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Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ 2018
Πηγή: Eurostat (2018)
Πληθυσμός και Απασχόληση

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
10 741 165
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ*
3 751 000
του πληθυσμου μεταξύ
54.9% Επί
των ηλικιών 15-64

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ*
915 000

19.3%

Του ενεργου
πληθυσμού

*άτομα μεταξύ των ηλικιών 15-64

Συνολική απασχόληση – Φύλο

Συνολική απασχόληση – Ηλικία

81%
58.4%

15.1%

3.9%

41.6%

15 - 24
Συνολική απασχόληση – Είδος απασχόλησης

25-49

50+

Συνολική απασχόληση – Είδος σύμβασης

9.1%

Ημιαπασχόληση

71%
29%

90.9%

Εργαζόμενοι

Πλήρης απασχόληση

Αυτοαπασχολούμενοι
Είδος απασχόλησης – Επίπεδο

42.2%
36.9%

* Τα στατιστικά στοιχεία για το επίπεδο της εκπαίδευσης που
συγκεντρώνονται από την Eurostat αναφέρονται στο επίπεδο
ISCED:

20.9%

Χαμηλό

ISCED 2011
(στοιχεία από το 2014 και μετά)

Μεσαίο

Υψηλό

Χαμηλή εκπαίδευση
Μεσαία εκπαίδευση
Υψηλή εκπαίδευση

Επίπεδα 0-2
Επίπεδα 3-4
Επίπεδα 5-8
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ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πηγή: Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 472 για τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα (Δημοσίευση Μάρτιος 2018) - n=1010

Επίπεδο ενασχόλησης με την άθληση ή τη φυσική δραστηριότητα

Συστηματικά

Με κάποια συχνότητα

2%

21%

(τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα)

(1-4 φορές την εβδομάδα)

Σπάνια

Ποτέ

9%

68%

(3 φορές το μήνα ή και λιγότερο)

Τόπος άθλησης ή άσκησης φυσικής δραστηριότητας

Στο δρόμο από το σπίτι στο
σχολείο, στη δουλειά ή στα μαγαζιά
42%

Σε αθλητικό κέντρο
5%

Στο σπίτι
37%

Σε ένα πάρκο, σε
εξωτερικό χώρο, κλπ
32%

Σε γυμναστήριο

Στη δουλειά

22%

13%

Αλλού
2%

Δεν γνωρίζω
0%

Στο σχολείο ή το πανεπιστήμιο
5%

Σε αθλητικό σύλλογο
5%

Λόγοι για την ενασχόληση με τον αθλητισμό ή τη φυσική δραστηριότητα

Βελτίωση φυσικής
κατάστασης
57%

Για
διασκέδαση
21%

Βελτίωση
υγείας
48%

Βελτίωση
εμφάνισης
17%

Έλεγχος
βάρους
28%

Για παρέα
με φίλους
13%

Χαλάρωση

Βελτίωση φυσικών
επιδόσεων
22%

26%

Βελτίωση
αυτοεκτίμησης
13%

Για αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της γήρανσης
9%

Συνδρομή σε συλλόγους όπου τα άτομα συμμετέχουν σε αθλητισμό ή φυσική δραστηριότητα αναψυχής

Όχι μέλος
συλόγου
81%

Κέντρο υγείας ή
γυμναστήριο

Αθλητικός
σύλλογος

Κοινωνικό-πολιτιστικός σύλλογος
που περιλαμβάνει τον αθλητισμό

Άλλο

11%

5%

2%

3%

Επίπεδο ενασχόλησης με εθελοντική εργασία που στηρίζει τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα

3%

97%
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Αυτό το τμήμα παρουσιάζει ανάλυση των επίσημων στατιστικών στοιχείων που συνελέχθησαν σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο μέσω των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών (ΕΣΥ) και της Eurostat. Για τη χρήση των ενημερωτικών δελτίων, τα
στοιχεία παρέχονται για δύο διαφορετικές χρονιές για να υπογραμμιστούν οι τάσεις. Αυτές οι χρονιές μπορεί να είναι
διαφορετικές ανάλογα με το θέμα καθώς δεν μπορέσαμε πάντα να συλλέξουμε το ίδιο επίπεδο πληροφοριών/στατιστικών
στοιχείων σε κάθε χρονιά.
Η συλλογή των στοιχείων υπήρξε μία πρόκληση και αυτή η ανάλυση παρουσιάζει την καλύτερη διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με
την εθνική αγορά αθλητικής εργασίας από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία αλλά δεν είναι απαραίτητα η ακριβής πραγματικότητα.
Περαιτέρω συζήτηση επί των στατιστικών στοιχείων μπορεί να αναζητηθεί στην ευρωπαϊκή έρευνα επί του έργου.
Αντικείμενο: ο ευρύτερος τομέας του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας ορίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης
(2001) ως «όλες οι μορφές φυσικής δραστηριότητας, που μέσω περιστασιακής και οργανωμένης συμμετοχής, στοχεύουν
στην έκφραση και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της καλής ψυχικής υγείας, στη διαμορφωση κοινωνικών σχέσεων
ή την επίτευξη αποτελεσμάτων σε αγώνες όλων των επιπέδων». Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο χρησιμοποιουμε τον όρο
«τομέας του αθλητισμού» εννοώντας τον ευρύτερο τομέα του «αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας».

3.1 ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πηγές: Eurostat και Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες (2011 και 2018)
Για τη σύνοψη του στατιστικου ορισμού μας για την αθλητική αγορά εργασίας, η εργασία που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με
τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες (ΕΣΥ) και τη Eurostat ήταν η συλλογή των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων από έναν αριθμό:
• Προσώπων που έχουν επάγγελμα που σχετίζεται με συγκεκριμένο άθλημα (ISCO 342*) σε έναν οργανισμό, του οποίου
το κύριο αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού (NACE 93.1**), π.χ. επαγγελματίες αθλητές,
προπονητές, εκπαιδευτές σε αθλητικό σύλλογο
• Άτομα που έχουν επάγγελμα που δε σχετίζεται με συγκεκριμένο άθλημα (άλλοι κωδικοί ISCO) σε έναν οργανισμό, του
οποίου το κύριο αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού (NACE 93.1) π.χ. μάνατζερ, υπάλληλοι
υποδοχής σε μία αθλητική ομοσπονδία
• Άτομα που έχουν επάγγελμα που σχετίζεται με συγκεκριμένο άθλημα (ISCO 342) σε έναν οργανισμό, του οποίου το κύριο
αντικείμενο δεν είναι η παροχή υπηρεσιών αθλητισμού (Άλλοι κωδικοί NACE), π.χ. ένας γυμναστής που εργάζεται σε ένα
ξενοδοχείο
*ISCO – «Η Διεθνής Ταξινόμηση Επαγγελμάτων» (Δ.Τ.Ε.). Η Δ.Τ.Ε. χωρίζει την απασχόληση σε 10 κύριες ομάδες επαγγελμάτων και τα επαγγέλματα που
σχετίζονται με συγκεκριμένο άθλημα υπάγονται κάτω από ISCO3 Τεχνικοί και σχετιζόμενοι επαγγελματίες και ειδικότερα κάτω από την υποενότητα ISCO
342 Εργαζόμενοι στον αθλητισμό και τη φυσική άσκηση (3421 – Αθλητές και παίκτες, 3422 – Προπονητές, εκπαιδευτές και στελέχη, 3423 – Εκπαιδευτές και
Αρχηγοί προγραμμάτων σε φυσική αγωγή και αναψυχή)
** NACE– «Στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα». Η NACEείναι βασικά μία τετραψήφια ταξινόμηση που
προσφέρει το πλαίσιο για τη συλλογή και την παρουσίαση ενός μεγάλου εύρους αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με την οικονομική
δραστηριότητα. Οι κωδικοί υπό την NACE 93.1 (Αθλητικές δραστηριότητες) ορίζουν τους οργανισμούς των οποίων η κύρια ενασχόληση έχει να κάνει με
την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού (93.11 Λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, 93.12 Δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων, 93.13
Εγκαταστάσεις φυσικής άσκησης, 93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες).

Αθλητική αγορά εργασίας (=συνολική απασχόληση στον αθλητισμό)

2011

12 433

2018

21 313

+71.4%

Κορυφαίες 4 χώρες που εκπροσωπούν του 62% της EU-28 αθλητικής αγοράς εργασίας το 2018 (Συνολική
απασχολήση στον τομέα του αθλητισμού EU28 = 1 765 728

25.2%

12%

14.4%

10.4%

Η αθλητικη αγορά εργασίας σε σύγκριση με τη συνολική απασχόληση

2011

+0.26%

0.31%
Κορυφαίες 3 χώρες το 2018

1.70%

1.43%

2018

0.57%

Τελευταίες 3 χώρες το 2018

1.30%

0.39%

0.39%

0.13%
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Εθνική αθλητική αγορά εργασίας – Φύλο

Εθνική αθλητική αγορά εργασίας – Ηλικία

68%
56.6%

15 - 24

2018

EU-28 αθλητική αγορά εργασίας – Είδος απασχόλησης

11.1%
25-49

2011

50+

15 - 24

25-49

50+

2018

EU-28 αθλητική αγορά εργασίας – Είδος σύμβασης

14.9%

32.2%

85.1%

67.8%

Ημιαπασχόληση

85.4%

Ημιαπασχόληση

14.6%

19%
Μισθωτός

74.7%

44.3%

2011

81%

14.2%

15.5%

55.7%

43.4%

16.5%

Αυτόαπασχολούμενος

Μισθωτός

2011

Πλήρης
απασχόληση

Αυτόαπασχολούμενος

Πλήρης
απασχόληση

2011

2018

2018

Εθνική αγορά αθλητικής εργασίας – Εκπαιδευτικό επίπεδο*

56.5%

65.3%
5.9%

Χαμηλό

28.8%
8.5%

Μεσαίο

Υψηλό

Χαμηλό

35%

* Τα στατιστικά στοιχεία για το επίπεδο της εκπαίδευσης που
συγκεντρώθηκαν από τη Eurostat αναφέρονται στο επίπεδο
ISCED:
ISCED 2011

Μεσαίο

2015

Υψηλό

Χαμηλή εκπαίδευση
Μεσαία εκπαίδευση
Υψηλή εκπαίδευση

ISCED 1997

(στοιχεία από το 2014)

(στοιχεία ως το 2013)

Επίπεδα 0-2
Επίπεδα 3-4
Επίπεδα 5-8

Επίπεδα 0-2
Επίπεδα 3-4
Επίπεδα 5-6

2018

3.2 ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ (ISCO 342)
(ISCO 3421 – Αθλητές και Παίκτες, ISCO 3422 –Προπονητές, Εκπαιδευτές και Στελέχη, ISCO 3423 –Εκπαιδευτές και Αρχηγοί προγραμμάτων φυσικής
άσκησης και αναψυχής)

Συνολικός αριθμός ατόμων που έχουν επάγγελμα που σχετίζεται με συγκεκριμένο άθλημα (ISCO 342)

2011

2018

7 767
65.4%
34.6%

16 673

+114,6%
Απασχολούμενοι σε αθλητικό οργανισμό

75.9%

(NACE 93.1)

Απασχολούμενοι σε οργανισμό του οποίου η
κύρια απασχόληση δεν έχει να κάνει με την
παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού

24.1%

(άλλοι κωδικοί NACE)

Οι κορυφαίοι 3 άλλοι κωδικοί NACE στους οποίους περιλαμβάνονται επαγγέλματα που σχετίζονται με
συγκεκριμένο άθλημα το 2018

17.5%
NACE 85.3:

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

21.9%
NACE 84.1:

Οργανωση Διοικηση των
κρατικών Φορέων

12.3%
NACE 85.2:

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ – ISCO 342
(ISCO 3421 – Αθλητές και Παίκτες, ISCO 3422 –Προπονητές, Εκπαιδευτές και Στελέχη, ISCO 3423 –Εκπαιδευτές και Αρχηγοί
προγραμμάτων φυσικής άσκησης και αναψυχής

Συνολική απασχόληση που σχετίζεται με
συγκεκριμένο άθλημα – Ηλικία

Συνολική απασχόληση που σχετίζεται με
συγκεκριμένο άθλημα – Φύλο

17.7%
61.3%

54.1%

38.7%

2011

15 - 24

Συνολική απασχόληση που σχετίζεται με
συγκεκριμένο άθλημα – Τύπος απασχόλησης

25-49

2011

Μισθωτός

50+

7.1%
15 - 24

25-49

50+

2018

Συνολική απασχόληση που σχετίζεται με
συγκεκριμένο άθλημα – Τύπος σύμβασης

84.6%
20.5%

15%
13.6%

45.9%

2018

79.5%

77.9%

68.7%

23.1%

39.2%

Ημιαπασχόληση

Ημιαπασχόληση

76.9%

60.8%

15.4%

Αυτόαπασχολούμενος

Μισθωτός

2011

Αυτόαπασχολούμενος

Πλήρης
απασχόληση

2018

Πλήρης
απασχόληση

2011

2018

Συνολική απασχόληση που σχετίζεται με συγκεκριμένο άθλημα – Επίπεδο εκπαίδευσης*

63.5%

63%
4.9%

Χαμηλό

32.1%
0.6%

Μεσαίο

Υψηλό

Χαμηλό

2011

35.9%

* Τα στατιστικά στοιχεία για το επίπεδο της εκπαίδευσης που
συγκεντρώθηκαν από τη Eurostat αναφέρονται στο επίπεδο
ISCED:
ISCED 2011

Μεσαίο

Υψηλό

Χαμηλή εκπαίδευση
Μεσαία εκπαίδευση
Υψηλή εκπαίδευση

ISCED 1997

(στοιχεία από το 2014)

(στοιχεία ως το 2013)

Επίπεδα 0-2
Επίπεδα 3-4
Επίπεδα 5-8

Επίπεδα 0-2
Επίπεδα 3-4
Επίπεδα 5-6

2018

3.3 ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (NACE 93.1)
NACE 93.1 (Αθλητικές δραστηριότητες) περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς των οποίων το κύριο αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα
του αθλητισμού (93.11 Λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, 93.12 Δραστηριότητες αθλητικών σωματείων, 93.13 Εγκαταστάσεις φυσικής άσκησης,
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

Συνολικός αριθμός ατόμων που εργάζονται σε αθλητικό οργανισμό στην EU-28 ( NACE 93.1)

2011

2018

52.1%
Επάγγελμα που σχετίζεται
με συγκεκριμένο άθλημα
(ISCO 342)

17 303

+30.9%

9 744
47.9%
Επάγγελμα που δε σχετίζεται
με συγκεκριμένο άθλημα (άλλοι
ISCO κωδικοί)

73.2%
Επάγγελμα που σχετίζεται
με συγκεκριμένο άθλημα
(ISCO 342)

26.8%
Επάγγελμα που δε σχετίζεται
με συγκεκριμένο άθλημα (άλλοι
ISCO κωδικοί)

ΕΛΛΑΔΑ

Επαγγέλματα μέσα σε αθλητικούς οργανισμούς (NACE 93.1) – 2016
ISCO1 - Μάνατζερ (π.χ. διευθυντές, πρόεδροι)

ISCO6 - Εξειδικευμένο προσωπικό στους τομείς
της γεωργίας και της αλιείας (π.χ. παραγωγοί ζώων,

N/A

N/A

οπωροπώλεις)

ISCO2 - Επαγγελματίες (Υγείας, Επικοινωνίας,
Δημοσιογράφοι, Δικηγόροι)

ISCO3 - Τεχνικοί και σχετιζόμενοι
επαγγελματίες (συμπεριλαμβανομένων των

73.8%

ISCO4 - Διοικητικό προσωπικό (π.χ. γραμματείς,

14.2%

εργαζομένων στον αθλητισμό και τη φυσική άσκηση)

υπάλληλοι υποδοχής, λογιστές)

ISCO5 - Υπάλληλοι εξυπηρέτησης και
πωλήσεων (π.χ. οδηγοί, μάγειρες, σερβιτόροι,
φρουροί, πωλητές)
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ISCO7 - Βιοτεχνία και σχετιζόμενοι τεχνίτες

3,7%

1%

(π.χ. χτίστες, ελαιοχρωματιστές, καθαριστές,
επισκευαστές ποδηλάτων)

ISCO8 - Χειριστές και συναρμολογητές
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (π.χ. οδηγοί

N/A

αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, χειριστές
μηχανημάτων)

ISCO9 - Ανειδίκευτοιεργάτες (π.χ. καθαριστές,

3.6%

εργάτες, διανομείς)

3.6%

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τα βασικά αποτελέσματα και τις σημαντικότερες πληροφορίες από την πρώτη έρευνα
σχετικά με τα Προσόντα των Ευρωπαίων Εργαζομένων για τον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής κατάστασης.
Σκοπός ήταν να ληφθεί υπόψη η ευρύτατη γκάμα εργαζομένων, να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με τις πραγματικότητες
και τις δυσκολίες, η στρατολόγηση και διατήρηση του προσωπικού και των εθελοντών και η εξακρίβωση των
απαιτούμενων προσόντων και των μελλοντικών προτεραιοτήτων στον τομέα.
Η έρευνα που έγινε μέσω διαδικτύου ήταν μεγάλη επιτυχία με ένα συνολικό αριθμό 3.812 έγκυρων απαντήσεων που
συλλέχτηκαν από εργαζόμενους στον τομέα του αθλητισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σημαντικό: η ανάλυση παρέχει μία επεξεργασία όλων των απαντήσεων που συνελέγησαν μέσω της έρευνας
και συνεπώς θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη προσεκτικά καθώς δεν είναι απαραίτητα η ακριβής πραγματικότητα
και η ακριβής εικόνα όλου του τομέα.

4.1 ΤΟ ΠΡΟΦΊΛ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΈΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ
Οι κύριοι 5 τύποι ερωτηθέντων - n=139

2

1
3

Αθλητικό
σωματείο

Αθλητική
Ομοσπονδια

Δήμος/Τοπική
Αρχή

Πανεπιστήμιο κολέγιο

Άλλο

50.4%

18.7%

10.1%

5.8%

5.8%

Στάτους ερωτηθέντων - n=137

Μη κερδοσκοπική

38.7%

Δημόσιο

21.9%
* Άλλο = 33.6%

Εμπορικόν (ιδιωτικό με
σκοπό το κέρδος)

5.8%

Μέγεθος οργανισμών - n=134

Χωρίς
προσωπικό

1 ως 4
εργαζόμενοι

4 ως 49
εργαζόμενοι

50+
εργαζόμενοι

32.1%

23.9%

31.3%

11.2%

*Άγνωστο= 1.5%
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4.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
Μία θετική πρόβλεψη για το εργατικό δυναμικό του τομέα

Συγκριτικά με ένα χρόνο πριν, ο αριθμός
των εργαζομένων στον φορέα των
ερωτηθέντων έχει: n=131
Αυξηθεί
22.2%

Παραμείνει
σταθερός
61.8%

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών,
οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το εργατικό
δυναμικό του φορέα τους θα: n=132
Παραμείνει
σταθερό

Αυξηθεί

Μειωθεί
8.4%

25.8%

*Άγνωστο= 7.6%

35.6%

Μειωθεί
10.6%

*Δεν γνωρίζουν= 28%

Επαγγέλματα που συμμετέχουν στον φορέα των ερωτηθέντων - n=109

1

Προπονητές

80.9%

6

Μεσαία στελέχη διοίκησης

48.9%

2

Διοικητικό προσωπικό

65.6%

7

Αθλητές και παίκτες

48.1%

3

Καθηγητές φυσικής αγωγής
57.3%
και προσωπικοί γυμναστές

8

Υπεύθυνοι και εμψυχωτές
39.7%
δραστηριότητας εξωτερικού χώρου

4

Στελέχη διοίκησης

52.7%

9

Στελέχη αθλητισμού

5

Επιχειρησιακό προσωπικό

51.9%

37.4%

Προσόντα και χαρακτηριστικά
Τα 5 σημαντικότερα προσόντα και χαρακτηριστικά
1.
2.
3.
4.
5.

Διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των συμμετεχόντων
Γνώσεις και ικανότητα σε συγκεκριμένο άθλημα
Επίδειξη καθήκοντος μέριμνας προς τον αθλητή/συμμετέχοντα
Ικανότητα εργασίας με παιδιά
Η ικανότητα σαφούς μετάδοσης οδηγιών

1. Η τεχνική γνώση και ικανότητες συγκεκριμένης
δραστηριότητας/αθλήματος
2. Ικανότητα εργασίας με παιδιά
3. Ικανότητα λήψης αποφάσεων
4. Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας των συμμετεχόντων
5. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
1.
2.
3.
4.
5.

Γνώση της επιστήμης της άθλησης (ανατομία / φυσιολογία)
Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας των συμμετεχόντων
Κατανόηση αναγκών συμμετεχόντων
Σχεδιασμός τμημάτων και προγραμμάτων
Αποτελεσματική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες

1.
2.
3.
4.
5.

Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας των συμμετεχόντων
Εφαρμογή των κανόνων και των νόμων του αθλητισμού
Κοινοποίηση πληροφοριών ως αρμόδια στελέχη
Τήρηση της ακεραιότητας και του ευ αγωνίζεσθαι
Διαχείριση συγκρούσεων

1. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
2. Η ικανότητα εργασίας σε συμμόρφωση με τους κώδικες
ηθικής και πρακτικής
3. Ικανότητα διαπραγμάτευσης
4. Στρατηγική σκέψη
5. Ικανότητα λήψης αποφάσεων

5 πιο αδύναμα προσόντα και χαρακτηριστικά

Προπονητές

Υπεύθυνοι και
εμψυχωτές
δραστηριότητας
εξωτερικού χώρου

Καθηγητές
φυσικής αγωγής
και προσωπικοί
γυμναστές

Στελέχη
αθλητισμού

Στελέχη διοίκησης
Μεσαία στελέχη
διοίκησης

1.
2.
3.
4.
5.

Ικανότητα εργασίας με άτομα με ειδικές ανάγκες
Ικανότητα εργασίας με παιδιά
Δεξιότητες στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
Γνώση και ικανότητες σε συγκεκριμένο άθλημα
Ικανότητα εργασίας με διαφορετικούς συμμετέχοντες

1.
2.
3.
4.
5.

Ικανότητα εργασίας με παιδιά
Ηγετικές ικανότητες
Δεξιότητες στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
Παροχή της κατάλληλης ανατροφοδότησης
Ικανότητα εργασίας με άτομα με ειδικές ανάγκες

1.
2.
3.
4.
5.

Ερμηνεία πληροφοριών
Ικανότητα εργασίας με παιδιά
Ικανότητα εργασίας με άτομα με ειδικές ανάγκες
Ικανότητα εργασίας με ηλικιωμένους
Ικανότητα κινητοποίησης

1.
2.
3.
4.
5.

Χρήση τεχνολογίας, εξοπλισμού και εργαλείων
Διαπραγματευτική ικανότητα
Διαχείριση συγκρούσεων
Κοινοποίηση πληροφοριών ως αρμόδια στελέχη
Δεξιότητες στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας

1. Τεχνικές γνώσεις και ικανότητες για αθλητικούς
οργανισμούς
2. Ικανότητες επιχειρησιακής ανάπτυξης
3. Γνώσεις για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που
σχετίζονται με τον αθλητισμό
4. Στρατηγική σκέψη
5. Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες προγραμματισμού

ΕΛΛΑΔΑ

1. Τεχνικές ικανότητες και γνώσεις που απαιτούνται
για τον ρόλο τους
2. Η ικανότητα εργασίας σε συμμόρφωση με τους
κώδικες ηθικής και πρακτικής
3. Ικανότητα τήρησης των προτύπων υγείας,
ασφάλειας και ασφάλισης
4. Χρήση τεχνολογίας, εξοπλισμού και εργαλείων
5. Ικανότητα ομαδικής εργασίας
1. Ικανότητα κατανόησης γραπτών κειμένων και
σύνταξης κειμένου
2. Επικοινωνιακές ικανότητες
3. Χρήση τεχνολογίας, εξοπλισμού και εργαλείων
4. Τεχνικές ικανότητες και γνώσεις που απαιτούνται
για τον ρόλο τους
5. Η ικανότητα εργασίας σε συμμόρφωση με τους
κώδικες ηθικής και πρακτικής

Επιχειρησιακό
προσωπικό

Διοικητικό
προσωπικό

1. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
2. Τεχνικές ικανότητες και γνώσεις που απαιτούνται
για τον ρόλο τους
3. Χρήση τεχνολογίας, εξοπλισμού και εργαλείων
4. Δεξιότητες στην Τεχνολογία Πληροφοριών και
Επικοινωνίας
5. Η ικανότητα εργασίας σε συμμόρφωση με τους
κώδικες ηθικής και πρακτικής
1. Χρήση τεχνολογίας, εξοπλισμού και εργαλείων
2. Δεξιότητες στην Τεχνολογία Πληροφοριών και
Επικοινωνίας
3. Τεχνικές ικανότητες και γνώσεις που απαιτούνται
για τον ρόλο τους
4. Ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
5. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

4.3 ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ
Πρόσληψη έμμισθου υπαλλήλου τους τελευταίους 12 μήνες - n=113
*Δεν γνωρίζω= 3.5%

46%
ΝΑΙ

50.5%
ΟΧΙ
Αν

ΝΑΙ

Οι τρεις μεγαλύτερες δυσκολίες στις προσλήψεις - n=61

44.3%

Μη ελκυστικοί
προσφερόμενοι
όροι και
συνθήκες για
αυτή τη θέση

34.4%

29.5%

Εποχιακή
εργασία

Έλλειψη του
επιπέδου εργασιακής
εμπειρίας που
ζητείται από τον
οργανισμό

29.2%
ΝΑΙ

45.1%
ΟΧΙ

25.7%

ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ

Δυσκολία στην πλήρωση των κενών θέσεων - n=113

Οι τρεις πιο δύσκολες θέσεις για πλήρωση - n=49

69.4%
Προπονητές

55.1%
Διοικητικό
προσωπικό

38.8%
Επιχειρησιακό
προσωπικό
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4.4 ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ
Δυσκολίες στη διατήρηση προσωπικού - n=112

50.9%

30.4%

Ναι

18.7%

Όχι

Δεν γνωρίζω

Οι δυσκολότερες θέσεις για τη διατήρηση πρσωπικού (3 δυσκολότερες) - n=33
75.8%
Προπονητές

39.4%
Εκπαιδευτές φυσικής αγωγής
και προσωπικοί γυμναστές

30.3%
Επιχειρησιακό
προσωπικό

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που διατυπώθηκαν για τη διατήρηση προσωπικού - n=33
57.6%

27.3%

Έλλειψη οικονομικής
σταθερότητας για τον
οργανισμό

24.2%

Καλύτερη αμοιβή
από άλλους
οργανισμούς

18.2%

Η εργασία είναι μόνο
εποχιακή

Καλύτερη
προσφερόμενη αμοιβή
σε άλλες θέσεις

15.2%
Έλλειψη
επαγγαλμετικής
εξέλιξης/προοπτικής

4.5 ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ
Απασχόληση εθελοντών σε μία τυπική χρονιά - n=133

83.5%

14.3%

Οι οργανισμοί απασχολούν
εθελοντές

* Δε γνωρίζω = 2.2%

Οι οργανισμοί δεν απασχολούν
εθελοντές

Προσδοκίες εθελοντών και έμμισθου προσωπικού
Έχουν οι οργανισμοί τις ίδιες προσδοκίες από τους εθελοντές και το έμμισθο προσωπικό στους ακόλουθους ρόλους;

Υπεύθυνοι και εμψυχωτές
δραστηριότητας εξωτερικού χώρου

Στελέχη αθλητισμού
n=34

55.9% Ναι

n=28

44.1% Όχι

Διοικητικό προσωπικό /
υπάλληλοι υποδοχής
n=64

43.8% Ναι

56.3% Όχι

71.4% Ναι

28.6% Όχι

Προπονητές
n=89

47.2% Ναι

52.8% Όχι

Επιχειρησιακό προσωπικό

Μεσαία και υψηλότερα στελέχη

n=32

n=32

46.9% Ναι

53.1% Όχι

30.1% Ναι

69.9% Όχι

Προβλήματα στην απασχόληση εθελοντών και για ποια επαγγέλματα

Κάποιο ειδικό πρόβλημα στην απασχόληση
εθελοντών

Τα κορυφαία τρία επαγγέλματα που παρουσιάζουν
προβλήματα στην απασχόληση εθελοντών

n=112

n=15

17%
Δεν γνωρίζω

66.7%

60%

40%

Επιχειρησιακό
προσωπικό

Στελέχη
αθλητισμού

Προπονητές

67.8%
Ναι

15.2%
Όχι

ΕΛΛΑΔΑ
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ΒΑΣΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ - n= 107

Οι προσδοκίες και οι
προτεραιότητες των εθνικών
κυβερνήσεων σε αθλητικούς
οργανισμούς αυξάνονται

61.7%

22.4%

Στο μέλλον θα υπάρχει μεγάλη
ανάγκη καλύτερα καταρτισμένο
προσωπικό στους αθλητικούς
οργανισμούς

65.4%

18.7%

Είναι σημαντικό το προσωπικό να
έχει πρόσβαση σε συνεχιζόμενη
εκπαίδευση για να διατηρούνται
τα προσόντα τους ενημερωμένα

95.3%

0.9%

Είναι δύσκολη η εξέλιξη από
έναν τεχνικό ρόλο (π.χ. προπονητής
ή εκπαιδευτής) σε μία θέση
στελέχους

Οι αθλητικοί οργανισμοί έχουν
γίνει πιο επαγγελματικοί τα
τελευταία χρόνια

76.6%

15.9%

Είναι δύσκολο να βρεθούν
και να προσληφθούν άτομα
με τα κατάλληλα προσόντα
για να εργασθούν ως έμμισθο
προσωπικό

43.9%

43%

Νέα εκπαιδευτικά μαθήματα
απαιτούνται για την ικανοποίηση
των εκπαιδευτικών αναγκών των
αθλητικών οργανισμών

86.9%

5.6%

Το έμμισθο προσωπικό και
οι εθελοντές στον τομέα του
αθλητισμού και της φυσικής
δραστηριότητας πρέπει να έχει
ρόλο ενσωμάτωσης (φύλο, ειδικές

Ο τομέας αλλάζει και εξελίσσεται,
ως αποτέλεσμα τα προσόντα
που απαιτούνται από όσους
εργάζονται στον τομέα αυτόν
αλλάζουν επίσης

80.4%

11.2%

Είναι δύσκολο να βρεθούν και
να προσληφθούν άτομα με
τα κατάλληλα προσόντα ως
εθελοντές

59.8%

31.8%

Πανεπιστημιακοί και
εκπαιδευτικοί φορείς θα έπρεπε
να συνεργάζονται στενότερα με
τους αθλητικούς οργανισμούς

90.7%

5.6%

Το προσωπικό θα έπρεπε να
ωφελείται από την εμπειρία σε
άλλες χώρες

ανάγκες και μειονότητες στην κοινωνία)

53.3%

38.3%

68.2%

17.8%

94.4%

1.9%

Τα ποσοστά που λείπουν αντιπροσωπεύουν την απάντηση «Δεν γνωρίζω» που υπάρχει στην αρχική έρευνα
Οι ερωτηθέντες υποδεικνύουν τη συμφωνία/διαφωνία τους με τις παραπάνω δηλώσεις

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΕΡΓΟ
Ο σκοπός του έργου ESSA-Sport, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το πρόγραμμα
Erasmus+, ήταν η ίδρυση μίας Συμμαχίας Προσόντων Ευρωπαϊκού Τομέα που να καλύπτει το πλήρες εύρος του
τομέα του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το τριετές έργο, που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2019, σκοπό είχε τη δημιουργία μίας δημόσιας συζήτησης
στον κλάδο στα κυρίαρχα ζητήματα των προσόντων και της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού που είναι κεντρικής
σημασίας στην ανάπτυξη του τομέα, στην επένδυση του έμμισθου προσωπικού καθώς και των εθελοντών με τα
απαραίτητα προσόντα και στην ενίσχυση του τομέα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ως κίνητρο για την
κοινωνία, την υγεία και την οικονομία.
Η συνολική φιλοδοξία αφορούσε τη δημιουργία μίας αποδεικτικής βάσης για αλλαγή και βελτίωση, τη δημιουργία μίας
κύριας διαβούλευσης για τα προσόντα και το χτίσιμο ενός διαρκούς δικτύου διαβούλευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο για την προαγωγή των συμπερασμάτων και των συστάσεων των εθνικών και ευρωπαϊκών αναφορών.
Η κοινοπραξία, που αποτελείται από 20 εθνικούς συντονιστές και 5 ευρωπαϊκά δίκτυα, έχει παράξει νέα γνώση και
στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν Ευρωπαϊκό ενημερωτικό δελτίο.
Περαιτέρω πληροφορίες επί των αναγνωρισμένων αναγκών προσόντων και μελλοντικών προτεραιοτήτων στον
τομέα μπορούν να αναζητηθούν στη λεπτομερή Ευρωπαϊκή αναφορά καθώς και στις εθνικές αναφορές
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