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1

Ταυτότητα Υπουργείου

3

Βασικές πληροφορίες Υφυπουργείου
Διοικητική δομή Υφυπουργείου
Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που
εποπτεύονται από το Υφυπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο
διαχείρισής του

Προσωπικό
Συνολικός αριθμός προσωπικού Υπουργείου
(Βάσει απογραφής Οκτωβρίου 2021)

7.453

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2022)

Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων
φορέων
Εθνικά Αθλητικά Κέντρα (ΝΠΔΔ)

Τακτικός Προϋπολογισμός (σε χιλ. €)

Εποπτευόμενοι φορείς (ΝΠΙΔ)
Αθλητικές Ομοσπονδίες
417.553
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2

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές

5

Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού
Προγραμματισμού
Στόχοι Υφυπουργείου
1. Αντιμετώπιση παραβατικών

φαινομένων στον αθλητισμό

Ασφάλεια στο σπίτι, στην
πόλη και στη χώρα

Ενίσχυση εικόνας της
Ελλάδας στον κόσμο

✔

✔

Ισχυρή ανάπτυξη με
περισσότερες επενδύσεις και
νέες, καλύτερες δουλειές

Σύγχρονο Κράτος λιτό και
αποτελεσματικό στην
υπηρεσία του πολίτη

✔

2. Υγιής αγωνιστικός και
επαγγελματικός αθλητισμός

✔

3. Εκσυγχρονισμός, συντήρηση
και αναβάθμιση των αθλητικών
εγκαταστάσεων

✔

✔

4. Ενίσχυση της εξωστρέφειας

✔

✔

5. Ανάδειξη του αθλητισμού στην
κοινωνία

Ποιοτική, Δημόσια Υγεία
για όλους τους Έλληνες

✔
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2.i

Στόχος 1. Αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων στον αθλητισμό

Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 1: Αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων στον αθλητισμό

Διεκπεραιωθείσες αναφορές μέσω
της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ)

5
4ο τρίμηνο 2022

Η εφαρμογή της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), η οποία
προβλέπεται στη σύμβαση Macolin, αποσκοπεί στην προστασία του αθλητισμού από την
κάθε μορφή χειραγώγησης. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν πιο άμεση και αποτελεσματική
επεξεργασία των υποβληθεισών αναφορών με την συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων,
προκειμένου να ξεκινήσει να επιτελεί το έργο της.
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων στον αθλητισμό

Δράση

1.1

Καταπολέμηση του ντόπινγκ
Οργάνωση του φορέα, εντοπισμός παραβάσεων και επιβολή ποινών για τον περιορισμό τους.

1.2

Καταπολέμηση της βίας
Εντοπισμός και λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των περιστατικών βίας που έχουν
αθλητικό υπόβαθρο.

1.3

Αντιμετώπιση της διαφθοράς
Συνεργασία των αρμοδίων φορέων για τον εντοπισμό και τον περιορισμό των χειραγωγημένων
αγώνων και την επιμόρφωση της αθλητικής οικογένειας γύρω από το φαινόμενο αυτό.

1.4

Αντιμετώπιση της κακοδιαχείρισης και της κακοποίησης στον αθλητισμό με την
παρουσίαση και την υλοποίηση άμεσων μέτρων
Συνεργασία των αρμοδίων φορέων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση
συμβάντων κακοδιαχείρισης κακοποίησης στον χώρο του αθλητισμού και την επιμόρφωση της
αθλητικής οικογένειας γύρω από το φαινόμενο αυτό.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)
Υφυπουργός Αθλητισμού
Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού
Υφυπουργός Αθλητισμού
Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού
Υφυπουργός Αθλητισμού
Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού

Υφυπουργός Αθλητισμού
Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.1

Καταπολέμηση του ντόπινγκ

Έργο
Πλήρης λειτουργία του ΕΟΚΑΝ
Ο ΕΟΚΑΝ λειτουργεί ως ανεξάρτητο ΝΠΙΔ προκειμένου να επιτελέσει αποτελεσματικά τον ρόλο του στην καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.2

Καταπολέμηση της βίας

Έργο
Έλεγχος νομιμότητας Λεσχών Φιλάθλων
Συνέχιση ελέγχου περί νόμιμης ή μη λειτουργίας των λεσχών, γραφείων και εντευκτηρίων φιλάθλων ανά την επικράτεια.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.3

Αντιμετώπιση της διαφθοράς

Έργο
Πλήρης λειτουργία της ΕΠΑΘΛΑ
Επεξεργασία υποβληθεισών αναφορών ύποπτων προς χειραγώγηση αγώνων, αξιολόγησή τους και παρεπόμενες συνέπειες.
Καμπάνια κατά της χειραγώγησης
Δημιουργία καμπάνιας με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των χειραγωγημένων αγώνων και την ενημέρωσή της για το κυβερνητικό
έργο στον τομέα αυτό.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.4

Αντιμετώπιση της κακοδιαχείρισης και της κακοποίησης στον αθλητισμό με την υλοποίηση άμεσων μέτρων

Έργο
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών.
Κλιμάκιο Ελέγχου Αθλητικών Φορέων
Όργανο εντός της Γ.Γ.Α που διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στους αθλητικούς φορείς για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων του.
Κώδικες Ακεραιότητας
Τήρηση από τις αθλητικές Ομοσπονδίες των επικαιροποιημένων Κωδίκων Ακεραιότητας με βάση τα πρότυπα της ΔΟΕ.
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2.ii

Στόχος 2. Υγιής αγωνιστικός και επαγγελματικός αθλητισμός

14

Στόχος 2: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 2: Υγιής αγωνιστικός και επαγγελματικός αθλητισμός

Μητρώο Προπονητών

ΟΝ

Πλήρης λειτουργία του Μητρώου για την έναρξη της καταγραφής σε αυτό των προπονητών των
νομίμων ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων όλων των αθλημάτων.

2ο τρίμηνο 2022

Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών

ΟΝ
1ο τρίμηνο 2022

Λειτουργική ετοιμότητα του φορέα, με σκοπό την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των
επιστημών του αθλητισμού, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, τη συλλογή, την τεκμηρίωση
και τη διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα,
καθώς και την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση αθλητικών θεμάτων.
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Υγιής αγωνιστικός και επαγγελματικός αθλητισμός

Δράση

2.1

2.2

2.3

Προαγωγή Ολυμπιακού Ιδεώδους
Ανάδειξη των ολυμπιακών αξιών και προώθηση του ολυμπισμού στην κοινωνία.
Προαγωγή αγωνιστικού και επαγγελματικού αθλητισμού
Στήριξη του αθλητισμού, μέσα από μηχανισμούς χρηματοδότησης και μέσα από τη συλλογή και
τεκμηρίωση στοιχείων και τη διάδοση πληροφοριών επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Διαφάνεια και χρηστή διακυβέρνηση
Πλήρης ψηφιακή χαρτογράφηση, με σκοπό την τακτοποίηση του αθλητικού τοπίου.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός
/ Ειδικός Γραμματέας)
Υφυπουργός Αθλητισμού
Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού
Υφυπουργός Αθλητισμού
Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού
Υφυπουργός Αθλητισμού
Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού

16

Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.1

Προαγωγή Ολυμπιακού Ιδεώδους

Έργο
Επιτροπή «Ζήσε Αθλητικά»
Συνέχιση των δράσεων των Ολυμπιονικών και των πρωταθλητών για τη διάδοση των αξιών του αθλητισμού και του Ολυμπισμού στην κοινωνία.
(Εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία).
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.2

Προαγωγή αγωνιστικού και επαγγελματικού αθλητισμού

Έργο
Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του φορέα προκειμένου να επιτελέσει τον αθλητικό και κοινωνικό σκοπό του.
Οργανωτική Επιτροπή Ποδηλασίας
Η εν λόγω Επιτροπή θα εκπονήσει δράσεις για την προώθηση της ποδηλασίας στην κοινωνία, αλλά και για την υλοποίηση διοργανώσεων, όπως ο Ποδηλατικός Γύρος
της Ελλάδας.
Χρηματοδότηση αθλητικών φορέων από τη φορολογία επί των κερδών των στοιχηματικών παιγνίων.
Καταβολή χρηματοδότησης έπειτα από την εκκαθάριση των εσόδων που θα προκύψουν από την φορολόγηση επί των κερδών στα δελτία των τυχερών παιγνίων.
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.3

Διαφάνεια, αξιοκρατία και χρηστή διακυβέρνηση

Έργο
Μητρώο Προπονητών
Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης του αθλητικού τοπίου και της επικράτησης συνθηκών διαφάνειας και νομιμότητας, με το εν λόγω μητρώο καταγράφεται το σύνολο των
προπονητών όλων των αθλημάτων.
Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών υποδομών «ΠΕΛΟΠΑΣ»
Καταγραφή του συνόλου των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε Δήμους, Περιφέρειες, Ομοσπονδίες και ιδιώτες για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους και την
ανάπτυξη των αθλημάτων.
Επικαιροποίηση εφαρμογής προγράμματος αξιολόγησης Ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ»
Σε συνεργασία με τις αθλητικές Ομοσπονδίες προβαίνουμε σε λειτουργικές τροποποιήσεις, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότησή τους, βασισμένη
σε μετρήσιμα στοιχεία.
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2.iii

Στόχος 3. Εκσυγχρονισμός, συντήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών
εγκαταστάσεων
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Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 3: Εκσυγχρονισμός, συντήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων

Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο

ΟΝ

Δρομολόγηση των διαδικασιών για τη δημοπράτηση και κατασκευή του πρώτου
Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου στην Ελλάδα.

4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Εκσυγχρονισμός, συντήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων

Δράση

3.1

Αξιοποίηση Ο.Α.Κ.Α.
Έργα συντήρησης και εκσυγχρονισμού, εξωστρεφείς ενέργειες και χρήση των υποδομών για την
προσέλκυση επενδύσεων και επιπλέον εσόδων.

3.2

Αξιοποίηση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
Εκσυγχρονισμός του συνόλου των αθλητικών εγκαταστάσεων με την προσβασιμότητα των αθλητικών
εγκαταστάσεων και την κατασκευή δομών για ΑμεΑ, την προώθηση των απαιτούμενων κριτηρίων για
την αδειοδότησή τους, αλλά και την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός
/ Ειδικός Γραμματέας)
Υφυπουργός Αθλητισμού
Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού
Υφυπουργός Αθλητισμού
Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
3.1

Αξιοποίηση Ο.Α.Κ.Α.

Έργο
Υλοποίηση του masterplan αναβάθμισης, αξιοποίησης και εκσυγχρονισμού του Ο.Α.Κ.Α.
Σε συνέχεια της παρουσίασης του masterplan, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την εκπόνηση του έργου, που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
3.2

Αξιοποίηση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων

Έργο
Κατασκευή Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
Η πρώτη αθλητική εγκατάσταση, η οποία θα εξυπηρετεί αποκλειστικά αθλητές ΑμεΑ.
Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα
Δρομολογούμε άμεσες ενέργειες για την πλήρη αναβάθμιση της εγκατάστασης του Σκοπευτηρίου.
Ολυμπιακό Χωριό
Αναβαθμίζουμε την ιστορική εγκατάσταση του Ολυμπιακού Χωριού, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει πολλά αθλήματα.
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2.iv

Στόχος 4. Ενίσχυση εξωστρέφειας
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Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 4: Ενίσχυση εξωστρέφειας

2
Μνημόνια συνεργασίας

Η σύναψη ρητών συμφωνιών συνεργασίας με χώρες του εξωτερικού ενισχύει την αξιοπιστία
της χώρας στο διεθνές στερέωμα και συμβάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων και την τόνωση
των διακρατικών μας συνεργασιών και στον τομέα του αθλητισμού.

4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4: Ενίσχυση εξωστρέφειας

Δράση

4.1

Υλοποίηση εξωστρεφών δράσεων
Επιδιώκουμε το άνοιγμα του ελληνικού αθλητισμού στο εξωτερικό, μέσα από διεθνείς συνεργασίες
και την προσέλκυση διεθνών διοργανώσεων.

4.2

Συμμετοχή σε διεθνή όργανα
Κοινές δράσεις με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης για την εκπόνηση ενιαίας στρατηγικής γύρω από
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βίας, χειραγώγησης αγώνων και ενίσχυσης του ερασιτεχνικού
αθλητισμού.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)
Υφυπουργός Αθλητισμού
Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού
Υφυπουργός Αθλητισμού
Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
4.1

Υλοποίηση εξωστρεφών δράσεων

Έργο
Διεκδίκηση διεθνών διοργανώσεων
Η προσέλκυση διεθνών αθλητικών διοργανώσεων στη χώρα μας θα αναβαθμίσουν το κύρος του ελληνικού αθλητισμού, θα αποφέρουν έσοδα και θα ενισχύσουν τον
αθλητικό τουρισμό.
Σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας
Η σύναψη ρητών συμφωνιών συνεργασίας με χώρες του εξωτερικού ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας στο διεθνές στερέωμα και συμβάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων
και την τόνωση των διακρατικών μας συνεργασιών και στον τομέα του αθλητισμού.
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
4.2

Συμμετοχή σε διεθνή όργανα

Έργο
Πραγματοποίηση διεθνών συναντήσεων
Η συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις θα αναβαθμίσει το κύρος του ελληνικού αθλητισμού και θα εισάγει νέες καλές πρακτικές στο αθλητικό μας
οικοσύστημα.
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2.v

Στόχος 5. Ανάδειξη του αθλητισμού στην κοινωνία

30

Στόχος 5: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 5: Ανάδειξη του αθλητισμού στην κοινωνία

Προγράμματα Άθλησης για Όλους

ΟΝ
4ο τρίμηνο 2022

Μητρώο Εθελοντών

ΟΝ

Μέσα από τη θεσμική αναδιάρθρωση του πλαισίου των ΠΑγΟ σκοπός είναι και η δημιουργία
ενός συστήματος, μέσω του οποίου θα προκύψουν μετρήσιμα στοιχεία για την
αποτελεσματικότητα και την επίδραση του προγράμματος στους Δήμους της χώρας.

Η λειτουργία του Μητρώου Εθελοντών θα πετύχει για πρώτη φορά την επίσημη καταχώρηση
των εθελοντών που επιθυμούν να συνδράμουν σε αθλητικές διοργανώσεις.

4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 5: Δράσεις
Στόχος 5: Ανάδειξη του αθλητισμού στην κοινωνία

Δράση

5.1

Προώθηση του αθλητισμού στο γενικό πληθυσμό, με έμφαση στα παιδιά και τους εφήβους.
Ανάδειξη των χαρακτηριστικών και της ωφέλειας του αθλητισμού στην καθημερινότητα των πολιτών,
μέσα από την εκπόνηση προγραμμάτων και την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)
Υφυπουργός Αθλητισμού
Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
5.1

Προώθηση του αθλητισμού στο γενικό πληθυσμό, με έμφαση στα παιδιά και τους εφήβους

Έργο
Μητρώο Εθελοντών
Η λειτουργία του Μητρώου Εθελοντών θα πετύχει για πρώτη φορά την επίσημη καταχώρηση των εθελοντών που επιθυμούν να συνδράμουν σε αθλητικές
διοργανώσεις.
Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού (esports)
Μετά την επίσημη και θεσμική αναγνώριση του ηλεκτρονικού αθλητισμού με νόμο, σειρά έχει η σύσταση της Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Αθλητισμού, με τη συμμετοχή
ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και σωματείων του ΑΚ που καλλιεργούν τα esports.
Επιβραβεύσεις αθλητών
Ανασυγκρότηση του νομοθετικού πλαισίου για τα κριτήρια της μοριοδότησης των αθλητών που πέτυχαν διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις.
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3

Διατύπωση Οριζόντιων Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Οριζόντιων Στόχων με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού
Προγραμματισμού
Ενίσχυση εικόνας της
Ελλάδας στον κόσμο

Ποιοτική, Δημόσια Υγεία για
όλους τους Έλληνες

Σύγχρονο Κράτος λιτό και
αποτελεσματικό στην υπηρεσία
του πολίτη

ΣΤΟΧΟΣ I: Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία(ΑμεΑ)

✔

✔

✔

Στόχος ΙΙ: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής
κακοποίησης των Παιδιών

✔

✔

✔

Οριζόντιοι Στόχοι Υπουργείου
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Στόχος Ι: Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ΑμεΑσυμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο
I.1

Δράση: Πολιτικές του Υφυπουργείου Αθλητισμού για την προαγωγή της ισότητας των ΑμεΑ

Έργο

Ι.1.1

Μητρώο Προπονητών για αθλήματα ΑμεΑ
Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης του αθλητικού τοπίου και της επικράτησης συνθηκών διαφάνειας και νομιμότητας, με το εν λόγω μητρώο
καταγράφεται το σύνολο των προπονητών και των αθλημάτων ΑμεΑ.

Ι.1.2

Προσβασιμότητα ΑμεΑ
Διευρύνεται σε κάθε στάδιο υλοποίησης της οριζόντιας δράσης τις δυνατότητες χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, από
ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και στοχευμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για σχολικά κτήρια, μονάδες υγείας, χώρους
πολιτισμού και αθλητισμού και δομές κοινωνικής πρόνοιας.
Τέλος, διευρύνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων για την εξασφάλιση/ βελτίωση της προσβασιμότητας των αθλητικών
εγκαταστάσεων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ι.1.3

Κάρτα Φιλάθλου ΑμεΑ
Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου της κάρτας φιλάθλου ΑμεΑ.
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Στόχος II: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των Παιδιών
– συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο
IΙ.1

Δράση: Πολιτικές του Υφυπουργείου Αθλητισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

Έργο

ΙΙ.1.1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Παραβίαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Φαινομενολογία και το Πλαίσιο Παιδικής Προστασίας»
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους υπαλλήλους και στα στελέχη των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών, των Εθνικών
Αθλητικών Κέντρων και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και έχει ως κύριο σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την
ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αρμόδιων στελεχών και επαγγελματιών σχετικά με θέματα παιδικής προστασίας υπό το
γενικότερο πρίσμα του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των παιδιών στη χώρα μας.

ΙΙ.1.2

Μνημόνια Συνεργασίας με υποστηρικτικούς φορείς
Η πολιτική αφορά στην ανάπτυξη συνεργειών και δράσεων με στόχο, εκτός των άλλων, την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων
κάθε μορφής βίας.

ΙΙ.1.3

Αποστολή υποστηρικτικού και ενημερωτικού υλικού προγράμματος Start to talk στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Παροχή πληροφοριών και συνδέσμων με πηγές και στοιχεία που αποσκοπούν στην υποστήριξη του προγράμματος μέσω των κοινωνικών
δικτύων.
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