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Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Επαγγεικαηίαο πνδνζθαηξηζηήο είλαη 

απηφο πνπ έρεη έλα γξαπηφ ζπκβφιαην 

κε έλα ζσκαηείν θαη ακείβεηαη κε πνζφ 

κεγαιχηεξν απφ ηηο πξαγκαηηθέο 

δαπάλεο ηνπ ζε αληαπφδνζε ηεο 

πνδνζθαηξηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

Δηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Πνδνζθαίξνπ. 

Εηδηθφηεξα, ν επαγγεικαηίαο 

πνδνζθαηξηζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηερληθνχ, 

αζιεηηθνχ θαη πεηζαξρηθνχ ραξαθηήξα, 

πνπ θνηλνπνηνχληαη απφ ηελ ΠΑΕ ζηελ 

νπνία αλήθεη. Καζήθνλ ηνπ είλαη λα 

ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο πξνπνλήζεηο ζε 

ψξεο θαη ηφπνπο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

ΠΑΕ, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο αγψλεο 

(επίζεκνπο ή θηιηθνχο) ηεο ΠΑΕ 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν 

δηεμάγνληαη, (ζηελ Ειιάδα ή ζην 

εμσηεξηθφ), κε εμαίξεζε ηηο 

πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο, 

πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ αξκφδην 

γηαηξφ ηεο ΠΑΕ.                                                                                                                  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνδνζθαηξηθνχ                                                                                                                                 

αγψλα νη αζιεηέο νθείινπλ λα έρνπλ 

ηελ ίδηα εκθάληζε, ε νπνία απνηειείηαη 

απφ θαλέια, θνληφ παληειφλη (ζνξηζάθη) θαη θάιηζεο. Τα ρξψκαηα ηεο ζηνιήο ηνπ ηεξκαηνθχιαθα 

πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά ησλ ζπκπαηθηψλ ηνπ, θαζψο θαη απφ απηά ηνπ δηαηηεηή θαη ησλ 

βνεζψλ ηνπ. Επίζεο, νη πνδνζθαηξηζηέο θνξνχλ επηθαιακίδεο, πνπ είλαη έλα εηδηθφ πξνζηαηεπηηθφ απφ 

πιαζηηθφ ή άιιν καιαθφ πιηθφ, φπσο ην θανπηζνχθ, πνπ ηνπνζεηείηαη κέζα απφ ηηο θάιηζεο θαη 

πξνζηαηεχεη θπξίσο ηελ θλήκε. Αθφκε, θνξνχλ εηδηθά αζιεηηθά παπνχηζηα κε ηάπεο ζην πέικα γηα λα 

δηεπθνιχλεηαη ε θίλεζή ηνπο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. Επηπιένλ, ν ηεξκαηνθχιαθαο θνξάεη εηδηθά 

γάληηα πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα ρέξηα ηνπ θαη ηνλ δηεπθνιχλνπλ λα ζηακαηάεη ηελ κπάια. Ο ξφινο ηνπ 

ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ηε ζέζε θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, νη νπνίεο 

θαζνξίδνληαη ηφζν απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, φζν θαη απφ ηηο νδεγίεο ηνπ πξνπνλεηή ηνπ. Σηφρνο ηεο 

νκάδαο είλαη λα πεηχρεη ηα πεξηζζφηεξα γθνι ζην αληίπαιν ηέξκα ρσξίο λα παξαβηάδεη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο. Άιισζηε, ε αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ 

ηηκσξνχληαη κε θίηξηλε ή θφθθηλε θάξηα απφ ην δηαηηεηή αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηά ηνπο, κέρξη ηελ 

απνβνιή απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.                                                                       Επίζεο, ν 

πνδνζθαηξηζηήο δελ κπνξεί λα αζθεί άιιε αζιεηηθή ή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ρσξίο άδεηα ηεο 

ΠΑΕ ζηελ νπνία αλήθεη, κε εμαίξεζε ηε ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο ηνπ ΠΣΑΠ. Αθφκε, θαζήθνλ ηνπ 

είλαη λα δηαθπιάηηεη ην θαιφ φλνκα ηεο ΠΑΕ ζηελ νπνία αλήθεη θαη ηνπ πνδνζθαίξνπ γεληθφηεξα θαη  

 

 



 

 

λα αληηκεησπίδεη κε ζνβαξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Παξάιιεια, έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα κεηαθνξάο (μεξάο, ζαιάζζεο, αέξνο) πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

εηαηξεία. Επηπιένλ, νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ εθινγή ηξηψλ ππνςήθησλ γηα ηελ αξρεγία ηεο νκάδαο ην 

δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ θάζε έηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα ε ΠΑΕ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

νξίζεη έλαλ απφ απηνχο σο αξρεγφ ηεο νκάδαο θαη ηνπο άιινπο δχν αλαπιεξσηέο. 

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο πξνπφλεζεο θαη ηεο αζιεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πνπ δηεμάγνληαη ηφζν ζε θιεηζηνχο φζν θαη ζε αλνηρηνχο αζιεηηθνχο ρψξνπο. Τν 

σξάξηφ ηνπ δελ είλαη ζπγθεθξηκέλν, πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ πξνπνλήζεσλ θαη ησλ 

αγσληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο νκάδαο ηνπ. Επίζεο, απαηηείηαη λα κεηαθηλείηαη ζπρλά ζην εμσηεξηθφ, 

αλάινγα βέβαηα κε ηελ επαγγεικαηηθή αγσληζηηθή θαηεγνξία ηεο νκάδαο ηνπ θαη ην αγσληζηηθφ ηεο 

πξφγξακκα. Σε γεληθέο γξακκέο πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ επάγγεικα, πνπ δελ επηδέρεηαη 

θαηαρξήζεηο, ελψ παξάιιεια πξνθαιεί άγρνο θαη θνχξαζε εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο γηα έλα 

θαιχηεξν αγσληζηηθφ απνηέιεζκα. 

 

 



 

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Τν ηαιέλην, ε αγάπε γηα ην πνδφζθαηξν, ε θαιή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, ην άξηζην 

θαξδηναλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, ε ζπλέπεηα, ε αγσληζηηθφηεηα, ηα δπλαηά πφδηα, ε αιηηθφηεηα θαη ηα 

θαιά αληαλαθιαζηηθά ζπλζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα βαζηθά πξνζφληα πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ζε φπνηνλ ζέιεη λα γίλεη πνδνζθαηξηζηήο. Επίζεο πξέπεη λα είλαη ςχρξαηκνο, επηλνεηηθφο, 

πξνζαξκνζηηθφο, λα δηαζέηεη ππνκνλή, επηκνλή θαη νπσζδήπνηε νκαδηθφ πλεχκα. Αθφκε ην πνιχ 

θαιφ κπτθφ ζχζηεκα, ε αληνρή ζηε ζθιεξή πξνπφλεζε θαη ε ηθαλφηεηα λα αθνκνηψλεη εχθνια θαη λα 

αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ πξνπνλεηή είλαη πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη. Τέινο ην ήζνο, ε ππαθνή 

ζηηο ππνδείμεηο ηνπ δηαηηεηή, ε θαιή δηαηξνθή θαη ν πγηεηλφο ηξφπνο δσήο, ζπκπιεξψλνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσξίζκαηα 

 

ποσδές: 
Η θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πνδνζθαηξηζηή μεθηλάεη απφ ην δσδέθαην θαη θηάλεη κέρξη ην 

εηθνζηφ ηξίην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Σην δηάζηεκα απηφ ιακβάλεη απνδεκίσζε θαηάξηηζεο απφ ην 

ζσκαηείν ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Πνδνζθαίξνπ. Σπνπδέο 

αλψηεξνπ επηπέδνπ παξέρνληαη ζηα Τκήκαηα Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο, Σεξξψλ, Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο, φπνπ ππάξρεη εηδίθεπζε 

ζηελ «Πνδνζθαίξηζε», ελψ ε θνίηεζε δηαξθεί νθηψ εμάκελα. Όζνη εγγξάθνληαη σο αζιεηέο 

ππνρξεψλνληαη λα απνθηήζνπλ εηδηθφηεηα ζην άζιεκα απφ ην νπνίν πξνήιζαλ. Σπνπδέο παξέρνληαη 

θαη ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη νη ηίηινη πνπ ρνξεγνχλ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξάηνο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκάησλ. Επίζεο ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ νξγαλψλεη θαη ε ΕΠΑΕ, κέζσ 

ηεο Επηηξνπήο Εθπαίδεπζεο θαη Τερληθήο Καηάξηηζεο ησλ Πνδνζθαηξηζηψλ (ΕΕΤΚΑΠ), έξγν ηεο 

νπνίαο είλαη ε θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πνδνζθαηξηζηψλ ησλ ΠΑΕ, ν 

ζπληνληζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρνιηθνχο θνξείο 

πξνθεηκέλνπ γηα πνδνζθαηξηζηέο καζεηέο θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε θάζε δεηήκαηνο πνπ πξνθχπηεη 

θαηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. Οη ΠΑΕ είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαζέηνπλ φινπο ηνπο 

πνδνζθαηξηζηέο ηνπο γη’ απηφ ην ζθνπφ. Αδηθαηνιφγεηε κε πξνζέιεπζε ζ’ απηά ηα ζεκηλάξηα 

ηηκσξείηαη απφ ην Δηθαηνδνηηθφ Όξγαλν ηεο ΕΠΑΕ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ πνδνζθαηξηζηή 

ηνπιάρηζηνλ γηα δχν αγσληζηηθέο εκέξεο. Επίζεο, έρεη ζπζηαζεί θαη ε εηδηθή Επηηξνπή Μφξθσζεο 

θαη Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ησλ Πνδνζθαηξηζηψλ (ΕΜΕΚΑΠ), έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε 

ελζάξξπλζε ηνπ πνδνζθαηξηζηή λα ζπλερίζεη ηε κφξθσζε θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή απαζρφιεζή ηνπ κεηά ηε ιήμε ηεο πνδνζθαηξηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, ε παξνρή 



 

ζπκβνπιψλ πάλσ ζε ζέκαηα ζεσξεηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ε κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζηνπο θφιπνπο ηεο ΕΠΟ ή ηεο ΕΠΑΕ 

ή δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε 

πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζθνπψλ απηψλ κέζσ ηεο εμεχξεζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφ 

πεγέο εληφο θαη εθηφο πνδνζθαίξνπ θαη θπξίσο κε ηελ αμηνπνίεζε αλάινγσλ πξνγξακκάησλ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο. 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Τα επαγγεικαηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Επαγγεικαηηψλ 

Πνδνζθαηξηζηψλ, ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2725 / 1999. Τα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ησλ Τκεκάησλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ πξνβιέπνληαη απφ ην 

Ν. 1566/1985, άξζξν 4, παξ. 12, ΦΕΚ 167/η.Α/1985 θαη ην Π.Δ. 64/1993, ΦΕΚ 28/η.α/1993. Η 

ηδηφηεηα ηνπ επαγγεικαηία πνδνζθαηξηζηή απνθηάηαη κε ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ κε ΠΑΕ θαη ηελ 

εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν επαγγεικαηηψλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο ΕΠΟ. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 

ζπκβνιαίνπ επαγγεικαηία πνδνζθαηξηζηή δελ επηηξέπεηαη, κε πνηλή αθχξσζεο, λα είλαη κηθξφηεξε 

ηνπ ελφο έηνπο θαη κεγαιχηεξε απφ πέληε. Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπκβνιαίσλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ 

δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ 

εηψλ. Σε θάζε πεξίπησζε, ε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ ηειεπηαία εκέξα πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ. 

 

Σομείς Απαζτόληζης και 

Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Μπνξεί λα απαζρνιεζεί σο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο ζπλάπηνληαο ζπκβάζεηο 

κε νκάδεο θαη νκνζπνλδίεο. Επίζεο, 

αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε 

αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, ζηα ππνπξγεία 

Υγείαο θαη Αζιεηηζκνχ, ζε 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, ζε 

εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Ειιάδαο θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ, ζε δεκνηηθά ή 

ηδησηηθά γπκλαζηήξηα, ζε ρψξνπο 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε 

ηδησηηθέο ζρνιέο εθκάζεζεο 

αζιεκάησλ, ζε βηνκεραλίεο θαη 

εηαηξείεο αζιεηηθψλ εηδψλ θαη ζε 

μελνδνρεία κε πξφζζεηεο παξνρέο 

αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θ.ιπ.  

 

Μπνξεί, επίζεο, λα εξγαζηεί σο 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ή λα 

αλνίμεη δηθφ ηνπ γπκλαζηήξην. 

 Επίζεο, φηαλ νινθιεξψζεη ηελ θαξηέξα ηνπ 

σο επαγγεικαηίαο πνδνζθαηξηζηήο, κπνξεί 

λα αζρνιεζεί κε ηελ πξνπφλεζε άιισλ 

αζιεηψλ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο.  

 

Παξάιιεια, κπνξεί λα εξγαζηεί σο ζηέιερνο 

ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, θνηλσληθνχο 

θνξείο ή νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ αληηθείκελν 

ηα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 

θαη αλαςπρήο γηα παηδηά, ζε δηάθνξεο 

εθπαηδεπηηθέο ή αζιεηηθέο θαηαζθελψζεηο ή 

αθφκε λα αζρνιεζεί κε ηε θπζηθή αγσγή γηα 

άηνκα κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο. Οη πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα είλαη ζεηηθέο, θαη θπξίσο γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ δηαζέηνπλ θπζηθφ 

ηαιέλην, κεγάιε ζέιεζε θαη πίζηε ζηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο. Οη απνιαβέο είλαη πνιχ 

θαιέο θαη απνηεινχλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα 

λεαξά άηνκα θαη εξαζηηέρλεο αζιεηέο. 

http://epagelmata.opaed.gr 


