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Το Fair Coaching είναι ένα τριετές πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2020 και στοχεύει 
στην προώθηση του σεβασμού και των αξιών μεταξύ των επαγγελματιών και 
κυρίως των προπονητών και εκπαιδευτών παιδιών κάθε ηλικίας που επιδεικνύουν 
σεξιστικές, βίαιες και μεροληπτικές συμπεριφορές, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
ένα υγιές και εμπνευσμένο αθλητικό περιβάλλον για τους επαγγελματίες και τους 
νέους αθλητές.

Οι στόχοι του Fair Coaching είναι:

• Η προώθηση μιας ευρείας ευαισθητοποίησης μεταξύ των επαγγελματιών 
προπονητών και των προπονητών βάσης, των υποστηρικτών, των αθλητών και 
των οικογενειών των αθλητών σχετικά με τις άδικες και διακριτικές συμπεριφορές 
στην προπόνηση προς όλους τους αθλητές και ιδιαίτερα τις νεαρές αθλήτριες, 
καθώς είναι ο πιο θιγόμενος στόχος

• Η υποστήριξη αθλητικών συλλόγων, ομοσπονδιών, πρωταθλημάτων και 
οργανισμών μαζικού και επαγγελματικού αθλητισμού για την ανάπτυξη 
πολιτικών και ενός σχεδίου δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών 
των συμπεριφορών και την υιοθέτηση ενός δεσμευτικού ευρωπαϊκού κώδικα 
δεοντολογίας και ηθικών κατευθυντήριων γραμμών στην προπόνηση και την 
κατάρτιση

• Η ενίσχυση των δυνατοτήτων, των εργαλείων και της υποστήριξης των αθλητών, 
ιδίως των νεαρών αθλητών, ώστε να καταγγέλλουν τυχόν επεισόδια διακρίσεων, 
κακοποίησης ή βίας που εκτελούνται από προπονητές και γυμναστές

• Η Διάδοση καλών παραδειγμάτων προπόνησης και σεβασμού, καθώς και 
καθοδήγηση από ομοτίμους μεταξύ των αθλητών, επαγγελματιών και λαϊκών, για 
την αύξηση της ευαισθητοποίησης, του ακτιβισμού και της υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με το θέμα αυτό στην Ευρώπη.

Εισαγωγή
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Μη αποκλεισμός

Θετικότητα

Ενωμένοι

Πειθαρχημένοι

Τηρώντας τον Κώδικα Δεοντολογίας στην προπονητική σε κάθε αθλητική 
δραστηριότητα ενστερνίζεστε τις πεποιθήσεις του αθλήματος ότι είναι:
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1. Σεβασμός
• Επιδεικνύουμε τα μέγιστα επίπεδα σεβασμού, προστατεύοντας τα 

δικαιώματα και την αξιοπρέπεια και την αξία κάθε ατόμου ανεξάρτητα από 
το φύλο, τις ικανότητες, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το πολιτισμικό 
υπόβαθρο ή τη θρησκεία. Αποφύγετε κάθε είδους γενικεύσεις: κάθε άτομο 
είναι μοναδικό. Χρησιμοποιήστε γλώσσα χωρίς στερεότυπα. Διατηρείτε 
πάντα κατάλληλες και επαγγελματικές σχέσεις με τους παίκτες.

2. Ένταξη
• Επιδιώξτε να μεγιστοποιήσετε τη συμμετοχή και την απόλαυση όλων των 

παικτών ανεξαρτήτως ικανοτήτων- αντιμετωπίστε όλους τους παίκτες ως 
ίσους, ανεξάρτητα από το ταλέντο τους. Να θυμάστε ότι οι νεαροί παίκτες 
συμμετέχουν για ευχαρίστηση και φιλία: φροντίστε τις συναισθηματικές 
τους αντιδράσεις.

3. Να είστε προληπτικοί και προληπτικοί
• Κάντε το Fair Play τη φιλοσοφία της ζωής σας εντός και εκτός του 

αθλήματος.
• Δείξτε θετικές πράξεις αθλητικής συμπεριφοράς, αποθαρρύνοντας όλες 

τις περιπτώσεις φάουλ ή παράνομου παιχνιδιού ή πράξεις βίας τόσο, εντός 
όσο και εκτός γηπέδου. Δώστε το θετικό παράδειγμα και καταδικάστε τη 
χρήση ψυχαγωγικών φαρμάκων και φαρμάκων που βελτιώνουν την απόδοση 
και τις πρακτικές ντόπινγκ. Η χρήση τους θέτει σε κίνδυνο την υγεία των 
παικτών και είναι αντίθετη με την έννοια του ευ αγωνίζεσθαι

4. Επαγγελματική ευθύνη
• Δημιουργεί ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον και ατμόσφαιρα.
• Δείξτε ενδιαφέρον και προσοχή προς όλους τους άρρωστους και 

τραυματισμένους παίκτες. Ακολουθεί τη συμβουλή γιατρού ή/και 
φυσιοθεραπευτή, όταν καθορίζει πότε ένας τραυματισμένος παίκτης είναι 
σε θέση να επιστρέψει στο παιχνίδι. Λαμβάνει πάντα υπόψη την υγεία, την 
ασφάλεια και την ευημερία των παικτών.

5. Προσπάθεια
Διδάξτε στους παίκτες ότι η ειλικρινής προσπάθεια και το να αγωνίζονται με 
τον  καλύτερο δυνατό τρόπο είναι εξίσου σημαντικό με τη νίκη. Αυτό διεγείρει 
το μακροπρόθεσμο όραμα: κάθε στόχος είναι η συνέπεια ενός ταξιδιού.

Σημείωση: στα 
ακόλουθα δέκα 
άρθρα του Κώδικα 
Δεοντολογίας, 
η λέξη “παίκτης” 
χρησιμοποιείται για 
να περιλαμβάνει τους 
αθλητές και όλους 
τους συμμετέχοντες 
στον αθλητισμό (από το 
επίπεδο της βάσης έως 
το υψηλότερο επίπεδο) 
ανεξαρτήτως φύλου.
irrespective of gender.

Κώδικας 
δεοντολογίας
στην προπονητικήστην προπονητική
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6. Επαγγελματική ανάπτυξη

Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες μεθόδους προπονητικής- διατηρήστε ή 
βελτιώστε τις   το τρέχον επίπεδο διαπίστευσης. Δια βίου μάθηση, και συνεχής 
επαγγελματική κατάρτιση. Να είστε ταπεινοί και να βλέπετε σε κάθε παίκτη 
μια ευκαιρία για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Να ακούτε 
με ενσυναίσθηση και να δείχνετε ενδιαφέρον για τα συναισθήματα και τις 
απόψεις των παικτών σας. Εμπλέκετε τους παίκτες σας στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

7. Εμπιστευτείτε το

• Εκφράστε εμπιστοσύνη στις ικανότητες των παικτών σας
• Μάθετε στους νεαρούς παίκτες να συνειδητοποιούν ότι υπάρχει διαφορά 

μεταξύ της δραστηριότητάς τους και του επαγγελματικού επιπέδου- 
μην τους προπονείτε σαν να είναι επαγγελματίες. Βεβαιωθείτε ότι 
η προπόνησή σας αντικατοπτρίζει το επίπεδο του ανταγωνισμού που 
παίζεται.      

8. Έμπνευση

Εμπνεύστε τους παίκτες σας με λόγια και πράξεις. Κάντε τους  να  καταλάβουν 
ότι ο αθλητισμός είναι ένα μέσο μέσω του οποίου μπορούν να εκφραστούν οι 
καλύτερες αξίες του ανθρώπου

9. Γιορτάστε

Γιορτάστε τις ιστορίες επιτυχίας και δώστε τους να καταλάβουν ότι ο 
διαδικτυακός εκφοβισμός που περιλαμβάνει αρνητικά ή υποτιμητικά σχόλια, 
αναρτήσεις κατάστασης, προσωπικά μηνύματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου θεωρείται σοβαρή μορφή παρενόχλησης.

10. Ακεραιότητα 

Αποδεχτείτε ότι η ακεραιότητα του αθλήματος είναι υψίστης σημασίας, 
επομένως κανένας προπονητής, παίκτης, αξιωματούχος συλλόγου ή 
αξιωματούχος αγώνα δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ή να εμπλέκεται άμεσα ή 
έμμεσα σε τυχερά παιχνίδια με οποιονδήποτε τρόπο.
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Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται και αναμένεται:

• Να επιδεικνύουν θετικές πράξεις αθλητικής συμπεριφοράς αποθαρρύνοντας 
όλες τις περιπτώσεις άδικου ή παράνομου παιχνιδιού ή πράξεις βίας, τόσο 
εντός όσο και εκτός γηπέδου.

• Να επιδεικνύουν τα μεγαλύτερα επίπεδα σεβασμού, προστατεύοντας τα 
δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την αξία κάθε ατόμου ανεξάρτητα από 
το φύλο, τις ικανότητες/αναπηρίες, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το 
πολιτισμικό υπόβαθρο ή τη θρησκεία του.

• Να δίνουν το θετικό παράδειγμα και να καταδικάζουν τη χρήση ψυχαγωγικών 
φαρμάκων και φαρμάκων που βελτιώνουν την απόδοση και τις πρακτικές 
ντόπινγκ, η χρήση τους θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών και είναι 
αντίθετη με την έννοια του ευ αγωνίζεσθαι.

• Να γιορτάζουν τις ιστορίες “καλών ειδήσεων” και να κατανοείτε ότι ο 
διαδικτυακός εκφοβισμός, ο οποίος περιλαμβάνει αρνητικά ή υποτιμητικά 
σχόλια, αναρτήσεις κατάστασης, προσωπικά μηνύματα ή μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θεωρείται σοβαρή μορφή παρενόχλησης.

• Να αποδεχτούν ότι η ακεραιότητα του αθλήματος είναι υψίστης σημασίας, 
επομένως κανένας προπονητής, αθλητής, αξιωματούχος συλλόγου ή 
αξιωματούχος αγώνα δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ή να εμπλέκεται άμεσα 
ή έμμεσα με οποιονδήποτε τρόπο σε τυχεράπαιχνίδια. 

Οι συμμετέχοντες 
στα αθλήματα 
περιλαμβάνουν 
Αθλητές, προπονητές, 
διαιτητές, 
αξιωματούχους 
συλλόγων, εθελοντές, 
γονείς και θεατές.
spettatori/spettatrici. 

Γενικές
   αρχές
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A Επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση και βία ή επιθετική πράξη προς 
οποιοδήποτε πρόσωπο/α.

B Χρήση προσβλητικής ή άσεμνης γλώσσας προς άλλο πρόσωπο.

Γ Επίδειξη ρατσιστικής μισαλλοδοξίας, σεξιστικής και ομοφοβικής 
συμπεριφοράς μέσω της γλώσσας ή άλλης συμπεριφοράς προς ένα 
άλλο άτομο.

Δ Σχόλια ή ενέργειες οποιουδήποτε προσώπου που δυσφημούν άλλο 
πρόσωπο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θεωρούνται 
αδίκημα.

E Συμπεριφέρονται με τρόπο αντίθετο προς τον Κώδικα Δεοντολογίας 
στην Προπονητική ή/και το πνεύμα του παιχνιδιού.

Οι παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα στην Προπονητική μπορεί να 
επιφέρουν κυρώσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν

• Αποβολή ενός προπονητή σε προσωρινή ή μόνιμη βάση ή/και χρηματικά 
πρόστιμα ή/και  ποινικές κατηγορίες ή ποινές για σοβαρά αδικήματα.

• Οι ποινές αυτές είναι επιπρόσθετες σε οποιαδήποτε ποινή μπορεί να 
επιβληθεί από τα αρμόδια όργανα του αθλήματος.

Περίληψη των  
αδικημάτων
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Χωρίς αποκλεισμούς
• Ενεργοποιούμε και ενδυναμώνουμε τον καθένα να αισθάνεται ευπρόσδεκτος 

στον αθλητισμό. Απευθυνόμαστε σε νέους συμμετέχοντες.
• Προωθούμε την ισότητα ευκαιριών σε όλες τις μορφές.
• Σεβόμαστε και εξυμνούμε την ποικιλομορφία στον πολιτισμό, το φύλο, τη 

σεξουαλικότητα και το κοινωνικό υπόβαθρο.

Είμαστε θετικοί
• Η ικανότητα να βλέπουμε ευκαιρίες μπροστά στις αντιξοότητες.
• Η προθυμία να υπερασπιζόμαστε τα πιστεύω μας και να ενδυναμώνουμε 

τους άλλους να κάνουν το ίδιο.
• Η δέσμευση να σηκώνουμε το ανάστημά μας και να αναγνωριζόμαστε ως 

πρεσβευτές ενός αθλήματος.
• Η επιμονή να κάνουμε κάτι παρά το πόσο δύσκολο είναι ή πόσο καιρό 

χρειάζεται για να το πετύχουμε.

Ενωτικά
• Αναγνωρίζοντας και σεβόμενοι τις διαφορές μας στην επιδίωξη της 

επίτευξης ενός κοινού στόχου. Βάζοντας το άθλημα πάνω από τις ατομικές 
ανάγκες και την προσωπική ατζέντα. Να αποτελούμε πηγή παρακίνησης και 
υποστήριξης για τους γύρω μας.Δέσμευση σε μια κουλτούρα σεβασμού, 
ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης.

Πειθαρχημένα
• Λέμε τι πρόκειται να κάνουμε και κάνουμε αυτό που λέμε.
• Έχουμε τη δύναμη να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις, βάζοντας τα 

γεγονότα πάνω από το συναίσθημα.
• Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις πράξεις μας και τον αντίκτυπο που 

έχουν στους άλλους και στο ευρύτερο παιχνίδι.

Οι πεποιθήσεις μας/
 πως λειτουργούμε
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