλη συμμετοχής τους στην ομοσπονδία. Κατά τους Kinman 
και Kinman (1996) είναι πολύ ευκολότερο να στρατολογηθούν οι άνθρωποι σε 
έναν οργανισμό που θεωρείται σημαντικός και ελκυστικός.

Είναι σημαντικό επίσης, ο εθελοντής που πλησιάζει την ομοσπονδία ή 
που στρατολογείται μέσω μιας γενικής ή έμμεσης κλήσης για εθελοντική 
βοήθεια να τοποθετηθεί κατάλληλα. Η στρατολόγηση ενός εθελοντή με βάση 
μόνο τις προσωπικές ανάγκες του ή τη τοποθέτησή του σε μια εργασία που 
δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της ομοσπονδίας, οδηγεί μόνο σε αποτυχία. 
Επομένως, ο στόχος της ομοσπονδίας πρέπει να είναι στρατολόγηση με 
απώτερο σκοπό την επιτυχία (Εγχειρίδιο IAAF ).

Προϋπόθεση επιτυχούς στρατολόγησης αποτελεί η περιγραφή της 
εργασίας (job description). Σύμφωνα με τον Chelladurai (1999) μια περιγραφή 

θέσης περιλαμβάνει:
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• Τίτλο θέσης, έτσι ώστε ο κάθε εθελοντής που καταγράφεται στην 
ομοσπονδία με συγκεκριμένη ειδικότητα να καλείται να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του, όταν αυτό είναι αναγκαίο,

• Σκοπό της θέσης, ο οποίος περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση των 
καθηκόντων κάθε εθελοντή της αθλητικής ομοσπονδίας και

• Απαιτούμενο στόχο, με σκοπό ο εθελοντής να συνειδητοποιήσει για ποιόν 
λόγο βρίσκεται στην συγκεκριμένη θέση και τι αναμένει η αθλητική 
ομοσπονδία από αυτόν.

Είναι γεγονός ότι η περιγραφή θέσης είναι σημαντική ακόμη και στους 
εθελοντές γιατί διευκολύνει το έργο τους αφού εκ των προτέρων γνωρίζουν τι 
πρέπει να κάνουν.

Η αθλητική ομοσπονδία στρατολογεί εθελοντές για να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε δύο κατηγορίες θέσεων, σε σημαντικές διοικητικές 
σταθερές θέσεις και σε βοηθητικές - περιφερειακές.
Στις διοικητικές θέσεις στρατολογούνται:
1) εθελοντές έχοντας την ιδιότητα του γονέα, αφού η ευαισθησία τους στο 
άθλημα και ο ρόλος τους από αυτήν την ιδιότητα οδηγεί στην πλήρη 
αφοσίωσή τους. Οι γονείς αυτοί σε πολλές περιπτώσεις προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στο διοικητικό συμβούλιο «εκμεταλλευόμενοι» πολλές φορές 
την επαγγελματική τους ιδιότητα. Για παράδειγμα, ο γονέας με την ιδιότητα 
του νομικού προσφέρει τις γνώσεις του και τις συμβουλές του στο διοικητικό 
συμβούλιο της ομοσπονδίας, ενώ κάποιος άλλος με την ιδιότητα του 
συμβούλου επιχειρήσεων κάνει το ίδιο.
2) πρώην αθλητές η προπονητές που με την μεγάλη εμπειρία τους από τον 
χώρο του πρωταθλητισμού θεωρούνται πάρα πολύ χρήσιμοι και σημαντικοί 
ως διοικητικά στελέχη σε μια αθλητική ομοσπονδία.
Στις βοηθητικές-περιφερειακές θέσεις στρατολογούνται εθελοντές με διάφορες 
ιδιότητες όπως:
1) Γονείς αθλητών, οι οποίοι συνήθως προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
περιοδικά μέσα στον οργανισμό, ανάλογα με τις επαγγελματικές τους 
ικανότητες. Για παράδειγμα στη μεταφορά αθλητικού υλικού μπορεί να φανεί 
χρήσιμος ένας εθελοντής με την ιδιότητα του οδηγού, σε περίπτωση 
υδραυλικών εργασιών θα είναι σίγουρα χρήσιμος κάποιος εθελοντής
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ειδεικευμένος σε υδραυλικές εργασίες, ενώ στην περίπτωση που θα 
δημιουργηθεί η ανάγκη να βαφούν οι εγκαταστάσεις της ομοσπονδίας είναι 
ευπρόσδεκτος όποιος έχει την δυνατότητα παροχής αυτής της υπηρεσίας.
2) Τεχνοκράτες φίλοι του αθλητισμού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και 
μάλιστα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χαλαρότητα λόγω της έλλειψης κριτικής 
και της απουσίας κινδύνου απόλυσης. Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται στην 
επαγγελματική κατάρτιση του κάθε εθελοντή (χρηματοοικονομική, νομική, 
λογιστική, τεχνολογική), ο οποίος μ'αυτόν τον τρόπο επωφελείται τις ευκαιρίες 
για πρακτική εφαρμογή των γνώσεων του. Είναι αλήθεια ότι για πολλούς 
εθελοντές ο χώρος της ομοσπονδίας αποτελεί το κέντρο ανάπτυξης 
επαγγελματικών γνωριμιών και προβολής τους αντικαθιστώντας σε μεγάλο 
μέρος την απαιτούμενη διαφήμιση.

3.2.1 Προσόντα
Όλοι οι έμμισθοι υπάλληλοι της ομοσπονδίας εκτός από τα τυπικά 

προσόντα που θα πρέπει να κατέχουν για την συγκεκριμένη θέση θα πρέπει 
να αγαπούν τον αθλητισμό. Οι γιατροί (παθολόγοι, ορθοπεδικοί), οι 
φυσιοθεραπευτές, οι μάνατζερ, οι στατιστικολόγοι θα πρέπει να κατέχουν 
υψηλή μόρφωση με ειδίκευση στον αθλητισμό και η απαίτηση να τον 
αγαπούν είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με το διοικητικό προσωπικό, μιας 
και έχουν άμεση επαφή με τους αθλητές κατά την διάρκεια των προπονήσεων 
αλλά και κατά την διάρκεια των αγώνων.

Το οικονομικό κέρδος της κάθε αθλητικής ομοσπονδίας είναι πολύ 
μεγάλο μιας και οι εθελοντές ως μισθό παίρνουν μόνον την ηθική ικανοποίηση 
της συμμετοχής τους στον αθλητικό οργανισμό. Μπορούμε να φανταστούμε 
ένα δεκαπενταμελές διοικητικό συμβούλιο σε έναν μεγάλο αθλητικό 
οργανισμό όπως είναι μια αθλητική ομοσπονδία, όπου όλα τα μέλη της 
εργάζονται για το καλό του αθλητισμού και χωρίς να επιβαρύνουν το ταμείο 
της ομοσπονδίας. Εθελοντές παράγοντες μιας αθλητικής ομοσπονδίας 
μπορούν να είναι γονείς των αθλητών που γυμνάζονται στην ομοσπονδία, 
δίχως ιδιαίτερα προσόντα παρά μόνο την αγάπη τους για το άθλημα.

Ο Λάιος (1997) αναφέρει ότι σημαντικά προσόντα για τον εθνικό 

προπονητή είναι οι βασικές τεχνικές και προπονητικές γνώσεις που 
θεωρούνται απαραίτητες για την προπόνηση, τον συντονισμό της ομάδας και
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την καθοδήγηση των αθλητών. Όμως παράλληλα, θα πρέπει να κατέχει και 
τις ανάλογες διοικητικές γνώσεις, τέτοιες που θα τον βοηθήσουν στην 
κατάρτιση ενός τεκμηριωμένου προγράμματος, για αποτελεσματική 
συνεργασία και οργάνωση με τους υπόλοιπους προπονητές και την 
βελτίωση της επικοινωνίας του με όλους τους αθλητές, αθλήτριες της ομάδας 
αλλά και τα μάλη του Δ.Σ. «Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου αρκετά 
ικανοί προπονητές με πλούσιες τεχνικές γνώσεις αποτυγχάνουν συχνά στο 
έργο τους επειδή υστερούν σε οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες».
(Λάιος, 1997).

Έτσι ο εθνικός προπονητής θα πρέπει να κατέχει δύο κατηγορίες 
γνώσεων αρκετά σημαντικές. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται φυσικά στις 

προπονητικές γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορεί να 
προετοιμάσει και να γυμνάσει αγωνιστικά τους αθλητές του.

Αυτές οι βασικές τεχνικές γνώσεις που θα πρέπει να κατέχει σε μια 
προπονητική διαδικασία αποκτώνται από:
□ Σπουδές στη Φυσική Αγωγή
□ Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων
□ Μελέτη βιβλιογραφίας (ενημέρωση)
□ Εμπειρίες από προπόνηση και αγώνες

Η δεύτερη κατηγορία γνώσεων αναφέρεται στις οργανωτικές και 
διοικητικές γνώσεις όπως η οργάνωση της, η διεύθυνση της και ο έλεγχος 
αυτής. (Σχήμα 3.2)

Σχήμα 3.2: Οι 2 τύποι γνώσεων του εθνικού προπονητή Πηγή: Λάιος 1997
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3.3 Επιλογή
Κατά την διαδικασία πρόσληψής τους οι υποψήφιοι έμμισθοι 

υπάλληλοι της ομοσπονδίας συμπληρώνουν ένα έντυπο αίτησης όπου 
αναλύουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στη 
συγκεκριμένη ομοσπονδία. Στη συνέχεια παιρνούν από την διαδικασία της 

συνέντευξης όπου εκεί φαίνεται κατά πόσο οι υποψήφιοι μπορούν να 
υιοθετήσουν μια αθλητική κουλτούρα αντίστοιχη με αυτών των ειδικών του 
αθλήματος. Και αυτό διότι η θέση π.χ. της γραμματέας δεν είναι μια απλή 
θέση σε έναν οργανισμό αλλά μια θέση ευθύνης όπου θα πρέπει σε 
συνεργασία με τον εθνικό προπονητή να είναι σε εγρήγορση 24 ώρες το 
24ωρο.

Οι Farmery και Swank (1999) αναφέρουν ότι η επιλογή των 
εθελοντών δεν είναι αυστηρή διαδικασία και οι περισσότεροι που επιθυμούν 
να βοηθήσουν στο έργο της ομοσπονδίας γίνονται αποδεκτοί όταν κατέχουν 
τα βασικά προσόντα που απαιτούνται. Συμπληρώνουν μια απλή αίτηση για 
τους τομείς που θέλουν να βοηθήσουν (οδηγοί, κάμεραμαν, εξωτερικές 
εργασίες γραφείου) δίνοντας έμφαση στην αίτηση για τους τομείς τους 
οποίους ο υποψήφιος εθελοντής θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα.

Κατά την διαδικασία πρόσληψης ενός εθνικού προπονητή αρκεί πολλές 
φορές και μόνον το άκουσμα του ονόματος του μέσα στο Δ.Σ. Όταν δηλαδή ο 
υποψήφιος είναι ένα μεγάλο όνομα του αθλητισμού στον χώρο της 
προπονητικής προσλαμβάνεται χωρίς καμιά διαδικασία φόρμας-αίτησης και 
της συνέντευξης.

Κατά τον Chelladurai (1997) όταν ο προπονητής που πρόκειται να 
προσληφθεί δεν είναι κάποιο γνωστό όνομα περνά από την διαδικασία της 
συνέντευξης η οποία μάλιστα θεωρείται πολύ σοβαρή διαδικασία. Και αυτό 
διότι η ομοσπονδία θα πρέπει να είναι σίγουρη ότι ο άνθρωπος που πιθανόν 
να ηγηθεί της ομοσπονδίας θα πρέπει να έχει «ιδιαίτερες» ικανότητες.

Υπάρχουν όμως και αθλητικές ομοσπονδίες που περνούν στη 
διαδικασία της συνέντευξης ακόμη και με ηχηρά ονόματα του αθλητισμού διότι 
θεωρούν ότι η κουλτούρα μιας ομοσπονδίας είναι μοναδική και θα πρέπει η 
ομοσπονδία να είναι σίγουρη για τις ικανότητες του υποψηφίου.

Όπως οι Fannery και Swank (1999) αναφέρουν, οι υποψήφιοι 
προπονητές όταν συμπληρώνουν μια αίτηση με τα στοιχεία του βιογραφικού
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τους συνήθως προσπαθούν να δώσουν την καλύτερη εικόνα στο 
επαγγελματικό και στο προσωπικό επίπεδο μέσα από αυτή. Με τη διαδικασία 
της συνέντευξης του υποψηφίου προπονητή ο εξεταστής που συνήθως είναι ο 
πρόεδρος της ο ομοσπονδίας μπορεί να του κάνει ερωτήσεις για να έχει μια 
πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Η ομοσπονδία θα μπορεί να πάρει στοιχεία για το επίπεδο του υποψήφιου 
και από διάφορα άλλα άτομα που ίσως γνωρίζουν τον υποψήφιο. Αυτά τα 
άτομα μπορεί να είναι: Προπονητές που εργάζονται είδη μέσα στην 
ομοσπονδία και τον γνωρίζουν, παράγοντες αθλητικών σωματείων που ίσως 
τον γνωρίζουν όταν εργαζόταν εκεί. Ερωτήσεις που μπορεί να γίνουν προς 

αυτούς μπορεί να είναι: «Θα προσλαμβάνατε αυτό το άτομο; Μήπως θα 
πρέπει να συνεχίσουμε να ψάχνουμε για προπονητή; Μπορείτε να συγκρίνετε 
τον υποψήφιο με κάποιον άλλον στο δικό του επίπεδο;»

Αφού εκτιμήθηκε το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό και στη συνέχεια 
προγραμματίσθηκε η ενίσχυσή του, προχωρά με τη βοήθεια της διοίκησης στο 
στάδιο της επιλογής, όπου αποφασίζεται από ένα σύνολο υποψηφίων, ποιοι 
θα είναι οι πλέον κατάλληλοι για να καλύψουν τις αντίστοιχες θέσεις. Ο 
εθνικός προπονητής για κανένα λόγο δεν πρέπει να επιτρέπει στη διοίκηση να 
πραγματοποιεί επιλογές αθλητών χωρίς την έγκρισή του, γιατί αυτός είναι ο 
κύριος υπεύθυνος για τις επιλογές του, για τις οποίες και τελικά θα κριθεί.

Η επιλογή επίσης των συνεργατών πρέπει να γίνεται από τον ίδιο. Οι 
συνεργάτες του, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που απαιτείται να έχουν, 
πρέπει να είναι έμπιστοι, συνεργάσιμοι και να συμβάλλουν θετικά στο έργο 
του. Το γνωμικό που λέει «δείξε μου το βοηθό σου να σου πω ποιος είσαι», 
δείχνει τη σπουδαιότητα και τη σημασία των συνεργατών.

3.3.1 Καθήκοντα
Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν το καθένα και τις δικές του αρμοδιότητες. Κατά 

τον Slack (1999) η γενική γραμματέας είναι η υπάλληλος που συνεργάζεται 

σχεδόν με όλους έχοντας συνεχή επαφή με τον εθνικό προπονητή αλλά και με 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ομοσπονδίας. Είναι αυτή υπεύθυνη για όλα τα 
έγγραφα που αποστέλλονται από το γραφείο της διοίκησης προς τις διάφορες 
επιτροπές της ομοσπονδίας. Είναι υπεύθυνη να προμηθευτεί τα εισιτήρια 
από τα πρακτορεία όταν υπάρχουν αγώνες στο εξωτερικό, αλλά και εισιτήρια
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όσον αφορά ταξίδια του προέδρου της ομοσπονδίας αλλά και των έμμισθων 
υπαλλήλων της ομοσπονδίας.

Οι εθελοντές μέλη του Δ.Σ. καταλαμβάνουν θέσεις μέσα στο Δ.Σ. όπως 
πρόεδρος, αντιπρόεδρος, έφορος αθλητικού τμήματος. Στα καθήκοντά τους 
είναι να ελέγχουν τα τμήματα που τους ανετέθησαν, να αναφέρουν στο Δ.Σ. 
προβλήματα που πιθανώς εντοπίζουν μαζί με τον εθνικό προπονητή και είναι 
υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια όταν αυτά 
πραγματοποιούνται. Είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τις αποστολές της 
αθλητικής ομοσπονδίας στο εξωτερικό και να συμμετέχουν στις διάφορες 
τεχνικές συναντήσεις πριν τον αγώνα μαζί με τον εθνικό προπονητή.

Οι εθελοντές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές βοηθητικές 
θέσεις μέσα σε μια ομοσπονδία όπως επιστάτες αθλητικού εξοπλισμού, 
οδηγοί του προέδρου της ομοσπονδίας, συνοδοί των αθλητών/τριών σε 
κοινωνικές επισκέψεις εκτός γυμναστηρίου και αν εκπαιδευτούν κατάλληλα 
μπορούν ακόμη και να κατασκοπεύσουν ξένες ομοσπονδίες στο εξωτερικό.

Όσον αφορά τα καθήκοντα το εθνικού προπονητή, θα πρέπει να 
τονισθεί ότι από την στιγμή που είναι επικεφαλής μιας ομάδας ανθρώπων 
(αθλητών, θοηθών προπονητών, προσωπικού) και έχει αναλάβει την 
καθοδήγησή τους, αποσκοπώντας στη μέγιστη ατομική και ομαδική απόδοση, 
ενεργεί ως διευθυντής, ως ηγέτης, ως αρχηγός.

Στο παρακάτω οργανόγραμμα (Σχήμα 3.3) παρουσιάζεται ο ρόλος του 
προπονητή σε σχέση με τους συνεργάτες .
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Σχήμα 3.3: Προπονητής και οργανόγραμμα ΠηγήιΛάιος 1997
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3.3.2 Καθήκοντα του εθνικού προπονητή
Κατά τον Λάιο (1999) ο εθνικός προπονητής είναι το "αφεντικό" της 

Αθλητικής ομοσπονδίας. Μπορεί και αυτός να είναι έμμισθος υπάλληλος της 
ομοσπονδίας στην οποία εργάζεται, όπως οι αθλητές και προσωπικό, αλλά 
μέσα στην αγωνιστική ομάδα είναι ο κύριος υπεύθυνος για τα δρώμενα, τη 
λειτουργία της και την καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Οι αθλητές και οι άμεσοι συνεργάτες είναι τα βασικά εργαλεία του 
εθνικού προπονητή. Η απόδοση των μελών της αγωνιστικής ομάδας 
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην υλοποίηση των στόχων. Για το λόγο αυτό ο 
προπονητής οφείλει να στελεχώνει την ομάδα με το πλέον ιδανικό 
προσωπικό, περιλαμβανομένων και των αθλητών.

Κατά τον Γαργαλιάνο (1997) στα καθήκοντα του εθνικού προπονητή, 
ανήκουν:
1) Η οργάνωση και καθοδήγηση όλων των αγωνιστικών υποχρεώσεων της 
ομάδας, τήρηση κανονισμών για τη σωστή και πειθαρχημένη λειτουργία και 
λήψη αποφάσεων για τη στρατηγική και τον τρόπο ανάπτυξης του αθλήματος.
2) Η τήρηση βιογραφικών στοιχείων του προσωπικού είναι κάτι που ελάχιστοι 
προπονητές το εφαρμόζουν. Η ύπαρξη ενός προσωπικού αρχείου, όπου θα 
υπάρχουν πληροφορίες για κάθε μέλος της αγωνιστικής ομάδας, για τις 
ικανότητές του και την παραγωγικότητά του μπορεί να τους βοηθήσει στην 
αποτελεσματικότερη αξιολόγηση. Το προσωπικό αρχείο παρέχει επίσης 
στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση και ότι άλλο θεωρείται χρήσιμο να 
γνωρίζουν οι προπονητές για τους αθλητές και προσωπικό.
3) Σχεδιασμός αγώνων, ήτοι προετοιμασία φιλικών και επίσημων παιχνιδιών, 
λήψη αποφάσεων και προγραμματισμός από τον προπονητή για την επιλογή 
των αντίπαλων ομάδων, επιλογή ώρας και τόπο διεξαγωγής.
4) Μεταγραφές, ήτοι ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ομάδας σε 
αθλητές και διεξαγωγή έρευνας που θα αποσκοπεί στη ανακάλυψη ικανών και 
ταλαντούχων αθλητών από τα διάφορα γυμνάσια και λύκεια της χώρας. 
Απαραίτητη είναι επίσης η συλλογή πληροφοριών με τη βοήθεια των άμεσων 
συνεργατών για την ενίσχυση του έμψυχου υλικού.
5) Επίβλεψη του προσωπικού, δηλαδή των βοηθών προπονητών και 
στατιστικολόγων, για την επιβεβαίωση ότι όλα βαίνουν σύμφωνα με τα αρχικά
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πλάνα. Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των συνεργατών για 
την σωστή λειτουργία της ομοσπονδίας.
6) Υποβολή προϋπολογισμού που συνίσταται στη συνεργασία του 
προπονητή με τη διοίκηση και τον υπεύθυνο των οικονομικών για τον 
καταρτισμό του προϋπολογισμού της ομάδας.
6) Δημόσιες σχέσεις. Απαραίτητη είναι η ανάπτυξη καλών δημοσίων σχέσεων 
με άλλες ομοσπονδίες άλλων κρατών, αθλητές και προπονητές, όπως 
άλλωστε και η ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η συνεργασία, 
όταν πλέον επιβάλλεται με τον τύπο, τους δημοσιογράφους και το κοινό.

3.3.3 Ο Πολυπρόσωπος Ρόλος του Προπονητή
Ο προπονητής, εκτός από τα καθήκοντα που ασκεί ως τεχνικός, αλλά 

και ως μάνατζερ, θα πρέπει να μπορεί να ασκήσει και κάποιους άλλους 
σημαντικούς ρόλους. Τέτοιοι ρόλοι που θεωρούνται απαραίτητοι για την 
ολοκληρωμένη λειτουργία του προπονητή κατά τον Λάιο (1999) είναι:

• Δάσκαλος: Από τους πιο σημαντικούς ρόλους του προπονητή Ο 
προπονητής πάνω από όλα είναι δάσκαλος. Όπως ακριβώς υπάρχουν 
δάσκαλοι μαθηματικών, τεχνών, μουσικής, γλώσσας, υπάρχουν και 
δάσκαλοι στον χώρο της προπονητικής. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά 
μεταξύ δάσκαλου και προπονητή. Και οι δύο πρέπει να προετοιμάσουν 
κάποιους ανθρώπους, να τους παροτρύνουν και να τους 
δραστηριοποιήσουν.

• Ψυχολόγος: Ο εθνικός προπονητής χρειάζεται να γνωρίζει καλά τον ρόλο 
του ψυχολόγου. Επειδή γενικά το ανθρώπινο δυναμικό είναι τα βασικά 
εργαλεία της δουλειάς του, πρέπει να είναι γνώστης όχι μόνο των 
εξωτερικών γνωρισμάτων των μελών της ομάδας, αλλά και των εσωτερικών. 
Η κατανόηση της προσωπικότητας του κάθε αθλητή, ο επηρεασμός της 
συμπεριφοράς του, η δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και η 
γνώση του εσωτερικού κόσμου των αθλητών απαιτούν την ψυχολογική 
βοήθεια του προπονητή.

• Ηγέτης: Ο προπονητής πρέπει να είναι ηγέτης. Η δυνατότητα που του 
παρέχεται να κάνει χρήση της εξουσίας, ο καθορισμός αρμοδιοτήτων στα 
μέλη της ομάδας και η απαίτηση για δράση από τους άλλους, καθορίζουν το
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ηγετικό και αναγκαίο ρόλο του ηγέτη / προπονητή. Η ηγετική ικανότητα του 
προπονητή θα επηρεάσει τις συμπεριφορές των αθλητών, θα τους βοηθήσει 
στην λήψη αποφάσεων και αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων και τέλος 
θα βελτιώσει την απόδοσή τους.

• Εμπνευστής πειθαρχίας: Ο προπονητής έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικές 
προσωπικότητες τις οποίες πρέπει να διδάξει να καθοδηγήσει, και να 
επιβάλει τον ανάλογο βαθμό πειθαρχίας Χωρίς τη βασική πειθαρχία δεν 
υπάρχει διδασκαλία και μάθηση. Ποτέ στο παρελθόν κανείς δεν έχει 
πληγωθεί μεγαλώνοντας με κανόνες πειθαρχίας, όταν αυτοί 
χρησιμοποιούνται σοφά και δίκαια. Αντίθετα, πολλοί (ειδικά) νέοι έχουν 
υποφέρει από την έλλειψή της.

• Καθοδηγητής-σύμβουλος: Κατά την διάρκεια των προπονήσεων πολύ 
συχνά οι αθλητές αντιμετωπίζουν αγωνιστικά προβλήματα (μειωμένη 
απόδοση, λανθασμένες αμυντικές και επιθετικές επιλογές), προσωπικά 
προβλήματα (οικογένεια, σχέσεις, οικονομικά) και ψυχολογικά προβλήματα 
(τραυματισμοί, πίεση, στρες). Ο προπονητής με την ιδιότητα του συμβούλου 

και καθοδηγητή, πρέπει να εντοπίζει τα προβλήματα και να βοηθά στην 
άμεση και αποτελεσματική τους λύση, δίνοντας τις ανάλογες συμβουλές και 
οδηγίες.

• Οργανωτής: Είναι γεγονός ότι η οργανωτική ικανότητα αποτελεί
χαρακτηριστικό όλων των θεωρουμένων πετυχημένων προπονητών. Κάτι 
που διακρίνει τους αναγνωρισμένους προπονητές είναι τα εμφανή σημάδια 
άριστης οργάνωσης στις ομάδες που έχουν εργασθεί.

• Παράδειγμα προς μίμηση: ο προπονητής από την θέση που είναι αποτελεί 
παράδειγμα για τους άλλους. Η συμπεριφορά του, οι αντιδράσεις του, το 
φέρσιμό του, ο τρόπος σκέψης και επικοινωνίας μπορούν να επηρεάσουν 
σε μεγάλο βαθμό τους αθλητές, τους συνεργάτες και κυρίως τα νεαρά 
άτομα. Θα πρέπει να είναι τίμιος, συνεπής, αξιόπιστος, ενθουσιώδης, 
δίκαιος, θαρραλέος και να προτρέπει τους άλλους να ακολουθήσουν αυτές 

τις αρετές.

• Δικαστής: Δεν είναι και από τους πιο ευχάριστους ρόλους του προπονητή, 
αλλά είναι παράλληλα απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία της ομάδας.
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Πολύ συχνά δημιουργούνται προβλήματα που κάποιος θα πρέπει να τα 
επιλύσει με τον πιο δίκαιο τρόπο.

• Πολιτικός-διπλωμάτης: Η πολιτική και διπλωματική ικανότητα του
προπονητή του επιτρέπει να ελίσσεται αποτελεσματικά, να επικοινωνεί και 
να λαμβάνει αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τους αθλητές, τους 
συνεργάτες, το προσωπικό, τους δημοσιογράφους, τους διοικούντες, τους 
διαιτητές και το φίλαθλο κοινό.

3.3.4 Ανάπτυξη προσωπικής φιλοσοφίας του προπονητή
Αναπτύσσοντας μια φιλοσοφία ο εθνικός προπονητής γνωρίζει πολύ 

καλά που βαδίζει και τι μπορεί να πετύχει με τις πράξεις του. Είναι σαν να 
λέμε, «είναι πολύ δύσκολο να ταξιδέψεις κάπου εάν δεν ξέρεις τον προορισμό 
του ταξιδιού», και το ίδιο βέβαια αν θέλεις να επιτύχεις τους στόχους σου και 
δεν τους γνωρίζεις εκ των προτέρων. «Το κλειδί για την ανάπτυξη μιας 
προσωπικής φιλοσοφίας στον αθλητισμό είναι η αυτογνωσία» 
(Chelladurai.l 999).

Η φιλοσοφία του εθνικού προπονητή πρέπει να απεικονιστεί στον 
οργανισμό ως κώδικας της ηθικής. Η ηθική λέει απλά αυτό που είναι σωστό 
και αυτό που είναι το λάθος. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της IAAF (1999), ένας 
προσωπικός κώδικας της ηθικής καλύπτει τα προσωπικά πρότυπα και την 

ακεραιότητα του προπονητή και είναι ένας πρακτικός οδηγός που βοηθά να 
καθορίσει την συμπεριφορά του σε όλους τους τύπους καταστάσεων. Αυτός 
ο κώδικας πρέπει να είναι, όχι μόνο στις λέξεις, αλλά σε κάθε δράση του 
προπονητή. Αυτό ισχύει όταν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, αλλά ειδικότερα 
όταν δεν πηγαίνουν.

Εκτός από συμβολή του εθνικού προπονητή που με αυτόν τον τρόπο 
αισθάνεται σίγουρα περήφανος για την συνεισφορά του σε αυτόν τον κώδικα 
ηθικής, μπορεί να είναι παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους ανθρώπους 
μέσα στον αθλητικό οργανισμό. Με αυτόν τον τρόπο οι άλλοι θα επιτρέψουν 
να παίξει έναν θετικό ρόλο - μοντέλο και να καταδείξει ότι το fair play και τα 
ολυμπιακά ιδεώδη αναδεικνύονται με τον καλύτερο τρόπο σε αυτήν την 
αθλητική ομοσπονδία.
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3.3.5. Χαρακτηριστικά Πετυχημένου Προπονητή
Σύμφωνα με τον Λάιο (1997), ο Sabock (1985) αναφέρει μερικά από τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία του πετυχημένου προπονητή. Ο προπονητής θα 
πρέπει:

• Να αποφεύγει τη μετριότητα. Πρέπει να αναπτύξει στους αθλητές τη διάθεση 
να εκτελούν κάτι σωστά. Υπάρχει ο σωστός και ο λάθος τρόπος για να γίνει 
κάτι, αλλά δεν υπάρχει σωστός τρόπος για να γίνει κάτι λάθος.

• Να έχει την ικανότητα της οργάνωσης. Να είναι σε θέση να οργανώνει 
πρώτα τις δικές του σκέψεις και δραστηριότητες και να καθορίζει στη συνέχεια 
την πορεία δράσης των άλλων για άμεση υλοποίηση των στόχων.

• Να έχει την ικανότητα της επιβολής πειθαρχίας. Να χαράξει μια πολιτική 
νόμων και κανονισμών που θα τη σέβονται όλα τα μέλη της ομάδας για τη 
σωστή και εύρυθμη λειτουργία της.

• Να επιδικνύει ενδιαφέρον ξεχωριστά για κάθε αθλητή.

• Να διακρίνεται για την επιθυμία του να κερδίζει και να μεταφέρει αυτό το 
συναίσθημα στους άλλους.

• Να έχει την ικανότητα αναγνώρισης ταλέντων.

• Να είναι ενθουσιώδης. Ο ενθουσιασμός είναι μεταδοτικός και δια 
μέσου αυτού μεταφέρονται μηνύματα, ιδέες και σκέψεις σε αθλητές και 
συνεργάτες.

• Να έχει μεγάλη διάθεση για δουλειά, αφιερώνοντας πολλές ώρες σε 
αυτό που κάνει. Πιο σημαντική είναι η αποδοτικότητα του χρόνου 
παρά ο χρόνος που αφιερώνει.

• Πρέπει να δείχνει ποιος είναι και να μην προσποιείται ότι είναι κάποιος 
άλλος. Αν είναι θυμωμένος πρέπει να δείχνει το θυμό του. Υπάρχουν βέβαια 
περιπτώσεις που η αντίδραση του προπονητή πρέπει να είναι άλλη απ’ αυτή 
που αισθάνεται, αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις του κανόνα.

• Να είναι αξιοπρεπής γιατί η αξιοπρέπεια είναι αλληλένδετη με την εκτίμηση 
και το σεβασμό.

• Να είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του. Η αφοσίωση είναι ένα σημαντικό 
προσόν και θεωρείται αναγκαιότητα για κάποιον που θέλει να είναι 
αποτελεσματικός δάσκαλος και προπονητής.
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• Να είναι θαρραλέος και να μεταδίδει το θάρρος του στους αθλητές- 
αθλήτριες. Πρέπει να κρύβει τυχόν φοβίες και ανησυχίες μέσα 
του, αλλά πρέπει να μοιράζει το θάρρος στους άλλους.

• Να είναι άτομο άξιο σεβασμού. Ο σεβασμός είναι κάτι που ο 
προπονητής δεν μπορεί να "αγοράσει". Πρέπει να τον κερδίσει με την 

προσωπικότητά του, τη συμπεριφορά του και την πειθαρχία που επιβάλλει.

• Να καθορίζει ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους για τον εαυτό του, τους 
αθλητές, τους συνεργάτες, την ομάδα και να προσπαθεί για την υλοποίησή 
τους.

• Να έχει δημιουργική φαντασία. Ένας προπονητής με φαντασία είναι 
συνήθως δημιουργικός και οι πράξεις, η συμπεριφορά και ο τρόπος δουλειάς 
του δεν χαρακτηρίζονται από μονοτονία.

• Θα πρέπει να σκέφτεται ορθολογιστικά. Αυτό όχι μόνο μπορεί να δώσει 
λύσεις σε προβλήματα, αλλά μπορεί να αποτρέψει πολλά από αυτά πριν καν 
δημιουργηθούν.

• Να μπορεί να προτρέπει να ενθαρρύνει και να έχει την ικανότητα της 
δημιουργίας κινήτρων. Να ενεργοποιεί τους αθλητές αποβλέποντας στη 
βελτίωση της ομαδικής και ατομικής απόδοσης.

• Είναι καλό να τον χαρακτηρίζει το χιούμορ. Το χιούμορ όταν χρησιμοποιείται 
όταν πρέπει, βοηθάει στη δημιουργία καλού κλίματος.

• Να είναι τίμιος. Η τιμιότητα είναι ένα σημαντικό προσόν που πρέπει να 
διακρίνει τον προπονητή. Κάποιος είναι τίμιος ή άτιμος. Δεν υπάρχει τίποτε 
ενδιάμεσο. Δεν μπορεί κάποιος να είναι λίγο τίμιος ή λίγο άτιμος.

• Να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και να τηρεί τους 
προκαθορισμένους κανόνες συμπεριφοράς και πειθαρχίας.
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3.4 Εκπαίδευση
Όπως κάθε οργανισμός έτσι και μια Αθλητική Ομοσπονδία αισθάνεται 

την ανάγκη ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επιμορφώνει τα στελέχη της 
ενισχύοντας την αποδοτικότητα τους. Η ανάγκη για επιμόρφωση εξαρτάται και 
από την στρατηγική της κάθε αθλητικής ομοσπονδίας. Η δομή επίσης της 
κάθε ομοσπονδίας είναι κάτι που επηρεάζει τον τρόπο επιμόρφωσης. Για 
παράδειγμα οι ομοσπονδίες που βασίζονται καθαρά σε ιεραρχική φιλοσοφία 
δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των στελεχών της.

Πριν από μια οργανωμένη διαδικασία εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού της ομοσπονδίας, θα πρέπει πρώτα να καταγραφούν οι τομείς και 
οι ανάγκες στους οποίους η αθλητική ομοσπονδία θα πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερο βάρος.

Κατά τον Slack (1997) η εκπαίδευση μπορεί να γίνει σε τρεις μορφές.

• Στο οργανωτικό επίπεδο, όπου για παράδειγμα το προσωπικό θα πρέπει να 
προσαρμοστεί σε μια νέα φιλοσοφία της ομοσπονδίας ή ένα νέο σύστημα 
υπολογιστών στο οποίο προμηθεύτηκε ο οργανισμός πρόσφατα.

• Στο εργασιακό επίπεδο όπου το άτομο θα πρέπει να επιμορφωθεί πάνω σε 
θέματα που αφορούν τον τομέα της εργασίας του στην συγκεκριμένη θέση 
που βρίσκεται.

• Στο ατομικό επίπεδο όπου θα πρέπει το άτομο να αναδείξει τις ικανότητές 
του πάνω σε αυτό που απασχολείται ή για την όλη του στάση μέσα στην 
ομοσπονδία. Για παράδειγμα, ένας προπονητής θα χρειαστεί να αμβλύνει 
τις γνώσεις του σε τεχνικά ζητήματα ή να μπορέσει να χειρίζεται θέματα 
συγκρούσεων με τους συναδέλφους του.

Τα παραπάνω μπορούν να αναπτυχθούν μέσω προγραμμάτων 
επιμόρφωσης. Τα προγράμματα επιμόρφωσης που αφορούν τεχνικά 
προπονητικά ζητήματα είναι πιο απλά και απευθύνονται στο απλό 
προσωπικό (συνεργάτες προπονητές, φυσιοθεραπευτές) και ως εκ τούτου 
θεωρούνται εύκολα προγράμματα.

Πολύ σημαντική εκπαίδευση θεωρείται για τις αθλητικές ομοσπονδίες η 
εκπαίδευση σε ανθρώπους που δουλεύουν σε ομάδες. Θεωρείται πετυχημένη 
η εκπαίδευση όταν τα αποτελέσματα της θα δείξουν μια καλή ομαδική 
εργασία.
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Ο Slack (1997) προτείνει 5 προγράμματα εκπαίδευσης του 
ανθρώπινου δυναμικού μιας αθλητικής ομοσπονδίας:

1. Εκπαίδευση στη θέση εργασίας
2. Εκπαίδευση μέσω εναλλαγής θέσεων εργασίας
3. Εκπαίδευση μέσω διαλέξεων
4. Μελέτη περιπτώσεων (case studies)
5. Εκπαίδευση μέσω υποτιθέμενου ρόλου

3.4.1 Εκπαίδευση Προσωπικού
Η εκπαίδευση των ανθρώπων που εργάζονται στη γραμματειακή 

υποστήριξη έχει να κάνει πολλές φορές με τη χρήση νέων τεχνολογιών που 
έχουν εγκατασταθεί στην ομοσπονδία και με λογισμικά που πιθανόν έχουν 
αναβαθμιστεί. Σοβαρή εκπαίδευση γίνεται όσον αφορά τις υποχρεώσεις της 
γραμματείας προς το τεχνικό μέρος της ομοσπονδίας, δηλαδή συγκεκριμένοι 
τρόποι συνεργασίας με τον εθνικό προπονητή και με το υπόλοιπο ανθρώπινο 
δυναμικό. Συχνά δίδονται έντυπα στην γραμματειακή υποστήριξη για μελέτη 
όπου αναφέρονται σημεία κλειδιά που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη η 
γραμματέας κατά την αρχή, την διάρκεια και το τέλος των αγώνων.

Για να μπορέσει να συνεργαστεί πιο εύκολα με το προπονητικό 
δυναμικό της ομοσπονδίας και ιδιαίτερα με τον εθνικό προπονητή, η 
γραμματεία εκπαιδεύεται πάνω στην φιλοσοφία της ομοσπονδίας 
μαθαίνοντας τον κώδικα ηθικής που πιθανόν έχει εισάγει ο εθνικός 
προπονητής. Πολλές φορές είναι σημαντικό οι υπάλληλοι της ομοσπονδίας 
σωστά εκπαιδευμένοι να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη του 
αθλήματος. Το κυριότερο από αυτήν την εκπαίδευση είναι όταν οι ίδιοι οι 
αθλητές αντιλαμβάνονται, και αισθάνονται ότι όλα τα στελέχη της 
ομοσπονδίας ανεξαρτήτου θέσεως εργασίας αφουγκράζονται τον αγώνα 
τους.

Την ίδια εκπαίδευση δέχονται και η ιατρική ομάδα με τους 
φυσιοθεραπευτές. Επίσης παρακολουθούν σεμινάρια και συνέδρια για 
θέματα αθλητιατρικής και φυσιοθεραπείας.
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3.4.2 Εκπαίδευση Εθελοντών
Η διαδικασία εκπαίδευσης αρχίζει με την πρώτη επαφή με τον αθλητικό 

οργανισμό και συνεχίζεται έως ότου ο εθελοντής εμπεδώσει τα καθήκοντα 

του. Το πρόγραμμα εθελοντικής εκπαίδευσης ενός αθλητικού οργανισμού ή 
αθλητικής ομοσπονδίας πρέπει να παρέχει:
1. Μια ενθουσιώδης υποδοχή.
2. Πλήρεις και ειλικρινείς πληροφορίες για την ομοσπονδία
3. Μια σαφής περιγραφή των προσδοκιών
4. Μια ευκαιρία για τον εθελοντή να αναμειχθεί άμεσα

Πολλοί οργανισμοί στρέφουν τη διαδικασία οργάνωσης για να 
καλωσορίσει τους νέους εθελοντές, με κάποιο είδος εξηγώντας τους τα 
καθήκοντά τους, τον τρόπο εργασίας τους και για ποια θέση γενικότερα έχουν 
επιλεγεί.

Οι Kelinske, Mayer και Chen, (2001) αναφέρουν ότι μια σημαντική 
μέθοδο εκπαίδευσης που εφαρμόζουν κάποιοι αθλητικοί οργανισμοί είναι όταν 
ένας νέος εθελοντής συνδέεται με έναν πιο πεπειραμένο εθελοντή που είναι 
διαθέσιμος σε ερωτήσεις απαντήσεις και του παρέχονται οι απαραίτητες 
οδηγίες. Η ανάπτυξη κουλτούρας της ομοσπονδίας είναι η κύρια εκπαίδευση 
που γίνεται στους εθελοντές παράγοντες που συμμετέχουν το διοικητικό 
συμβούλιο. Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες είναι γονείς αθλητών που 
γυμνάζονται στη συγκεκριμένη ομοσπονδία. Η εκπαίδευση γίνεται από τον 
εθνικό προπονητή σε συχνά χρονικά διαστήματα όπου αφιερώνει 
τουλάχιστον μισή ώρα κάθε φορά για ενημέρωση πάνω στους στόχους της 
ομοσπονδίας όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος.

Η εκπαίδευση αυτή γίνεται συνήθως τις πρωινές ώρες. Εάν η 
εκπαίδευση θα κρατήσει παραπάνω από μισή ώρα, είναι καλό να 
πραγματοποιείται τις βραδινές ώρες όπου δεν υπάρχει η πίεση του χρόνου 
για τον εκπαιδευτή προπονητή. Η εμπέδωση του κώδικα ηθικής αποτελεί 
σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης και τονίζεται κάθε φορά σε κάθε 
εκπαίδευση.

Κατά τον Chelladurai (1999) η εκπαίδευση μπορεί να γίνει και από 
κάποιον επισκέπτη, άνθρωπο του αθλητισμού που μπορεί να υπήρξε πρώην 
παράγοντας με αρκετή εμπειρία στο ενεργητικό του ή από κάποιον μεγάλο 
προπονητή με ψηλές περγαμηνές. Η εκπαίδευση αυτή έχει να κάνει
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περισσότερο με τα οφέλη του αθλητισμού στο κοινωνικό περιβάλλον και στη 
εικόνα πατρίδας τους και με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν ως 
εθελοντές από σε μια θέση παράγοντα. Στόχος αυτού του είδους 
εκπαίδευσης είναι η ανάπλαση του ηθικού των εθελοντών, κάνοντάς τους 
παράλληλα να νιώσουν σημαντικοί γι αυτό που προσφέρουν.

Ο επισκέπτης εκπαιδευτής επίσης μπορεί να είναι κάποιος 
τεχνοκράτης του μάνατζμεντ ο οποίος εκπαιδεύει τους εθελοντές πάνω σε 
θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού όπως είναι η επίλυση συγκρούσεων 
και ηγεσίας. Η εκπαίδευση αυτού του είδους θεωρείται πολύ σημαντική διότι 
πολλοί από τους εθελοντές- παράγοντες δεν έχουν έρθει σε επαφή ποτέ με 
τέτοια θέματα αφού η κύρια εργασία τους έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία.

3.4.3 Εκπαίδευση Συνεργατών Προπονητών, Αθλητών.
Ο Εθνικός προπονητής μπορεί και υποχρεούται να συμβάλει θετικά 

στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των αθλητών και των συνεργατών του. Με 
τις δικές του συστάσεις και αφού συζητήσει με τη διοίκηση της ομάδας, μπορεί 
να προτείνει εκπαιδευτικά ταξίδια της ομάδας, συμμετοχή νεαρών 
ταλαντούχων αθλητών σε αθλητικές κατασκηνώσεις εσωτερικού ή εξωτερικού, 
συμμετοχή των βοηθών προπονητών του σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα ή 
παρακολούθηση σεμιναρίων.

Ο προπονητής που πιστεύει στον εαυτό του, δεν επιθυμεί τη 
στασιμότητα των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεται και μοιράζεται τις 
γνώσεις του και την προσωπική εμπειρία μαζί τους. Προσφορά βιβλίων ή 
σημειώσεων των περιοδικών και μορφωτικών κασετών, καθώς επίσης και 
διεξαγωγή συζητήσεων πάνω σε τεχνικά θέματα, είναι μερικοί τρόποι εκ 
μέρους του προπονητή για τη συμβολή του στην επιμόρφωση των 
συνεργατών του προπονητών.

Κατά τον Slack (1997) η επιμόρφωση σε τεχνικά θέματα μπορεί να 
γίνει επιτόπου στη θέση εργασίας των βοηθών προπονητών από τον ίδιο τον 
εθνικό προπονητή. Μπορεί να γίνει επίσης σε μηνιαία βάση με ομαδικές 
συγκεντρώσεις των προπονητών σε χώρο-αίθουσα του γυμναστηρίου όπου 
αναλύονται καινούργια δεδομένα του αθλήματος μέσω ανάλυσης βίντεο. 

Μοιράζονται επίσης και φωτοαντίγραφα από σημειώσεις του εισηγητή εθνικού 
προπονητή για μελέτη από τους προπονητές.
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Στον πρωταθλητισμό η σχέση προπονητή-αθλητή είναι πολύ στενά 
δεμένη αφού ο προπονητής αναπτύσσει μια σχέση γονιού-παιδιού με τον 
αθλητή. Έτσι μια απουσία του συνεργάτη προπονητή από την εργασία του 
ίσως να επηρεάσει την απόδοση των αθλητών.

Οι συνεργάτες προπονητές εκπαιδεύονται πολύ στη μέθοδο της 
εναλλαγής θέσεων εργασίας μέσα στο γυμναστήριο ανταλλάσσοντας στην 
ουσία, αθλητές για την καλύτερη γνωριμία μεταξύ τους, για τη γνώση των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του κάθε αθλητή με στόχο την πιο 
αποτελεσματική προσέγγισή τους. Αυτό γίνεται για να καλύψουν με επιτυχία 
κάποιον άλλο προπονητή που πιθανόν να απουσιάζει κάποια στιγμή.

Η εκπαίδευση μπορεί να πάρει τη μορφή της ομαδικής συγκέντρωσης, 
όχι σε αίθουσα, αλλά μέσα στο χώρο του γυμναστηρίου έχοντας ως μοντέλα 
κάποιους αθλητές για την επίδειξη κάποιων ασκήσεων. Την εκπαίδευση αυτού 
του είδους μπορεί να την κάνει μετά από πρόσκληση της ομοσπονδίας 
κάποιος καταξιωμένος προπονητής εκτός της ομοσπονδίας με κύρος στα 
διεθνή δεδομένα του αθλήματος. Ο εκπαιδευτής αυτός θα μπορεί να είναι και 
αλλοδαπός προπονητής γνωστός στο χώρο του αθλήματος. Ο αλλοδαπός 
προπονητής συνήθως παραμένει 4-5 ημέρες για εκπαίδευση και κατά την 
διάρκεια αυτών των ημερών εκτός από την γενική εκπαίδευση, υπάρχει και 
προσωπική επαφή-εκπαίδευση με κάθε προπονητή στο χώρο του 
γυμναστηρίου.

Κατά τον Hernandez (2002) η επιμόρφωση των προπονητών γίνεται 
έτσι ώστε οι διαφορετικές απόψεις των προπονητών όσον αφορά τον τρόπο 
εξάσκησης των αθλητών τους, να πάρουν μια κοινή πορεία έτσι ώστε να 
μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους οι προπονητές σε 
προπονητικά θέματα όταν αναγκάζονται να ανταλλάσσουν καθήκοντα, δίχως 
να δημιουργείται πρόβλημα στην πράξη.

Μεγάλο μέρος της επιμόρφωσης δέχονται οι προπονητές κατά την 
διάρκεια των αγώνων στο εξωτερικό όταν έχουν την ευκαιρία να δουν από 
κοντά δεκάδες αθλητές. Κατά την παραμονή τους στον τόπο των αγώνων οι 
προπονητές έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με συναδέρφους 
προπονητές πάνω σε τεχνικά - προπονητικά ζητήματα. Η αποκομιδή τέτοια 
εμπειρίας θεωρείται από τους προπονητές πολύ σημαντική.
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3.4.4 Εκπαίδευση Εθνικού Προπονητή
Ο εθνικός προπονητής δέχεται και αυτός στοιχεία της εκπαίδευσης 

κατά τη διάρκεια των επισκεπτών προπονητών αφού οι αναφορές τους είναι 
πάνω σε τεχνικά ζητήματα που τον αφορούν άμεσα. Ο εθνικός προπονητής 
λόγω της σημαντικής θέσης που κατέχει μέσα στη ομοσπονδία έχει τη 
δυνατότητα να συμμετέχει σε συνέδρια που πραγματοποιούνται από την 
παγκόσμια ομοσπονδία του αθλήματος. Συνοδεύεται σε αυτά τα συνέδρια 
συνήθως από έναν εκπρόσωπο-παράγοντα της ομοσπονδίας.

Πραγματοποιούνται διαφορετικά αθλητικά συνέδρια στα οποία 
καλούνται άνθρωποι του αθλητισμού από πολλά κράτη. Στα συνέδρια αυτά 
υπάρχουν θέματα όπως ενημέρωση πάνω σε θέματα κανονισμών του 
αθλήματος, σε θέματα που αφορούν την γενική εικόνα του αθλήματος σε 
παγκόσμιο επίπεδο, σε θέματα μάρκετινγκ, σε θέματα ασφάλειας των 
αθλητών και σε θέματα προπονητικής. Κατά την επιστροφή του ο εθνικός 
προπονητής όλη την γνώση την οποία αποκομίζει από αυτά τα συνέδρια 
προσπαθεί να την διοχετεύσει στους ανθρώπους της ομοσπονδίας.

Έχει αναφερθεί ότι ο εθνικός προπονητής εκτός από τις βασικές 
προπονητικές γνώσεις τις οποίες θα πρέπει να κατέχει, θα πρέπει να κατέχει 
και σημαντικές γνώσεις διοίκησης αφού ηγείται πολλών ομάδων μέσα σε μια 
ομοσπονδία. Ως εκ τούτου σημαντικό μέρος της επιμόρφωσης που του γίνεται 
αφορά το μάνατζμεντ. Με χρηματοδότηση της ομοσπονδίας παρακολουθεί 
συνέδρια και ημερίδες που αφορούν διαπροσωπικές σχέσεις ανθρώπινου 
δυναμικού, ημερίδες που αφορούν δημόσιες σχέσεις και ημερίδες με θέματα 
ψυχολογίας. Η προσωπική συνεχή μελέτη βιβλιογραφίας και ενημέρωση 
πάνω σε θέματα ηγεσίας (leadership) και ψυχολογίας είναι απαραίτητη για τον 
εθνικό προπονητή, όπως είναι απαραίτητη και σε κάθε άλλον μεγάλο 
μάνατζερ μιας επιχείρησης.
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3.5 Αξιολόγηση απόδοσης
Η αξιολόγηση αποτελεί ένα μέτρο ελέγχου του βαθμού στον οποίο το 

στέλεχος έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την 
αθλητική ομοσπονδία και τους οποίους οφείλει να επιδιώξει.
Πλεονεκτήματα:
• Εναρμονίζει τις ενέργειες του εργαζομένου με τα αποτελέσματα που 

πρέπει να επιτύχει
• Προσφέρει μέσο εκτίμησης της συμβολής του καθενός στην επίτευξη των 

στόχων της ομοσπονδίας
• Δίνει στοιχεία για το επίπεδο των ικανοτήτων του καθενός

Με το πέρας της διαδικασίας της αξιολόγησης τα αποτελέσματα της 
χρησιμοποιούνται ως εξής:
1. Βελτίωση της λειτουργίας της ομοσπονδίας
2. Επαναπροσδιορισμός μισθολογικών κλιμακίων
3. Αποφάσεις σχετικά με την τοποθέτηση του προσωπικού μέσα στην 

ομοσπονδία (εσωτερικές μετακινήσεις συνεργατών προπονητών)
4. Προσδιορισμός αναγκών εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού
5. Προσδιορισμός μειονεκτημάτων προσωπικού
6. Προσδιορισμός λαθών κατά το σχεδίασμά της εργασίας.
7. Προσδιορισμός εξωτερικών παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν

την απόδοση του προσωπικού.
Με την ορθή αξιολόγηση η ομοσπονδία μπορεί να εντοπίσει τις 

αδυναμίες και τα σφάλματα που υπάρχουν μέσα σε όλο το προσωπικό αλλά 
και στην αγωνιστική ομάδα αφού στη διαδικασία συμμετέχουν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι στην ομοσπονδία (Εθνικός προπονητής, συνεργάτες, 
προπονητές, αθλητές, διοικητικό προσωπικό-εθελοντές).

Ο Chelladurai (1999) αναφέρει ότι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των 
τυχόν σφαλμάτων μπορεί να γίνει επίσης κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, 
των αγώνων, των συναντήσεων ή γενικά κατά την εκτέλεσή τους και είναι 
αναγκαίο να ληφθούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Αυτό που πρέπει να 
έχουν υπόψη τους οι παράγοντες της ομοσπονδίας είναι ότι η πρόληψη είναι 
προτιμότερη από τη θεραπεία. Η σωστή αξιολόγηση δείχνει υπευθυνότητα και 
καθορίζει την πορεία δράσης που οφείλει να ακολουθήσει η ομοσπονδία.
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3.5.1 Δομή αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας αθλητικής ομοσπονδίας 

ακολουθεί την ιεραρχική κλίμακα. Έτσι έχουμε τον πρόεδρο του οργανισμού 
να αξιολογεί τον εθνικό προπονητή, δεδομένου ότι θεωρείται ο πλέον 
αρμόδιος για την εκτίμηση της απόδοσης και της συμμετοχής του εθνικού 
προπονητή στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του οργανισμού. Στη 
συνέχεια, ο εθνικός προπονητής αξιολογεί τους συνεργάτες προπονητές 
επιλέγοντας την καταλληλότερη μέθοδο που θα του προσφέρει αξιόπιστες 
πληροφορίες. Όσον αφορά τους εθελοντές, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τη 
σημαντική προσφορά και τη συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων του 
οργανισμού, δεν συμπεριλαμβάνονται στην διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό 
εξηγείται από το γεγονός ότι η συνεργασία τους με την ομοσπονδία δεν 
στηρίζεται στην απλή σχέση εργασίας - αμοιβής.

Οι συνεργάτες προπονητές αξιολογούνται ανάλογα με τα
αποτελέσματα που παρουσιάζουν οι αθλητές τους στους διεθνείς αγώνες, 
αλλά και στις επίσημες φιλικές συναντήσεις με άλλες ομάδες του εξωτερικού. 
Πολλές ομοσπονδίες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση του 
προπονητή, έχοντας ως κριτήρια προσωπικά χαρακτηριστικά του όπως:

• Την επικοινωνία του: Κατά πόσο είναι ανοιχτός σε επικοινωνία με αθλητές, 
γονείς, προσωπικό, συναδέλφους προπονητές και σε τι βαθμό 
αναπτύσσει ψυχική επαφή με όλους αυτούς. Αν είναι συνεπής με 
αναφορές που του ζητούνται και γενικότερα αν κρατά την διεύθυνση ης 
ομοσπονδίας ενήμερη για το άθλημα.

• Την γνώση του αθλήματος: Αν είναι γνώστης της φιλοσοφίας του 
αθλήματος και της τεχνικής και παραμένει ενήμερος στις εξελίξεις του 
αθλήματος, αν χρησιμοποιεί ποικιλία από μεθόδους στην προπόνηση, 
αναλύει, και διορθώνει σωστά τους αθλητές/τριες.

• Τις μεθόδους και οργάνωση του: Αν έχει ξεκαθαρισμένους στόχους και 
οράματα, αν είναι σωστά οργανωμένος στην εργασία του δίδοντας 
παράλληλα σωστή ανατροφοδότηση στους αθλητές.

• Τις ικανότητες υποκίνησης: Αν δίδει θετική ανατροφοδότηση σε κάθε 
αθλητή, αν ο ίδιος ως προπονητής επιδεικνύει θετική συμπεριφορά, αν 
παροτρύνει τον κάθε αθλητή/τρια να αισθάνεται σημαντικό μέρος της
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ομάδας, αν ενθαρρύνει τον κάθε αθλητή/τρια για την καλύτερη 
προσπάθεια και τέλος αν χρησιμοποιεί πειθαρχία στην ομάδα και έχει τον 
απόλυτο έλεγχο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου προπονητές αφού 
αξιολογήθηκαν χαμηλά με βάση τα παραπάνω κριτήρια, υποβιβάστηκαν σε 
προπονιτική βαθμίδα.

Το έργο του εθνικού προπονητή είναι πολύπλευρο μέσα στην αθλητική 
ομοσπονδία και ουσιαστικά αποτελέσματα της εργασίας του παρουσιάζονται 
μετά από τρία και τέσσερα χρόνια. Στα καθήκοντα του εθνικού προπονητή 
όπως έχουμε αναφέρει ανήκουν εκτός από την εκπλήρωση των αγωνιστικών 
στόχων σύμφωνα με το διεθνές καλεντάρι της παγκόσμιας ομοσπονδίας του 
αθλήματος και η ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας μέσα στον οργανισμό. Έτσι, ο 
εθνικός προπονητής αξιολογείται μεν για τα αποτελέσματα των αγώνων που 
θα παρουσιάσει μέσα σε μια αγωνιστική χρονιά, αλλά η εμπέδωση 
συγκεκριμένης κουλτούρας από το ανθρώπινο δυναμικό που ηγείται 
χρειάζεται χρόνο. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε μια αθλητική ομοσπονδία με 
τη μορφή μη κερδοσκοπικού οργανισμού, η ανάπτυξη μιας αγωνιστικής 
φιλοσοφίας και η υιοθέτηση της από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού 
θεωρείται θετικό αποτέλεσμα. Γι αυτόν τον λόγο η αξιολόγηση του εθνικού 
προπονητή όσον αφορά μόνο τους αγώνες της αγωνιστικής χρονιάς δεν έχει 
βαρύνουσα σημασία. Μια σωστά δομημένη ομοσπονδία με ικανό πρόεδρο και 
Δ.Σ. περιμένει τα πραγματικά αποτελέσματα μετά από τουλάχιστον τρία 
χρόνια για τον αξιολογήσει αντικειμενικά.

Πολλές φορές μια αθλητική ομοσπονδία αξιολογεί έναν εθνικό 
προπονητή με βάση μόνον μια αρχική συμφωνία κατά την πρόσληψη του και 
που μπορεί να αφορά συγκεκριμένο στόχο, όπως για παράδειγμα την 
κατάκτηση μιας προνομιούχου θέσης σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης που συνήθως επιλέγονται από τους 
αθλητικούς οργανισμούς είναι αυτές των σταθερών κριτηρίων (absolute 
standards) και αναλυτικότερα οι ποιοτικές (qualitative) και ποσοτικές 
(quantitive) μέθοδοι.

Στις ποιοτικές μεθόδους εξετάζονται τα κρίσιμα γεγονότα που 
χαρακτηρίζουν την επιτυχημένη εκτέλεση της εργασίας (critical incidents) και 
οι διάφορες μορφές συμπεριφοράς που ευνοούν ή όχι την αποδοτική
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συμπεριφορά των αξιολογούμενων μέσα σε έναν αθλητικό οργανισμό. Στις 
ποσοτικές μεθόδους ανήκει η μέθοδος, η οποία εξετάζει και βαθμολογεί ένα 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή μια μορφή συμπεριφοράς (conventional 
rating) και η οποία όμως υπόκειται σε όλα τα σταθερά σφάλματα με 
αποτέλεσμα δύσκολα να εξασφαλίζει αντικειμενική κρίση και αξιολόγηση 
(Κουφίδου, 2001).

Θα πρέπει να τονισθεί ότι στις προτιμήσεις των αθλητικών 
οργανισμών συμπεριλαμβάνονται και οι μέθοδοι αξιολόγησης με βάση την 
επίτευξη των αντικειμενικών στόχων (management by objectives/ ΜΒΟ).

Η μέθοδος αυτή επινοήθηκε από τον Me Gregor ο οποίος τονίζει την 
σπουδαιότητα καθορισμού των στόχων με σαφήνεια ώστε να είναι εφικτή η 
κατανόηση τους και η πιθανή επίτευξη τους. Όπως και τη σύγκριση του 
αποτελέσματος σε σχέση με τους αρχικούς στόχους που είχαν προσδιοριστεί.

Η μέθοδος αξιολόγησης με βάση τους αντικειμενικούς στόχους 
αποτελείται από τέσσερα βήματα: 1) καθορίζονται στόχοι στην αρχή της κάθε 
αγωνιστικής περιόδου, 2) γίνεται προσπάθεια επίτευξης των 
προκαθορισμένων στόχων, 3) αξιολογούνται οι προσπάθειες για την επίτευξη 
των προκαθορισμένων στόχων και 4) τίθενται νέοι στόχοι για την νέα περίοδο. 
Αυτά διαγραμματικά περιγράφονται στο παρακάτω σχήμα 3.4:

Καθορισμός
στόχων

Επίτευξη στόχων 
που έχουν τεθεί

Αξιολόγηση 
αυτών που 

επιτεύχθηκαν

Καθορισμός 
νέων στόχων

Σχήμα 3.4 Μέθοδος αξιολόγησης με βάση τους αντικειμενικούς στόχους (Μ.Β.Ο.)

Η μέθοδος αυτή θεωρείται από τους αθλητικούς οργανισμούς πολύ 
σημαντική και αποτελεσματική στην επίτευξη υψηλών στόχων.

Ως εργαλεία αξιολόγησης θεωρούνται διάφορες φόρμες αξιολόγησης. 
Θα αναφέρουμε το έγγραφο διαμόρφωσης εικόνας (formative tool), στο οποίο 
ζητούνται η περιγραφή συγκεκριμένων στόχων και προσωπικών πλάνων για 

πραγματοποίηση των στόχων. Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον εθνικό προπονητή, για τους συνεργάτες προπονητές, αλλά και για το 

υπόλοιπο προσωπικό και τους εθελοντές και βοηθά σημαντικά στην 
προσωπική ανάπτυξη των μελών του αθλητικού οργανισμού.
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Στη συγκεκριμένη φόρμα ζητείται από τον αξιολογούμενο μέσω 
συγκεκριμένων ερωτήσεων:
1. να αναπτύξει τις επιλεγόμενες ευθύνες που προτίθεται να αναλάβει στην 

εκτέλεση του έργου που του ανατίθεται από τον αθλητικό οργανισμό. Για 
παράδειγμα θα μπορούσε να ορίσει ο εθνικός προπονητής τις ευθύνες 
του όσον αφορά την επιμόρφωση των προπονητών πάνω στους νέους 
κανονισμούς του αθλήματος για το προσεχές έτος.

2. να περιγράφει τους στόχους που θέτει σε σχέση με τις αναλαμβανόμενες 
ευθύνες. Αν για παράδειγμα στις ευθύνες είχε επιλέξει την ανάγκη για 
επιμόρφωση των προπονητών, θα μπορούσε τώρα να τονίσει την 
αναγκαιότητα πραγματοποίησης σεμιναρίων στην χώρα του η στο 
εξωτερικό.

3. να αναλύσει τις προβλεπόμενες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων 
του. Σε αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνεται η επιλογή των κατάλληλων 
σεμιναρίων και εισηγητών καθώς και ο χώρος πραγματοποίησης τους.

Ένα άλλο εργαλείο αξιολόγησης είναι η λίστα των ερωτήσεων 
(checklist) με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στον αξιολογητή να εκτιμήσει 
το σύνολο των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του αξιολογούμενου. Η μορφή αυτή 
αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους προπονητές για τον εθνικό 
προπονητή όπως και από τους αθλητές της ομοσπονδίας για τους 
προπονητές τους. Αυτή η τελευταία αξιολόγηση ανατροφοδοτεί τον 
προπονητή με πληροφόρηση σχετικά με την απόδοσή του επισημαίνοντας 
παράλληλα πιθανές αδυναμίες που επιδέχονται βελτίωση. Στην διαδικασία 
αυτής της αξιολόγησης, πολλοί αθλητές διστάζουν να συμμετέχουν 
φοβούμενοι τις αντιδράσεις των προπονητών τους σε περίπτωση κακής 
αξιολόγησης. Η ανωνυμία σ' αυτές τις περιπτώσεις εξομαλύνει τα 
προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Ακόμη, πρέπει να τονισθεί ότι αυτού 
του είδους η αξιολόγηση δεν αποτελεί κριτήριο για το μέλλον των 
προπονητών. ( Flannery και Swank, 1999)

Συμπληρωματικά, μια προγραμματισμένη σειρά συναντήσεων, 
παρατηρήσεων και μερικών αξιολογήσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου και του αθλητικού οργανισμού μπορεί να συντελέσει στην 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.
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Η συνήθης συχνότητα διενέργειας της αξιολόγησης στους αθλητικούς 
οργανισμούς είναι μια φορά ετησίως ή ακόμη και δυο φορές το έτος. Η έρευνα 
όμως έχει αποδείξει ότι οι συχνές αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια του έτους 

δίνουν τη δυνατότητα ύπαρξης αποτελεσματικότερης αξιολόγησης 

(Slack ,1997).

Στην πορεία της αξιολόγησης που ισχύει στους αθλητικούς 

οργανισμούς πολλά θεμελιώδη ερωτήματα ανακύπτουν. Μερικά από αυτά 

σχετίζονται με τη μέθοδο, τη συχνότητα της αξιολόγησης, καθώς και με τους 

επιλεγόμενους αξιολογητές. Η αυτοαξιολόγηση όπως και η αξιολόγηση των 

ανωτέρων από τους κατώτερους στην ιεραρχική κλίμακα ή ακόμη και από 

τους ομοίους τους μπορεί να είναι χρήσιμες στην επιτυχία του σκοπού της 

αξιολόγησης. Ιδιαίτερα η αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων προπονητών σε μια 

αθλητική ομοσπονδία φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος λόγω του ότι δεν 

υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε αξιολογητές και αξιολογούμενους και ως εκ 

τούτου οι παρατηρήσεις και οι εκτιμήσεις τους έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα.

3.6 Αμοιβή

Μιλώντας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον 

αθλητισμό θα ήταν παράλειψη σοβαρή να μη θίξουμε το θέμα της παροχής 

κινήτρων στα άτομα που εμπλέκονται σε αυτήν την προσπάθεια.

Κατά τους Τζορμπατζούδη και Μπάουμαν (1998) οι έννοιες της 

υποκίνησης και των κινήτρων θεωρούνται πολύ σημαντικές για κάθε 

προπονητή. Παρακίνηση ή υποκίνηση είναι το αίτιο που οδηγεί τα άτομα να 

συμπεριφερθούν κατά ορισμένο τρόπο. Η συμπεριφορά αυτή εκδηλώνεται με 

ενέργειες και δραστηριότητες. Η υποκίνηση είναι μια εσωτερική δύναμη, 

ψυχολογική διαδικασία η οποία οδηγεί το άτομο να ενεργοποιηθεί προς 

κάποια κατεύθυνση. Η υποκίνηση στο χώρο του αθλητισμού θεωρείται ένα 

πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ατομικής και ομαδικής 

απόδοσης των αθλητών, εθελοντών, και προπονητών. Βοηθάει μαζί με τα 

κίνητρα, σε μέγιστο βαθμό στην επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων της 

αγωνιστικής ομάδας

Ο Hodgets (1996) αναφέρει ότι «τα καλύτερα προγράμματα και τα 

καλύτερα διδακτικά εγχειρίδια δεν αποδίδουν στα χέρια φτωχά 

καταρτισμένων, απογοητευμένων και περιθωριοποιημένων ατόμων. Αν δεν
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ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες στα άτομα από τα οποία ζητείται να 

προσφέρουν σε έναν οργανισμό, δε θα νιώσουν ποτέ την ανάγκη της 

επίτευξης κάποιου ανώτερου σκοπού».

3.6.1 Υποκίνηση

Στην προσπάθεια κατανόησης του ρόλου του ηγέτη σε έναν αθλητικό 

οργανισμό, ο Chelladurai (1981) παρουσίασε μια τροποποιημένη εκδοχή του 

μοντέλου υποκίνησης των Porter και Lawler (1968), συσχετίζοντας τις πτυχές 

συμπεριφοράς του προπονητή με τη διαδικασία υποκίνησης του αθλητή 

(αναλυτική περιγραφή του μοντέλου στο σχήμα 3.5)

Με το τρίπτυχο υποκίνηση-απόδοση-ικανοποίηση παρουσιάζεται η 

δυνατότητα μεσολάβησης του προπονητή ώστε η υποκίνηση του αθλητή να 

είναι ευκολότερη. Η κοινωνική υποστήριξη του προπονητή κάνει την 

προσπάθεια του αθλητή απολαυστική και εμποδίζει πιθανές προστριβές. 

Επίσης, η στάση εκπαίδευσης βοηθά στην εξέλιξη των δεξιοτήτων και των 

προσδοκιών του αθλητή. Με άλλα λόγια η στάση εκπαίδευσης ενδυναμώνει τη 

σχέση προσπάθειας και απόδοσης. Εξάλλου η δημοκρατική συμπεριφορά 

διασαφηνίζει τους ρόλους των μελών του οργανισμού ενώ καθορίζει την 

εμπλοκή τους στη λήψη αποφάσεων. Επιπρόσθετα, η θετική 

ανατροφοδότηση εξισώνει την αμοιβή με την απόδοση και αναπτύσσει το 

αίσθημα δικαιοσύνης ανάμεσα στα μέλη του αθλητικού οργανισμού.
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μπερίφορά
ηγέτη

Κοινωνική
υποστήριξη

Στάση
εκπαίδευσης

Θετική
ανατροφοδότηση

{ποκίνηση 
αθλητή

\ι
\
1

Ικανότητες Αποδοχή ρόλου

Αντίληψη της 
σπουδαιότητας της 
αμοιβής

Υποκίνηση Αμοιβή Ικανοποίηση

Σχήμα 3.5: Μοντέλο Υποκίνησης. Πηγή: Chelladurai, 1999

3.6.2 Υποκίνηση Αθλητών

Η υποκίνηση στο χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα στο χώρο της 

προπονητικής θεωρείται ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της 

ατομικής και ομαδικής απόδοσης των αθλητών. Βοηθάει μαζί με τα κίνητρα, 

σε μέγιστο βαθμό στην επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων της 

αγωνιστικής ομάδας. Ο προπονητής πρέπει να κάνει ευρεία χρήση των 

εννοιών της υποκίνησης και των κινήτρων. Οι αθλητές αλλά και το υπόλοιπο 

προσωπικό παρακινούνται από τον επικεφαλής να προσπαθήσουν 

περισσότερο, αποβλέποντας στην εκπλήρωση αναγκών ή την επίτευξη 

επιθυμητών στόχων.
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3.6.3 Υποκίνηση εθελοντών

Το ερώτημα της υποκίνησης εθελοντών μπορεί να απαντηθεί καλύτερα 

σκιαγραφώντας και ξεκαθαρίζοντας πιθανά οφέλη που μπορεί να προκύψουν 

δια μέσου της συμμετοχής τους σε μια αθλητική ομοσπονδία.

Οι εθελοντές με την συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε θέση, έχουν ο 

καθένας τους και διαφορετικά οφέλη. Το σίγουρο είναι ότι όλοι τρέφουν 

εκτίμηση προς το άθλημα που υπηρετούν μέσα στον οργανισμό, και 

απεριόριστη αγάπη για τους αθλητές που αγωνίζονται καθημερινά στις 

αίθουσες των γυμναστηρίων και στα γήπεδα.

Ο Chelladurai (1999) για παράδειγμα αναφέρει ότι ένα άτομο που 

υπηρέτησε τον αθλητισμό για πολλά χρόνια με την ιδιότητα του αθλητή ή του 

προπονητή, συμμετέχει πάλι στον αθλητισμό μετά από χρόνια από θέση 

εθελοντή-παράγοντα ενός αθλητικού οργανισμού, έχοντας έντονο το 

συναίσθημα της αυτοεκπλήρωσης αφού δίνει την αγάπη του και όλες τις 

δυνάμεις του και χωρίς καμία οικονομική ανταμοιβή. Το άτομο αυτό 

αισθάνεται ότι ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα μέσα από μια τέτοια θέση, 

σε μια θέση που πολλές φορές μέσω της παρουσίας του στις διοικητικές 

αποφάσεις συμμετέχει στην ανάπτυξη του αθλήματος σε εθνικό επίπεδο.

Από την άλλη πλευρά η συμμετοχή εθελοντή-γονέα σε ένα τουρνουά 

της ομοσπονδίας όπου θα πρέπει ο εθελοντής να βιντεοσκοπίσει έναν αγώνα 

για λογαριασμό του προπονητή και της διοίκησης είναι για αυτόν πολύ μεγάλη 

πρόκληση.

Ο εθελοντής αισθάνεται την ανάγκη να βοηθήσει για 3 λόγους σε αυτήν 

την περίπτωση.
1. Αισθάνεται ότι βοηθάει το ίδιο του το παιδί μέσα από αυτήν την διαδικασία. 

Πιστεύει δηλαδή ότι βιντεοσκόπηση θα βοηθήσει τον προπονητή και την 
διοίκηση να βγάλουν σωστά συμπεράσματα για το παιδί του με 

εμπεριστατωμένες κριτικές

2. Αισθάνεται ότι με την συμμετοχή του στη βιντεοσκόπηση βοηθά την 

αθλητική ομοσπονδία της χώρας του να βγάλει κάποια συμπεράσματα και 

να οργανώσει καλύτερα τις ομάδες έπειτα από μια πετυχημένη 

βιντεοταινία.

3. Αισθάνεται να ολοκληρώνεται η ανάγκη του για αυτοεκτίμηση μιας και με 

την συμμετοχή του στην θέση που του ανετέθη αισθάνεται σπουδαίος και
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πολύτιμος και βοηθά με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη όχι μόνον της 

ομοσπονδίας, αλλά και γενικά του αθλητισμού της χώρας του.
Οι Smith (1981), Knoke και Prensky (1984) δίνουν έμφαση σε ένα 

μοντέλο τριών εσωτερικών κινήτρων που αναλύεται και γίνεται κατανοητή η 

συμμετοχή των εθελοντών

1. Ωφέλημα κίνητρα

2. Συναισθηματικά κίνητρα

3. Φυσιολογικά κίνητρα

• Ωφέλημα κίνητρα: Στα ωφέλημα κίνητρα να διευκρινισθεί ότι κατά την 

συμμετοχή των εθελοντών σε έναν αθλητικό οργανισμό δεν υπάρχει άμεση 

αμοιβή για τις δραστηριότητές τους. Όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι 

υπάρχουν κάποια οφέλη έμμεσα από την εμπειρία τους ως εθελοντές. Για 

παράδειγμα ένας νεαρός φοιτητής της διοίκησης επιχειρήσεων βοηθώντας 

μια ομοσπονδία ως εθελοντής, μπορεί να συμμετέχει στη διοργάνωση ενός 

φιλικού αγώνα με δύο άλλες ομοσπονδίες ξένων χωρών.

Σε αυτήν τη διαδικασία αυτός ο φοιτητής μπορεί να αποκομίσει τεράστια 

εμπειρία από μια τέτοια διοργάνωση, αποκομίζοντας παράλληλα και την 

φιλοσοφία διοργάνωσης τέτοιων αγώνων. Από την άλλη πλευρά μπορεί ένας 

πατέρας ενός παιδιού-αθλητή να συμμετέχει ως εθελοντής σε αυτήν την 

διοργάνωση μόνο και μόνον για βοηθήσει το ίδιο του το παιδί.

Στα παραπάνω δύο παραδείγματα σε μια διοργάνωση παρουσιάζονται 

δύο διαφορετικά είδη κινήτρων εθελοντισμού: Της αποκόμισης εμπειρίας και 

της φροντίδας παιδιού (αθλητή). Αυτά τα δύο είδη κινήτρων είναι η δύναμη 

που ωθεί τους ανθρώπους και τους στρέφει προς τον εθελοντισμό.

Σύμφωνα με τους Vaillancourt και Payette (1986) αυτά τα ωφέλημα 

κίνητρα μπορούν να εξηγηθούν παίρνοντας δύο οικονομικά μοντέλα από την 

οικονομική θεωρία. Ι.την οικογενειακή παραγωγή και 2. ατομικό κέρδος.

Στην οικογενειακή παοανωνή οι εθελοντές που είναι παράλληλα και 

γονείς δεν αισθάνονται ότι ταλαιπωρούνται όταν συμμετέχουν σε ένα 

πρόγραμμα της ομοσπονδίας. Και αυτό διότι θεωρούν ότι οι δραστηριότητες 

του παιδιού τους μέσα σε έναν αθλητικό οργανισμό είναι κάτι σαν επέκταση 

του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Συμμετέχουν δηλαδή σε 

δραστηριότητες στηρίζοντας τα παιδιά τους όπως θα έκαναν σε μια εκδρομή
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με όλη την οικογένεια. Αυτό σημαίνει ότι για τον εθελοντή η ομοσπονδία είναι 

κάτι σαν δεύτερο σπίτι του.

Στο ατομικό κέοδοο οι άνθρωποι δράττονται της ευκαιρίας και 

συμμετέχουν σε προγράμματα εθελοντισμού με κέρδος την τεράστια 

αποκομιδή εμπειρίας. Μέσω της συμμετοχής τους μαθαίνουν νέα πράγματα 

για την δουλειά τους πειραματιζόμενοι πάνω σε πραγματικές καταστάσεις, 

όπως σαν να δούλευαν ως μισθωτοί. Τέτοιες ευκαιρίες εθελοντισμού τις 

εκμεταλλεύονται άνθρωποι που εργάζονται είδη σε κανονικό ωράριο ως 

μισθωτοί σε πολύ υψηλές θέσεις , τις εκμεταλλεύονται άνεργοι, άνθρωποι που 

είναι μεγάλης ηλικίας ή πολύ μικρής ηλικίας ή και άνθρωποι που θέλουν να 

είναι απλά κοντά στα παιδιά τους.

• Συναισθηματικά κίνητρα: Τα συναισθηματικά κίνητρα είναι μια 

λειτουργία διαπροσωπικών σχέσεων που αναζητά ο εθελοντής μέσω της 

φιλίας με άλλους εθελοντές και αναζητά να προβάλει μια καλή εικόνα προς τα 

έξω. Οι εθελοντές με συναισθηματικά κίνητρα συνήθως έλκονται από 

οργανισμούς που εμβαθύνουν σε κοινωνικές δραστηριότητες. Και επειδή όλοι 

οι οργανισμοί αποτελούνται από ανθρώπους που ορίζουν την τύχη τους η 

συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα εθελοντισμού αποτελεί πολλές φορές 

πρόκληση για ένα άτομο.

• Φυσιολογικά κίνητρα: Οι αθλητικοί οργανισμοί που βασίζονται στον 

εθελοντισμό βοηθούν τους συμμετέχοντες (αθλητές/τιες) να επιτύχουν τους 

στόχους τους. Τα άτομα-εθελοντές που βοηθούν για να επιτευχθούν αυτοί οι 

στόχοι αισθάνονται πολύ ωραία που συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία 

επιτυχίας του αθλητικού οργανισμού. Αυτό το είδος κινήτρου έχει να κάνει με 
την ανάγκη του ανθρώπου να δημιουργεί κάτι, ωθεί τον εθελοντή να 

βοηθήσει στο έργο που του ανετέθη περισσότερο για ιδεολογικούς λόγους και 

τον εκφράζει περισσότερο κοινωνικά.

Οι ψυχολόγοι μελέτησαν τον μηχανισμό «της συμπεριφοράς της 

βοήθειας». Κατά τους Batson (1991), Cialdini (1987) και Dovidio (1995) η μια 

όψη της βοήθειας είναι η εγωιστική όψη, όπου οι εθελοντές δίνουν την 

βοήθειά τους για να αποκομίσουν μόνον προσωπικά οφέλη, για να 

ανακουφίσουν την πίεσή τους ή για να βελτιώσουν τη διάθεσή τους. Η άλλη
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είναι η αλτρουιστική όψη όπου οι άνθρωποι υποκινούνται για βοηθήσουν 

την ευημερία των άλλων χωρίς κάποιο προσωπικό όφελος.

3.6.4 Υποκίνηση Προπονητή

Κατά τους Tim Farmery και Mike Swank (1999) ο καλύτερος τρόπος 

για να κάνεις έναν προπονητή να αισθανθεί υπέροχα είναι να του πεις πόσο 

καλά κάνει την δουλειά του. Η καλύτερη στιγμή για να του το πεις είναι όταν 

κατά την ώρα της προπόνησης τον δεις να κάνει κάτι σωστά και του 

εκφράσεις τότε τον θαυμασμό σου και την εκτίμησή σου.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα της λεγάμενης εξωτερικής υποκίνησης του 

προπονητή. Όμως ένας προπονητής για να αισθανθεί πραγματικά ότι είναι 

άξιος, θα πρέπει να το νιώσει και στον εσωτερικό του κόσμο. Έτσι, για να 

παρακινήσεις τον προπονητή για να κάνει το καλύτερο που μπορεί θα πρέπει 

να τον παρακινήσεις εσωτερικά και εξωτερικά. Η υποκίνηση του προπονητή 

αφορά όλους τους προπονητές συμπεριλαμβανομένου και του εθνικού 

προπονητή.

Έτσι έχουμε:

1. Εσωτερική παρακίνηση προπονητή:

Υπάρχουν μερικές πρακτικές που ωθούν τον προπονητή να αισθανθεί πολύ 

καλά για τον εαυτό του τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Όλες αυτές 

οι εσωτερικές διεργασίες παρακίνησης εξελίσσονται σε προσωπικές 

παρακινήσεις και κρατούν για πολύ καιρό όπως:

• Ενδιαφέρον για τους αθλητές: Ο προπονητής είναι ο κατάλληλος 

άνθρωπος για να δώσει ζεστασιά και αγάπη στους νέους αθλητές όταν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε προσωπικά είτε με το σχολείο τους αφού 

περνά πολλές ώρες μαζί τους μέσα στο γυμναστήριο. Η ανάγκη αυτή τον 

αθλητών για το πρόσωπό του τον γεμίζει με απεριόριστη ικανοποίηση

• Επίδειξη γνώσης του αθλήματος: Οι προπονητές εργάζονται σκληρά για 

να μαθαίνουν νέα στοιχεία για το άθλημά τους και ενδιαφέρονται γι' αυτά 

που μαθαίνουν να έχουν εποικοδομητικά αποτελέσματα. Αισθάνονται 

ικανοποίηση όταν νέες τεχνικές και στρατηγικές τους αποδεικνύονται 

αποτελεσματικές.
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• Αναγνωρισμένη δημόσια φήμη και δόξα: Ο κάθε προπονητής θα ήθελε να 

αισθάνεται ότι είναι γνωστός στο γύρω περιβάλλον του έχοντας 

παράλληλα βαθιά μέσα του το συναίσθημα της κοινής του αποδοχής.

• Περνώντας ευχάριστα: Οι περισσότεροι προπονητές ήταν στο παρελθόν 

νέοι αθλητές. Έχοντας τώρα τον ρόλο του προπονητή, κρατούν ζωντανά 

στην μνήμη τους τα συναισθήματα της περιόδου που ήταν παιδιά.

• Αγάπη του αθλήματος: Κατά την περίοδο που οι προπονητές ήταν κάποτε 

αθλητές αποκόμιζαν πολλές εμπειρίες από τις προσωπικές τους 

δραστηριότητες. Τώρα ως αθλητές επιθυμούν να περάσουν αυτές τις 

εμπειρίες τους στους νέους τους αθλητές/τριες.

• Το να είσαι υπεύθυνος: Πάντα υπάρχουν αυτοί που διευθύνουν και αυτοί 

που ακολουθούν. Τα γνωρίσματα του ηγέτη συχνά αναπτύσσονται στην 

μικρή ηλικία και πολλοί προπονητές αισθάνονται την ανάγκη να γίνουν 

ηγέτες για να ολοκληρωθούν ως προπονητές.

• Το να ταξιδεύεις: Για τους προπονητές είναι μια ευχάριστη νότα κατά την 

προπονητική τους καριέρα. Τους δίδεται η δυνατότητα να γνωρίσουν 

πολλά μέρη στο εσωτερικό αλλά και εξωτερικό, πράγμα που ίσως να μην 

το κατάφερναν ποτέ αν εργάζονταν σε περιβάλλον εκτός αθλητισμού.

• Έχοντας κοινωνικές επαφές: Οι προπονητές στο κοινωνικό περιβάλλον 

τους αρέσει να μιλούν πολύ για τον αθλητισμό και ιδιαίτερα για το άθλημα 

με το οποίο ασχολούνται με άλλους προπονητές με άλλο προσωπικό της 

ομοσπονδίας, με τους γονείς. Χαίρονται για τις σχέσεις που έχουν 

αναπτύξει αλλά και για αυτές που αναπτύσσουν.
2. Εξωτερική παρακίνηση

Οι παρακάτω ιδιότητες εξωτερικής παρακίνησης και ενέργειες ωθούν τον

προπονητή να αισθάνεται καλά για την επαγγελματική του ανάπτυξη αλλά και

για τον εαυτό του.

• Δουλεύοντας για τον μισθό: Οι προπονητές εργάζονται πολύ σκληρά. 

Πολλοί από αυτούς αισθάνονται ότι αξίζει ο κόπος να θυσιαστούν 

κάνοντας αυτήν την δουλειά, αν κερδίζουν πολλά χρήματα.

• Βοήθεια στην εργασία: Πολλοί εθνικοί προπονητές στέλλουν συνεργάτες 

προπονητές αφού τους εκπαιδεύσουν σε εργασίες διοικητικού χαρακτήρα
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για να ελαφρύνουν το δικό τους πρόγραμμα μένοντας αφοσιωμένοι σε 

αυτό που κάνουν.

• Παίρνοντας βραβεία και χρηματικά ποσά από σεμινάρια: Οι προπονητές 

αισθάνονται γενική αναγνώριση και ικανοποίηση δίδοντας την γνώση τους 

προς τα έξω με τον καλύτερο τρόπο διδάσκοντας σε ημερίδες το 

αγαπημένο τους άθλημα

• Δωρεάν ρουχισμός: Οι προπονητές εκτιμούν απεριόριστα το γεγονός όταν 

δεν χρειάζεται να πληρώσουν για να αποκτήσουν κάθε είδους ρουχισμού 

που τους παραχωρείται από την ομοσπονδία. Αυτά μπορεί να είναι, 

μπουφάν, φόρμες, ρούχα για αποστολές σε επίσημους αγώνες, 

παπούτσια.

• Καθιερώνοντας εξόδους διασκέδασης: Είναι πολύ συχνό φαινόμενο στους 

προπονητές να διοργανώνουν εξόδους σε γήπεδα γκολφ, σε αίθουσες για 

μπόουλιγκ, και δείπνο σε διάφορα εστιατόρια. Και αυτά με στόχο την 

χαλάρωση από την ένταση της δουλειάς και την ευχάριστη κουβέντα σε 

διαφορετικό περιβάλλον από αυτό του γυμναστηρίου.

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται περισσότερα για τις 

οικονομικές απολαβές, δηλαδή ότι οι απλοί συνεργάτες προπονητές 

συνάπτουν σχέση εργασίας με τους αθλητικούς οργανισμούς μέσω 

συμβολαίων. Παράλληλα οι διοικήσεις των αθλητικών οργανισμών 

αποφασίζουν για κάθε χρόνο την απόδοση κάποιων χρηματικών βραβείων 

(πριμ) σε στους προπονητές, σε περίπτωση που κάποιες από τις ομάδες 

που ηγούνται καταφέρουν κάποια σημαντικά αποτελέσματα σύμφωνα με 

τους στόχους της ομοσπονδίας κατά την κρίση της διοίκησης .

Το ύψος των πριμ πολλές φορές καθορίζονται και από τον εθνικό 

προπονητή μιας και είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει πόσο προσπαθούν οι 

συνεργάτες του για την επίτευξη ενός στόχου.

Σύμφωνα με τον Λάιο (1997) πολλές φορές η σύναψη συμφωνίας του 

εθνικού προπονητή με την διοίκηση έχει να κάνει με κάποιο συγκεκριμένο 

στόχο του αθλητικού οργανισμού. Δηλαδή υπάρχει η πιθανότητα ένας 

συγκεκριμένος προπονητής να έχει προσληφθεί από μια ομοσπονδία με 

αποκλειστικό στόχο την πρόκριση μιας ομάδας στα τελικά ενός
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παγκόσμιου πρωταθλήματος. Για αυτήν την συμφωνία ο προπονητής 

μπορεί να έχει συμφωνήσει κάποιο συγκεκριμένο ποσό.
Πολλοί αθλητικοί οργανισμοί συνάπτουν συμφωνίες με μεγάλους 

προπονητές και το ύψος του μισθού των προπονητών αυτών καθορίζεται 

από το μέγεθος των επιτυχιών των ομάδων που ηγούνται. Όρος που 

φυσικά αναγράφεται στα συμβόλαια που υπογράφονται. Σε πολλές 

περιπτώσεις το ύψος του μισθού ενός εθνικού προπονητή καθορίζεται και 

από το όνομα του ανθρώπου που προσλαμβάνεται να ηγηθεί μιας 

ομοσπονδίας. Και είναι φυσικό αφού ο εθνικός προπονητής είναι ο 

άνθρωπος που έχει επαφή κατευθείαν με την διοίκηση είναι άνθρωπος με 

ιδιαίτερες διοικητικές ικανότητες αφού συμμετέχει και ηγείται δυναμικά στην 

όλη φιλοσοφία μιας αθλητικής ομοσπονδίας.

3.6.5 Κατηγορίες Αμοιβών

Οι αμοιβές, με τη στενή έννοια, αναφέρονται στα ημερομίσθια και τους 

μισθούς χωρίς όμως αυτά να περιλαμβάνουν όλες τις μορφές αμοιβών. Είναι 

γεγονός ότι ένας οργανισμός μπορεί να προσφέρει πέρα από την χρηματική 

αμοιβή και άλλες παροχές μη χρηματοοικονομικού χαρακτήρα όπως π.χ. 

άνετο εργασιακό περιβάλλον με όμορφη διακόσμηση, παροχές για τα παιδιά 

των εργαζομένων κ.ά. Επίσης, χωρίς επιπλέον δαπάνες, ο οργανισμός 

μπορεί να αποδεχθεί το ελαστικό ωράριο ή ακόμη και τις λιγότερες ώρες 

απασχόλησης. Αυτές οι παροχές δεν προσφέρουν άμεσο οικονομικό όφελος 

στους εργαζόμενους αλλά συντελούν στην υποκίνησή τους. Το εύρος και η 

ποιότητα των παροχών αυτών είναι ανάλογα των στρατηγικών που έχει 
υιοθετήσει ο κάθε οργανισμός. Οι κατηγορίες αμοιβών αναλυτικά στο 

παρακάτω σχήμα 3.6.
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Είναι αλήθεια ότι οι αμοιβές συνήθως αναφέρονται σε πλήρης 

απασχόλησης εργαζόμενους παρά σε άλλης μορφής απασχόλησης εργαζόμενους. 

Στους αθλητικούς οργανισμούς βαρύνουσα σημασία έχει η παροχή υπηρεσιών, 

που τις περισσότερες φορές προέρχεται από εθελοντές, με αποτέλεσμα η διοίκηση 

του οργανισμού να συσχετίζει τις αμοιβές με τον εθελοντισμό και να εστιάζεται 

στις ενδογενείς ή καλύτερα στις ουσιαστικές αμοιβές.

Πράγματι, ο εθελοντισμός δεν έχει οικονομική χροιά, αλλά βασίζεται στην 

ικανοποίηση των εθελοντών να εξυπηρετούν τους άλλους αφού το κυρίαρχο 

κίνητρό του είναι ο αλτρουϊσμός. Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές ο στόχος των 

αθλητικών οργανισμών είναι η εξυπηρέτηση των άλλων, προτιμάται η παροχή 

επιπρόσθετων κινήτρων και αρμοδιοτήτων στους απασχολούμενους στους 

αθλητικούς οργανισμούς. Με αυτόν τον τρόπο ο απασχολούμενος στον αθλητικό 

οργανισμό έχει την ικανοποίηση ότι εκτελεί σημαντική εργασία, ενώ παράλληλα ο 

οργανισμός επωφελείται από την εργασία του χωρίς τη καταβολή επιπρόσθετου 

κόστους είτε με τη μορφή ημερομισθίου είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή αμοιβής.

Βέβαια, δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία των άλλων παροχών εκτός του 

μισθού γιατί αυτές είναι που μετατρέπουν την εργασία σε ελκυστική και 

απολαυστική απασχόληση. Φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο τους εθελοντές αλλά 

κάθε μορφής εργαζόμενο.

Επομένως, είναι απαραίτητο κάθε αθλητικός οργανισμός να συντονίζει τις 

προσπάθειές του ώστε να παρέχει κατάλληλο περιβάλλον εργασίας σε όλους 

αναμένοντας τη θετική υποκίνησή τους, η οποία θα οδηγήσει στην ικανοποίησή 

τους και στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.
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3.7 Κανόνες προς τον Εθνικό Προπονητή για Αποτελεσματική Αθλητική 

Ομοσπονδία

Ο Hernandez (2002) προτείνει δέκα κανόνες στους προπονητές που ηγούνται 

των οργανισμών.

«Τώρα που γνωρίζεις τι χρειάζεσαι για να κάνεις τον αθλητικό οργανισμό 

πετυχημένο και πώς να προσεγγίσεις προβλήματα για να διασφαλίσεις την ομαλή 

λειτουργία των διαφόρων διοικητικών τιμημάτων, είσαι έτοιμος να καταλάβεις τις 

προτεραιότητές σου. Επιπλέον όταν κάνεις καλές σχέσεις είναι σημαντικό να 

γνωρίζεις τους χρυσούς κανόνες για έναν πετυχημένο αθλητικό οργανισμό».

1. «Προσπάθησε να έχεις απεριόριστο χρόνο, αποτελεσματικό και δυναμικό 

προσωπικό, έτοιμο να εφαρμόσει ανά πάσα στιγμή τα στρατηγικά 

προγράμματα και να προβάλει προς τα έξω την εικόνα των ομάδων, αθλητών 

και των δραστηριοτήτων τους στην τηλεόραση, στους σπόνσορες και στον 

τύπο. Χρήση κρατικών επιχορηγήσεων για επιμορφωτικά προγράμματα του 

προσωπικού αλλά και αθλητικά γεγονότα.

2. Χρησιμοποίησε κρατικά κονδύλια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ θα 

δημιουργείς δικές σου χρηματικές πηγές για να διασφαλίσεις μια σταθερή 

λογική διοίκηση δραστηριοτήτων ανεξαρτήτων από ελλείψεις κονδυλίων.

3. Δημιούργησε μαζί με άλλους προπονητές ετήσια προγράμματα εθνικών 

ομάδων και αθλητών για να εγγυηθείς προπόνηση, φιλικούς αγώνες και 

συναγωνισμό για περίοδο 5 μηνών και μετά όχι πάνω από 6 μήνες συνεχούς 

δραστηριότητας σε εθνικούς αγώνες.

4. Οργάνωσε δραστηριότητες για να βρεις χρήματα, δημόσιες σχέσεις προμόσιον, 

και αθλητικά προγράμματα και δώσε άδεια για την εικόνα των καλύτερων 

ομάδων και αθλητών συμπεριλαμβάνοντας τουλάχιστον έναν σημαντικό 

σπόνσορα.

5. Δημιούργησε και προώθησε την ταυτότητα του αθλήματος μέσω της 

τηλεόρασης εξασφαλίζοντας μα αυτόν τον τρόπο την αναμετάδοση των 

εθνικών αγώνων, των φιλικών αγώνων και των τουρνουά σημαντικών εθνικών 

ομάδων και αθλητών.

6. Εγγυήσου ετήσιο σύστημα φιλικών αγώνων για τους συλλόγους ομάδων του 

αθλήματος ή αθλητών και συνεχών αθλητικών αγώνων σε εθνικό επίπεδο.
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7. Ενθαρρύνετε τους τοπικούς αθλητικούς συλλόγους να βελτιώσουν την διοίκησή 

τους, την οικονομική τους δομή, δίδοντας τους ευρεία υποστήριξη για αυτο

διοίκηση και διασφαλίζοντας τουλάχιστον έναν σημαντικό σπόνσορα για κάθε 

σύλλογο που συμμετέχει στους αθλητικούς εθνικούς αγώνες.

8. Συνεργάσου με την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τους υπεύθυνους του 

κράτους προωθώντας το άθλημα από αυτήν την κοινότητα διασφαλίζοντας 

παράλληλα τον σεβασμό για την ανεξαρτησία και ελευθερία δράσης της 

αθλητικής ομοσπονδίας.

9. Δημιούργησε προσωπικές σχέσεις και διατηρείσθε μόνιμη επαφή με τα ΜΜΕ 

δίνοντας συχνά πληροφορίες με τις εθνικές ομάδες ή τους αθλητές και για 

όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού γενικότερα.

10. Βελτίωσε τη ροή της επικοινωνίας με τους συλλόγους που 'χουν σχέση με την 

αθλητική ομοσπονδία ιδίως όσον αφορά τις αποφάσεις, τους κανονισμούς τους 

κριτές των αγώνων για μαθήματα και σεμινάρια που προέρχονται από τον 

διεθνή οργανισμό του αθλήματος».
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4.1 Ελληνική Πραγματικότητα

Στη χώρα μας δεν υπάρχουν επίσημες έρευνες όσον αφορά τον τρόπο 

διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού σε αθλητικούς οργανισμούς. Η προσωπική 

μου εμπειρία και η επικοινωνία μου με καταξιωμένους ανθρώπους του 

αθλητισμού, αποτέλεσαν βάση σύγκλησης για κοινές εκτιμήσεις όσον αφορά το 

χώρο μιας αθλητικής ομοσπονδίας και ιδιαίτερα την διοίκηση του ανθρώπου ως 

πόρου μέσα σε μια αθλητική οικογένεια.

Στην Ελλάδα, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μιας αθλητικής 

ομοσπονδίας αποτελούνται κυρίως από εθελοντές γονείς αθλητών/τριων, αλλά 

υπάρχουν επίσης και άνθρωποι που βρίσκονται εκεί με την ιδιότητα του πρώην 

αθλητή ή και πρώην προπονητή. Την θέση αυτή την καταλαμβάνουν μέσω 

εκλογικής διαδικασίας της ομοσπονδίας που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα 

χρόνια, ενώ το έμμισθο προσωπικό γραφείου είναι σταθερό με σύμβαση συνήθως 

αορίστου χρόνου και παραμένει σταθερό σε οποιαδήποτε ανασύνθεση διοικητικού 

συμβουλίου.

Το μορφωτικό επίπεδο των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι 

ανάμικτο. Συνήθως είναι απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ 

υπάρχουν και μέλη απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος της 

ομοσπονδίας είναι συνήθως πτυχιούχος πανεπιστημίου και πολλές φορές 

πτυχιούχος του Τμήματος της Φυσικής Αγωγής.

Κατά τη διαδικασία στρατολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, όπως των 

προπονητών, η διαδικασία που ορίζεται από το νόμο απαιτεί προκήρυξη των 

θέσεων και δημοσίευσή τους μέσω του τύπου. Όμως η διαδικασία αυτή δεν 

ακολουθείται συνήθως και οι επιλογές των προπονητών γίνεται με ποικίλους 
τρόπους. Η ομοσπονδία συγκαταλέγει στους κόλπους της έναν προπονητή με 

κριτήριο συνήθως την ατομική του επίδοση (μέσω των αθλητών του) σε εθνικούς 

αγώνες από όπου ο προπονητής εκπροσωπεί ένα αθλητικό σωματείο. Εάν η 

ομοσπονδία κρίνει ότι οι αθλητές του βρίσκονται σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο 

τότε δημιουργούνται οι συνθήκες για επάνδρωση του προπονητή-συνεργάτη στην 

ομοσπονδία.

Πολλές φορές η ομοσπονδία επιλέγει έναν προπονητή-συνεργάτη με 

γνώμονα όχι την παρουσία του σε αγώνες, αλλά τις προτάσεις κάποιων μελών 

του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και από τον Εθνικό προπονητή.
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Ο εθνικός προπονητής είναι τις περισσότερες φορές επιλογή καθαρά του 

προέδρου της ομοσπονδίας και συνήθως είναι άτομο καταξιωμένο στον χώρο του 

αθλητισμού με μεγάλη εμπειρία. Προσλαμβάνεται στην ομοσπονδία συνήθως για 

κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, π.χ. για ένα μετάλλιο στους παγκόσμιους αγώνες.

Μερικές συναντήσεις σε προσωπικό επίπεδο είναι αρκετές για την 

ολοκλήρωση της πρόσληψής του. Οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι του είναι συνήθως 

αυτές που αναφέρονται και στη διεθνή βιβλιογραφία, με τη διαφορά ότι οι 

εκτιμήσεις, οι απόψεις και η προσπάθεια ανάπτυξης κοινής φιλοσοφίας, δεν 

τυγχάνουν πάντα ανάλογης αντιμετώπισης. Αυτός είναι και ο λόγος που σχεδόν 

ποτέ δεν υπάρχει κάποιος κώδικας ηθικής μέσα στην ομοσπονδία, κώδικας που 

αναπτύσσεται πάντα από τον εθνικό προπονητή και μεταφέρεται σε όλα τα 

επίπεδα της ομοσπονδίας.

Η συνέντευξη απουσιάζει παντελώς κατά τη διαδικασία των προσλήψεων 

γενικά, μιας και ο λόγος πρόσληψης των συνεργατών προπονητών στην 

ομοσπονδία όπως προαναφέρεται δεν είναι τα οράματα τους για τον αθλητισμό, οι 

προσωπικοί τους στόχοι και η προσωπικότητά τους, αλλά το υψηλό αγωνιστικό 

επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι αθλητές τους.

Η διαδικασία στελέχωσης κάποιου εθελοντή όπως είπαμε περιορίζεται στην 

συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο. Εθελοντές που θα μπορέσουν να 

βοηθήσουν σε άλλους τομείς της ομοσπονδίας (οδηγοί, υπεύθυνοι ιματισμού) 

συνήθως δεν υπάρχουν. Σε απλές περιπτώσεις μόνον όπως π.χ. μεταφοράς 

κάποιων οργάνων γυμναστικής, προθυμοποιούνται άτομα που συνήθως είναι 

γονείς να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς να είναι 

απαραίτητα ενημερωμένο το Δ.Σ. του οργανισμού.

Κατά την διαδικασία της εκπαίδευσης πραγματοποιούνται μέσω της 

ομοσπονδίας αρκετά σεμινάρια προπονητικής φύσης όπου καλούνται να το 

παρακολουθήσουν οι συνεργάτες προπονητές. Συχνά επισκέπτονται στη χώρα 

μας, μετά από πρόσκληση της ομοσπονδίας καταξιωμένοι ξένοι προπονητές για 

να διδάξουν και να μεταφέρουν την εμπειρία τους. Μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης 

των συνεργατών προπονητών γίνεται κατά τη διάρκεια αγώνων, όπου εκεί 

βρίσκουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με συναδέλφους του εξωτερικού 

πάνω σε θέματα προπονητικής φύσης.
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Ο εθνικός προπονητής με τα ταξίδια που πραγματοποιεί ως εκπρόσωπος 

της ομοσπονδίας σε μεγάλες τεχνικές συσκέψεις και συνέδρια των 

πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων ομοσπονδιών, ενημερώνεται πάνω σε θέματα 

προπονητικής, αλλά και πάνω σε θέματα κανονισμών που διέπουν το άθλημα και 

που μπορεί να διαφοροποιούνται ανά διαστήματα. Στη συνέχεια είναι 

υποχρεωμένος να μεταφέρει τις γνώσεις αυτές στην Ελλάδα και στους 

προπονητές με κατ’ ιδίαν συνάντηση. Εκπαίδευση σε συστήματα διοίκησης και 

διοίκησης αθλητισμού δεν παρακολουθεί ο εθνικός προπονητής , και συνήθως δεν 

ενδιαφέρεται να το κάνει.

Στους εθελοντές μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν γίνεται καμιά 

εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης, παρά μόνον κατά την διαδικασία ανάληψης των 

καθηκόντων τους σε βασικά θέματα που απαιτεί ο ρόλος τους όπως π.χ. έφοροι 

τμήματος. Η εκπαίδευση αυτή γίνεται συνήθως από κάποιον άλλο έμπειρο 

εθελοντή με πρόχειρες διαδικασίες.

Όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης, οι συνεργάτες προπονητές κρίνονται 

με βάση τα αποτελέσματα που καταγράφονται σε επίσημους αγώνες. Ο εθνικός 

προπονητής αξιολογείται συνήθως με βάση κάποια αρχική συμφωνία με τον 

πρόεδρο της ομοσπονδίας και με το διοικητικό συμβούλιο. Φόρμες αξιολόγησης 

παρόμοιες με αυτών του εξωτερικού δεν χρησιμοποιούνται καθόλου. Ο εθνικός 

προπονητής καταθέτει στην αρχή κάθε περιόδου προετοιμασίας κάποιο πλάνο 

προετοιμασίας των αθλητών/τριών όπου μέσα εκεί αναγράφονται οι ακριβείς 

στόχοι που έχει θέσει και σε κάθε περίοδο του έτους αναλυτικά.

Το διοικητικό συμβούλιο μετά το πέρας της αγωνιστικής περιόδου καλεί 

συνήθως τον αρχιπροπονητή να συντάξει ένα κείμενο «αναφορά» όπου και 

αιτιολογεί την αγωνιστική παρουσία της ομοσπονδίας στους διεθνείς αγώνες τη 

χρονιάς που πέρασε. Αναφορά τέτοιου είδους καταθέτει ο εθνικός προπονητής 

κάθε φορά μετά από κάποιον μεγάλο αγώνα-στόχο της ομοσπονδίας.

Οι εθελοντές που εργάζονται για την ομοσπονδία, γεύονται την χαρά της 

συμμετοχή τους σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, και παράλληλα νιώθουν ότι 

βοηθούν τα παιδιά τους από την θέση που βρίσκονται. Για πολλούς από αυτούς 

αποτελεί κίνητρο το ενδεχόμενο να ταξιδέψει ένας από αυτούς σε κάποιον αγώνα 

του εξωτερικού, ταξίδι που πιθανόν δεν θα το πραγματοποιούσε ποτέ στο 

οικογενειακό-κοινωνικό του περιβάλλον.

81



Αντώνης Κεραμιδάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι συνεργάτες προπονητές υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας με την 

ομοσπονδία και συνήθως είναι ετήσιο. Ο εθνικός προπονητής υπογράψει και 

αυτός συμβόλαιο όπου ο μισθός του είναι διπλάσιος περίπου από αυτών των 

συνεργατών προπονητών. Η ομοσπονδία μπορεί να ορίσει κάποια πριμ 

αποδοτικότητας όσον αφορά πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα σε 

πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους αγώνες. Τα πριμ αυτά μπορεί να οριστούν 

μέσω απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και μπορεί να γίνει ακόμη και στη 

μέση μιας αγωνιστικής περιόδου.

Το κίνητρο το εθνικού προπονητή συνήθως δεν είναι το οικονομικό. Ο 

εθνικός προπονητής προσπαθεί να φέρει εις πέρας ένα μεγάλος στόχο που έβαλε 

στην αρχή της περιόδου. Αυτό μπορεί να είναι η κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου 

το οποίο παράλληλα ίσως αποτελεί μια μεγάλη πρόκριση εξασφαλίζοντας την 

συμμετοχή της ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η θέση του εθνικού 

προπονητή στην Ελλάδα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για έναν άνθρωπο που 

την βιώνει και που μέσω αυτής γνωρίζει ότι μπορεί να φτάσει στην 

αυτοπραγμάτωση που είναι και ο προσωπικός του στόχος.

Στην χώρα μας οι περισσότεροι από τους αθλητικούς οργανισμούς δεν 

έχουν αναπτύξει επαρκή διοικητικά συστήματα και δεν διαθέτουν τους ειδικούς 

εκείνους που θα μπορούσαν να καθιερώσουν και να εφαρμόσουν τις απαραίτητες 

πολιτικές και διαδικασίες διοίκησης του προσωπικού, των προπονητών και 

εθελοντών. Αν και όπως έχει προαναφερθεί οι διαδικασίες διοίκησης ενός 

αθλητικού οργανισμού δεν διαφοροποιούνται των οργανισμών κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, εντούτοις στην πράξη τα πράγματα φαίνονται να διαφέρουν αρκετά.

Με δεδομένο τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συντελούνται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο (διεύρυνση ευρωπαϊκής ένωσης, παγκοσμιοποίηση), οι 

απαιτήσεις των ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό μέσα 

σε έναν αθλητικό οργανισμό είναι μεγάλες. Δύσκολα κάποιος υποψήφιος 

εθελοντής σήμερα θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μια αθλητική ομοσπονδία 

εάν οι συνθήκες στις οποίες θα περνά αρκετές ώρες της ημέρας δεν του 

εξασφαλίζουν ψυχική ικανοποίηση και κίνητρα για ενεργή συμμετοχή. Σήμερα οι 

νέοι άνθρωποι είναι σαφώς πιο μορφωμένοι από τις παλαιότερες γενιές που 

ασχολούνταν με τον αθλητισμό και ασφαλώς, ως πιο μορφωμένοι, οι απαιτήσεις 

τους είναι ανάλογες.
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Από την άλλη πλευρά ο σημερινός γονέας παρατηρεί με τελείως 

διαφορετικό μάτι τις συνθήκες που προσφέρει μια αθλητική ομοσπονδία έτσι ώστε 

να είναι ήσυχος ότι το παιδί του ενώ δεν απολαβαίνει δραστηριότητες όπως τα 

παιδιά της ηλικίας του π.χ. παιχνίδι, αθλοπαιδιές, μουσική και ίσως σημαντικά 

εφόδια και γνώσεις για την ζωή του, να απολαμβάνει την χαρά του 

πρωταθλητισμού σε ένα οργανωμένο περιβάλλον μιας αθλητικής οικογένειας.

Στην Ελλάδα σήμερα οι απαιτήσεις για γνώση ξένων γλωσσών και νέων 

τεχνολογιών δημιουργούν πρόβλημα συμμετοχής στις αθλητικές ομοσπονδίες και 

τα αθλητικά σωματεία αφού δύσκολα ένας νέος αθλητής θα θυσιάσει τα 

παραπάνω ως μέλος της σημερινής κοινωνίας εάν στο περιβάλλον που πρόκειται 

να περνά αρκετές ώρες την ημέρα δεν είναι οργανωμένο και ο ίδιος δεν 

αντιμετωπίζεται ως σημαντικός για τις προσπάθειες που καταβάλει.

Σήμερα οι περισσότεροι αθλητικοί οργανισμοί εκτός των ιδιωτικών 

αθλητικών κέντρων, έχουν μάθει να ζουν σε ένα μη ανταγωνιστικό οικονομικό 

περιβάλλον αφού θεωρούν τα "μερίδια της αγοράς" ως δεδομένα.

Μία αθλητική ομοσπονδία σε ένα εθνικό περιβάλλον δεν έχει κάποιον 

ανταγωνιστή με το ίδιο άθλημα έτσι ώστε να καταβάλει προσπάθεια βελτίωσης των 

υπηρεσιών που προσφέρει στους αθλητές, προπονητές, αλλά και στους φίλους 

του αθλήματος. Σε αυτή λοιπόν τη μη ανταγωνιστική αγορά, η συνήθης πρακτική 

υπαγορεύει την αντιμετώπιση των καταναλωτών-αθλητών όχι ως "πελατών" με την 

κλασική έννοια του όρου, αλλά ως "πιστών και ευκολόπιστων οπαδών" οι οποίοι 

δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την οργάνωση του οργανισμού.

Τα ιδιωτικά αθλητικά κέντρα, από την άλλη πλευρά, συνήθως υιοθετούν 

γρηγορότερα από άλλους αθλητικούς οργανισμούς ορθές πρακτικές διοίκησης του 

ανθρώπινου παράγοντα, βλέποντας τον άνθρωπο ως πόρο. Εδώ ο ανταγωνισμός 

εστιάζεται στη φροντίδα για την εξυπηρέτηση του πελάτη και στη συμμόρφωση με 

τα γενικώς ισχύοντα του σύγχρονου τρόπου διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Ανεξάρτητα όμως από το επίπεδο του ισχύοντος ανταγωνισμού, φαίνεται η 

οργάνωση της ανθρώπινης προσπάθειας σε ένα αθλητικό περιβάλλον και η 

αντιμετώπιση των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτήν με γνώμονα τις 

σύγχρονες πρακτικές διοίκησης, να είναι μονόδρομος.
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5.1 Συμπεράσματα-Προτάσεις

Στους σύγχρονους αθλητικούς οργανισμούς, τα συστήματα διοίκησης 

φαίνεται ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τα συστήματα διοίκησης 

σύγχρονων επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο το οικονομικό κέρδος. Από τους 

περισσότερους ορθογράφους και συγγραφείς παρατηρείται μια καθολική 

υιοθέτηση των τρόπων που μπορεί να διοικηθεί το ανθρώπινο δυναμικό από τον 

κόσμο των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αναμφισβήτητα, ο οικονομικός παράγοντας είναι πολύ δυνατός στην 

υποκίνηση της ομάδας εργαζομένων ενός οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, η 

αξία ενός πραγματικού ηγέτη μη κερδοσκοπικού οργανισμού (στην περίπτωσή μας 

του αθλητικού οργανισμού) είναι η ικανότητά του να ενώνει μια ομάδα ανθρώπων 

για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων με βάση αποκλειστικά και μόνο μια 

ΙΔΕΑ, όπως για παράδειγμα το αθλητικό ιδεώδες ή τον ολυμπισμό. Άλλωστε ας 

μην ξεχνάμε ότι ο σωστός ηγέτης κάθε επιχείρησης προσπαθεί να «αγγίξει» 

πτυχές της ανθρώπινης πλευράς έτσι ώστε να οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ότι η 

συμμετοχή τους στην πετυχημένη πορεία της επιχείρησης είναι σημαντική, 

αφήνοντας πολλές φορές το οικονομικό κίνητρο τελευταίο.

Να τονισθεί επίσης ότι τα συστήματα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού 

σε αθλητικούς οργανισμούς, έχουν αποτελέσει και μοντέλα ανάπτυξης σε 

σύγχρονες επιχειρήσεις με έμφαση σε θέματα ηγεσίας και υποκίνησης.

Η παραγωγή έργου σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως μια αθλητική 

ομοσπονδία, είναι μια επίπονη διαδικασία. Σε μια επιχείρηση τα κίνητρα μέσω 

μεγάλων χρηματικών ποσών είναι ικανά να κρατούν σε εγρήγορση έναν 

εργαζόμενο αποδίδοντας θετικό έργο με μέγιστη απόδοση άσχετα εάν αγαπά την 
εργασία του. Σε μια αθλητική ομοσπονδία το οικονομικό δεν έρχεται πάντα πρώτο 

κίνητρο στους εργαζόμενους και όσον αφορά τους εθελοντές απουσιάζει 

παντελώς. Το ολυμπιακό ιδεώδες και η αγάπη για τον αθλητισμό ίσως μεν 

αποτελούν τη βάση για υποκίνηση, δεν αποτελούν όμως εγγύηση απόδοσης. Η 

ξαφνική οικονομική δυσχέρεια κάποιων από αυτών και κυρίως των εθελοντών 

μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για την παραμονή τους στην αθλητική 

ομοσπονδία.

Παράλληλα η ανομοιογένεια των εργαζομένων που παρατηρείται σε 

οργανισμούς με μεγάλη συμμετοχή εθελοντών, αναδεικνύει έντονα το πρόβλημα

85



Αντώνης Κεραμιδάς ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

της συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων. Οι σοβαρές απόψεις και προτάσεις για 

παράδειγμα που θεωρεί ότι εκφράζει και καταθέτει ένα μέλος του Δ.Σ. της 

ομοσπονδίας με ακαδημαϊκό υπόβαθρό, μπορεί να αντιμετωπίζονται ως 

παράξενες μέχρι αδιάφορες από ένα άλλο μέλος χωρίς ακαδημαϊκή μόρφωση.

Όμως αυτά τα προβλήματα σε έναν αθλητικό οργανισμό δεν αποτελούν 

απειλή, αφού ο εθελοντισμός σε αθλητικούς οργανισμούς του εξωτερικού έχει 

σταθερή βάση οργάνωσης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού εδώ και 

πολλά χρόνια. Βέβαια ένας λόγος που τα προβλήματα αυτά περνούν 

απαρατήρητα, είναι το τεράστιο οικονομικό όφελος των χωρών που συντηρούν 

αθλητικούς οργανισμούς με βάση τον εθελοντισμό.

Το έργο του εθνικού προπονητή που ηγείται όλης της προσπάθειας της 

ομοσπονδίας και των ανθρώπων που τον στηρίζουν είναι δύσκολο, αλλά είναι 

παράλληλα μεγάλη πρόκληση για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να εφαρμόσει 

πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Ένα 

περιβάλλον που αποτελείται από διαφορετικούς ανθρώπους με τελείως 

διαφορετικούς προσωπικούς στόχους και που θα πρέπει να κατευθυνθούν σε μια 

κοινή πορεία. Πορεία που θα τους οδηγήσει στους στόχους της αθλητικής 

ομοσπονδίας.

Ακολουθώντας μια σύγχρονη πρακτική διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναμικού, οι αθλητικοί οργανισμοί μπορούν πράγματι να ωφεληθούν ουσιαστικά. 

Από ένα τέτοιο σύστημα, ο οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με 

αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο τρόπο, να γνωρίζει τι και πότε πήγε κάτι 

στραβά και να λαμβάνει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα.

Η εστίαση του ενδιαφέροντος στον πελάτη-φίλαθλο, αθλητή, εθελοντή, 

επιτρέπει την κατανόηση και την ικανοποίηση των αναγκών του. Ευχαριστημένο 

προσωπικό και ευχαριστημένοι αθλητές είναι το σύμβολο της επιτυχίας. Εάν 

υπάρχει δέσμευση από τη διοίκηση για πραγματική αλλαγή, νέα φιλοσοφία και 

νέες ιδέες, τότε υπάρχουν τα κέρδη που είναι η επίτευξη του μεγάλου στόχου του 

αθλητικού οργανισμού, δηλαδή η μέγιστη κοινωνική εξυπηρέτηση.

Στην Ελλάδα η ομαδική εργασία η ηγεσία και οι αρχές της διοίκησης δεν 

εφαρμόζονται από τους αθλητικούς οργανισμούς. Η διοικητική κατάρτιση σε 

στελέχη του αθλητισμού είναι ένα σύνθετο έργο, με ιδιαιτερότητες σε επίπεδο 

οργανισμού και σε ατομικό ακόμη επίπεδο.
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Όμως ανακύπτουν πολλά ερωτήματα για τον τρόπο υλοποίησης μιας 

τέτοιας κατάρτισης όπως:

Με ποιον τρόπο θα πεισθούν οι αθλητικοί παράγοντες να διαθέσουν τον 

απαιτούμενο χρόνο και χρήμα για μια τέτοια επιμόρφωση;

Με ποιόν τρόπο θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι πραγματικές 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες;

Σίγουρα υπάρχουν ιδρύματα που παρέχουν (ή που θα έπρεπε να 

παρέχουν) μαθήματα Διοίκησης Αθλητισμού στα πλαίσια της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Πανεπιστήμια και κολέγια που καλύπτουν ένα μέρος αυτής της 

γνώσης με σεμινάρια, εργαστήρια, εντατικά μαθήματα, όπως για παράδειγμα τα 

σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα 

προγράμματα εξειδίκευσης για Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και φορέων.

Είναι ανάγκη να συμπεριφερθούν κάπως διαφορετικά και να γίνουν πιο 

ρεαλιστικοί οι αθλητικοί οργανισμοί, ώστε να εντοπίσουν υπάρχουσες 

εκπαιδευτικές ανάγκες για πρακτικά διοικητικά θέματα του αθλητικού 

περιβάλλοντος.

Όμως, οι αθλητικοί παράγοντες για να φτάσουν στο σημείο να 

παρακολουθήσουν προγράμματα διοικητικής επιμόρφωσης, χρειάζεται μια 

συστηματική προσέγγιση μέσω κάποιας έρευνας που περιλαμβάνει τα εξής:

• Να μελετηθεί τι είδους διοικητική δομή υπάρχει στις διαφορετικές κατηγορίες 

αθλητικών οργανισμών, δηλαδή ερασιτεχνικά σωματεία, εθνικές ομοσπονδίες;

• Να αναλυθεί το προφίλ του "αντιπροσωπευτικού" διοικητικού παράγοντα σε 

κάθε κατηγορία αθλητικού οργανισμού (ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό 

υπόβαθρο).

• Ανάδειξη των σημαντικότερων θεμάτων που απασχολούν τα στελέχη των 

αθλητικών οργανισμών όπως η ανάπτυξη του αθλήματος, και των αθλητών.

Για να μπορέσει να επιτύχει ένας αθλητικός οργανισμός θα πρέπει να

υιοθετήσει και το κατάλληλο σύστημα εκπαίδευσης. Δηλαδή ένα σύστημα 

κατάλληλο ώστε να ταιριάζει με τη φιλοσοφία και την κουλτούρα του οργανισμού 

στον οποίο απευθύνεται.

Θα ήταν πολύ σωστό τα προγράμματα εκπαίδευσης να πραγματοποιούνται 

στο αθλητικό περιβάλλον του οργανισμού και αυτό για περισσότερο ψυχολογικούς 

λόγους. Το αντικείμενο της εκπαίδευσης των παραγόντων του αθλητικού
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οργανισμού, θα μπορούσε να αποτελείται από πολλά θέματα και ενδεικτικά θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε:

• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού δηλαδή παρακίνηση, έλεγχος αθλητών και 

εθελοντών, τρόποι εκπαίδευσης όλου του προσωπικού, αξιολόγηση και 

σύστημα αμοιβών.

• Τεχνική διαπραγματεύσεων, τρόποι ηγεσίας, χρήση τεχνολογίας, στρατηγικός 

σχεδιασμός αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση στρατηγικής του αθλητικού 

οργανισμού.

• Οικονομικά και απλά λογιστικά θέματα, θέματα μάρκετινγκ και χορηγιών θέματα 

δημοσίων σχέσεων, θέματα επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.).

• Τρόποι εμπέδωσης διοικητικής κουλτούρας και φιλοσοφίας, συνειδητοποίηση 

ανάγκης αλλαγών.

Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι τα στελέχη που ηγούνται των 

αθλητικών οργανισμών θα μπορέσουν να ωφεληθούν ουσιαστικά μέσα από τέτοια 

προγράμματα επιμόρφωσης και θα αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και 

αυτοπεποίθηση.

Στον κόσμο του αθλητισμού πλέον, ο δρόμος της επιτυχίας είναι αυτός 

που οδηγεί στην υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού. Και αυτό, ώστε τα στελέχη του χώρου να μπορέσουν να θέσουν τα 

σωστά ερωτήματα όπως: «που βρίσκεται σήμερα ο οργανισμός μας;» «Πού 

θέλουμε να φτάσουμε;» «Πώς θα φτάσουμε;» και το κυριότερο: «Με ποιους θα 

φτάσουμε εκεί που θέλουμε;» (Κουφίδου, 2001).
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