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1

Ταυτότητα Υπουργείου

3

Δομές και Διαθέσιμοι Πόροι
Διοικητική δομή Υπουργείου
Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Προσωπικό
Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου & ΝΠΔΔ
(Βάσει Απογραφής Δεκ. 2020)

Σύνολο: 387

Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που εποπτεύονται
από το Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής του
Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων
φορέων

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2021)
Συνολικός Προϋπολογισμός Υπουργείου
2.248.000 ευρώ

16 Εθνικά Αθλητικά Κέντρα (ΝΠΔΔ)
4 Εποπτευόμενοι φορείς (ΝΠΙΔ)
41 Ομοσπονδίες
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2

Διατύπωση στόχων και σύνδεση με στρατηγικές επιλογές
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Διατύπωση στόχων
Σύνδεση των στόχων του Υπουργείου με τις στρατηγικές επιλογές του κυβερνητικού
προγραμματισμού
Στόχοι Υπουργείου
1. Αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων
στον αθλητισμό (2020)

Ασφάλεια στο σπίτι, στην
πόλη και στη χώρα

✔

Ενίσχυση εικόνας της
Ελλάδας στον κόσμο

Ισχυρή ανάπτυξη με
περισσότερες επενδύσεις
και νέες, καλύτερες
δουλειές

Ποιοτική, Δημόσια
Υγεία για όλους τους
Έλληνες

Σύγχρονο Κράτος λιτό και
αποτελεσματικό στην
υπηρεσία του πολίτη

Διασφάλιση
κοινωνικής συνοχής

και αλληλεγγύη

2. Υγιής αγωνιστικός και επαγγελματικός
αθλητισμός (2020)
3. Εκσυγχρονισμός, συντήρηση και αναβάθμιση
των αθλητικών εγκαταστάσεων (2020)
4. Ενίσχυση εξωστρέφειας (2020)
5. Ανάδειξη του αθλητισμού στην κοινωνία
(2020)
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2.i

Στόχος 1: Αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων στον αθλητισμό
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 1: Αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων τον αθλητισμό

Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής
Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ)

Ολοκλήρωση
(ΟΝ)

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 πλήρης και ουσιαστική της σύσταση με την συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων,
προκειμένου να ξεκινήσει να επιτελεί το έργο της.

1ο τρίμηνο 2021
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων στον αθλητισμό.
Δράση

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

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 διαφθοράς
Σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας, 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
Παρουσίαση και υλοποίηση άμεσων μέτρων, καθώς και ολοκληρωμένης καμπάνιας, με τη
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.

Υφυπουργός Αθλητισμού
Γενικός Γραμματέας

Υφυπουργός Αθλητισμού
Γενικός Γραμματέας

Υφυπουργός Αθλητισμού

Γενικός Γραμματέας

Υφυπουργός Αθλητισμού
Γενικός Γραμματέας
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Στόχου 1: Έργα ανά δράση
1.1

Καταπολέμηση του ντόπινγκ

Έργο

Πλήρης εφαρμογή του ΕΟΚΑΝ
Στελέχωση του oργανισμού με προσωπικό, πρόβλεψη έδρας και χρηματοδότηση.

Συμμόρφωση με τον κώδικα WADA 2021
Το ελληνικό αντιντόπινγκ είναι σε διαδικασία συμμόρφωσης με τους κανονισμούς που διέπουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) και το νέο πλαίσιο που θα ισχύσει από 1/1/2021
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Στόχου 1: Έργα ανά δράση
1.2

Καταπολέμηση της βίας

Έργο
Νομιμοποίηση Λεσχών Φιλάθλων
Νομοθετική ρύθμιση που θα παρέχει κίνητρα στις ΠΑΕ για την αναγνώριση των Λεσχών Φιλάθλων

Έλεγχος νομιμότητας Λεσχών Φιλάθλων
Με την ομαλή επανεκκίνηση των αθλητικών δραστηριοτήτων και την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα, αναμένεται να συνεχιστεί ο έλεγχος περί νόμιμης ή μη λειτουργίας των πλέον των 150΄λεσχών,
γραφείων και εντευκτηρίων φιλάθλων ανά την επικράτεια.
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Στόχου 1: Έργα ανά δράση
1.3

Αντιμετώπιση της διαφθοράς

Έργο

Ενεργοποίηση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ)
Η εφαρμογή της ΕΠΑΘΛΑ. όπως κυρώθηκε με τη Σύμβαση Macolin θα συμβάλλει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των χειραγωγημένων αγώνων.
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Στόχου 1: Έργα ανά δράση
1.4

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

Έργο
Κέντρο Υποστήριξης Αθλητισμού (Help Desk)
Δημιουργία υπηρεσίας στην Γ.Γ.Α, η οποία θα υποδέχεται αιτήματα και ερωτήματα αθλητών, αθλητικών φορέων και γενικότερα του κοινού, θα τα προωθεί αρμοδίως στις υπηρεσίες και εν συνεχεία θα
απαντά για την επίλυση διαδικαστικών, λειτουργικών, θεσμικών, νομικών, υπηρεσιακών και λοιπών ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Α.
Αθλητικός Συνήγορος
Θεσμός διαμεσολάβησης μεταξύ της αθλητικής οικογένειας (αθλητές, γονείς ανηλίκων αθλητών, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες, αθλητικοί φορείς κλπ) και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για
τον έγκαιρο εντοπισμό και τη δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών, που αφορούν σε απρεπή συμπεριφορά, κατάχρηση εξουσίας και φαινόμενα κακοδιοίκησης στο αθλητικό
οικοδόμημα.
Συμβουλευτική Γραμμή Υποστήριξης
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης γίνεται επεξεργασία για την ενίσχυση των ήδη υφισταμένων δομών με σκοπό την υποστήριξη και των αθλητών που υφίστανται
οποιουδήποτε είδους κακοποίηση.
Κώδικες Ακεραιότητας
Δημιουργία όπου δεν υπάρχει και πιστή τήρηση από τις αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις των δεοντολογικών αρχών και διεθνών προτύπων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών και
λοιπών φορέων του αθλητισμού. Επιπλέον, επικαιροποίηση του Πειθαρχικού Κώδικα και τήρηση στην κατεύθυνση των αρχών της ΔΟΕ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας κάθε αθλήματος.
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών
Υπό την εποπτεία του «Ζήσε Αθλητικά» και σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την ΕΟΕ και την ΕΠΕ, δημιουργούμε το Ινστιτούτο, που θα προσφέρει σεμινάρια επιμόρφωσης, με
σκοπό τη δημιουργία ενός διαρκούς επιμορφωτικού θεσμού για τα στελέχη του αθλητισμού, ώστε όσοι ασχολούνται διοικητικά με τον αθλητισμό να έχουν κατάλληλη κατάρτιση, γνώσεις στρατηγικού
σχεδιασμού και αθλητικού management κλπ
Κλιμάκιο Ελέγχου Αθλητικών Φορέων
Σύσταση ελεγκτικού μηχανισμού για τη διενέργεια ελέγχων ορθότητας των καταχωρημένων στοιχείων των αθλητικών σωματείων στο Μητρώο, αναφορικά με τη δραστηριότητα και τη σωστή
λειτουργία τους στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης.
Καμπάνια «Ο αθλητισμός στο προσκήνιο»
Μέσα από αυτήν την πρωτοποριακή καμπάνια, σε συνεργασία με όλη την αθλητική οικογένεια υλοποιούνται άμεσα ενέργειες προώθησης των ευεργετικών επιδράσεων του αθλητισμού στην κοινωνία,
όπως βιντεομηνύματα, αξιοποίηση των social media, προβολή των μέτρων που λαμβάνει το Υφυπουργείο Αθλητισμού.
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2.ii

Στόχος 2: Υγιής αγωνιστικός και επαγγελματικός αθλητισμός
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Στόχος 2: Προσδοκώμενα αποτελέσματα 2021
Στόχος 2: Υγιής αγωνιστικός και επαγγελματικός αθλητισμός

Μητρώο Αθλητικών Φορέων

Ολοκλήρωση
(ΟΝ)
3ο τρίμηνο 2021

ΠΕΛΟΠΑΣ

Ολοκλήρωση
(ΟΝ)

Πρόκειται να υπάρξει πλήρης ψηφιακή καταγραφή του συνόλου των αθλητικών φορέων και των
δραστηριοτήτων τους. Σκοπός είναι να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους
εποπτευόμενους φορείς του αθλητισμού, έτσι ώστε να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικές και
φιλικές.
Ολοκλήρωση καταγραφής αθλητικών υποδομών από τους Δήμους που ανήκουν στην ιδιοκτησία
τους.

2ο τρίμηνο 2021
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Υγιής αγωνιστικός και επαγγελματικός αθλητισμός
Δράση

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

2.1

Προαγωγή Ολυμπιακού Ιδεώδους
Στήριξη των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς
και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2021 και ανάδειξη των αξιών του
Ολυμπισμού.

Υφυπουργός Αθλητισμού

2.2

Προαγωγή αγωνιστικού και επαγγελματικού αθλητισμού
Στήριξη του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων με έμφαση στην Ολυμπιακή χρονιά
που θα έχουμε, μέσα από μηχανισμούς χρηματοδότησης και τη συλλογή και
τεκμηρίωση στοιχείων και τη διάδοση πληροφοριών επιστημονικού
ενδιαφέροντος.

Υφυπουργός Αθλητισμού

Διαφάνεια και χρηστή διακυβέρνηση
Πλήρης χαρτογράφηση και τακτοποίηση του αθλητικού τοπίου.

Υφυπουργός Αθλητισμού

2.3

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας
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Στόχου 1: 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.
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Στόχου 2: 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 για τη «Διεκδίκηση και Διεξαγωγή Μεγάλων Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού»
Η εν λόγω Επιτροπή θα εκπονήσει δράσεις για την ανάπτυξη του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στη χώρα μας, αλλά και την διεκδίκηση εμβληματικών διοργανώσεων, όπως το Ράλλυ Ακρόπολις

Αθλητικό Νομοσχέδιο σχετικά με το πλαίσιο των προπονητών
Με νομοθετική ρύθμιση θέτουμε τάξη στο καθεστώς των προπονητών που απασχολούν τα αθλητικά σωματεία

Νομοθετικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την ολιστική μελέτη για το ελληνικό ποδόσφαιρο
Με νομοθετική ρύθμιση θέτουμε σε εφαρμογή όσα προβλέπει η Ολιστική Μελέτη που συντάχθηκε από FIFA/UEFA κατόπιν του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη με τον Πρωθυπουργό.

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
Με νόμο ρυθμίζουμε την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις επικρατούσες συνθήκες στο αθλητικό τοπίο.
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Στόχου 2: Έργα ανά δράση
2.3

Διαφάνεια, αξιοκρατία και χρηστή διακυβέρνηση

Έργο
Ολοκλήρωση μητρώου αθλητικών φορέων
Πλήρης ψηφιακή καταγραφή του συνόλου των αθλητικών φορέων και των δραστηριοτήτων τους, το οποίο θα φιλοξενείται στη διαδικτυακή πύλη gov.gr

Εφαρμογή προγράμματος αξιολόγησης Ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ»
Προκειμένου να επιτευχθεί απόλυτη διαφάνεια στον τομέα της χρηματοδότησης των Ομοσπονδιών, προχωράμε στην καθιέρωση του καινοτόμου προγράμματος Χίλων, με την επιχορήγηση των
αθλητικών Ομοσπονδιών, βασισμένη σε μετρήσιμα στοιχεία.
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.

Ηλεκτρονική ψηφοφορία στους αθλητικούς φορείς
Με νομοθετική ρύθμιση δίνουμε την εναλλακτική δυνατότητα στους αθλητικούς φορείς, εφόσον το επιθυμούν, να συγκαλούν Γενικές Συνελεύσεις και να διεξάγουν εκλογές με ηλεκτρονική
ψηφοφορία, κάνοντας χρήση ασφαλέστατων και αδιάβλητων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.
Ψηφιακή Βίβλος 2020-2025
Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του αθλητισμού και της συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας δημιουργούμε επιπλέον ένα
πλέγμα Μητρώων.
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2.iii

Στόχος 3: Εκσυγχρονισμός, συντήρηση και αναβάθμιση των
αθλητικών εγκαταστάσεων
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Στόχος 3: Προσδοκώμενα αποτελέσματα 2021
Στόχος 3: Εκσυγχρονισμός, συντήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων

Ενεργειακές αναβαθμίσεις αθλητικών
εγκαταστάσεων

4

Η χώρα διαθέτει αθλητικές υποδομές που αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα και υψηλά κόστη
λειτουργίας και συντήρησης. Η ενεργειακή τους αναβάθμιση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό τους,
αλλά και σε σημαντική εξοικονόμηση του κόστους λειτουργίας τους.

3ο τρίμηνο 2021
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Εκσυγχρονισμός, συντήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων
Δράση

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

3.1

3.2

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

• Υφυπουργός Αθλητισμού
• Γενικός Γραμματέας

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.

• Υφυπουργός Αθλητισμού
• Γενικός Γραμματέας

Αθλητισμού

Αθλητισμού
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Στόχου 3: Έργα ανά δράση
3.1

Αξιοποίηση ΟΑΚΑ

Έργο
Ανάπτυξη του masterplan αξιοποίησης.
Σε συνεργασία με την εταιρεία DIMAND, παρουσιάσαμε το σχέδιο για την αξιοποίηση του ΟΑΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογούμε τη συντήρηση του στεγάστρου Καλατράβα, αλλά και την
κατασκευή του μεγαλύτερου Κέντρου Υγρού Στίβου στην Ευρώπη, το οποίο υλοποιείται ήδη.

Ολυμπιακό Μουσείο
Δημιουργία Μουσείου Αθλητισμού και Ολυμπιονικών, που θα αφηγείται την ολυμπιακή ιστορία της χώρας μας και σύνδεσή του με πεζογέφυρα.

Σπίτι του Χάντμπολ
Κατασκευάζεται άμεσα, γήπεδο διεθνών προδιαγραφών, που θα μπορεί να φιλοξενεί και τις εθνικές ομάδες, αλλά και να φιλοξενεί διεθνούς εμβέλειας διοργανώσεις

Σπίτι των Αθλητικών Ομοσπονδιών
Σχεδιάζουμε, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα την κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου, μεγάλου κτηρίου, εντός του ΟΑΚΑ, το οποίο θα στεγάσει πλήρως όλες τις αθλητικές Ομοσπονδίες
της χώρας μας.
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Στόχου 3: Έργα ανά δράση
3.2

Αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Έργο
Πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για την ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
Η ενεργειακή τους αναβάθμιση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό τους, αλλά και σε σημαντική εξοικονόμηση του κόστους λειτουργίας τους
Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων
Εναρμονίζουμε τις εγκαταστάσεις με τις προδιαγραφές ασφαλείας, προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ και περίφραξής τους, ώστε να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας
Κατασκευή Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
Προγραμματίζουμε την ολοκλήρωση των μελετών εντός του έτους για το πρώτο αθλητικό κέντρο για ΑμεΑ στην Ελλάδα
Σχέδιο ανάπλασης των εγκαταστάσεων του ΣΕΦ
Δρομολογούμε άμεσες ενέργειες για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την πλήρη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα
Δρομολογούμε άμεσες ενέργειες για την πλήρη αναβάθμιση της εγκατάστασης του Σκοπευτηρίου.
Ολυμπιακό Χωριό
Θέτουμε ξανά σε λειτουργία την ιστορική εγκατάσταση του Ολυμπιακού Χωριού, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει πολλά αθλήματα.
Σπίτι του Κλειστού Στίβου και Βόλεϊ Παιανίας
Ενεργοποιούμε μετά από χρόνια μια σπουδαία αθλητική εγκατάσταση, αποκαθιστώντας τις φθορές που υπέστη και δίνοντάς της την αίγλη που της αρμόζει, προς όφελος της αθλητικής οικογένειας.
Αξιοποίηση του Καυτανζογλείου Σταδίου από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Με νομοθετική διάταξη δίνουμε τη δυνατότητα, χρηματοδότησης από ΑΑΕ παρεμβάσεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο με τη δυνατότητα συμψηφισμού του κόστους των
παρεμβάσεων με τα μισθώματα χρήσης των εγκαταστάσεων.
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2.iv

Στόχος 4: Ενίσχυση εξωστρέφειας
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Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 4: Ενίσχυση εξωστρέφειας

3
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.

3ο τρίμηνο 2021

2

Οι υποψηφιότητες και η συμμετοχή σε διεθνή όργανα εκπροσώπων της χώρας μας αναβαθμίζει την
εικόνα και τη συμμετοχή της στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Συμμετοχή σε διεθνή όργανα

4ο τρίμηνο 2021
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Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4: Ενίσχυση εξωστρέφειας
Δράση

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

4.1

4.2

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

• Υφυπουργός Αθλητισμού
• Γενικός Γραμματέας

Συμμετοχή σε διεθνή όργανα
Προχωράμε σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς φορείς στον χώρο του αθλητισμού, όπως ο
WADA στο πεδίο του αντιντόπινγκ και η FIA στο πεδίο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με
αποτέλεσμα τη διεκδίκηση του Rally Acropolis και συνεχίζουμε δυναμικά.

• Υφυπουργός Αθλητισμού
• Γενικός Γραμματέας

Αθλητισμού

Αθλητισμού
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Στόχου 4: 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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Στόχου 4: Έργα ανά δράση
4.2

Συμμετοχή σε διεθνή όργανα

Έργο

Πραγματοποίηση διεθνών συναντήσεων
Η συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις επί τη αφορμή και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον αθλητισμό, θα αναβαθμίσει το κύρος του ελληνικού αθλητισμού
και θα προσφέρει νέες καλές πρακτικές.
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2.v

Στόχος 5: Ανάδειξη του αθλητισμού στην κοινωνία

30

Στόχος 5: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 5: Ανάδειξη του αθλητισμού στην κοινωνία

Προώθηση των αξιών του αθλητισμού
Καμπάνια «Το σχολείο του Αθλητισμού»
από το «Ζήσε Αθλητικά»

100%
2ο τρίμηνο 2021

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και επισκέψεις σε σχολεία όπου θα μιλούν για τις αξίες
του αθλητισμού με έναν δομημένο τρόπο διακεκριμένοι αθλητές. Θα συντονίζει το «Ζήσε
Αθλητικά» σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.
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Στόχος 5: Δράσεις
Στόχος 5: Ανάδειξη του αθλητισμού στην κοινωνία
Δράση

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

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.

• Υφυπουργός Αθλητισμού
• Γενικός Γραμματέας
Αθλητισμού
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Στόχου 5: Έργα ανά δράση
5.1

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

Έργο
Σχέδιο Νόμου για τον Εναλλακτικό, Εργασιακό, Πνευματικό Αθλητισμό και τα esports
Με την οριοθέτηση, τη νομοθετική πρόβλεψη και την ψηφιακή οργάνωση των εναλλακτικών και πνευματικών αθλημάτων, καθώς και τις νομοθετικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του εργασιακού
αθλητισμού, πρόκειται να συμβάλλουμε στην προώθηση των αθλημάτων στην κοινωνία.
Ψηφιακή Αθλητική Κάρτα
Στη φάση μετάβασης του αθλητισμού στην ψηφιακή εποχή, θα δημιουργηθεί η «Ψηφιακή Αθλητική Κάρτα». Μέσω αυτής, ο χρήστης θα συμμετέχει από το κινητό του σε εικονικά αθλητικά γεγονότα και
θα έχει εικόνα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τη δυνατότητα χρήσης αυτών

Προγράμματα Άθλησης για Όλους
Τα ΠΑγΟ αποσκοπούν να προσελκύσουν τους πολίτες στις αθλητικές δραστηριότητες, ώστε να ενταχθεί ο αθλητισμός στην καθημερινότητά τους.

Be Active
Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού» αποσκοπεί στην προώθηση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη αυτής της
συμμετοχής.
Start to talk
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπάσε τη σιωπή», που υλοποιούμε σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, υλοποιούμε μια σειρά ενεργειών για την ανάδειξη του αθλητισμού στα παιδιά και τους
εφήβους και την προστασία τους από φαινόμενα κακοποίησης.
Απελευθέρωση μεταγραφών ερασιτεχνών αθλητών άνω των 18 ετών
Με νομοθετική διάταξη κάθε ερασιτέχνης αθλητής δύναται να επιλέξει το σωματείο όπου θα συνεχίσει την καριέρα του, μετά την ενηλικίωσή του, ενώ προβλέπει την καταβολή τροφείων σε περίπτωση
μεταπήδησης από ερασιτεχνική σε επαγγελματική ομάδα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα προστατευθούν τα δικαιώματα και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των αθλητών.
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