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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 

ADMINISTRATIVE EXECUTIVE IN SPORT  SECTOR 
3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε 
θέση να: 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Διατυπώνει βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων Η/Υ.  

 Διατυπώνει βασικές έννοιες οικονομικής θεωρίας, κοινωνικής ψυχολογίας, αθλητικού και εμπορικού δικαίου.  

 Αναγνωρίζει την κλίμακα διοίκησης του αθλητισμού σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 Απαριθμεί πέντε (5) τουλάχιστον ομάδες επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εκτέλεση αθλητικού έργου (project). 

 Διατυπώνει βασικές αρχές φυσικής αγωγής, μεθοδολογίες προπονητικής διαδικασίας, καθώς επίσης μεθόδους έρευνας 
και αθλητικής ψυχολογίας.  

 Διευκρινίζει όρους από το λεξιλόγιο της αθλητικής ορολογίας. 

 Διακρίνει δύο (2) τουλάχιστον εφαρμογές εργομετρικής αξιολόγησης και στατιστικής ανάλυσης. 

 Περιγράφει βασικές αρχές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

 Διακρίνει τις διαφορές στα επίπεδα διοικητικής οργάνωσης του αθλητισμού στη χώρα μας (σχολικός, αγωνιστικός, 
μαζικός, επαγγελματικός κλπ.). 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Χειρίζεται με άνεση εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.  

 Καταρτίζει προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα έργων (project) και τηρεί τα αναλογούντα οικονομικά στοιχεία κατά 
την εξέλιξή τους. 

 Συμφωνεί τις αμοιβές των εμπλεκομένων επαγγελματιών και φορέων. 

 Οργανώνει προγράμματα προετοιμασίας και συμμετοχής σε αγωνιστικές δραστηριότητες. 

 Διαχειρίζεται αθλητικές διοργανώσεις σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

 Αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα στατιστικής ή εργομετρικής έρευνας.  

 Επικοινωνεί αποτελεσματικά ιδέες ανάπτυξης, προγραμματισμό και προσδοκίες, σε γραπτή μορφή προς φορείς, 
συνεργάτες ή/και χρηματοδότες. 

 Αναλύει το κόστος και τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση ενός έργου (project).  

 Διαπραγματεύεται οικονομικά στοιχεία (αμοιβών, κόστους, εσόδων) σε σχέση με την εκτέλεση ενός έργου (project).  

 Εξασφαλίζει τα αναλογούντα έσοδα από αθλητικές διοργανώσεις (συμμετοχές, εισιτήρια, τηλεοπτικά δικαιώματα κλπ.).  

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Λειτουργεί με βάση τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του. 

 Ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού στον οποίο εργάζεται. 

 Λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της διοργάνωσης (από ιδιωτικό γυμναστήριο ή 
συνοικιακό πρωτάθλημα μέχρι Ολυμπιακούς Αγώνες). 

 Είναι υπεύθυνος για τη λήξη οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων.  

 Αντιλαμβάνεται τον ρόλο του και την ευθύνη συνεργασίας με αθλητές, προπονητές, προσωπικό κλπ. 

 Συνεργάζεται αποτελεσματικά ως μέλος μιας ομάδας.  

 Αναπτύσσει πρωτοβουλίες, όταν και όπου απαιτηθεί, ώστε να λύσει τα προβλήματα που θα προκύψουν. 

 Ενημερώνεται συστηματικά για τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του. 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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4.  Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 

3
 

 

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί ως διοικητικό στέλεχος του τομέα αθλητισμού, ως  βοηθός  
αθλητικού  manager  στον τοµέα αναψυχής και  άθλησης  (αθλητικά  σωµατεία, ιδιωτικά  γυµναστήρια, τουριστικές επιχειρήσεις 
και ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, αθλητικές κατασκηνώσεις και αθλητικές οµοσπονδίες) και ως πωλητής αθλητικών υπηρεσιών και 
εξοπλισµού. 
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 
39 / Α΄ / 5-3-2001), ως ισχύει. 
 

5.  Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

 
Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση 

του τίτλου σπουδών/προσόντος  

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

 
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών  1  

 
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

 

    Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και 

απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 

γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων 

πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών) 

 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1 Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

Ναι Όχι  

Νομική βάση 

Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 

Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

6. Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος  

 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί 
στο πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013) 

7.  Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1 

Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή  Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ  ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
(Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF)  

Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο 
σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)   

Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας: 

Φυσική αγωγή και αθλητισμός, Βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας, Management, Κοινωνιολογία, Διοίκηση ανθρώπινου 
δυναμικού, Λογιστική, Οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, Κοινωνική ψυχολογία, Οργάνωση και διοίκηση αθλητικών 
επιχειρήσεων, Μεθοδολογία έρευνας, Οικονομία και αθλητισμός, Αθλητική ψυχολογία, Αθλητικό δίκαιο, οργάνωση και διοίκηση 
αθλητικών οργανισμών, Αθλητικό marketing, Στατιστική, ιστορία του αθλητισμού, Οργάνωση αθλητικών γεγονότων, Αγγλικά, 
Χρήση Η/Υ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες  για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr 

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr 
http://europass.eoppep.gr       https://www.eoppep.gr/ 
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