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Περίληψη 

 

       Το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί βασικό πυλώνα εξευρωπαϊσμού σε τομείς όπως 

είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός. Στην τρέχουσα μελέτη 

διερευνήθηκε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό. Βασικός στόχος 

της παρούσας εργασίας είναι το κατά πόσο ήταν εφικτή η υλοποίηση του 

συγκεκριμένου προγράμματος στον τομέα του αθλητισμού στην Ελλάδα, σε υποεθνικό 

επίπεδο, την περίοδο 2014-2020. Η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε ήταν 

ποιοτική έρευνα, με ανάλυση κειμένων και συνεντεύξεων. Συμπερασματικά, 

διαπιστώθηκαν οι δυσκολίες υλοποίησης του υπάρχοντος προγράμματος. Τέλος, από 

τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτουν προτάσεις για την επόμενη επταετία, 2021-

2027, ώστε η εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+ για τον αθλητισμό να ενταχθεί 

όλο και περισσότερο στην ατζέντα της ελληνικής πολιτικής σε υποεθνικό επίπεδο.     

 

Λέξεις κλειδιά: εξευρωπαϊσμός, ευρωπαϊκή διάσταση, Λευκή Βίβλος, Erasmus+, 

αθλητική πολιτική, υποεθνικό επίπεδο, Ελλάδα   

 

Abstract 

 

       The Erasmus+ program is a key pillar of Europeanization in areas such as 

education, training, youth and sport. The current study examined the European Union's 

policy on sport. The main objective of this study is whether it was possible to implement 

this program in the field of sports in Greece, at a sub-national level, in the period 2014-

2020. The method used was qualitative research, with analysis of texts and interviews. 

In conclusion, the difficulties of implementing the existing program were identified. 

Finally, the results of the study provide proposals for the next seven years, 2021-2027, 

so that the implementation of the Erasmus+ program for sports is increasingly included 

in the agenda of Greek politics at sub-national level. 

 

Key words: europeanization, european dimension, White Paper, Erasmus+, sports 

policy, subnational level, Greece   
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 

1.1. Η σημασία του θέματος 

 

       Ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των 

ανθρώπων. Συνεπώς, βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην ευρωπαϊκή ατζέντα με συνεχείς 

προσπάθειες εξέλιξης της συγκεκριμένης πολιτικής στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο 

Ευρωπαϊκός Χάρτης Αθλητισμού (1992) του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέδειξε τη 

σημασία της πρόσβασης στον αθλητισμό για τους ευρωπαίους πολίτες κι έφερε τον 

αθλητισμό στην ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη. Ο εξευρωπαϊσμός της αθλητικής 

πολιτικής παίζει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των επιλογών και των δράσεων στην 

αθλητική πολιτική, σε υποεθνικό, εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, αποτελεί 

την κύρια διάσταση για την προώθηση πρωτοβουλιών, συστάσεων και διαδικασιών 

χάραξης πολιτικής της ΕΕ, με σκοπό να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση του 

αθλητισμού. 

       Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντικές πτυχές που αναπτύσσονται μέσω του 

αθλητισμού, όπως η κοινωνική, η οικονομική και η πολιτιστική αποτελούν εφαλτήριο 

για τη δημιουργία καθώς και τη διατήρηση μίας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Οι 

συγκεκριμένες πτυχές σε συνάρτηση με αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες αποτελούν βασικούς στόχους της ΕΕ για την όσο το δυνατόν καλύτερη 

συνοχή των ευρωπαίων πολιτών. Η Συνθήκη της Λισαβόνας (2009) αποτελεί σημείο 

σταθμό στον αθλητισμό, αφού τα θεσμικά όργανα είναι σε θέση να αναπτύξουν δράσεις 

με ειδικό κονδύλι από τον προϋπολογισμό. Στο άρθρο 165, επισημαίνεται ότι η ΕΕ 

συντείνει στην προώθηση των ευρωπαϊκών αθλητικών θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψιν 

την ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού, τις δομές που βασίζονται στην εθελοντική 

δραστηριότητα καθώς και την κοινωνική και εκπαιδευτική λειτουργία. 

       Το πρόγραμμα, το οποίο επιλέχθηκε τελικά ως μέσο για τη διευκόλυνση της 

ανάπτυξης μίας ευρωπαϊκής αθλητικής πολιτικής, είναι το Erasmus+. Ο βασικός 

στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του 

αθλητισμού, και ιδίως του μαζικού αθλητισμού, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας 

της ΕΕ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διήρκεσε από το 2014 έως το 2020, στο πλαίσιο 

της πολυετούς οικονομικής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με σκοπό την ανάπτυξη 

θέσεων εργασίας, κοινωνικής ισότητας και ένταξης. 
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       Δεδομένης της δυναμικής που έχει αναπτύξει το πρόγραμμα Erasmus+ στον 

ευρωπαϊκό χώρο, στο πλαίσιο της αθλητικής πολιτικής, αποτελεί ένα μοναδικά 

ελκυστικό όσο και επίκαιρο πεδίο έρευνας. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιθυμεί 

να εντρυφήσει στο κατά πόσο υλοποιείται το πρόγραμμα Erasmus+ στην Ελλάδα, 

σχετικά με τον αθλητισμό, σε υποεθνικό επίπεδο. Παράλληλα, θα εξεταστούν 

ενδελεχώς τα στοιχεία και οι φορείς που κρίνονται απαραίτητα και λαμβάνουν χώρα 

στη συγκεκριμένη προσπάθεια, με σκοπό να επισημανθούν συμπεράσματα μετά το 

πέρας της εφαρμογής του προγράμματος. Καθώς η καθορισμένη προσέγγιση δεν 

απαντάται εκτενώς στη βιβλιογραφία, στόχος είναι να εισαχθεί το συγκεκριμένο θέμα 

στην επιστημονική κοινότητα της συμβολής ή μη του Erasmus+ στην ελληνική 

αθλητική πολιτική.      

 

1.2. Ερευνητικό ερώτημα και υποθέσεις εργασίας 

 

       Ο εξευρωπαϊσμός συνιστά μία «αμφίδρομη διαδικασία (two way process)» 

ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο (Graziano & Vink, 2013). Η έννοια του 

εξευρωπαϊσμού βρίσκει εφαρμογή και στο υποεθνικό επίπεδο (Barbehon, 2016; 

Huggins, 2017). Κατά το Huggins (2018), ο εξευρωπαϊσμός θεωρείται εγγενώς ένα 

φαινόμενο το οποίο μπορεί να έχει τάση από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή, από το 

ευρωπαϊκό προς το εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, στη βιβλιογραφία προσεγγίζεται ως 

φαινόμενο που μπορεί να έχει κατεύθυνση από το ευρωπαϊκό προς το εθνικό επίπεδο 

(«από πάνω προς τα κάτω», «top-down») και αντίστροφα («από κάτω προς τα πάνω», 

«bottom-up»), αλλά και που μπορεί να αφορά τη μεταφορά πολιτικής («cross-load») 

«από τη μία εθνική αρένα στην άλλη» (Dobric-Jambrovic & Maresic, 2020).  

 

       Στην τρέχουσα εργασία τίθεται το παρακάτω ερευνητικό ερώτημα: 

 

«Επηρέασε ο εξευρωπαϊσμός της αθλητικής πολιτικής την ελληνική αθλητική 

πολιτική σε υποεθνικό επίπεδο; Εφόσον το Erasmus+ είναι το κύριο εργαλείο 

εξευρωπαϊσμού με ποιον τρόπο υλοποιείται στο υποεθνικό επίπεδο στην Ελλάδα;» 

 

       Πιο συγκεκριμένα, ερευνάται κατά πόσο είναι εφικτό και διαχειρίσιμο η Ελληνική 

Πολιτεία να ενστερνίζεται τις αθλητικές πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες εξασφαλίζουν την 

ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού, σε υποεθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα Erasmus+ 
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χρηματοδοτεί συμπράξεις μεταξύ αθλητικών συλλόγων, μη κερδοσκοπικές αθλητικές 

εκδηλώσεις και την έρευνα για τη χάραξη καλύτερων πολιτικών. Το θέμα 

προσεγγίζεται από την οπτική των συμμετεχόντων, είτε των δημόσιων είτε των 

ιδιωτικών φορέων. Παράλληλα, η έρευνα επικεντρώνεται στην εφαρμογή του 

προγράμματος Erasmus+ στον τομέα του αθλητισμού την περίοδο 2014-2020. 

          

       Διατυπώνονται οι παρακάτω υποθέσεις εργασίας, τις οποίες καλούμαστε να 

επαληθεύσουμε. 

 

Υποθέσεις εργασίας 

 

Υπόθεση 1η  

Ο εξευρωπαϊσμός δεν επηρέασε την ελληνική αθλητική πολιτική σε υποεθνικό 

επίπεδο. 

 

Υπόθεση 2η  

Το Erasmus+ την περίοδο 2014-2020 είναι το βασικό πρόγραμμα για την υλοποίηση 

της ελληνικής πολιτικής στον τομέα του αθλητισμού σε υποεθνικό επίπεδο. 

 

Υπόθεση 3η  

Η ελλιπής ενημέρωση σε συνάρτηση με τη διοικητική «αδυναμία» των αρμόδιων 

φορέων παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+ 

στον αθλητισμό την περίοδο 2014-2020.  

 

1.3. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

       Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο αθλητισμός αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες 

δραστηριότητες ψυχαγωγίας των ευρωπαίων πολιτών, ένα κοινό πολιτιστικό στοιχείο 

των σύγχρονων κοινωνιών καθώς και ένα βασικό κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο 

(Kisser & Bauer, 2012). Επιπρόσθετα, κατά τους ίδιους συγγραφείς, παίζει σημαντικό 

ρόλο στην εκπαίδευση, στην κοινωνικοποίηση, στην αναψυχή, στη βελτίωση της 

υγείας, στην απόκτηση ευεξίας και στην ενίσχυση του τουρισμού. Ο αθλητισμός είναι 

πιθανόν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ένας ξεχωριστός τομέας πολιτικής όπου, συνήθως, 

εκπροσωπείται στις εθνικές κυβερνήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς ή γραμματείς 
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του αθλητισμού (European Parliament, 2012). Παράλληλα, ο αθλητισμός 

αντιπροσωπεύει το 3,65% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (European 

Parliament, 2012). 

       Η αθλητική βιβλιογραφία εστίασε για αρκετό διάστημα στην κοινωνική, 

εκπαιδευτική, πολιτιστική και οικονομική επίδραση στα κράτη μέλη της ΕΕ ενώ 

ταυτόχρονα επικεντρώθηκε και στα πολλαπλά κέρδη του αθλητισμού στον τομέα της 

υγείας (Geeraert, 2015). Αξίζει να σημειωθεί, πως κατά τη μελέτη των ακαδημαϊκών 

ευρωπαϊκών εγγράφων για την αθλητική πολιτική της ΕΕ διαπιστώθηκε ο διττός της 

χαρακτήρας (Yilmaz, 2018). Κατά τον ίδιο συγγραφέα, αφενός, η ΕΕ επιδιώκει 

ρυθμιστικούς στόχους που υποστηρίζονται από τη δέσμευσή της για τα νομικά θεμέλια 

της ενιαίας αγοράς ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στη διόρθωση των αποτυχιών της αγοράς 

των αθλητικών θεσμικών οργάνων. Αφετέρου, κυριαρχούν οι πολιτικοί στόχοι οι 

οποίοι αποσκοπούν στην προστασία και στην προώθηση χαρακτηριστικών του 

αθλητισμού όπως οι κοινωνικοπολιτικές αξίες και οι οργανωτικές πτυχές με σκοπό την 

ενίσχυση του κοινωνικού του ρόλου στην Ευρώπη (Yilmaz, 2018). Ακόμη, οι μελέτες 

υποστηρίζουν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή 

διάσταση του αθλητισμού σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους αθλητικούς 

οργανισμούς καθώς και τους πολίτες με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση μίας 

ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνοχής (Oikonomou et al., 2018). 

       Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται το θεωρητικό πλαίσιο του εξευρωπαϊσμού 

με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο εφικτή είναι η εφαρμογή του στην αθλητική 

πολιτική της Ελλάδας, σε υποεθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Ladrech (1994), ως 

εξευρωπαϊσμός ορίζεται: «η σταδιακή διαδικασία επαναπροσανατολισμού της 

κατεύθυνσης και του σχήματος της πολιτικής στο βαθμό, που η πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η οικονομική δυναμική, αποτελούν μέρος της 

οργανωτικής λογικής, της εθνικής πολιτικής και της χάραξης πολιτικής» (Sipahioglou, 

2017). Επιπλέον, κατά τον Flockhart (2010), ο εξευρωπαϊσμός βασίζεται σε μία 

ιστορική, κοινωνιολογική προοπτική καθώς και μία πρόταση για την οποία οι αιτιώδεις 

σχέσεις καλό είναι να εξηγούνται με βάση τον Κοινωνικό Κονστρουκτιβισμό. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τη λογική της καταλληλότητας, ο εξευρωπαϊσμός μπορεί να 

προκληθεί από την κοινωνική μάθηση (Schimmelfenning, 2012). 

       Επιπρόσθετα, η μελέτη του εξευρωπαϊσμού περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στον 

αντίκτυπο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διακυβέρνησης σχετικά με τα κράτη μέλη 

της ΕΕ (Schimmelfenning, 2012). Σύμφωνα με τη Borzel (2010), ο εξευρωπαϊσμός 
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θεωρείται η εμφάνιση νέων κανόνων και πρακτικών όπου τα κράτη μέλη είναι 

αναγκαίο να ενσωματώσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές στις εγχώριες δομές τους. Η 

Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ) θεωρείται το καλύτερο παράδειγμα της 

στρατηγικής του «οριζόντιου εξευρωπαϊσμού», αλλά αυτό που καθίσταται σαφές από 

τη βιβλιογραφία είναι ότι σχετικά με τις πιέσεις προσαρμογής καλό είναι ό,τι 

παρατηρείται να διεξάγεται πέρα από τους «υπερβολικά ιεραρχικούς και κάθετους» 

μηχανισμούς (Bulmer, 2007). Η συγκεκριμένη μέθοδος αναπτύσσεται και στον τομέα 

του αθλητισμού, που ανήκει στις υποστηρικτικές/συντονιστικές αρμοδιότητες της ΕΕ.  

       Σχετικά με τον εξευρωπαϊσμό στην πολιτική του αθλητισμού, στην περίπτωση της 

Ελλάδας, παρατηρείται πως δε διεξήχθησαν έρευνες/μελέτες, ιδίως την τελευταία 

πενταετία, έτσι ώστε να αναλυθούν ενδελεχώς τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 

πολιτικής σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Παρολαυτά, αξίζει να αναφερθούν οι 

λιγοστές μελέτες που διενεργήθηκαν. Αρχικά, οι Sakka & Chatzigianni (2012), 

πραγματοποίησαν έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση του εσωτερικού αντίκτυπου της ΕΕ 

στην πτυχή της ελληνικής αθλητικής πολιτικής, η οποία επικεντρώθηκε στην 

κοινωνική διάσταση του αθλητισμού. Σύμφωνα με τις συγγραφείς, η μελέτη αποσκοπεί 

στην εξέταση της συμμόρφωσης των ελληνικών αρχών με γνώμονα τις πρωτοβουλίες 

της ΕΕ, όπως συνίσταται στη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό, υπό το πρίσμα της 

υλοποίησης της Συνθήκης της Λισαβόνας. 

       Αξίζει να σημειωθεί πως ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ικανός να 

διαδραματίσει ιδιαίτερα αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση του αθλητισμού (Teixeira 

& Ribeiro, 2016). Κατά τους ίδιους συγγραφείς, σε κάθε σύγχρονη χώρα υπάρχει 

συνεργασία μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης καθώς και των δημοτικών και τοπικών 

αρχών για την προώθηση της αθλητικής πολιτικής έτσι ώστε οι πολίτες να 

επωφεληθούν από τα θετικά χαρακτηριστικά της. Επίσης, ο θεμελιώδης στόχος είναι η 

αύξηση των συμμετεχόντων στις αθλητικές δραστηριότητες σε υποεθνικό επίπεδο 

(Hoye & Cuskelly, 2007). Παρολαυτά, στην Ελλάδα, η ανάπτυξη του αθλητισμού 

μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν και θεωρείται πολύ σημαντική, δεν έχει μελετηθεί 

ενδελεχώς (Gdonteli & Kipreos, 2018). 

       Εν κατακλείδι, παρατηρείται ότι δεν υπάρχει μία ικανοποιητική βάση στη 

βιβλιογραφία σχετικά με την αρτιότερη προσέγγιση του θέματος. Συνεπώς, η παρούσα 

εργασία έχει ως στόχο να εισαγάγει στην επιστημονική κοινότητα την ανάλυση και τη 

μελέτη του προγράμματος Erasmus+ για τον αθλητισμό στην Ελλάδα καθώς και στο 

κατά πόσο εφικτή είναι η υλοποίησή του σε υποεθνικό επίπεδο. 
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1.4. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

       Η επιστημονική μεθοδολογία αποτελεί ένα εργαλείο θεμελιώδους σημασίας για τη 

γνώση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία ενός επιστημονικού 

εγγράφου, μίας διατριβής ή ολοκλήρωσης ενός πανεπιστημιακού μαθήματος (Queiros 

et al., 2017). Κατά τους ίδιους συγγραφείς, περιλαμβάνει τη μελέτη μεθόδων ή μέσων 

τα οποία είναι αναγκαία για την επεξεργασία του επιστημονικού έργου. Επιπρόσθετα, 

σύμφωνα με το Flanagan (2013), η επιστημονική μέθοδος είναι το πιο κυρίαρχο 

εργαλείο με σκοπό το άτομο να ανακαλύψει νέες αλήθειες για τον κόσμο, να 

εξερευνήσει νέες θεωρίες καθώς και να παρουσιάσει τα εμπειρικά δεδομένα. Συνεπώς, 

κατά τον ίδιο μελετητή, η επιστημονική έρευνα αποτελεί μία διαδικασία εκτέλεσης 

συστηματικών και εντατικών ερευνών, με στόχο την ανακάλυψη και ερμηνεία των 

γεγονότων που εισάγονται σε μία συγκεκριμένη πραγματικότητα. 

       Σχετικά με την προσέγγισή της, η επιστημονική έρευνα διαχωρίζεται σε ποιοτική 

και ποσοτική (Queiros et al., 2017). Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί η 

ποιοτική μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων. Κατά τους Harper & McCunn (2017), 

η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι ευρέως διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια. Ο όρος 

ποιοτική έρευνα αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα φιλοσοφιών, προσεγγίσεων και 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να αποκτήσουν μία βαθιά κατανόηση ή επεξήγηση 

των αντιλήψεων των ανθρώπων (Vass et al., 2017). Οι μελετητές έχουν αναγνωρίσει 

ότι η ποιοτική έρευνα αποτελεί σημαντικό σύνδεσμο στην «αλυσίδα αξίας» της 

έρευνας: στο σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά στάδια για 

την κατανόηση ενός φαινομένου (Sodhi & Tang, 2013). 

 

       Ο Πίνακας 1 δείχνει τις διαφορές μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. 

 

 

(Queiros et al., 2017) 



19 

 

       Στην τρέχουσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η μελέτη περίπτωσης (case study) ως 

μέθοδος έρευνας. Μία μελέτη περίπτωσης μπορεί να οριστεί ως μία αναλυτική μελέτη 

για ένα άτομο, μία ομάδα ατόμων ή μία μονάδα, η οποία αποσκοπεί στη γενίκευση 

πολλών μονάδων (Gustafsson, 2017). Επιπρόσθετα, μία μελέτη περίπτωσης 

περιγράφεται ως μία εντατική, συστηματική διερεύνηση ενός ατόμου, μίας ομάδας ή 

κοινότητας καθώς και οποιασδήποτε άλλης ενότητας στην οποία ο ερευνητής εξετάζει 

ενδελεχώς δεδομένα που σχετίζονται με διάφορες μεταβλητές (Heale & Twycross, 

2018). Επίσης, σύμφωνα με τη Jabbarova (2020), συχνά περιλαμβάνει δεδομένα υπό 

τη μορφή γραφημάτων, εγγράφων, συνεντεύξεων ή πινάκων τα οποία είναι πιθανώς να 

είναι χρήσιμα για τον εντοπισμό του προβλήματος και την επίλυσή του.       

       Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθούν τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής 

μεθόδου. Πιο συγκεκριμένα, η ποιοτική μέθοδος χρησιμοποιείται για να απαντηθούν 

ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία των συμμετεχόντων (Hammarberg et al., 2016). 

Κατά τους ίδιους συγγραφείς, τα δεδομένα που προκύπτουν δεν επιδέχονται 

καταμέτρηση, ωστόσο, περιλαμβάνουν τη συστηματική συλλογή, οργάνωση, 

περιγραφή και ερμηνεία κειμένων καθώς και λεκτικών ή οπτικών δεδομένων. 

Παράλληλα, οι Queiros et al. (2017), τονίζουν την εμβάθυνση της κατανόησης ενός 

δεδομένου προβλήματος καθώς και την ανάλυση των διάφορων διαστάσεων από τον 

ερευνητή. Σύμφωνα με τους Jonhson & O’Brien (2016), η ποιοτική μέθοδος προτιμάται 

σε περίπτωση ανάπτυξης μίας νέας θεωρίας, αξιολόγηση μίας ιδέας ή εξερεύνησης ενός 

άγνωστου φαινομένου. Επίσης, είναι ικανή να παρέχει ενδελεχή και λεπτομερή 

περιγραφή καθώς και λεπτή κατανόηση μίας έννοιας σε αντίθεση με τη σχέση, «αιτίας 

και αποτελέσματος» (Jonhson & O’Brien, 2016). 

       Οι ποιοτικές ερευνητικές τεχνικές περιλαμβάνουν, α) «μικρές ομάδες 

συζητήσεων» για τη διερεύνηση πεποιθήσεων, στάσεων και εννοιών της κανονιστικής 

συμπεριφοράς, β) «ημι-δομημένες συνεντεύξεις» για την αναζήτηση απόψεων σε ένα 

επικεντρωμένο θέμα, γ) «σε βάθος συνεντεύξεις» για την κατανόηση μίας κατάστασης, 

εμπειρίας ή γεγονότος από προσωπική άποψη και δ) «ανάλυση κειμένων και 

εγγράφων», όπως κυβερνητικές εκθέσεις, άρθρα πολυμέσων, ιστότοποι ή ημερολόγια 

με σκοπό τη διάχυση της γνώσης (Hammarberg et al., 2016). Επίσης, αξίζει να 

αναφερθεί ότι η συλλογή δεδομένων χρησιμοποιώντας ποιοτικές μεθόδους είναι μία 

πολύπλευρη διαδικασία με τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: α) ο σκοπός είναι μία 

όσο το δυνατόν πλουσιότερη περιγραφή του πραγματικού πλαισίου της έρευνας, β) η 

συλλογή δεδομένων δεν είναι προκαθορισμένη, γ) χρησιμοποιούνται πολλαπλές 
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μέθοδοι συλλογής πληροφοριών και δ) τα δεδομένα δεν είναι αντικειμενικά 

(Παπαϊωάννου κ.α., 2007). 

       Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία χρησιμοποιούνται οι ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις, ως εργαλείο μελέτης περίπτωσης, για την επεξεργασία και ανάλυση των 

δεδομένων. Η καθορισμένη μορφή ανήκει στο είδος των τυποποιημένων συνεντεύξεων 

(Παπαϊωάννου κ.α., 2007). Η ημι-δομημένη συνέντευξη είναι ένας τύπος συνέντευξης 

ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία συλλογής δεδομένων (Dadzie et 

al., 2018). Για να πραγματοποιηθεί η συνέντευξη απαιτείται ως ερευνητικό όργανο το 

ερωτηματολόγιο με σκοπό την καλλιέργεια της άσκησης συλλογής δεδομένων 

(McGuirk & O’Neil, 2016). 

       Η παραγωγή ενός άρτια σχεδιασμένου ερωτηματολογίου για  ποιοτική έρευνα 

περιλαμβάνει αρκετή σκέψη και προετοιμασία, αποτελεσματικές οργανωτικές 

στρατηγικές, κριτική σκέψη και προβληματισμό (De Vaus, 2014). Το στάδιο του 

σχεδιασμού αποτελεί κριτήριο της δεξιότητας του ερευνητή καθώς διασφαλίζει την 

αξία των δεδομένων που συλλέγονται (McGuirk & O’Neil, 2016). Παράλληλα, κατά 

τους ίδιους συγγραφείς, το περιεχόμενο ενός ερωτηματολογίου είναι αναγκαίο να 

σχετίζεται τόσο με το ερευνητικό ερώτημα όσο και με την κριτική στάση του εκάστοτε 

ερευνητή με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της σαφήνειας των ερευνητικών στόχων. 

       Δημιουργείται μία γενική δομή όπου τα κυρίως θέματα καθώς και οι 

υποκατηγορίες είναι έτοιμα εκ των προτέρων (Pathak & Intratat, 2012). Κατά τους 

Guest et al. (2012), στη συγκεκριμένη προσέγγιση οι ερωτήσεις είναι «κάπως» 

δομημένες, ωστόσο, οι συμμετέχοντες διαθέτουν την ελευθερία να εισαγάγουν νέες 

ιδέες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Αυτό συμβαίνει διότι περιλαμβάνει τη χρήση 

ερωτήσεων «ανοικτού τύπου» ή θέματα τα οποία σχεδιάστηκαν πριν τη συλλογή 

δεδομένων, επιτρέποντας στο συνεντευξιαζόμενο δημιουργικότητα και ευελιξία (Guest 

et al., 2012). Κατά τους Kvale & Brinkmann (2009), αυτό θα μπορούσε να είναι ένα 

ισχυρό επιχείρημα όπου η ημι-δομημένη συνέντευξη θεωρείται μία από τις πιο 

αποτελεσματικές και βολικές μεθόδους συλλογής ποιοτικών επιστημονικών 

δεδομένων. 

       Οι βασικές μέθοδοι για τη διεξαγωγή ημι-δομημένων συνεντεύξεων 

περιλαμβάνουν συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

τηλεδιάσκεψη ή συνομιλία μέσω τηλεφώνου (Denzin & Lincoln, 2011). Επιπλέον, η 

επιλογή της προσέγγισης εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες όπως την τοποθεσία, 

το φόρτο εργασίας, τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων και την εγγύτητα σε 
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προηγούμενα έγγραφα για παραπομπές (Opdenakker, 2006). Σύμφωνα με τον Buckley 

(2012), οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας έναν 

οδηγό συνέντευξης με βάση μία εκτεταμένη επισκόπηση της σχετικής έρευνας. Επίσης, 

είναι ικανές να παράγουν πλούσια και λεπτομερή σύνολα δεδομένων σε σύντομο 

χρονικό διάστημα (Fallon, 2008). Κατά το Galletta (2012), ένα ακόμη πλεονέκτημα 

θεωρείται η αμοιβαιότητα μεταξύ του ερευνητή και του συνεντευξιαζόμενου 

επιτρέποντας στον ερευνητή να αυτοσχεδιάσει βάσει των απαντήσεων που θα λάβει. 

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί πως η συνέντευξη μέσα από τον ισχύων τύπο μοιάζει 

με μία «ροή συνομιλίας» (Choak, 2012). 

       Η παρούσα εργασία αποτελείται από το θεωρητικό και το ερευνητικό κομμάτι. Πιο 

συγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος αναπτύσσεται στα κεφάλαια 2, 3, 4 και 5, ενώ το 

ερευνητικό μέρος αναλύεται στα κεφάλαια 6 και 7. Η επιστημονική μέθοδος, που θα 

ακολουθηθεί, κυμαίνεται τόσο σε επίπεδο βιβλιογραφικής επισκόπησης καθώς και 

αρχειακής έρευνας υλικού της ΕΕ όσο και σε ποιοτικό επίπεδο σχετικά με το 

ερευνητικό κομμάτι. Επιπρόσθετα, μέσω του προγράμματος Erasmus+ για τον 

αθλητισμό, η προσέγγιση του εξευρωπαϊσμού διεξάγεται με γόνιμο και ενδελεχή τρόπο 

για την πραγματοποίησή του σε υποεθνικό επίπεδο. 

       Στην τρέχουσα έρευνα συμμετείχαν τρεις (3) φορείς. Πιο συγκεκριμένα, ο ένας (1) 

φορέας είναι ιδιωτικός και οι υπόλοιποι δύο (2) είναι δημόσιοι. Ο ιδιωτικός φορέας 

είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων (ΠΟΠΚΣ) ενώ 

οι δημόσιοι φορείς είναι ο Δήμος Παλλήνης και ο Δήμος Βριλησσίων. Η επιλογή των 

συμμετεχόντων έγινε με βάση τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς κατά την περίοδο 

διεξαγωγής της έρευνας. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα διαθέσιμο εθελοντικό δείγμα. 

       Επίσης, στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, 

συγκεκριμένα μία μελέτη περίπτωσης, μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Πιο 

αναλυτικά, το ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτέλεσε το ερευνητικό εργαλείο της 

συγκεκριμένης μελέτης, βασίστηκε στο πλαίσιο του εξευρωπαϊσμού και απαρτίζεται 

από τρία μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει εννέα (9) εισαγωγικές ερωτήσεις σχετικά με 

την υπάρχουσα αθλητική πολιτική των φορέων που εξετάστηκαν. Το δεύτερο 

εμπεριέχει εννέα (9) ερωτήσεις όσον αφορά στο πρόγραμμα Erasmus+ στον αθλητισμό 

την περίοδο 2014-2020 σε γενικό πλαίσιο. Το τρίτο και τελευταίο μέρος ενέχει 

δεκατέσσερις (14) ερωτήσεις σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ 

στον αθλητισμό την περίοδο 2014-2020 από τους συγκεκριμένους φορείς. 
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       Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν για κάθε φορέα ξεχωριστά 

ενώ ταυτόχρονα αξίζει να σημειωθεί πως οι ερωτήσεις ήταν σε έντυπη μορφή και οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης. Οι συνεντευξιαζόμενοι ενημερώθηκαν 

για τον σκοπό και τη χρησιμότητα της έρευνας καθώς και για το πώς θα αξιοποιηθούν 

τα δεδομένα. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τη διάρκεια των συνεντεύξεων καθώς και 

για τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων. Επιπρόσθετα, διαβεβαιώθηκαν για τον 

ανώνυμο και εμπιστευτικό χαρακτήρα των απαντήσεων. Τέλος, οι συνεντευξιαζόμενοι 

ενημερώθηκαν ότι θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από την έρευνα οποιαδήποτε 

στιγμή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

       Συνεπώς, αφού τους δόθηκαν προφορικά οι παραπάνω οδηγίες και διευκρινήσεις 

και ταυτόχρονα υπέγραψαν το έντυπο συναίνεσης, πραγματοποιήθηκαν οι 

συνεντεύξεις διάρκειας εικοσιπέντε (25) περίπου λεπτών η καθεμία. Επιπλέον, με την 

άδεια των συμμετεχόντων οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν. Μετά το πέρας των 

συνεντεύξεων, διεξήχθη ποιοτική ανάλυση των δεδομένων σχετικά με την υλοποίηση 

του Erasmus+ για τον αθλητισμό στην Ελλάδα σε υποεθνικό επίπεδο, όπως 

παρουσιάζονται στο ερευνητικό μέρος της τρέχουσας εργασίας.      

          

1.5. Περίληψη ανά κεφάλαιο 

 

       Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η εισαγωγή στο θέμα καθώς και 

παρουσιάζεται η σημασία του. Εν συνεχεία, τίθεται το ερευνητικό ερώτημα και 

διατυπώνονται οι υποθέσεις της εργασίας. Έπεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, μέσα 

από την οποία εντοπίζεται το κενό που καλείται να καλύψει η παρούσα μελέτη. Στη 

συνέχεια υπογραμμίζεται η μεθοδολογία της έρευνας προκειμένου να απαντηθεί το 

ερευνητικό ερώτημα και οι υποθέσεις της εργασίας. 

       Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η θεωρία του εξευρωπαϊσμού σχετικά με την 

εφαρμογή της αθλητικής πολιτικής στην ΕΕ. Αρχικά, στην παράγραφο 2.1 

περιγράφεται, λεπτομερώς, η έννοια του εξευρωπαϊσμού. Επίσης, στην παράγραφο 2.2 

τονίζεται η ιδιαίτερη σημασία του αθλητισμού σε οικονομικό, κοινωνικό και 

πολιτιστικό επίπεδο σχετικά με την ισχύουσα πολιτική. 

       Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι εξελίξεις σε επίπεδο χάραξης πολιτικής στον 

αθλητισμό. Αρχικά, μελετάται η πολιτική του αθλητισμού πριν τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στον «Ευρωπαϊκό Χάρτη 

Αθλητισμού» καθώς και στο «νόμο Bosman» ο οποίος αποτέλεσε ορόσημο στο νέο 
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νομικό πλαίσιο της συγκεκριμένης πολιτικής (παράγραφος 3.1). Στην παράγραφο 3.2 

αναλύεται η Λευκή Βίβλος (2007) σε συνάρτηση με το σχέδιο «Pierre de Coubertin» 

καθώς και επισημαίνονται οι τρεις διαστάσεις του αθλητισμού για την υλοποίηση της 

ευρωπαϊκής πολιτικής, α) η οικονομική, β) η κοινωνική και γ) η πολιτιστική.  Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται ο ρόλος της Συνθήκης της Λισαβόνας στη συγκεκριμένη 

πολιτική όπου αποτελεί θεμέλιο λίθο σχετικά με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ 

(παράγραφος 3.3). 

     Στο τέταρτο κεφάλαιο προσεγγίζεται η ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού όπου 

μέσα από αθλητικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγικά προγράμματα οι ευρωπαίοι πολίτες 

επιδιώκεται να αποκτήσουν ευρωπαϊκή ταυτότητα, η οποία είναι ένας από τους κύριους 

στόχους της ΕΕ (παράγραφος 4.1). Όσον αφορά την παράγραφο 4.2, αναλύεται 

λεπτομερώς το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους», το οποίο εισήγαγε τους πολίτες 

ανεξαρτήτου ηλικίας και κοινωνικού status στο μαζικό αθλητισμό. 

       Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο επιλέχθηκε 

ως εφαλτήριο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μίας ευρωπαϊκής αθλητικής πολιτικής 

(παράγραφος 5.1). Εν συνεχεία, αναπτύχθηκε ενδελεχώς η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Αθλητισμού και η πολύπλευρη σημασία της από το 2015 που διεξήχθη πρώτη φορά 

έως τη σημερινή εποχή (παράγραφος 5.2). Στην παράγραφο 5.3 τονίζεται ο ρόλος του 

αθλητισμού σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Παράλληλα, αναπτύσσονται 

πτυχές όπως η κοινωνική ή η ψυχαγωγική στην προσπάθεια ένταξης των 

συγκεκριμένων ατόμων στο νέο περιβάλλον. Όσον αφορά την Τρίτη Ηλικία, η 

ευρωπαϊκή αθλητική πολιτική επισημαίνει το σημαίνοντα ρόλο των σωματικών 

δραστηριοτήτων στη βελτίωση της υγείας και της λειτουργικότητας (παράγραφος 5.4). 

Ακόμη, τα θεσμικά όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζουν τη 

σημασία του αθλητικού τουρισμού και στο κατά πόσο συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

οικονομίας των κρατών καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των 

πολιτών (παράγραφος 5.5). 

       Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρεται η διεκπεραίωση του προγράμματος Erasmus+ στον 

αθλητισμό στην Ελλάδα, την περίοδο 2014-2020. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 

παράγραφο 6.1 αναλύεται ενδελεχώς το πρόγραμμα το οποίο ερευνήθηκε στην 

τρέχουσα εργασία και παρουσιάστηκε ως μελέτη περίπτωσης.  

       Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα της στατιστικής έρευνας, η 

οποία πραγματοποιήθηκε μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Το υπάρχον δείγμα 

αποτελείτο από τρεις φορείς, δύο δημόσιους οι οποίοι δεν εφάρμοσαν το πρόγραμμα 
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Erasmus+ στον αθλητισμό και έναν ιδιωτικό ο οποίος το ολοκλήρωσε. Στη συνέχεια, 

επισημανθήκαν, μέσα από τις περιγραφές των συνεντευξιαζόμενων, όλα τα στοιχεία τα 

οποία ήταν απαραίτητα στη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, σχετικά με την 

υλοποίηση του προγράμματος σε υποεθνικό επίπεδο.  

       Εν κατακλείδι, παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας σε 

συνάρτηση με τους πιθανούς περιορισμούς καθώς και τις προτάσεις για μελλοντική 

διερεύνηση.        

 

Αναστοχασμός 

 

       Στο παραπάνω κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή στο υπάρχον θέμα καθώς 

και υπογραμμίστηκε η σημασία του. Στη συνέχεια διατυπώθηκε το ερευνητικό 

ερώτημα σε συνδυασμό με τις υποθέσεις εργασίας ενώ παράλληλα διεξήχθη η 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας, από την οποία διακρίνεται το κενό, όπου η παρούσα 

διπλωματική εργασία φιλοδοξεί να καλύψει επιχειρώντας μία πρώτη προσέγγιση. 

Επίσης, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε με σκοπό να 

απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα. Εν κατακλείδι, αναφέρθηκε η περίληψη ανά 

κεφάλαιο. 
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Α’ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Κεφάλαιο 2: Εξευρωπαϊσμός 

 

2.1. Η έννοια του εξευρωπαϊσμού  

 

       Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας βασίστηκε πάνω στη θεωρία του 

εξευρωπαϊσμού με εφαρμογή στον τομέα του αθλητισμού (Sakka & Chatzigianni, 

2012). Κατά τους Brand et al. (2013), ο εξευρωπαϊσμός καθίσταται όλο και πιο 

δημοφιλές αντικείμενο μελέτης από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Σε αυτόν 

αποδίδονται πολλές έννοιες και μία σειρά διαδικασιών (Dobric-Jambrovic & Maresic, 

2020). Σύμφωνα με τον Ladrech (1994) ως εξευρωπαϊσμός ορίζεται: «η σταδιακή 

διαδικασία επαναπροσανατολισμού της κατεύθυνσης και του σχήματος της πολιτικής 

στο βαθμό, που η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η οικονομική δυναμική, 

αποτελούν μέρος της οργανωτικής λογικής, της εθνικής πολιτικής και της χάραξης 

πολιτικής» (Sipahioglou, 2017). 

       Παράλληλα, κατά τον Kaliber (2013), ενώ περιγράφει μία πιο επίσημη και τεχνική 

διαδικασία προσαρμογής, ο εξευρωπαϊσμός υφίσταται ως ένα πλαίσιο από το οποίο 

ποικίλες ιδέες, κανόνες και αξίες μπορούν να εξαχθούν καθώς και να χρησιμοποιηθούν 

σε υποεθνικές, εθνικές και υπερεθνικές πολιτικές. Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, το 

επίπεδο του εξευρωπαϊσμού, που σημαίνει τον τρόπο, την ερμηνεία και την 

εκπροσώπησή του από διαφορετικούς παράγοντες αποσαφηνίζουν από κοινού τον 

ορισμό του. Οι Aydin-Duzgit & Kaliber (2016), τονίζουν πως αυτοί οι εγχώριοι 

παράγοντες δεν είναι μόνο πολιτικοί συντελεστές αλλά και δημοσιογράφοι, 

διανοούμενοι και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών. 

       Πρώιμα παραδείγματα εξευρωπαϊσμού στη βιβλιογραφία όριζαν τη σχέση μεταξύ 

εθνικού και ευρωπαϊκού, την οποία μόνο τα κράτη μέλη καθόριζαν (Wodka, 2015). 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, η δεκαετία του 2000 έφερε μία νέα ιδέα του 

εξευρωπαϊσμού, που περιελάμβανε όχι μόνο κράτη μέλη και υποψήφιες χώρες αλλά 

επίσης και τρίτες χώρες. Επιπρόσθετα, με τη διεύρυνση της ΕΕ προς τα ανατολικά, η 

έννοια του εγχώριου άλλαξε, με απόρροια τον ορισμό του εξευρωπαϊσμού που επίσης 

άλλαξε: «ως μία διαδικασία κατασκευής, διάχυσης και θεσμοποίησης των επίσημων 

και άτυπων κανόνων, διαδικασιών, παραδειγμάτων πολιτικής, στυλ και κοινών 

πεποιθήσεων και κανόνων που ορίζονται και ενοποιούνται για πρώτη φορά στη λήψη 
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αποφάσεων της ΕΕ και στη συνέχεια ενσωματώνονται στη λογική των εσωτερικών 

διαλέξεων, ταυτοτήτων, πολιτικών δομών και δημόσιων πολιτικών σε εθνικό επίπεδο» 

(Alpan, 2014). 

       Παράλληλα, κατά τον Radaelli (2003), ο εξευρωπαϊσμός ορίζεται ως: «μία 

διαδικασία, α) διαμόρφωσης, β) διάχυσης και γ) θεσμοποίησης τυπικών και άτυπων 

κανόνων, μεθόδων, παραδειγμάτων πολιτικής, στυλ, «τρόπων δράσης», κοινών 

πεποιθήσεων και προτύπων, που αρχικά καθορίζονται και παγιώνονται στο πλαίσιο 

των ευρωπαϊκών διαδικασιών πολιτικής και στη συνέχεια ενσωματώνονται στη λογική 

της δημόσιας συζήτησης, των πολιτικών δομών και των δημόσιων πολιτικών στο 

εθνικό επίπεδο». Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ορισμό, η πολιτική/θεσμική ικανότητα 

για την πραγματοποίηση αλλαγών τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και των κρατών ή 

των υποεθνικών οντοτήτων είναι πολύ σημαντική. 

       Ο συγκεκριμένος ορισμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στην ανάλυση της πολιτικής 

του αθλητισμού, καθώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν περιορισμένη ισχύ, όπως 

λόγου χάρη στην κοινωνική του διάσταση, με απόρροια να βασίζονται σε ήπιους 

μηχανισμούς στην προσπάθεια να επηρεάσουν την αλλαγή (Sakka & Chatzigiannis, 

2012). Ένα παράδειγμα, κατά τους ίδιους συγγραφείς, είναι η προώθηση 

πρωτοβουλιών, συστάσεων και διαδικασιών χάραξης πολιτικής της ΕΕ, προκειμένου 

να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. 

       Κατά τους Borzel & Risse (2003) και τους Featherstone & Radaelli (2003), ο 

εξευρωπαϊσμός αναφέρεται στις εσωτερικές συνέπειες της διαδικασίας της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης σχετικά με την εσωτερική πολιτική, τους πολιτικούς και τις πολιτικές 

των κρατών μελών της ΕΕ. Σύμφωνα με το Sipahioglu (2017), ο εξευρωπαϊσμός είναι 

ικανός να επιτευχθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, να είναι ολοκληρωμένος 

με βάση τις επίσημες αποφάσεις των πολιτικών της ΕΕ καθώς και της προσαρμογής 

του από εθνικές πολιτικές και δεύτερον, μέσω αυξημένων κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των Ευρωπαίων παραγόντων και των εθνικών φορέων.  

       Όσον αφορά το δεύτερο τρόπο είναι ένας πιο εποικοδομητικός τρόπος της 

διαδικασίας του εξευρωπαϊσμού, με την έννοια ότι συντείνει στην υιοθέτηση νορμών 

και κανόνων μετά από αλληλοδιάδραση μεταξύ ομότιμων, κάτι που εννοείται και στα 

ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Erasmus+. Σχετικά με το αποτέλεσμα του 

εξευρωπαϊσμού, ο Bordel (2003), διακρίνει πέντε βαθμούς εσωτερικής αλλαγής: την 

αδράνεια, την περικοπή, την απορρόφηση, την στέγαση και το μετασχηματισμό. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην απορρόφηση τα κράτη μέλη ενσωματώνουν τις ευρωπαϊκές 
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απαιτήσεις στα εσωτερικά τους θεσμικά όργανα και πολιτικές χωρίς ουσιαστικές 

τροποποιήσεις των υπαρχουσών δομών. Κατά τον Φερώνα (2014), οι ευρωπαϊκές 

διαδικασίες πολιτικής περιλαμβάνουν, α) την υιοθέτηση νομοθεσίας ή δεσμευτικών 

αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ – κάθετοι μηχανισμοί (hard law) και β) μη δεσμευτικές 

διαδικασίες – οριζόντιοι μηχανισμοί (soft law). 

       Οι Sakka & Chatzigianni (2012), τονίζουν πως υπάρχουν τρεις μηχανισμοί 

εξευρωπαϊσμού, α) η θεσμική συμμόρφωση, β) η μεταβαλλόμενη εγχώρια ευκαιρία 

δομών και γ) η διαμόρφωση εγχώριων πεποιθήσεων και προσδοκιών. Δεδομένου ότι ο 

εξευρωπαϊσμός δεν περιορίζεται μόνο στη νομικά δεσμευτική διάταξη της ΕΕ, οι ίδιες 

συγγραφείς θεωρούν πως στην περίπτωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

χρηματοδότησης, ο μηχανισμός που θα ήταν ικανός να εξηγήσει καλύτερα τον 

εξευρωπαϊσμό είναι οι μεταβαλλόμενες δομές ευκαιριών, που οδηγούν σε αναδιανομή 

πόρων μεταξύ εγχώριων παραγόντων, οι οποίοι περιορίζονται στις εγχώριες 

μεταβαλλόμενες δομές ευκαιριών. Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ στον αθλητισμό είναι μέσα 

ήπιου δικαίου και μπορούν να επιφέρουν μία αλλαγή σχετικά με τη χρηματοδότηση 

ευκαιριών στις εθνικές δομές της αθλητικής πολιτικής (Sakka & Chatzigianni, 2012). 

       Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο εξευρωπαϊσμός είναι ικανός να εξεταστεί είτε 

κάθετα («από πάνω προς τα κάτω» ή «από κάτω προς τα πάνω») είτε οριζόντια (Bache 

& Jordan, 2006). Επιπλέον, πιθανόν, η πιο σωστή προσέγγιση για τον εξευρωπαϊσμό 

να είναι η «κυκλική» ή αποκαλούμενη ως «αμφίδρομη αλληλεπίδραση» (two way 

process), προοπτική όπου η ΕΕ και τα κράτη μέλη αλληλεπιδρούν στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, ενώ ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη παρέχουν ανατροφοδότηση στην 

ΕΕ σχετικά με τη χάραξη πολιτικής σύμφωνα με τις εθνικές προτιμήσεις και 

προτεραιότητες (Sakka & Chatzigianni, 2012).   

 

2.2. Εξευρωπαϊσμός στον αθλητισμό 

 

       Σε γενικές γραμμές, ο εξευρωπαϊσμός καθίσταται αναγκαίος για τις εθνικές 

κυβερνήσεις που αναζητούν ευρωπαϊκά κονδύλια (Sakka & Chatzigianni, 2012). Πιο 

συγκεκριμένα, κατά τις ίδιες συγγραφείς, τα κοινοτικά προγράμματα της ΕΕ 

αντιπροσωπεύουν το κίνητρο για τις εθνικές αρχές να κινηθούν προς το ευρωπαϊκό 

αθλητικό μοντέλο. Η πολιτιστική σημασία του αθλητισμού, ως όχημα για τη 

διαδικασία της κοινωνικής ένταξης στην ΕΕ καθώς και τη διαμόρφωση της ταυτότητάς 

της, έχει αναγνωριστεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Roche, 2004). Πιο 
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συγκεκριμένα, η Διακήρυξη για τον αθλητισμό (Νο. 29) που επισυνάπτεται στη 

Συνθήκη του Άμστερνταμ, τονίζει την κοινωνική σημασία του αθλητισμού, και ιδίως 

το ρόλο του στη δημιουργία ταυτότητας, αναπτύσσοντας στα άτομα πιο στενούς 

δεσμούς μεταξύ τους (Roche, 2004). 

       Σε αυτό το πλαίσιο, καλό είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαιτερότητες του 

ερασιτεχνικού αθλητισμού καθιερώνοντας ένα ομοιογενές και συνεπές δόγμα για το 

συγκεκριμένο τομέα (Oikonomou et al., 2018).   Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί 

μία φράση του McNeil (2004) ότι, «η εθνική ταυτότητα γίνεται πιο εστιασμένη σε 

περιόδους που πραγματοποιείται συλλογική ευρωπαϊκή δραστηριότητα». Συνεπώς, η 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τη συμβολική ταυτότητα του 

έθνους κράτους, αν και σε πόλεις, ιδίως πρωτεύουσες (περιφερειών καθώς και 

επαρχιών), με κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους, αυτό συμβαίνει σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό (Horne, 2010). 

       Οι περισσότερες κυβερνήσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ διαδραματίζουν ένα 

σημαίνοντα ρόλο στις εθνικές πολιτικές του αθλητισμού μέσω των νομικών ή των 

οικονομικών πλαισίων (ΕΙΤΑ, 2016). Κατά το Yilmaz (2018), η αθλητική πολιτική της 

ΕΕ έχει διττό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, επιδιώκει ρυθμιστικούς στόχους που 

υποστηρίζονται από τη δέσμευσή της για τα νομικά θεμέλια της ενιαίας αγοράς και 

στοχεύουν στη διόρθωση των αποτυχιών της αγοράς των αθλητικών οργάνων (Yilmaz, 

2018). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολιτικοί στόχοι της συγκεκριμένης πολιτικής, 

με σκοπό την προστασία και την προώθηση των αθλητικών χαρακτηριστικών, όπως οι 

κοινωνικοπολιτιστικές αξίες καθώς και οργανωτικές πτυχές με τελικό σκοπό την 

ενίσχυση του κοινωνικού της ρόλου στην Ευρώπη (Yilmaz, 2018).  

       Ο αθλητισμός, επομένως, δεν αφορά μόνο οικονομικές δραστηριότητες αλλά 

αποτελεί και ένα φαινόμενο κοινωνικής και πολιτιστικής φύσεως, που αγκαλιάζει 

όλους τους ευρωπαίους πολίτες (Sakka & Chatzigianni, 2012). Σύμφωνα με τις ίδιες 

συγγραφείς, ο αθλητισμός εκτός από τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, διαδραματίζει 

σημαίνοντα ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης, της ενεργού συμμετοχής του πολίτη, 

της κοινωνικής ένταξης, του εθελοντισμού, της απασχόλησης και γενικότερα της 

κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον, συντείνει στην εμφάνιση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής 

ταυτότητας καθώς και ευρωπαϊκής ιθαγένειας, που είναι ένας από τους κύριους 

στόχους της ΕΕ, ενώνοντας τους ευρωπαίους πολίτες μέσω αθλητικών αγώνων, 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και ανταλλαγών ιδεών και εμπειριών (Sakka & 

Chatzigianni, 2012). 
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       Σύμφωνα με τους Garcia & Weatherill (2012), οι αθλητικοί φορείς ξεκίνησαν μία 

εντατική στρατηγική για την προώθηση της πολιτικής για τον αθλητισμό που έλαβε 

υπόψη, α) τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της ΕΕ, β) τους πόρους των Βρυξελλών και γ) 

τις επαφές σε εθνικό επίπεδο μέσω των ομοσπονδιών καθώς και των εθνικών 

Ολυμπιακών επιτροπών. Ο αντίκτυπος του συγκεκριμένου κινήματος έγινε ξεκάθαρος 

καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενδιαφέρθηκε για τον αθλητισμό και αποφάσισε να 

παρέμβει στους αθλητικούς φορείς (Garcia & Weatherill, 2012). Έτσι, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο επισύναψε μία νομικά μη δεσμευτική αλλά όχι λιγότερο πολιτικά 

σημαντική Δήλωση, την υπ. αριθμ. 29 για τον αθλητισμό, στη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 1997) (Garcia, De Wolff & Yilmaz, 2018). 

       Επιπρόσθετα, τα κράτη μέλη υποστήριξαν την κοινωνική σημασία του 

αθλητισμού, ιδίως στο ρόλο της διαμόρφωσης της ταυτότητας και της ένωσης των 

ανθρώπων και συνάμα προσκλήθηκαν όλα τα άτομα της ΕΕ να παρακολουθήσουν 

ζητήματα που αφορούσαν τον αθλητισμό (Garcia, 2007). Ακόμη, μετά τη δήλωση της 

Συνθήκης του Άμστερνταμ για τον αθλητισμό, η νεοσύστατη Επιτροπή Αθλητικής 

Ένωσης, που δημιουργήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της 

Επιτροπής, αποτέλεσε τον κύριο συντελεστή στην επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ των 

εμπορικών πτυχών και των ιδιαιτεροτήτων του αθλητισμού (Garcia, 2007). 

 

Αναστοχασμός 

 

       Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύθηκε η θεωρία του εξευρωπαϊσμού, η οποία 

αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας, σε σχέση με την αθλητική 

πολιτική στην ΕΕ. Αρχικά, παρατέθηκαν ορισμένες έννοιες του εξευρωπαϊσμού οι 

οποίες είναι χρήσιμες στην ανάλυση της πολιτικής του αθλητισμού (παράγραφος 2.1). 

Επιπρόσθετα, τονίστηκε η σημασία του εξευρωπαϊσμού όσον αφορά τη συγκεκριμένη 

πολιτική σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο (παράγραφος 2.2). 
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Κεφάλαιο 3: Εξελίξεις σε επίπεδο χάραξης της πολιτικής στον αθλητισμό   

 

3.1. Η πολιτική του αθλητισμού πριν τη Συνθήκη της Λισαβόνας 

 

       Όταν το 1974 το ευρωπαϊκό δίκαιο εισήχθη για πρώτη φορά στον τομέα του 

αθλητισμού, αποτέλεσε μία μεγάλη έκπληξη για τα ενδιαφερόμενα μέρη (Garcia & De 

Wolff, 2018). Κατά τους ίδιους, η παραδοσιακή πυραμιδική δομή της αθλητικής 

διακυβέρνησης τοποθέτησε σταθερά τα διοικητικά όργανα στην κορυφή σε αντίθεση 

με τους αθλητές, τους οποίους τοποθέτησε στο κατώτατο σημείο της δομής, δίχως 

στρατηγικό ρόλο στις αποφάσεις. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι δομές 

διακυβέρνησης του ευρωπαϊκού αθλητισμού παρέμεναν αμετάβλητες με πυραμιδική 

δομή, γεγονός που ενίσχυε την κάθετη εξουσία των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών 

διοικητικών οργάνων έναντι άλλων ενδιαφερόμενων (Garcia, 2009). 

       Ένα από τα έγγραφα που διευκολύνουν την πρόσβαση στον αθλητισμό από τους 

ευρωπαίους πολίτες είναι ο «Ευρωπαϊκός Χάρτης Αθλητισμού», ο οποίος εγκρίθηκε 

από την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 24 Σεπτεμβρίου 

1992 (Olszewski-Strzyzowski, 2018). Ο Χάρτης παρέχει καθοδήγηση στα μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο πιθανές βελτιώσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, 

δείχνει πως να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για δράση στον τομέα του 

αθλητισμού και τέλος, στοχεύει στη διασφάλιση της ανάπτυξης του αθλητισμού με 

βάση ηθικές και ασφαλείς αρχές, που να είναι προσιτές σε όλους (Olszewski-

Strzyzowski, 2018). Κατά τους ίδιους συγγραφείς, οι πρωτοβουλίες που εγκρίνει το 

Συμβούλιο, όπως το πρόγραμμα Erasmus+, είναι ικανές να συντείνουν στην ανάπτυξη 

της σωματικής δραστηριότητας σε συνάρτηση με την κοινωνική ένταξη των πολιτών 

της ΕΕ.   

       Η υπόθεση Bosman μπορεί να θεωρηθεί ορόσημο στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

αθλητικής πολιτικής (Garcia & De Wolff, 2018). Αξίζει να πραγματοποιηθεί μία 

αναφορά για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα με το Garcia (2007), ο Jean Marc 

Bosman (όπως είναι το πλήρες όνομα),  αμφισβήτησε τους κανονισμούς της FIFA και 

της UEFA, όταν ήθελε να πάρει μεταγραφή από την ομάδα που αγωνιζόταν στη 

βέλγικη Liege στο γαλλικό σύλλογο Β’ κατηγορίας Dunkerque το 1990. Ο Bosman 

άσκησε αγωγή κατά της Ομοσπονδίας του Βελγίου, της Λιέγης καθώς και των FIFA – 

UEFA. Η ετυμηγορία τον δικαίωσε το Δεκέμβριο του 1995 από το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο και δήλωνε πως κανένας οργανισμός, όσο καλός κι αν ήταν, δεν είχε το 
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δικαίωμα να εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των ποδοσφαιριστών σε χώρες της 

ΕΕ (Garcia, 2007). Η συγκεκριμένη απόφαση στηρίχθηκε στο άρθρο 48 της συνθήκης 

της Ρώμης, όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων σε χώρες της ΕΕ 

(Forrest & Simmons, 2000). 

       Μετά την απόφαση Bosman, η οικονομική λειτουργία του αθλητισμού ως 

εμπορική δραστηριότητα έδωσε στον αθλητισμό μία υπερεθνική διάσταση καθώς και 

προσέλκυσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον (Garcia & De Wolff, 2018). Συνεπώς, αυτό 

οδήγησε σε συζήτηση σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης μίας κοινής αθλητικής 

πολιτικής σε εθνικό επίπεδο (Garcia & De Wolff, 2018). Κατά τους ίδιους μελετητές, 

η αντίληψη ότι ο αθλητισμός είναι ένα εγκάρσιο εργαλείο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής, κοινωνικής ένταξης ή 

περιφερειακής ανάπτυξης, δημιούργησε περαιτέρω συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ όσον 

αφορά την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

       Η δήλωση για τον αθλητισμό (απόφαση 29) που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ, ήταν το πρώτο επίσημο έγγραφο που επεσήμανε το συγκεκριμένο 

χαρακτήρα καθώς και την κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική του σημασία 

(Garcia et al., 2018). Πιο συγκεκριμένα, κατά τους ίδιους συγγραφείς, αναφέρεται ότι, 

«Το Συνέδριο δίνει έμφαση στην κοινωνική σημασία αθλητισμού, ιδίως στο ρόλο όπου 

σφυρηλατεί την ταυτότητα και φέρνει κοντά τους ανθρώπους». Προς τη συγκεκριμένη 

ιδέα ήταν η πρωτοβουλία του «ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού 

το 2004», η οποία ενίσχυσε την εκπαιδευτική διάσταση καθώς και επισήμανε το ρόλο 

του αθλητισμού στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση (Sakka & Chatzigianni, 2012). 

Συνεπώς, σύμφωνα με το Weatherill (2011), η Διάσκεψη καλεί τα όργανα της ΕΕ για 

ακρόαση των αθλητικών ενώσεων όταν τα ζητήματα είναι σημαντικά και επηρεάζουν 

τον αθλητισμό. Σε αυτό το πλαίσιο καλό είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 

χαρακτηριστικά του ερασιτεχνικού αθλητισμού» (Weatherill, 2011). 

       Στη συνέχεια η δήλωση της Νίκαιας είναι πιο περίπλοκη αλλά κυμαίνεται περίπου 

στο ίδιο ύφος. Μία δήλωση σχετικά με «τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και 

της κοινωνικής του λειτουργίας στην Ευρώπη, όπου εφαρμόζονται κοινές πολιτικές», 

προέκυψαν ως συμπεράσματα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας το Δεκέμβριο 

του 2000 (Weatherill, 2011). Παράλληλα, κατά τον ίδιο συγγραφέα, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο ζητά τη διατήρηση της συνοχής και αλληλεγγύης, οι οποίες δεσμεύουν την 

πρακτική του αθλητισμού σε κάθε επίπεδο.  Όσον αφορά στη γραμμή του αθλητισμού 

παρόλα αυτά, υπάρχει συνοχή. Αυτό που συμφωνήθηκε στο τέλος του 2004 στη 
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Συνθήκη, δηλαδή η εγκαθίδρυση ενός συντάγματος, έμεινε ανέγγιχτο το 2007, όταν η 

Συνθήκη της Λισαβόνας διαπραγματεύθηκε και συμφωνήθηκε το νέο πλαίσιο της 

αθλητικής πολιτικής (Weatherill, 2011). 

 

3.2. Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό (2007) 

 

       Ο αθλητισμός ως δραστηριότητα στη σημερινή εποχή υπάρχει σε όλες σχεδόν τις 

πτυχές της ζωής ενός ατόμου όπως αναψυχή, διακοπές, υγεία, διασκέδαση ή επάγγελμα 

αποτελώντας κομμάτι των οικονομικών δραστηριοτήτων μιας κοινωνίας (Nakic et al., 

2015). Συνεπώς, η συμμετοχή όλο και περισσότερων πολιτών και των δύο φύλων, όλων 

των ηλικιών, ατόμων που εργάζονται πολλές ώρες ή δεν έχουν άρτια υγεία καθώς και 

επίτευξη προσωπικών, εθνικών και ελίτ αποτελεσμάτων, αποτελούν αντικείμενο 

συνεχούς μελέτης κάθε μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης (Radojevic, Grbovic & 

Jevtic, 2019). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί, πως ο αθλητισμός είναι υπεύθυνος για 

την ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου (Mitic, 2019). 

       Σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή, η συγκεκριμένη προοπτική ψηφίζεται με τις 

ψήφους των υπουργών, οι οποίοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι στον τομέα του 

αθλητισμού, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το σημείο εκκίνησης είναι 

η Λευκή Βίβλος (2007) για τον αθλητισμό, με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αναγνώρισε το σημαίνοντα ρόλο της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας 

ενώ ταυτόχρονα συνιστά την οικοδόμηση ισχυρών δεσμών με την εκπαίδευση και τα 

αθλητικά συστήματα (Mitic, 2019). 

       Κατά την προετοιμασία της Λευκής Βίβλου, η Επιτροπή πραγματοποίησε πολλές 

διαβουλεύσεις με τους αθλητικούς φορείς όσον αφορά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος 

είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά (Van Tuyckom & Scheerder, 2010). Παράλληλα, 

αξίζει να σημειωθεί πως το Συμβούλιο με τη θετική του ανταπόκριση, είναι ικανό να 

αποτελέσει τη βάση της Ένωσης για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πολιτικής 

(Borchardt, 2016).  

       Επιπλέον, η Λευκή Βίβλος προτείνει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης «Pierre de 

Coubertin», που περιγράφει τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές του αθλητισμού, 

όπως η δημόσια υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ένταξη και η χρηματοδότηση 

(Sindik et al., 2017). Κατά τους ίδιους συγγραφείς, το συγκεκριμένο σχέδιο διέκρινε 

τρεις διαστάσεις του αθλητισμού για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής, α) την 

κοινωνική, β) την οικονομική και γ) την οργανωτική. Κατά τη Chatzigianni (2010), το 
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σχέδιο δράσης «Pierre de Coubertin» αποτελεί κύριο μέσο του ήπιου δικαίου για την 

προώθηση του αθλητισμού, παρέχοντας συμβουλές στα κράτη μέλη να συμμετέχουν 

σε ευρωπαϊκά προγράμματα, μελέτες και συνέδρια. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια 

συγγραφέα, καλό είναι να βασιστεί στην πολιτική συνεργασία, τη διαβούλευση και το 

διάλογο ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη του αθλητισμού και γενικότερα στο 

ευρωπαϊκό αθλητικό κίνημα. 

       Οι ιδιαιτερότητες του αθλητισμού καθορίζονται και πραγματοποιούνται μέσω δύο 

επιπέδων: το πρώτο σέβεται τις ιδιαιτερότητες των αθλητικών δραστηριοτήτων και 

αθλητικών κανόνων και το δεύτερο περιέχει βήματα, που εξασφαλίζουν σεβασμό και 

καλλιέργεια της ιδιαιτερότητας της δομής και αυτονομίας του αθλητισμού, την 

πυραμιδική του οργάνωση και την αλληλεγγύη (Chappelet, 2010). Επίσης, κατά τις 

Radojevic, Grbovic & Jevtic (2019), ο αθλητισμός αντιμετωπίζεται σοβαρά από τη 

Λευκή Βίβλο (2007), για το διαπολιτισμικό διάλογο της ΕΕ, στον οποίο τονίζει τα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα και τη σημασία τους. Στην προώθηση της αξίας του 

αθλητισμού η ΕΕ χρηματοδοτεί έργα που έχουν σημασία για περαιτέρω ανάπτυξη της 

αξίας των αθλημάτων όπως η ένταξη, ο κοινωνικός διάλογος, ο εθελοντισμός, η 

σταδιοδρομία μετά τον αθλητισμό ή το περιβάλλον (Radojevic, Grbovic & Jevtic, 

2019). 

       Ακόμη, εντοπίζεται ο κοινωνικός και οικονομικός ρόλος του αθλητισμού, 

παραθέτοντας ότι τα αθλήματα είναι ικανά να χρησιμεύσουν ως εργαλείο τοπικής και 

περιφερειακής ανάπτυξης, αναγέννησης πόλεων ή ανάπτυξη αγροτικών περιοχών 

(European Commission, 2007). Πιο συγκεκριμένα, η κοινωνική διάσταση του 

αθλητισμού συμπεριλαμβάνει έξι βασικά σημεία. Πρώτον, «τη βελτίωση της 

σωματικής και ψυχικής κατάστασης καθώς και την καταπολέμηση της παχυσαρκίας 

μέσα από την τακτική συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. Δεύτερον, την 

προώθηση του αισθήματος της κοινωνικής ένταξης, ιδίως για τις περιθωριοποιημένες 

ομάδες. Τρίτον, την εξάλειψη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας καθώς και τη 

δημιουργία ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Τέταρτον, την προώθηση μεγαλύτερης 

συμμετοχής στον αθλητισμό μέσα από προγράμματα φυσικής αγωγής στα σχολεία. 

Πέμπτον, την καταπολέμηση του ντόπινγκ μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και 

πρόληψης. Έκτον, τη διαβεβαίωση ότι οι νέοι αθλητές θα λάβουν μία ποιοτική 

ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση παράλληλα με την αθλητική τους 

κατάρτιση» (European Commission, 2007).   



34 

 

       Σχετικά με την οικονομική διάσταση του αθλητισμού, αυτή αποτελείται από πέντε 

βασικά σημεία. Πρώτον, «τη βελτίωση της παρακολούθησης καθώς και την πρόβλεψη 

των αθλητικών δεδομένων με σκοπό τον επηρεασμό της κοινωνικής και οικονομικής 

πολιτικής. Δεύτερον, τον προσδιορισμό του οικονομικού δυναμικού του αθλητισμού 

και την ανταλλαγή άρτιων πρακτικών σχετικά με τα χρηματοδοτικά έργα. Τρίτον, την 

υποστήριξη της νομοθεσίας στους τομείς της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, του 

ελέγχου των συγκεντρώσεων και των κρατικών ενισχύσεων βάσει της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Τέταρτον, τον καθορισμό καλύτερων επιλογών για 

δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση. Πέμπτον, την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών 

και οικονομικών επιπτώσεων των αθλητικών μέσων καθώς και τη διαφύλαξη των 

δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας» (European Commission, 2007). 

       Επίσης, αξίζει να σημειωθεί και η οργανωτική πτυχή που περιλαμβάνει τα εξής 

σημεία. Πρώτον, «τη βελτίωση των πρότυπων διακυβέρνησης στον τομέα του 

αθλητισμού για την προώθηση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

Δεύτερον, την καταπολέμηση του προκαθορισμού των αγώνων καθώς και την 

προώθηση της δίκαιης ρύθμισης του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα. Τρίτον, την 

προώθηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ντόπινγκ καθώς και την παροχή 

ίσων ευκαιριών ανταγωνισμούς για όλους τους αθλητές. Τέταρτον, τη διασφάλιση της 

ελεύθερης κυκλοφορίας ερασιτεχνών και επαγγελματιών αθλητών σύμφωνα με τις 

αρχές της εσωτερικής αγοράς. Πέμπτον, την ανάπτυξη κανόνων για τη μεταφορά 

παικτών οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας καθώς και την 

πρόληψη της εκμετάλλευσης» (European Commission, 2007).     

       Η Επιτροπή της ΕΕ δείχνει ξεκάθαρα την υπόσταση του αθλητισμού ως ένα 

πολιτιστικό φαινόμενο (Bortoletto & Porrovechio, 2018). Πιο συγκεκριμένα, διαμέσου 

των μέσων ενημέρωσης, καθημερινά ο αθλητισμός παράγει έννοιες και περιστάσεις, 

που ενσωματώνει η κοινωνία, σε σημείο που τονίζεται η προοδευτική αθλητικοποίηση. 

(Bausinger, 2006). Ακόμη, κατά τη Λευκή Βίβλο (2007) προσελκύει πολίτες των 

οποίων η πλειοψηφία συμμετέχει τακτικά σε αθλητικά γεγονότα δημιουργώντας 

σημαντικές αξίες όπως ομαδικό πνεύμα, αλληλεγγύη, ανοχή και δίκαιο παιχνίδι, 

συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των προσωπικών στόχων (Renita, 2019). 

       Επιπρόσθετα, είναι σαφές ότι τα σύγχρονα αθλήματα αλλάζουνε όσον αφορά στην 

πρακτική, την αναπαράσταση και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται, με 

αποτέλεσμα ο αθλητισμός και η σωματική δραστηριότητα να γίνονται ολοένα και 

περισσότερο αντικείμενο έρευνας των κοινωνικών επιστημών (Bortoletto & 
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Porrovechio, 2018). Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, οι προτεραιότητες της 

Λευκής Βίβλου (2007) για τον αθλητισμό περιλαμβάνονται στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας της 1ης Δεκεμβρίου 2009, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν 

τις αθλητικές πρακτικές στην πολιτική της εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας και της 

κοινωνικής συνοχής. 

       Παρατηρείται ότι ο ρόλος του αθλητισμού καθώς και ο οικονομικός του 

αντίκτυπος παρουσιάζονται στο πρώτο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 

με τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική του αθλητισμού, τη Λευκή Βίβλο 

(2007) για τον αθλητισμό. Η Λευκή Βίβλος (2007) για τον αθλητισμό περιελάμβανε 

μία ενότητα με τίτλο, «κοινή χρήση των αξιών με άλλους σε όλο τον κόσμο», όπου η 

Επιτροπή δήλωσε πως θα προωθήσει τη χρησιμοποίηση του αθλητισμού ως εργαλείο 

στην αναπτυξιακή της πολιτική, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει θέματα, που σχετίζονται 

με το συγκεκριμένο τομέα, όπως μεταφορές διεθνών παικτών, εκμετάλλευση ανηλίκων 

παικτών, ντόπινγκ, ξέπλυμα χρήματος μέσω του αθλητισμού καθώς και ασφάλεια κατά 

τη διάρκεια μεγάλων αθλητικών γεγονότων (European Commission, 2007). 

       Επιπρόσθετα, η Λευκή Βίβλος (2007) της ΕΕ για τον αθλητισμό αναγνώρισε την 

κοινωνική του σημασία μέσα από τη συμμετοχή σε ευρύτερες σωματικές 

δραστηριότητες (Marques, Ekelund & Sardinah, 2014). Αξίζει να σημειωθεί το κύριο 

σύνθημα του Γάλλου βαρόνου Pierre de Coubertin: «ο αθλητισμός αποτελεί κομμάτι 

της κληρονομιάς κάθε άνδρα και γυναίκας και η απουσία του δεν μπορεί να 

αντισταθμιστεί», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Λευκή Βίβλο 

(Olszewski-Strzyzowski, 2018).   

 

3.3. Η Συνθήκη της Λισαβόνας για την πολιτική του αθλητισμού 

 

       Η Συνθήκη του Άμστερνταμ που υπογράφηκε το 1997, περιελάμβανε μια Δήλωση 

για τον Αθλητισμό, η οποία δίνει έμφαση στην κοινωνική του σημασία και τη 

διασφάλιση της ταυτότητας των ανθρώπων, απαιτώντας ευρύτερη συνεργασία μεταξύ 

των κοινοτικών οργάνων και του αθλητικού κινήματος (Sindik et al., 2017). Κατά τους 

ίδιους ερευνητές, η Συνθήκη της Νίκαιας το 2000, περιείχε επίσης μία Δήλωση σχετικά 

με τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού, που αναδεικνύει τις σημαντικές 

κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές του λειτουργίες.       

       Στη συνέχεια, η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί ορόσημο για την αθλητική 

πολιτική της ΕΕ (Garcia & Weatherill, 2012). Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, η 
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ΕΕ, για πρώτη φορά, έδωσε άμεση αρμοδιότητα στον αθλητισμό, επιτρέποντας στα 

θεσμικά όργανα της να αναπτύξουν μία επίσημη αθλητική πολιτική με ειδικό κονδύλιο 

από τον προϋπολογισμό. Από την άλλη μεριά, παρά το γεγονός ότι έχει νομική βάση 

στον τομέα του αθλητισμού, ήταν δύσκολο για τη Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Γενικής Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, η οποία είναι αρμόδια για το 

συγκεκριμένο θέμα, για τη διασφάλιση ενός κονδυλίου του προϋπολογισμού για την 

εφαρμογή των πρωτοβουλιών της στο πλαίσιο της αναφερθείσας πολιτικής της ΕΕ 

(Garcia, De Wolff & Yilmaz, 2018).  

       Οι Garcia & Weatherill (2012), επισημαίνουν ότι η ένταξη του αθλητισμού δεν 

ήταν δεδομένη και σε ορισμένα στάδια δεν συμπεριλήφθηκε στα αρχικά σχέδια, 

συνεπώς, οι αθλητικές διοργανώσεις συμπληρώθηκαν από Ευρωπαίους Υπουργούς 

Αθλητισμού που άσκησαν πιέσεις στις κυβερνήσεις τους, με σκοπό την απόκτηση των 

κατάλληλων συνθηκών υλοποίησης. Σε αυτό, συνέβαλε η αθλητική μονάδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι προσπάθειες της τότε Επιτρόπου Εκπαίδευσης και 

Πολιτισμού, Vivienne Reding, που ήταν αρμόδια για το συγκεκριμένο τομέα την 

περίοδο 1999-2004 προετοιμάζοντας σιγά σιγά το πεδίο για την εφαρμογή της 

αθλητικής πολιτικής (Garcia & Weatherill, 2012). Παράλληλα, οι ίδιοι συγγραφείς 

τονίζουν το ρόλο που διαδραματίζουν οι διάφορες Προεδρίες της ΕΕ στη διαδικασία. 

       Ο αθλητισμός θεωρείται συχνά ένας σημαντικός τομέας για την έκφραση της 

εθνικής ταυτότητας στη σύγχρονη εποχή (Whigham & May, 2017). Η Συνθήκη της 

Λισαβόνας φέρνει τον αθλητισμό στην εμβέλεια των ιδρυτικών συνθηκών για πρώτη 

φορά (Weatherill, 2011). Παράλληλα, η κατάργηση των τριών πυλώνων της ΕΕ στο 

Μάαστριχτ επέφερε από την 1η Δεκεμβρίου 2009 δύο Συνθήκες, που έχουν την ίδια 

νομική αξία: α) τη Συνθήκη για την ΕΕ και β) τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, οι 

οποίες παρέχουν στον αθλητισμό το δικό του αναγνωρισμένο καθεστώς (Weatherill, 

2011). Η Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, παρουσίασε μία νέα εποχή στην προώθηση 

των κοινωνικών πτυχών του αθλητισμού στο επίπεδο της ΕΕ (Sakka & Chatzigianni, 

2012). 

       Σύμφωνα με το Weathrill (2011), στο άρθρο 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 

της ΕΕ, επισημαίνεται ότι η Ένωση συντείνει στην προώθηση των ευρωπαϊκών 

αθλητικών θεμάτων, λαμβάνοντας χώρα την ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού, τις δομές 

που βασίζονται στην εθελοντική δραστηριότητα καθώς και την κοινωνική και 

εκπαιδευτική λειτουργία. Με τη συγκεκριμένη διάταξη, η ΕΕ έχει μία νέα ικανότητα 

στον τομέα του αθλητισμού καθώς και είναι ικανή να αναλάβει δράσεις για την 
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υποστήριξη, το συντονισμό ή τη συμπλήρωση των πολιτικών των κρατών μελών 

(Sakka & Chatzigianni, 2012). Συνεπώς, κατά τις ίδιες συγγραφείς, διαμορφώνεται μία 

νέα νομική βάση με σκοπό την υλοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων αθλητικής 

πολιτικής όπως, για παράδειγμα, η ενσωμάτωση του αθλητισμού στις υπάρχουσες 

πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ. 

 

Αναστοχασμός 

 

Στο κεφάλαιο 3, επισημάνθηκε η πολιτική του αθλητισμού πριν τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας όσον αφορά τη δομή σε συνάρτηση με το νομικό πλαίσιο. Αξίζει να 

σημειωθεί πως η υπόθεση Bosman αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής αθλητικής πολιτικής (παράγραφος 3.1). Επίσης, η έκθεση στη Λευκή 

Βίβλο (2007) σε συνδυασμό με το σχέδιο δράσης «Pierre de Coubertin», απαρτίζουν 

το σημείο εκκίνησης όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε τον ιδιαίτερο ρόλο της 

σωματικής άσκησης τοποθετώντας την στην ευρωπαϊκή ατζέντα (παράγραφος 3.2). 

Σημείο σταθμό, αποτελεί η Συνθήκη της Λισαβόνας η οποία επηρέασε την αθλητική 

πολιτική σε νομικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο 

(παράγραφος 3.3). 
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Κεφάλαιο 4: Ευρωπαϊκή Ένωση και Αθλητισμός  

 

4.1. Η ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό 

 

       Στη συνάντηση του 2011, οι υπουργοί 49 ευρωπαϊκών χωρών αναγνώρισαν τον 

κοινωνικό χαρακτήρα της σωματικής άσκησης σχετικά με την κοινωνική ένταξη των 

ατόμων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εξέλιξη της δημοκρατίας, τη βελτίωση της 

υγείας, την περιφερειακή πολιτική, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό, 

την παροχή νέων θέσεων εργασίας, και επέλεξαν τη σωματική δραστηριότητα ως το 

εφαλτήριο δημιουργίας της ευρωπαϊκής διάστασης (Mitic, 2019). Ενώνοντας τους 

ευρωπαίους πολίτες μέσω αθλητικών εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, 

ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, ο αθλητισμός συντείνει στην εμφάνιση μίας 

πραγματικά ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας, που είναι ένας από τους κύριους 

στόχους της ΕΕ (Garcia & De Wolff, 2018). 

       Με τον όρο πολιτική ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία οι πολιτικοί καθώς και 

οι πολιτικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν για την παραγωγή δημόσιας δραστηριότητας 

(King, 2009). Ο αθλητισμός αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι της κυβερνητικής 

πολιτικής των ανεπτυγμένων χωρών την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα καθώς πριν 

τη συγκεκριμένη περίοδο, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ήταν σχεδόν οι μόνοι 

πάροχοι επαγγελματικών αθλημάτων, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αθλητικών 

εγκαταστάσεων (Scheerder et al., 2017).  Η πολιτική του αθλητισμού σχεδιάζεται μέσω 

της αλληλεπίδρασης των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, το Συμβούλιο της ΕΕ (που 

περιλαμβάνει τους Υπουργούς του αθλητισμού), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Geeraert, 2015).  

       Το Συμβούλιο ορίζει την αθλητική πολιτική της ΕΕ, εκδίδοντας ψηφίσματα στα 

οποία καθορίζει προτεραιότητες και αιτήματα μέτρων (Geeraert, 2015). Η Επιτροπή 

εκτελεί και εφαρμόζει τα μέτρα της πολιτικής ενώ διατηρεί και μία σημαντική (επίσημη 

και άτυπη) λειτουργία καθορισμού της ατζέντας. Επίσης, λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις 

γνωμοδοτήσεις του Κοινοβουλίου, το οποίο έχει σημαντικό δημοσιονομικό ρόλο 

καθώς συναποφασίζει μαζί με το Συμβούλιο τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την 

κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων στα επιμέρους προγράμματα (Geeraert, 2015). 

       Κατά το άρθρο 165, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, η 

δράση της ΕΕ αποσκοπεί στην «ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού, 

προωθώντας τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια σε συνάρτηση με τη προστασία της 
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ηθικής και σωματικής ακεραιότητας, ειδικά των νέων» (Weatherill, 2011). 

Επιπρόσθετα, η αθλητική πολιτική της ΕΕ καθορίζεται από τη μη νομοθετική λήψη 

αποφάσεων, καθοδηγούμενη από τις αρχές της επικουρικότητας, με στόχο τη λήψη 

αποφάσεων σε επίπεδο όσο το δυνατόν κοντινό στους πολίτες (η τελική εξουσία ανήκει 

στα κράτη μέλη) και ένταξης (οι αθλητικοί φορείς συμμετέχουν στη διαδικασία 

πολιτικής), αντικατοπτρίζοντας άλλους τομείς με αδύναμη αρμοδιότητα, όπως την 

κοινωνική πολιτική και την εκπαίδευση (Geeraert, 2015). Σύμφωνα με το άρθρο 165 

της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ συντονίζει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών 

στη συγκεκριμένη πολιτική (Treaty of Lisbon, 2007). Παράλληλα, η Επιτροπή 

επιδιώκει να ενισχύσει στενά την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού σε συνεργασία 

με τα κράτη μέλη, τους αθλητικούς οργανισμούς καθώς και τους πολίτες (Oikonomou 

et al., 2018). 

       Οι εκπρόσωποι της ΕΕ συμφωνούν για τη θετική κοινωνική πτυχή του αθλητισμού 

(Metelski, 2019). Ο αθλητισμός συντείνει στους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου της ευημερίας και της αλληλεγγύης (European Commission, 

2007). Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

υποστηρίζουν τις αθλητικές δραστηριότητες καθώς και το μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής εξαιτίας του ότι αποτελούν βασικά στοιχεία για μία υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευση καθώς και ένα πιο ελκυστικό σχολικό περιβάλλον. Στην ΕΕ ο αθλητισμός 

είναι ικανός να συντείνει στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής συμβάλλοντας 

ταυτόχρονα με την εξάλειψη των κοινωνικών εμποδίων (European Commission, 2011). 

Επιπλέον, στο έγγραφο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό», η ΕΕ 

παροτρύνει και υποστηρίζει την ένταξη και των ατόμων με ειδικές ανάγκες (European 

Commission, 2011).     

       Σύμφωνα με τους Oikonomou et al. (2018), η ΕΕ αποδίδει με σαφήνεια και 

αμεσότητα την ιδιαίτερη αξία στην ανάπτυξη του αθλητισμού, ενισχύοντας την 

ευρωπαϊκή του διάσταση. Κατά τη Russo (2019), ο αθλητισμός αποτελεί ένα 

φαινόμενο μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής σημασίας για όλες της 

χώρες της ΕΕ καθώς και από τα αναγνωρισμένα μέλη του Συμβουλίου της ΕΕ. 

Σύμφωνα με την ίδια, αυτό συμβαίνει διότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θεωρούν 

τον αθλητισμό ως κεντρικό άξονα της λεγόμενης «Ευρωπαίας κοινωνίας». 

 

4.2. Άθληση για Όλους – Δια βίου Άθληση 
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       Ο αθλητισμός ορίζεται ως μία δραστηριότητα εντός οργανωμένων αθλητικών 

συλλόγων καθώς και μπορεί να θεωρηθεί ως μία πιο εξειδικευμένη δραστηριότητα σε 

σχέση με την ευρύτερη έννοια της σωματικής άσκησης (WHO, 2007).  Επίσης, κατά 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αθλητισμός αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από τη μοναδικότητα και τις ικανοποιήσεις των εκπαιδευτικών, 

υγειονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών λειτουργιών (Oikonomou 

et al., 2018). 

       Πιο συγκεκριμένα, κατά τους Panagiotopoulos et al. (2010), α) η εκπαιδευτική 

λειτουργία αποτελείται από σφαιρική, ισορροπημένη και αρμονική ανάπτυξη των 

ατόμων ανεξαρτήτου ηλικίας, β) την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υγείας που 

επιτυγχάνεται με την προώθηση της ατομικής υγείας, της ευημερίας και της ποιότητας 

ζωής μέσω της σωματικής άσκησης, γ) την κοινωνική λειτουργία όπου ο αθλητισμός 

είναι το εφαλτήριο για την αντιμετώπιση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού, της βίας, 

του αλκοόλ και τη χρήση ναρκωτικών καθώς και αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο 

ένταξης, συνοχής και κοινωνικής δικτύωσης, δ) την πολιτιστική λειτουργία όπου ο 

αθλητισμός συμβάλλει έτσι ώστε οι άνθρωποι να κατανοήσουν τις ρίζες τους και να 

ενσωματωθούν αρμονικά στο κοινωνικό σύνολο και ε) τη ψυχαγωγική λειτουργία ως 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μέσω της άσκησης.  

       Τα αθλήματα και γενικότερα οι αθλητικές δραστηριότητες, καλό είναι να 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα οποιουδήποτε πληθυσμού 

(Uher, Svedova & Senkova, 2013). Εντούτοις, σύμφωνα με τις ίδιες συγγραφείς, ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής σε συνάρτηση με τις υψηλές απαιτήσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον δεν επιτρέπουν την εξοικονόμηση αρκετού χρόνου για άθληση.  Επιπλέον, 

τα παιδιά προτιμούν να ακολουθούν έναν παθητικό τρόπο ζωής στον ελεύθερο τους 

χρόνο (Matusikova, Svedova, Vargova & Zeglen, 2019). Επομένως, οι ίδιες 

συγγραφείς υποστηρίζουν την αναγκαία ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων και 

ευκαιριών σε συνδυασμό με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών από τους αρμόδιους 

φορείς (δημοτικές αρχές, ιδιωτικοί οργανισμοί). 

       Ο όρος Άθληση για Όλους σημαίνει τη φυσική δραστηριότητα που μεταφράζεται 

κυρίως σε αναψυχή, ψυχαγωγία καθώς και υγεία κατά τη διάρκεια του ελεύθερου 

χρόνου των ατόμων (Kartakoullis et al., 2009). Κατά την Gotdys (2017), αναφέρεται 

στη συστημική παροχή σε φυσικές δραστηριότητες όπου είναι εύκολα προσβάσιμες 

για όλους. Η πολιτική της κοινωνικής συμμετοχής στην Άθληση για Όλους αποτελεί 

προτεραιότητα οποιασδήποτε αναπτυσσόμενης κοινωνίας προκειμένου την ανάπτυξη 
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του αθλητισμού μεταξύ των διαφορετικών τάξεων της κοινωνίας καθώς και την 

αύξηση της ζωτικότητας και της ψυχικής υγείας των πολιτών (Aparico et al., 2016; 

Garcia et al., 2016; Vandendriessche et al., 2012). 

       Ήδη από το 1966, το Συμβούλιο της Ευρώπης εισήγαγε την έννοια «Άθληση για 

Όλους» (Olszewski-Strzyzowski, 2018). Όπως είπε ο Maszorek-Szymala (2010), «Η 

συγκεκριμένη ιδέα θεωρήθηκε διαφήμιση για τον αθλητισμό, αλλά μετατράπηκε σε 

μία ιδέα όπου η έννοια της κίνησης θα έπαιζε αναπόσπαστο ρόλο στη ζωή των 

ατόμων». Στην Ελλάδα, το 1983, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με 

την τοπική αυτοδιοίκηση, εισήγαγε το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε υποεθνικό επίπεδο 

(Τσίτσκαρη κ.α., 2012). Το 1992 ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Άθλησης για Όλους 

αντικαταστάθηκε από τον Ευρωπαϊκό αθλητικό Χάρτη που στη συνέχεια 

αναθεωρήθηκε το 2001 (Green, 2006). Η Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009 ήταν το 

εφαλτήριο της ΕΕ σχετικά με την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής 

άσκησης σε επίπεδο πολιτικής (Luiggi et al., 2018). 

       Η Άθληση για Όλους είναι ένας γενικός όρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να περιγράψει μία σειρά από πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από τις κυβερνήσεις με 

στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής των αθλημάτων στην 

κοινωνία (Fraeley et al., 2009). Όπως επισημαίνουν οι Oikonomou et al. (2018), η 

ευρωπαϊκή πολιτική για τον αθλητισμό με μία ισχυρή ρητορική (αποφάσεις του 

Συμβουλίου, έγκριση οδηγιών, συστάσεων και ψηφισμάτων), καθορίζει πολιτικές 

αρχές, παρεμβαίνει, προτρέπει και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα 

περιβάλλον που θα εξαλείψει όλα τα εμπόδια τα οποία επαναλαμβάνονται, εμποδίζουν 

ή μειώνουν την πιθανότητα ισότιμης αθλητικής συμμετοχής.   

       Επιπλέον, αποτελεί ένα μήνυμα για την ενθάρρυνση των πολιτών να ασκηθούν 

καθώς και ένα μήνυμα στους υπεύθυνους χάραξης της αθλητικής πολιτικής να 

χρησιμοποιήσουν την ιδιότητά τους με σκοπό την προώθηση του στόχου και την 

παροχή ευκαιριών για την κοινωνική συμμετοχή (Aman, 2009). Σύμφωνα με τους 

Vandendriessche et al. (2012), η Άθληση για Όλους είναι ο κύριος στόχος του 

αθλητισμού στην Ευρώπη με αξιόλογη προσπάθεια για την ανάπτυξη και επέκτασή 

της. Κατά τους ίδιους ερευνητές, η Άθληση για Όλους θεσπίστηκε με σκοπό την 

αύξηση της συμμετοχής όλων των κοινωνικών ομάδων, παρέχοντας πλουραλισμό, 

ενισχύοντας τα πρωταθλήματα, βελτιώνοντας την υγεία και ψυχαγωγώντας. 

Παράλληλα, οδηγεί σε θετική κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων (Jaekel, 

2017).  
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       Η διαθεσιμότητα αθλητικών εγκαταστάσεων όπως πισίνες ή πάρκα είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για τις αθλητικές δραστηριότητες των κατοίκων (Wicker et al., 2012). Κατά 

τους Eime et al. (2015), το επίπεδο συμμετοχής στις αθλητικές δραστηριότητες 

αυξάνεται με την ανάπτυξη της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των ατόμων. Οι 

πολιτικές μαζικού αθλητισμού περιορίζονται σε μη κερδοσκοπικούς αθλητικούς 

συλλόγους καθώς και αθλητικούς οργανισμούς (Jaekel, 2017). Η παραδοσιακή 

λειτουργία των πολιτικών της Άθλησης για Όλους παρέχει εύκολη πρόσβαση σε 

αθλητικές εγκαταστάσεις (Jaekel, 2017). Κατά τον ίδιο συγγραφέα, οι στόχοι της 

πολιτικής για το μαζικό αθλητισμό στη Βόρειο Αμερική, την Αυστραλία και την 

Ευρώπη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής, β) την 

προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας των φυλετικών διαφορών και των 

δύο φύλων, γ) την καταπολέμηση του ντόπινγκ, δ) την καταπολέμηση της 

παρενόχλησης και της βίας, ιδιαίτερα της κακοποίησης παιδιών και ε) την προώθηση 

του τουρισμού. 

       Ο αθλητισμός θεωρείται συχνά ως ισχυρό εργαλείο για την ανοικοδόμηση της 

κοινότητας (Warner et al., 2012). Κατά την European Commission (2018), από τους 

ευρωπαίους πολίτες ηλικίας 15 ετών και άνω, το 41% συμμετέχει σε αθλητικές 

δραστηριότητες τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Παράλληλα, σύμφωνα με τους 

Steinbacht & Elmose-Osterlund (2017), στην Ευρώπη υπάρχουν 700.000 αθλητικοί 

σύλλογοι με περίπου 60 εκατομμύρια μέλη. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως κατά την 

έρευνα που πραγματοποίησε το Eurobarometer (2018), «περίπου το 60% των 

Ευρωπαίων ασχολούνται τακτικά με τον αθλητισμό είτε σε αθλητικούς συλλόγους είτε 

εκτός αυτών ενώ παράλληλα, οι περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες διεξάγονται 

για ερασιτέχνες». 

       Επιπρόσθετα, αθλητικοί εμπειρογνώμονες ισχυρίζονται ότι ο αθλητισμός αποτελεί 

ένα βασικό και συνάμα αναγκαίο «γρανάζι» στην καθημερινότητα και η τάση των 

ανθρώπων είναι να τοποθετείται στην «πρώτη γραμμή» (Matusikova, Svedova, 

Vargova & Zeglen, 2019). Οι ίδιες συγγραφείς παραθέτουν πως για μερικά άτομα 

αποτελεί κομμάτι της ζωής τους ενώ για άλλα είναι ένα είδος ψυχαγωγίας ή απλής 

παροδικής διασκέδασης. Κατά το Jaekel (2015), οι εγκαταστάσεις είναι μία 

παραδοσιακή συνάρτηση των πολιτικών της Άθλησης για Όλους. 

       Κατά τους Oikonomou et al. (2018), η προστασία του δικαιώματος στην άσκηση 

και το κίνημα ‘Άθληση για όλους’ αποτελεί χαρακτηριστικό των θεσμικών οργάνων 

βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
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- Λειτουργικότητας που ικανοποιεί μια λειτουργία ζωτικού χαρακτήρα 

 

- Συμβολισμού που τονίζει το λόγο του θεσμικού οργάνου και 

  

- Ρυθμιστικού στοιχείου, το οποίο ελέγχει το θεσμικό όργανο και το ρόλο του 

στην ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου με ένα συμβολικό τρόπο. 

 

       Αναντίρρητα, ο αθλητισμός αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες 

αναψυχής στον κόσμο και περιγράφει ένα ξεχωριστό φαινόμενο, άτομα από όλο τον 

κόσμο να παίζουν, να παρακολουθούν, να ακούνε, να συζητούν και να νιώθουν τον 

αθλητισμό, είτε είναι ελίτ είτε ερασιτέχνες (Gilbert & Bennett, 2012). Παράλληλα, ο 

αθλητισμός αποτελεί ένα φαινόμενο που δημιουργεί τιμή και ένα αίσθημα για δίκαιο 

παιχνίδι, αντιπροσωπεύοντας ταυτόχρονα ένα αναπόσπαστο κομμάτι των αθλητικών 

εκδηλώσεων καθώς και πηγή πραγματικής ευχαρίστησης (Budevici-Puiu, 2020). Η 

καθημερινή σωματική δραστηριότητα σε μέτρια βάση δε συνίσταται μόνο στους νέους 

αλλά στα άτομα κάθε ηλικίας (Sindik et al., 2017). Σύμφωνα με τον Marszorek-

Szymala (2010), η σημασία της σωματικής άσκησης επιβεβαιώνει τη συμμετοχή στην 

«Άθληση για Όλους». 

 

Αναστοχασμός 

 

       Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού, η 

οποία είναι από τους κύριους στόχους της ΕΕ, μέσω των αθλητικών εκδηλώσεων και 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (παράγραφος 4.1). Παράλληλα, κατά την παράγραφο 

4.2 αναπτύχθηκε ενδελεχώς το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» το οποίο συγκρότησε 

το προωθητικό μέσο για τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στο μαζικό αθλητισμό. 
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Κεφάλαιο 5: Προγράμματα δράσης 

 

5.1. Erasmus+ στον αθλητισμό 

 

       Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη (European Commission, 

2016). Το πρόγραμμα Erasmus ιδρύθηκε το 1987 με σκοπό την προώθηση της 

κινητικότητας των φοιτητών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ (European 

Commission, 2018). Το αρχικό πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε, όπως προαναφέρθηκε, 

το 1987 και διήρκεσε έως το 1993, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν τα προγράμματα 

Sokrates (1994-1999) και Sokrates II (2000-2006) καθώς και το πρόγραμμα «Δια βίου 

Μάθηση» (2007-2013), ενώ το τρέχον πρόγραμμα Erasmus+ ξεκίνησε το 2014 και θα 

διαρκέσει έως το 2020 (Bajt & Stanovnik-Percic, 2017). 

       Το όνομα Erasmus επιλέχθηκε από σεβασμό προς τον Ολλανδό αναγεννησιακό 

ανθρωπιστή, θεολόγο και φιλόσοφο Desiderius Erasmus Roterodamus (1465-1536), 

γνωστό και ως «Έρασμο του Ρότερνταμ» (Cairns, Feyen & Krzaklewska, 2014). 

Παράλληλα, χρησίμευσε ως ακρωνύμιο της φράσης «European Region Action Scheme 

for the Mobility of University Students» όπου στα ελληνικά μεταφράζεται ως 

«Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κινητικότητα των Φοιτητών» (Llurda et al., 2016). 

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως νομοθετική βάση τον κανονισμό αριθμ. 1288/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 

(European Union, 2013). Σύμφωνα με τις Pokasic, Zergollern-Miletic & Nemet (2019), 

επικεντρώνεται στην επέκταση των γνώσεων, των δεξιοτήτων καθώς ταυτόχρονα 

ενισχύει τις δυνατότητες απασχόλησης των ευρωπαίων πολιτών. Επιπρόσθετα, 

βελτιώνει την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση καθώς και την εργασία στον 

τομέα της νεολαίας και του αθλητισμού (Pokacic, Zergollern-Miletic & Nemet, 2019).  

       Κατά τους Garcia, De Wolff & Yilmaz (2018), επιλέχθηκε τελικά ως μέσο για τη 

διευκόλυνση της ανάπτυξης μίας ευρωπαϊκής αθλητικής πολιτικής. Παράλληλα, 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), ο κύριος στόχος του προγράμματος 

είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού, και ιδίως του μαζικού 

αθλητισμού, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα διήρκεσε από το 2014 έως το 2020, στο πλαίσιο της πολυετούς οικονομικής 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με σκοπό την ανάπτυξη θέσεων εργασίας, κοινωνικής 

ισότητας και ένταξης (European Commission, 2016). 
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       Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η καθ’ ύλην αρμόδια για την υλοποίηση του 

προγράμματος Erasmus+ και της συνέχειάς του. Πιο συγκεκριμένα, διαχειρίζεται τον 

προϋπολογισμό καθώς και θέτει προτεραιότητες, στόχους και κριτήρια για το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα σε συνεχή βάση. Επιπρόσθετα, παρέχει καθοδήγηση και 

παρακολουθεί την εφαρμογή σε γενικό πλαίσιο, τη συνέχεια που δίδεται καθώς και την 

αξιολόγηση του προγράμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, φέρει την τελική 

ευθύνη για την εποπτεία και το συντονισμό των δομών οι οποίες είναι αρμόδιες για την 

υλοποίηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο (European Commission, 2017).  

       Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά ο αθλητισμός έλαβε ειδική ροή 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού προγράμματος, γνωστή 

ως «ο προϋπολογισμός της ΕΕ» (Garcia, De Wolff & Yilmaz, 2018). Πιο 

συγκεκριμένα, κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο προϋπολογισμός του Erasmus+ 

ανέρχεται στα 14,774 δις. ευρώ, αυξημένος κατά 40% από τον προϋπολογισμό της 

προηγούμενης επταετίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). Αξίζει να σημειωθεί, πως το 

ποσοστό που αντιστοιχεί στα προγράμματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό 

ανέρχεται στο 1,8% του συνολικού προϋπολογισμού (Baglioni, 2017). Επίσης, κατά 

την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016, το Erasmus+ προσέφερε 

οικονομική υποστήριξη για 725.000 περιπτώσεις κινητικότητας, επιτυγχάνοντας τον 

αριθμό επιπλέον 2 εκατομμυρίων συμμετεχόντων συγκριτικά με το έτος έναρξης 2014 

(Pokacic, Zergollern-Miletic & Nemet, 2019). Σύμφωνα με τις ίδιες συγγραφείς, 

απώτερος σκοπός, εάν συνεχίσει το πρόγραμμα να εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό, είναι 

να απασχολεί περίπου 4 εκατομμύρια συμμετέχοντες το 2020. 

       Η εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός μπορούν να συμβάλλουν 

σημαντικά στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας σχετικά με πολιτικές για την 

ανάπτυξη, την απασχόληση, την ισότητα και την κοινωνική συμπερίληψη (Regulation 

No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council, 2013). Το πρόγραμμα 

Erasmus+ υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες, που στοχεύουν στην ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού, προωθώντας τη δημιουργία και την ανάπτυξη 

ευρωπαϊκών δικτύων, παρέχοντας ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων πλευρών καθώς και ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας σε τομείς 

που σχετίζονται με τον αθλητισμό (Stergiou & Papoutzis, 2018). 

       Επιπρόσθετα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υπάρχει υποστήριξη και 

χρηματοδότηση τοπικών φορέων για έργα και διασυνοριακές δράσεις όπως για την 

καταπολέμηση των προκαθορισμένων αγώνων, το ντόπινγκ, τη βία και το ρατσισμό 
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(Myhovych, 2020). Ο αθλητισμός ενάντια στη βία και τον αποκλεισμό αποτελεί ένα 

έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ (Mutz & Baur, 

2009). Ο γενικός στόχος του προγράμματος στο συγκεκριμένο τομέα είναι η πρόληψη 

βίαιων συμπεριφορών μεταξύ νέων αθλητικών συλλόγων (Mutz & Baur, 2009). 

Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτός ο στόχος είναι ικανός να επιτευχθεί επιτρέποντας στους 

προπονητές από τους αθλητικούς συλλόγους να αναγνωρίζουν αυτές τις συμπεριφορές 

ως δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, τις όποιες καλό είναι να αντιμετωπίσουν.   

       Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), οι δράσεις στον τομέα του αθλητισμού 

έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προάγουν τη συμμετοχή, τη σωματική δραστηριότητα 

και τον εθελοντισμό. Ακόμη, έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση απειλών κατά της 

ακεραιότητας του αθλητισμού καθώς και της ενίσχυσης της ανοχής και της κοινωνικής 

ένταξης (ibid). Εάν επιλεγεί μία χρηματοδότηση, το Erasmus+ την αξιοποιεί σε 

οργανισμούς που πραγματοποιούν δραστηριότητες, οι οποίες ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή του κοινού στον αθλητισμό (ibid). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως οι 

αθλητικές δράσεις αναμένεται να έχουν ως επακόλουθο την ανάπτυξη, μεταφορά 

καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό 

ή τοπικό επίπεδο (IKY, 2014). 

       Αξίζει να αναφερθεί ότι στον οδηγό του Erasmus+ αναφέρεται πως για τις μη 

κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις, το Erasmus+ χορηγεί 

μεμονωμένους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία, την οργάνωση 

και την παρακολούθηση μιας συγκεκριμένης εκδήλωσης (European Commission, 

2016). Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την οργάνωση της εκδήλωσης είναι 

συνήθως το άνοιγμα και κλείσιμο της τελετής, διαγωνισμοί, συνέδρια ή σεμινάρια 

καθώς και τη γενικότερη αξιολόγηση του γεγονότος (European Commission, 2016). 

Κατά την European Commission (2019), οι εν λόγω δραστηριότητες υλοποιούνται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε απευθείας είτε μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού. 

       Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ (2020), οι δράσεις καθώς και οι ειδικοί στόχοι στον 

τομέα του Αθλητισμού είναι οι παρακάτω, 

 

Δράσεις 

 

a. Συμπράξεις συνεργασίας. 

b. Βραχείες συμπράξεις συνεργασίας. 

c. Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
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Ειδικοί στόχοι 

 

a. Καταπολέμηση των διασυνοριακών κινδύνων για την ακεραιότητα του 

αθλητισμού, όπως η φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ), τα προκαθορισμένα 

αποτελέσματα των αγώνων, η βία και κάθε μορφής μισαλλοδοξία και 

διακριτική μεταχείριση. 

b. Προώθηση και παροχή στήριξης σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση στον 

αθλητισμό καθώς και τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών. 

c. Προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, την ενίσχυση της ανεκτικότητας 

και της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τη σπουδαιότητα της επωφελούς για την υγεία σωματικής άσκησης 

μέσω της αυξημένης συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης όλων στον 

αθλητισμό. 

  

Επίσης, κατά την ΕΕΤΑΑ (2020), σχετικά με τον τομέα του Αθλητισμού ισχύουν τα 

παρακάτω ποσοστά χρηματοδότησης, 

 

1. Συμπράξεις συνεργασίας: το μέγιστο ποσό επιχορήγησης ορίζεται στα 

400.000 ευρώ με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 80% των συνολικών 

επιλέξιμων δαπανών. 

 

2. Βραχείες συμπράξεις συνεργασίας: το μέγιστο ποσό επιχορήγησης ορίζεται 

στα 60.000 ευρώ με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 80% των συνολικών 

επιλέξιμων δαπανών. 

 

3. Ευρωπαϊκές Αθλητικές Οργανώσεις Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα: για 

ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δε 

σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, το μέγιστο ποσό 

επιχορήγησης είναι 500.000 ευρώ. Επιπλέον, το μέγιστο ποσοστό 

επιχορήγησης είναι το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. 

 

4. Ευρωπαϊκές Αθλητικές Οργανώσεις Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα: για 

ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, το μέγιστο ποσό 
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επιχορήγησης είναι 300.000 ευρώ. Ακόμη, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 

είναι το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών¹. 

  

       Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα Erasmus+ στον αθλητισμό 

οδηγεί: 

 

i. Στην αύξηση των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τον 

αθλητισμό καθώς και τη σωματική άσκηση σε χώρες του προγράμματος. 

ii. Στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της επωφελούς 

για την υγεία σωματικής άσκησης. 

iii. Στην ενίσχυση της συνεργασίας των θεσμών και των οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης 

iv. Στη βελτίωση της συμμετοχής αθλητικών οργανισμών από διάφορες χώρες 

του προγράμματος σε ενισχυμένα δίκτυα. 

v. Στη βελτίωση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών2. 

 

       Ύστερα από περίπου τρεις δεκαετίες, το σύγχρονο πρόγραμμα περιλαμβάνει 34 

συμμετέχουσες χώρες: τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες για προσχώρηση στην 

ΕΕ χώρες: την Τουρκία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 

την Ελβετική Συνομοσπονδία και τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: τη Νορβηγία, την Ισλανδία 

και το Λιχτενστάιν (European Commission, 2018). Τη σημερινή εποχή το πρόγραμμα 

Erasmus δεν αποτελεί μόνο την πιο διαδεδομένη και βραχυπρόθεσμη μορφή 

κινητικότητας των μαθητών εντός της ΕΕ, αλλά με το Erasmus+ έχει μετατραπεί στο 

εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη και ενίσχυση της εκπαίδευσης, 

της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού (European Commission, 2018). 

   

 

 

 

 

1Αυτούσια μεταφορά κειμένου. https: //www.eetaa.gr/eu/programs/Erasmus+/Erasmus+.pdf [ανάκτηση 

25.10.2020]. 

² https://ec.europa.eu/sport/week_en [ανάκτηση 26.10.2020]. 

https://ec.europa.eu/sport/week_en
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5.2. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 

 

       Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με σκοπό την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης σε 

όλη την Ευρώπη (European Union, 2019). Υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

Σεπτέμβριο του 2015, σε μία προσπάθεια να ανατραπεί η ανησυχητική τάση για τη 

μειωμένη ενασχόληση των ευρωπαίων πολιτών με τη σωματική άσκηση (European 

Union, 2019). Ενδεικτικά της κατάστασης είναι τα αποτελέσματα του 

Ευρωβαρόμετρου το 2014 για τις αθλητικές δραστηριότητες, όπου περίπου το 60% των 

Ευρωπαίων δεν αθλούνται ή αθλούνται ελάχιστα (European Union, 2019). 

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί πως το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις χώρες 

της Μεσογείου καθώς δεν υφίσταται ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με 

τις σωματικές δραστηριότητες (Oikonomou et al., 2018) εν αντιθέσει με τη Βόρειο 

Ευρώπη όπου ο αθλητισμός είναι πιο οικείος στους κατοίκους (Metelski, 2019). 

       Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, το 59% των πολιτών δεν ασκούνται, στην Ιταλία, 

το ποσοστό ανέρχεται στο 60%, στην Πορτογαλία 64% και στην Ισπανία 44% 

(Eurobarometer, 2014). Παράλληλα, κατά τον Metelski (2019), το υψηλότερο ποσοστό 

των ατόμων που δεν ασχολήθηκαν ποτέ με κάποιο άθλημα το 2013, παρατηρήθηκε στη 

Βουλγαρία (78%), στη Μάλτα (75%), στην Πορτογαλία (64%), στη Ρουμανία (60%) 

και στην Ιταλία (60%), ενώ ο μέσος όρος σε ολόκληρη την ΕΕ κυμάνθηκε στο 42%. 

Ωστόσο, το 2017, οι χώρες, που κατείχαν το μεγαλύτερο ποσοστό μη ενασχόλησής 

τους με κάποιο άθλημα, ήταν η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα (και οι τρεις 

με 68%) (European Commission, 2018). 

       Επίσης το ποσοστό των χωρών της ΕΕ όπου δεν ασκούν καθόλου κάποιο άθλημα 

αυξήθηκε από 42% το 2013 σε 46% το 2017, αποτελώντας συνέχεια της σταδιακής 

τάσης από το 2009 (European Commission, 2018). Αλλά αξίζει να σημειωθεί πως, ο 

αθλητισμός σε συνάρτηση με τη σωματική δραστηριότητα συντείνουν ουσιαστικά 

στην υγεία και ευεξία των ευρωπαίων πολιτών (European Union, 2019). Κατά τον 

Olszewski-Strzyzowski (2018), «Αυτή η πανευρωπαϊκή εκστρατεία 

πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα: «Να είστε ενεργοί» («#BeActive»), ενθαρρύνοντας 

τους πολίτες σε έναν ενεργό τρόπο ζωής κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 

εβδομάδας αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους». 

       Η ‘Εβδομάδα’ έχει αυξήσει από το 2015 που ξεκίνησε τους συμμετέχοντες (σχεδόν 

14 εκατομμύρια άτομα το 2019, με αύξηση των πρεσβευτών και των εκδηλώσεων)3. 
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Πιο συγκεκριμένα, αξίζει να σημειωθεί πως πέντε εκατομμύρια συμμετέχοντες και 

7.000 εκδηλώσεις έλαβαν χώρα το 2015 ενώ το 2018 αυξήθηκαν σε δώδεκα 

εκατομμύρια συμμετέχοντες και 48.500 εκδηλώσεις, αντίστοιχα4. Όσον αφορά το 

2019, ο αριθμός των συμμετεχόντων «έσπασε» κάθε ρεκόρ με δεκαέξι εκατομμύρια 

συμμετέχοντες από 42 κράτη μέλη5. Για την επιτυχία της πρωτοβουλίας, η Επιτροπή 

συμπεριέλαβε εθνικούς συντελεστές και συνεργάστηκε με βασικούς ενδιαφερόμενους, 

όπως για παράδειγμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημιακού Αθλητισμού 

(EUSA). Ως επίσημος συνεργάτης, η EUSA ανέλαβε την πρωτοβουλία να αυξήσει την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά το ρόλο του αθλητισμού και της αναψυχής στην 

Ευρώπη6.  

       Αξίζει να σημειωθεί πως περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες, α) εκπαίδευση, 

β) χώροι εργασίας, γ) υπαίθριοι χώροι, δ) αθλητικοί σύλλογοι και ε) γυμναστήρια. 

Επίσης, από το 2017, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού πραγματοποιείται από τις 

23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου7. Σύμφωνα με την European Union (2019), η ευρωπαϊκή 

εβδομάδα αθλητισμού πραγματοποιείται από όλα τα άτομα, ανεξαρτήτου ηλικίας, 

καταγωγής ή επιπέδου φυσικής κατάστασης, ενώ ταυτόχρονα αποσκοπεί στη μαζική 

συμμετοχή των πολιτών είτε από δημόσιους φορείς είτε από τον ιδιωτικό τομέα. 

       Ενδεικτικά, οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα ανά περιοχή, την 

εβδομάδα του 2016 παραθέτονται στην παρακάτω ηλεκτρονική Δ/νση8. Παράλληλα, 

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 2019, παρουσιάζονται στην 

ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση οι δραστηριότητες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα9. 

 

 

 

 

 

        

 

3 http://www.pacteproject.com/ [ανάκτηση 13.11.2020].  

4 
https://epsi.eu/beactive/ [ανάκτηση 19.10.2020]. 

5 
https://ec.europa.eu/sport/week/about_en [ανάκτηση 19.10.2020]. 

6 https://www.eusa.eu/projects/european-week-of-sport [ανάκτηση 19.10.2020]. 

7 https://ec.europa.eu/sport/week_en [ανάκτηση 19.10.2020]. 

8 https://gga.gov.gr/images/BeActive/ [ανάκτηση 19.10.2020].  

9 https://www.gga.gov.gr/images/draseis_teliko.xls [ανάκτηση 19.10.2020]. 

http://www.pacteproject.com/
https://epsi.eu/beactive/
https://ec.europa.eu/sport/week/about_en
https://www.eusa.eu/projects/european-week-of-sport
https://ec.europa.eu/sport/week_en
https://gga.gov.gr/images/BeActive/
https://www.gga.gov.gr/images/draseis_teliko.xls


51 

 

       Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατεθούν δύο προφορικές δηλώσεις του 

ευρωβουλευτή κυρίου Ζαγοράκη Θεόδωρου για τη σημασία της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Αθλητισμού. Η πρώτη ελέχθη στις 27/09/2019: 

 

«Εκατοντάδες εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη γίνονται και φέτος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Αθλητισμού, καλώντας τους πολίτες να υιοθετήσουν έναν πιο υγιή τρόπο ζωής. 

Στόχος η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών στη φυσική 

δραστηριότητα και τον αθλητισμό. Το μήνυμα που φέρνει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Αθλητισμού δεν αφορά μόνο τους αθλητές και τα παιδιά. Είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία 

για να κάνουμε όλοι μας μία επανεκκίνηση. Να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας και να 

εντάξουμε την άσκηση ξανά μέσα στη ζωή μας. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι παιχνίδι, είναι 

τρόπος ζωής. Οπότε αφήστε στην άκρη τις δικαιολογίες και βάλτε τον αθλητισμό στη ζωή σας. 

Αξίζει.10» 

 

Η δεύτερη επισημάνθηκε στις 24/09/2020: 

 

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιορτάζει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, την Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Αθλητισμού. Στόχος είναι η προώθηση του αθλητισμού και ενός υγιεινού τρόπου 

ζωής σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι στιγμής, το 2020, υπήρξε έτος μεγάλων προκλήσεων και 

αλλαγών αφού όλες σχεδόν οι αθλητικές δραστηριότητες και διοργανώσεις σταματήσανε για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Παραμένοντας στο σπίτι λόγω του covid, ο αθλητισμός και η 

σωματική άσκηση προσέφεραν σε πολλούς από εμάς μία υγιή διέξοδο και μία ψυχική 

ισορροπία, ειδικά σε όσους έχουν μικρά παιδιά. Ως εκ τούτου το επίκεντρο της φετινής 

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού είναι η ψυχική και σωματική υγεία και ευεξία. Η 

δοκιμασία που περνάμε είναι σίγουρο πως κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ελπίζω πολύ σύντομα 

αν και τώρα η καθημερινότητα δε θυμίζει τις γνώριμες συνθήκες. Αυτό δε σημαίνει ότι 

αφήνουμε τον αθλητισμό στην άκρη. Επιστρέφουμε στα γυμναστήρια, επιστρέφουμε στους 

αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, στην καθημερινή άσκηση. Πάντα τηρώντας τα μέτρα 

των ειδικών.10» 

    

 

 

   

10 europarl.europa.eu [ανάκτηση 28.10.2020]. 

10 europarl.europa.eu [ανάκτηση 28.10.2020].      
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       Η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού εξαρτάται από τη συμμετοχή 

των ενδιαφερομένων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (TAFISA, 2015). 

Επίσης, οι επιτυχημένες προσπάθειες δέσμευσης των τοπικών κοινοτήτων καλό είναι 

να αποτελούνται από τα παρακάτω στάδια, 

 

i. Δημιουργία ξεκάθαρων στόχων 

ii. Προσδιορισμό του ενδιαφέροντος και των προσδοκιών της κοινότητας 

iii. Ανάθεση πλάνου σχετικά με τις δραστηριότητες 

iv. Προσδιορισμός των εργαλείων για την υλοποίηση των κοινοτικών 

δραστηριοτήτων 

v. Ενημέρωση σε ζητήματα υγείας και σωματικών δραστηριοτήτων 

vi. Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών από τα ενδιαφερόμενα μέρη 

vii. Παροχή ευκαιριών συμμετοχής σε δραστηριότητες 

(TAFISA, 2015) 

 

       Η αύξηση της συμμετοχής σε ετήσια βάση στις αθλητικές δραστηριότητες 

αποτελεί ένα μήνυμα, που καλό είναι να αποδοθεί μέσω ενός θετικού πρίσματος του 

συγκεκριμένου εγχειρήματος (TAFISA, 2015). Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 

προσδοκά στην προώθηση της διασκέδασης και των θετικών συναισθημάτων μέσα από 

τις πρωτοβουλίες των αρμόδιων φορέων (TAFISA, 2015). Αξίζει να σημειωθεί πως ο 

αθλητισμός καθώς και η σωματική άσκηση διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε 

όλα τα στάδια της ζωής των ατόμων, επηρεάζοντας θετικά την ποιότητα της ζωής τους 

(Olszewski-Strzyzowski, 2018). Παράλληλα, κατά τον ίδιο συγγραφέα, πολλές 

ευρωπαϊκές κοινωνίες προσανατολίζονται σε αυτήν την κατεύθυνση με απώτερο 

σκοπό την εισαγωγή του αθλητισμού στην καθημερινότητα των πολιτών.  

        

5.3. Αθλητισμός και μετανάστες 

 

       Ο αθλητισμός είναι μία από τις πιο διαδεδομένες δραστηριότητες στη σύγχρονη 

κοινωνία και συνάμα παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή μεταξύ ατόμων 

από διαφορετικά ήθη, έθιμα, κουλτούρες, ικανότητες και εθνικότητες, ενισχύοντας το 

αίσθημα της συνύπαρξης (Russo, 2019). Επιπρόσθετα, συχνά αντιπροσωπεύει ένα 

μοντέλο ένταξης, ιδίως για τους πληθυσμούς των μεταναστών ενώ ταυτόχρονα θέλει 

να διαδίδει τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές αξίες, καθώς και την ικανότητα να 
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δημιουργεί κοινωνικούς δεσμούς στο συγκεκριμένο σύνολο. (Gasparini, 2008). 

Επίσης, σύμφωνα με τους Oikonomou et al (2018), μέσω αυτού ενισχύεται ο 

διαπολιτισμικός διάλογος, επιτρέποντας μία θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής. 

       Η μετανάστευση και η ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες 

αποτελούν ζωτικής σημασίας ζητήματα εξαιτίας της πρόσφατης εισροής αιτούντων για 

άσυλο καθώς και προσφύγων στην Ευρώπη (European Commission, 2016). Αξίζει να 

σημειωθεί πως ο αριθμός των αιτούντων για άσυλο στις χώρες της ΕΕ αυξήθηκε από 

300.000 το 2012 σε 1,3 εκατομμύρια το 2015 (European Commission, 2016). Στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας, πάνω από 1.5 εκατομμύριο 

πρόσφυγες έφτασαν μεταξύ 2014 και 2017 (UNCHR, 2018a). Κατά τη μετανάστευση, 

οι νέοι μετανάστες είναι πιθανό να υποφέρουν από στέρηση βασικών αναγκών, να 

υποστούν άγχος που σχετίζεται με πιθανή συγκρουσιακή κατάσταση ή αβεβαιότητα 

καθώς και να υποφέρουν από έλλειψη φίλων (De Haene, 2010). Κατά τους ίδιους 

ερευνητές, η μοναξιά και η απομόνωση είναι σημεία αναφοράς των εμπειριών των 

μεταναστών στη νέα κοινωνία υποδοχής. 

       Όταν οι μετανάστες φτάνουν σε μία άλλη χώρα είναι αναγκαίο να εμφυσήσουν την 

προσοχή σε τομείς ζωτικής σημασίας όπως η εργασία, η υγειονομική περίθαλψη και η 

στέγαση (Martinez et al., 2015). Συνεπώς, στο συγκεκριμένο πλαίσιο ο αθλητισμός δεν 

έχει τόσο μεγάλη σημασία αλλά είναι ξεκάθαρο ότι λαμβάνει ένα νόημα όταν 

δημιουργούνται ευκαιρίες συνύπαρξης μεταξύ ξένων και γηγενών, με συνέπεια να 

καθίσταται πολύ σημαντικός στην αρχή της διαμονής των μεταναστών (Fernandez-

Gavira et al., 2018). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως οι αθλητικοί χώροι δεν 

χρησιμοποιούνται μόνο στον τομέα του αθλητισμού αλλά αποτελούν σημείο αναφοράς 

για την καθημερινή επικοινωνία και ψυχαγωγία των συγκεκριμένων ατόμων 

(Fernandez-Gavira et al., 2018). 

       Η ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 

τους πρόσφυγες θεωρούν ότι ο οργανωμένος αθλητισμός είναι ικανός να διαδραματίσει 

καθοριστικό ρόλο στη σωματική και ψυχική υγεία των μεταναστών ενώ παράλληλα 

είναι σε θέση να διευκολύνει τη θετική ανάπτυξη των νέων ως προς την εμπιστοσύνη, 

τη συμπάθεια για τους άλλους και τη διατήρηση των κοινωνικών δεσμών (Lundkvist 

et al., 2020). Η συμμετοχή στον αθλητισμό θεωρείται δραστηριότητα με κοινωνική 

αποστολή που περιλαμβάνει τόσο την κοινωνική αλληλεπίδραση όσο και την ομαδική 

συνεργασία, βελτιώνοντας τη θετική ανάπτυξη και ένταξη των μεταναστών (Bratt, 
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2015; Elbe et al., 2016; Ryba et al., 2017). Κατά τους Fernandez-Gavira et al. (2017), 

παρατηρείται συχνά στα πάρκα, στους κήπους και στις πλατείες μεγάλων ευρωπαϊκών 

πόλεων, η συγκέντρωση εκατοντάδων ατόμων τα Σαββατοκύριακα, με σκοπό τη 

διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων, όπως τουρνουά ή διαγωνιστικά παιχνίδια. 

       Παρά τα θετικά αποτελέσματα της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες , 

παρατηρήθηκε ότι η συμμετοχή είναι χαμηλότερη στους μετανάστες συγκριτικά με 

τους γηγενείς (Singh et al., 2008). Ιδιαίτερα τα κορίτσια με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

φαίνεται να συμμετέχουν λιγότερο στον οργανωμένο αθλητισμό στη χώρα υποδοχής 

τους σε σύγκριση με τα αγόρια με το ίδιο υπόβαθρο (Okamoto et al., 2013). Αυτό 

συμβαίνει εξαιτίας των πολιτιστικών, κοινωνικοοικονομικών ή περιβαλλοντικών 

παραγόντων (Caperchione et al., 2009). Για παράδειγμα, όσον αφορά τους 

κοινωνικοοικονομικούς συντελεστές στη φυσική άσκηση, παίζουν ρόλο ο χαμηλός 

αναλφαβητισμός, η φτώχεια, η ελλιπής εκπαίδευση σε σχέση με τα άτομα που έχουν 

υψηλότερη κοινωνικοοικονομική θέση (Fairclough et al., 2009). 

       Όσον αφορά την Ελλάδα, ξεκίνησε να λαμβάνει μεγάλη εισροή μεταναστών από 

την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών 

καθεστώτων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Aspridis & Petrelli, 2011). Οι 

μετανάστες στην Ελλάδα έχουν την ευκαιρία να παίξουν σε μικτές ομάδας εξαιτίας του 

ότι δεν υφίστανται αθλητικές ομάδες μεταναστών (Hatzigeorgiadis et al., 2013). 

Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) κατέθεσε επίσημη πρόταση 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για δράσεις ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης των 

μεταναστών μέσω του αθλητισμού11. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «OLYMPIA», 

μέσα από τη διοργάνωση αγώνων επτάθλου και συμπληρωματικών αθλητικών και 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΓΓΑ, αποσκοπεί 

στην ενσωμάτωση των μεταναστών στις τοπικές κοινότητες υποδοχής, στην ανάπτυξη 

της σωματικής τους δραστηριότητας καθώς και στη διάδοση των βασικών αξιών του 

Ολυμπισμού και της κοινωνίας των πολιτών12.     

  

 

 

 

 

11 https://www.gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/3014-olympia [ανάκτηση 22.10.2020]. 

12 https://www.gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/3014-olympia [ανάκτηση 22.10.2020]. 

https://www.gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/3014-olympia
https://www.gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/3014-olympia
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       Ιδιαίτερη μνεία χρήζει η επιρροή που παίζει το ποδόσφαιρο στο συγκεκριμένο 

σύνολο. Το ποδόσφαιρο διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών εξαιτίας της ενασχόλησης των συνδέσμων αμειβομένων ποδοσφαιριστών 

καθώς και των διοικητικών οργάνων όπως η UEFA13. Στη Μ. Βρετανία ξεκίνησαν 

εκστρατείες όπως το «Let kick racism out of football», το 1993, με στόχο τη φυλετική 

ισότητα την ενθάρρυνση της συμμετοχής στο παιχνίδι σε όλα τα επίπεδα (Caine & 

Myers, 2017). Ακόμη μία πρωτοβουλία είναι το «Show Racism the Red Card» 

(SRTRC), που ιδρύθηκε το 1996 στη βορειοανατολική Αγγλία, και συγκεκριμένα στο 

Newcastle (Dixon et al., 2016). Κατά τους ίδιους συγγραφείς, το SRTRC είναι μία 

αντιρατσιστική φιλανθρωπική οργάνωση που στοχεύει, «στην καταπολέμηση 

ρατσιστικών απόψεων παρέχοντας εκπαιδευτικούς πόρους καθώς και υλοποιώντας 

προγράμματα που απευθύνονται στους νέους». 

       Το Φεβρουάριο του 1999 ένα διεθνές δίκτυο, το «Football Against Racism in 

Europe» (FARE), ιδρύθηκε στη Βιέννη (Olszewski-Strzyzowski, 2018). Όπως 

υποστηρίζει ο ίδιος συγγραφέας, κάθε έτος, μέσω του FARE, διοργανώνονται 

εβδομαδιαίες δράσεις, όπου παίκτες και οπαδοί εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους 

σχετικά με τα περιστατικά ρατσιστικού περιεχομένου. Από το 2001, η UEFA έχει 

δημιουργήσει στενή συνεργασία με το FARE, το οποίο περιλαμβάνει ομάδες και 

φορείς που εργάζονται κατά της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων σε ολόκληρη την 

Ευρώπη (Caine & Myers, 2017). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ίδιους 

συγγραφείς, η φράση «No to Racism» εμφανίζεται σε πανό, πριν την έναρξη των 

αγώνων, σε περίοπτη θέση στο εκάστοτε γήπεδο. 

       Επιπρόσθετα, η UEFA έχει συστήσει στους διαιτητές να διακόψουν οποιαδήποτε 

αναμέτρηση περιέχει ρατσιστικό φαινόμενο καθώς και στους προπονητές να ασκήσουν 

κριτική σε παίκτες και οπαδούς, ακόμη κι αν αποτελούν κομμάτι της ομάδας τους 

(Caine & Myers, 2017).  Το Μάρτιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη 

δήλωση για την αντιμετώπιση του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο, εντός κι εκτός γηπέδου 

(Olszewski-Strzyzowski, 2018). Κατά τον ίδιο συγγραφέα, η καταπολέμηση του 

ρατσισμού και της ξενοφοβίας αντιμετωπίζεται από τον «Οργανισμό Θεμελιωδών 

Θεμάτων για τα Δικαιώματα της ΕΕ» (FRA),  ο οποίος ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2007.   

   

      

 

13 https://www.europarl.europa.eu [ανάκτηση 22.10.2020]. 

https://www.europarl.europa.eu/
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       Η Ευρώπη είναι ένα ετερογενές έδαφος, που αποτελείται από άτομα διαφορετικών 

πολιτισμών, άρα, καλό είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες πολιτικές για την 

ευρυθμία του συνόλου (Fernandez-Gavira et al., 2018). Επομένως, κατά τους ίδιους 

συγγραφείς, ο αθλητισμός αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο προσέγγισης του ξένου 

ατόμου με στόχο την ένταξή του. Με την προώθηση της ανοχής, της αποδοχής και του 

σεβασμού της διαφορετικότητας σε σχέση με άλλους νέους αθλητές, ο αθλητισμός 

είναι ικανός να συντείνει αποτελεσματικά στη διαπολιτισμική κατανόηση, στην 

καταπολέμηση του ρατσισμού ή της ξενοφοβίας (Συνθήκη της Νίκαιας, 2003) 

(Fernandez-Gavira et al., 2018). Επίσης, σύμφωνα με τον Kalemi (2012), ο αθλητισμός 

παρέχει ψυχαγωγικές ευκαιρίες σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, με σκοπό την 

ενίσχυση της αντίληψης ότι ανήκουν σε μία νέα κοινότητα. Επιπρόσθετα, κατά τον ίδιο 

συγγραφέα, μερικοί μετανάστες επιδιώκουν τον αθλητισμό ως τρόπο σύνδεσης της 

εθνικής τους ταυτότητας ή ως ψυχαγωγική δραστηριότητα με την οικογένειά τους. 

 

5.4. Τρίτη Ηλικία και Αθλητισμός 

 

       Η γήρανση εμφανίζεται ως βασικό ζήτημα πολιτικής (WHO, 2015). Σύμφωνα με 

τη Eurostat (2017), αποτελεί μία σημαίνουσα κοινωνική και οικονομική πρόκληση η 

οποία βρίσκεται στην ατζέντα της ΕΕ. Σε μελέτη της Eurostat (2017), στην ΕΕ, το 

19,4% ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ότι τόσο ο απόλυτος 

αριθμός όσο και το ποσοστό των ηλικιωμένων σε πληθυσμό γύρω από τον κόσμο 

αυξάνεται (WHO, 2015). Επίσης, κατά τους Ciura & Szymanczak (2012), η γήρανση 

του πληθυσμού στην Ευρώπη προκύπτει από τη συνεχή αύξηση στο προσδόκιμο ζωής 

σε συνάρτηση με τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων. Κατά την European Commission 

(2015), το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αυξάνεται στην Ευρώπη με 

πρωτοφανή ρυθμό και αναμένεται να αντιπροσωπεύει πάνω από το 30% του συνολικού 

πληθυσμού έως το 2060. Επιπλέον, οι Ciura & Szymanczak (2012), θεωρούν πως το 

ποσοστό των ηλικιωμένων στο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ θα φτάσει το 20% το 2040 

και το 30% το 2060. 

       Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, παρατηρείται ότι ο ορισμός της γήρανσης δεν είναι 

εύκολος, κι αυτό διότι η κοινωνία ορίζει την έννοια με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με 

το πλαίσιο (Changala et al., 2018). Όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι συγγραφείς, «Οι 

περισσότερες αναπτυγμένες χώρες ορίζουν τους ηλικιωμένους ως άτομα που έχουν 

συνταξιοδοτηθεί και η αντίστοιχη ηλικία συνταξιοδότησης είναι σαφώς τα 65 έτη». 
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Επίσης, τα Ηνωμένα Έθνη, ορίζουν πως «τα άτομα 60 ετών και άνω θεωρούνται 

ηλικιωμένοι εξαιτίας σημαντικών διαφορών στην ηλικία που ξεκινά η γήρανση» 

(HelpAge International, 2012). 

       Σε πολλές χώρες η Τρίτη Ηλικία ορίζεται ως η χρονολογική ηλικία των 65 ετών 

και άνω (Ouchi et al., 2017). Κατά τους ίδιους συγγραφείς, παρά την ηλικία μεταξύ 65 

και άνω, ειδικά για τα άτομα 65-74 ετών, η ψυχική και σωματική υγεία διατηρείται σε 

άρτια κατάσταση ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε ενεργές 

κοινωνικές δραστηριότητες. Παράλληλα, σύμφωνα με τους Hongu, Gallaway & 

Shimada (2015), η τακτική σωματική άσκηση είναι αναγκαία για μία υγιή γήρανση, 

άρα οι περισσότεροι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω μπορούν να λαμβάνουν χώρα 

με ασφάλεια. 

       Σύμφωνα με τον Tokarski (2004), ο αθλητισμός σε συνδυασμό με τη σωματική 

άσκηση παίζουν, ιδιαίτερα, σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ηλικιωμένων ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, 

 

i. Η φυσική δραστηριότητα οδηγεί σε ευεξία και έκλυση των θετικών 

συναισθημάτων 

ii. Η άσκηση αυξάνει το προσδόκιμο ζωής 

iii. Ο αθλητισμός αυξάνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία καθώς και τη 

νευρομυική συναρμογή 

iv. Ο αθλητισμός βελτιώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις 

v. Η φυσική δραστηριότητα συντείνει στην οργάνωση της καθημερινότητας 

καθώς και στην αύξηση της αυτοπεποίθησης. 

 

       Η δημόσια αθλητική πολιτική παίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 

ικανοποιητικών σωματικών δραστηριοτήτων στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, 

συμπεριλαμβανομένου των ηλικιωμένων (Coenders et al., 2017). Η Περιφερειακή 

Επιτροπή για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ανέπτυξε μία 

στρατηγική με τίτλο, «Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 2012-

2020», όπου μέσα στις βασικές προτάσεις παρέμβασης πολιτικής αναφέρεται και η 

προώθηση της «φυσικής άσκησης» (Δαναλάτου, 2019). Επιπρόσθετα, κατά τους 

Oikonomou et al. (2018), το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» συμβάλλει στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. 
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       Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί, η προσπάθεια που συντελείται στην Ελλάδα 

μέσα από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠ) του ΠΟΥ καθώς 

και η μελέτη της πολιτικής του ΠΟΥ και της ΕΕ όσον αφορά τον αθλητισμό, 

προσαρμοσμένη στις δυνατότητες και στα δεδομένα των δήμων στη συγκεκριμένη 

χώρα (ΕΔΔΥΠ, 2015). Συνεπώς, σχετικά με τον άξονα του αθλητισμού και της 

σωματικής δραστηριότητας προτείνονται τα εξής: 

 

❖ Η δημιουργία προγράμματος άθλησης προσαρμοσμένου στις σωματικές 

ανάγκες των ηλικιωμένων. 

❖ Η δημιουργία υπαίθριων χώρων άθλησης και εκγύμνασης. 

❖ Η οργάνωση εκδρομών, περιπάτου ή άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων για 

τους ηλικιωμένους. 

❖ Η δημιουργία προγραμμάτων χορού. 

(ΕΔΔΥΠ, 2015) 

  

        Με τη μορφή σωματικής άσκησης, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι επιλέγουν 

οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες (Guo & Cheng, 2017). Κατά τους ίδιους 

συγγραφείς, ο αθλητισμός για τη συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί σημαντικό 

κομμάτι του τρόπου ζωής, της φυσικής κατάστασης, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

καθώς και την ανάπτυξη της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, ο αθλητισμός στην Τρίτη 

Ηλικία είναι μία ευκαιρία να επεκταθεί η ζωή σε συνδυασμό με μία υψηλότερη 

ποιότητα ζωής (Nowark, 2014). Η αθλητική συμμετοχή αποτελεί έναν τομέα, όπου οι 

ηλικιωμένοι είναι ικανοί να θεωρούνται σωματικά ενεργοί (Murtagh et al., 2014). 

Επιπρόσθετα, η σωματική άσκηση, ιδίως μέσω του αθλητισμού και της αναψυχής, 

παρέχει μία ουσιαστική ευκαιρία για κοινωνική σύνδεση και διασκέδαση (COTA for 

Australians, 2015). 

       Κατά τους Lippincott Williams & Wilkins (2010), η σωματική άσκηση αποτελεί 

ένα σημαντικό συντελεστή στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, αφού η 

περιορισμένη σωματική δραστηριότητα θεωρείται ως η κύρια αιτία θνησιμότητας και 

νοσηρότητας. Ακόμη, η περιορισμένη σωματική άσκηση ελλοχεύει τον κίνδυνο για 

μειωμένη κινητικότητα και λειτουργικότητα και κατά συνέπεια την ανάγκη για 

υπηρεσίες εντατικής και χρόνιας φροντίδας (Oikonomou et al., 2018). Σύμφωνα με τον 

Metelski (2019), τα ηλικιωμένα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, καλό είναι, εάν το 

επιτρέπει η υγεία τους, να είναι ενεργά όσο και τα άτομα ηλικίας 18-65 ετών.  Συνεπώς, 
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η συστηματική και καθημερινή άσκηση έχει ουσιαστικό χαρακτήρα στην περίπτωση 

της Τρίτης Ηλικίας, όπου μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως κολύμπι, ποδηλασία ή 

περπάτημα (Dabrowski et al., 2016). 

       Όσον αφορά τη βελτίωση της υγείας προτείνονται μορφές άσκησης, ήπιας ή 

μέτριας έντασης, επί τουλάχιστον 30 λεπτά πέντε μέρες την εβδομάδα όπως 

περπάτημα, τζόκινγκ, κολύμπι, ποδηλασία καθώς και ειδικό ασκησιολόγιο, που 

διατηρεί και βελτιώνει την κινητικότητα των αρθρώσεων καθώς και της σπονδυλικής 

στήλης (Dabrowski et al., 2016). Παράλληλα, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες (2008), 

παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι ασκήσεις ενδυνάμωσης σε συνδυασμό με ασκήσεις 

ισορροπίας. Επίσης, ο WHO (2010), τονίζει τις ευεργετικές ιδιότητες της αεροβικής 

γυμναστικής, όπου το σώμα διατηρεί οξυγόνο στους μυς με συνέπεια την τόνωση του 

κυκλοφορικού συστήματος σε συνάρτηση με την επιτάχυνση του μεταβολισμού. 

Επιπρόσθετα, κατά τους τους Tisher et al., (2011), οι άντρες της συγκεκριμένης 

ηλικιακής κατηγορίας προτιμούν την ποδηλασία και το τζόκινγκ ενώ οι γυναίκες, 

αντίστοιχα, προτιμούν όλα τα είδη γυμναστικής συμπεριλαμβανομένου της αερόβιας 

άσκησης και των υδάτινων σπορ.  

 

5.5. Η σημασία του Αθλητικού Τουρισμού 

 

       Ο τουρισμός παίζει αναπόσπαστο ρόλο στη σύγχρονη εποχή σε διάφορους τομείς 

όπως ο οικονομικός, ο κοινωνικός, ο εκπαιδευτικός ή ο πολιτικός (Szejniuk, 2014). 

Κατά τον ίδιο συγγραφέα, αποτελεί πομπό στη διαμόρφωση στάσεων και ιδεών 

σχετικά με τον πολιτισμό, την τέχνη, τη φύση, την υγεία και εν κατακλείδι, τη φυσική 

και ψυχική κατάσταση ολόκληρης της κοινωνίας. Αξίζει να σημειωθεί, πως η Ευρώπη 

αποτελεί το βασικό τουριστικό προορισμό παγκοσμίως (Zago, 2020). Σύμφωνα με τον 

ίδιο, πάνω από το 50% των τουριστών ανά την υφήλιο επιλέγουν μία χώρα της ΕΕ για 

επιχειρήσεις, υγεία, θρησκευτικούς λόγους, επισκέψεις σε συγγενικά ή φιλικά 

πρόσωπα καθώς και για αναψυχή ή αθλητισμό. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα του 

Ευρωβαρόμετρου (2016), η ευεξία σε συνάρτηση με τον αθλητισμό κατέχουν το 13% 

και το 12% των συμμετεχόντων, αντίστοιχα (Zago, 2020). 

       Η έννοια του αθλητικού τουρισμού χρονολογείται από το 1966, εξαιτίας της 

πρώτης διατύπωσης του Don Anthony στο βιβλίο του «Αθλητισμός και Τουρισμός» 

(Duglio & Beltramo, 2017). Κατά το North/South Inter Parliamentary Association 

(2014), είναι μία ευρεία έννοια, λόγω του ότι σχετίζεται τόσο με τα άμεσα όσο και με 
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τα έμμεσα οφέλη των τουριστών που ταξιδεύουν για να συμμετάσχουν σε αθλητικές 

εκδηλώσεις. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Gibson (1998b), «ο αθλητικός τουρισμός 

περιλαμβάνει ταξίδια με βάση τον ελεύθερο χρόνο που μεταφέρουν άτομα προσωρινά 

εκτός των κοινοτήτων τους, με σκοπό τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες ή 

την παρακολούθηση φυσικών δραστηριοτήτων» (Geffroy, 2016). Κατά τον ίδιο, οι 

τουρίστες ασκούνται με προγράμματα, κυρίως, του μαζικού αθλητισμού, όπως 

ιππασία, γκολφ, προγράμματα γυμναστικής, ποδηλασία ή αντισφαίριση.  

       Σύμφωνα με τους Kyriaki & Gibson (2010), ο αθλητικός τουρισμός χωρίζεται σε 

τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

 

i. Άτομα που ταξιδεύουν για να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς 

(Active-based Sport Tourism). 

ii. Άτομα που ταξιδεύουν για να συμμετάσχουν ως θεατές σε εκδηλώσεις και 

διαγωνισμούς (Event-based Sport Tourism). 

 

iii. Άτομα που ταξιδεύουν έτσι ώστε να παρακολουθήσουν φημισμένα αθλητικά 

μέρη για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, μουσεία ή προσωπικότητες (Nostalgia-

based Sport Tourism). 

 

       Επιπρόσθετα, ο Kurtzman (2005), διαχώρισε τα είδη του αθλητικού τουρισμού σε 

πέντε κατηγορίες: 

 

α) Τα αθλητικά γεγονότα (Ολυμπιακοί Αγώνες, παγκόσμια ή ευρωπαϊκά 

πρωταθλήματα κτλ.) 

β) Τα αθλητικά θεάματα (μουσεία, συνέδρια) 

 

γ) Τις αθλητικές εκδρομές (σαφάρι, περίπατοι, πεζοπορία κτλ.) 

 

δ) Τα αθλητικά καταφύγια (κατασκήνωση, προπονητικά κάμπινγκ κτλ.) 

 

ε) Τις κρουαζιέρες (ταξίδια αναψυχής, καταδύσεις, αλιεία) 

  

       Ο αθλητισμός αποτελεί μία σημαντική δραστηριότητα στο πλαίσιο του τουρισμού 

και, αντίστοιχα, ο τουρισμός αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του αθλητισμού (Hinch 
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& Higham, 2001). Κατά τον Getz (2008), «ο τουρισμός αθλητικών εκδηλώσεων 

καθιερώθηκε σταθερά στη δεκαετία του 1990 καθώς και πραγματοποιήθηκε σε 

σταθερή βάση ο καθορισμός των στόχων». Επιπρόσθετα, οι αθλητικές δραστηριότητες 

έχουν αυξήσει την τουριστική κινητικότητα των ανθρώπων παγκοσμίως τα τελευταία 

χρόνια, ενώ ταυτόχρονα, ο αθλητικός τουρισμός έχει κερδίσει όλο και μεγαλύτερη 

δημοτικότητα, ιδίως από τη συμμετοχή των τουριστών σε ισχυρής εμβέλειας αθλητικά 

γεγονότα (Malchrowicz-Mosko & Munsters, 2018). Κατά τους ίδιους συγγραφείς,  

στην αναφορά του ‘World Travel Market’ που παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο 

αθλητικού  τουρισμού στο Λονδίνο το 2011, υποστηρίζεται ξεκάθαρα ότι τα μεγάλα 

αθλητικά γεγονότα είναι ικανά να προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες σε σχέση 

με τις επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία, όμορφες παραλίες ή εκπληκτικά τοπία. 

       Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία του αθλητισμού σχετικά με 

τον τουρισμό και ταυτόχρονα, επισημαίνει το σημαντικό ρόλο των αθλητικών 

εκδηλώσεων προκειμένου να καθίστανται οι περιφέρειες της Ευρώπης ελκυστικές για 

το κοινό. Παράλληλα, τονίζει τις ευκαιρίες οι οποίες προκύπτουν από τη μετακίνηση 

αθλητών και θεατών στις αθλητικές διοργανώσεις, οι οποίες είναι ικανές να 

προσελκύσουν τουρίστες ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/143 [ανάκτηση 23.10.2020]. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/143/%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
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       Επιπλέον, «η αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα του τουρισμού και αθλητισμού 

αποτελεί καινοτομία της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία ψηφίστηκε το 2007 και 

τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου το 2009 και ορίζει στο άρθρο 6 πως η Ένωση έχει 

αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις υποστήριξης, συντονισμού ή συμπλήρωσης», 

όπου παραθέτονται στην ευρωπαϊκή τους διάσταση» (Παπουτσή, 2013): 

 

I. Η προστασία και η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας 

II. Η βιομηχανία 

III. Ο πολιτισμός 

IV. Ο τουρισμός 

V. Η παιδεία, η νεολαία, ο αθλητισμός και η επαγγελματική κατάρτιση 

VI. Η πολιτική προστασία 

VII. Η διοικητική συνεργασία 

 

       «Καθίσταται, λοιπόν, σαφές πως μέσω των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων υπάρχει 

δυνατότητα ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού, δεδομένης της στήριξης των 

ευρωπαϊκών θεσμών» (Κουτσούκου, 2014). 

 

       Οι αθλητικές ευκαιρίες παίζουν αναπόσπαστο ρόλο στη ζωή πολλών ανθρώπων, 

ιδίως εκείνων που αναζητούν νέες αθλητικές εμπειρίες όταν πραγματοποιούν ταξίδια 

(Radicchi, 2013; Roche et al., 2013). Κατά τους Weed & Bull (2009), ο αθλητικός 

τουρισμός αντιμετωπίζεται ως αλληλεπίδραση των δραστηριοτήτων, των ανθρώπων 

και των τοποθεσιών. Ωστόσο, τα κίνητρα ποικίλουν μεταξύ τους: για κάποιους 

κυριαρχεί ο ανταγωνισμός, ορισμένοι επιδιώκουν την αλληλεπίδραση και οι 

περισσότεροι δρουν ως θεατές (Vehmas, 2010). Σύμφωνα με τους Hemmonsbey & 

Tichaawa (2018), ο αθλητικός τουρισμός γνώρισε σημαντική ανάπτυξη ως βιομηχανία, 

στον τομέα εστίασης της έρευνας καθώς και ως στρατηγική οικονομικής και 

κοινωνικής εξέλιξης. Παράλληλα, οι αθλητικές τουριστικές εκδηλώσεις έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού (Tichaawa et al., 2018). 

       Κατά τους Zabkar et al. (2010), τα χαρακτηριστικά της πόλης υποδοχής 

επηρεάζουν τις τουριστικές αντιλήψεις οι οποίες σχετίζονται με το αίσθημα της 

ικανοποίησης και ευχαρίστησης. Επιπρόσθετα, παράγοντες όπως η προσβασιμότητα, 

η στάθμευση και τα άνετα καθίσματα παίζουν αναπόσπαστο ρόλο στην ποιότητα της 

παρακολούθησης μίας εκδήλωσης (Zabkar et al., 2010). Αξίζει να σημειωθεί, πως οι 
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τουρίστες απολαμβάνουν τις επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους και μουσεία του 

αθλητισμού πριν, κατά τη διάρκεια ή στο τέλος μίας εκδήλωσης (Malchrowicz-Mosko 

& Munsters, 2018). Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα είναι από τις πιο δημοφιλείς μορφές του αθλητικού τουρισμού.      

       Οι σημερινοί τουρίστες προσελκύονται όλο και περισσότερο για τις αρχαίες 

τοποθεσίες των σημαντικών εκδηλώσεων, με πρώτους τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

(Malchrowicz-Mosko & Munsters, 2018). Το συγκεκριμένο αθλητικό και ταυτόχρονα 

θρησκευτικό γεγονός έλαβε χώρα στην Ολυμπία, το 776 π.Χ. και διεξάγονταν κάθε 

τέσσερα χρόνια, ενώ παράλληλα η συγκεκριμένη πόλη αποτέλεσε το σημαντικότερο 

τουριστικό κέντρο της Αρχαίας Ελλάδας (Cartwright, 2013). Επίσης, ακόμη και τη 

σημερινή εποχή, η Ολυμπία θεωρείται η μεγαλύτερη ιστορική, αθλητική τοποθεσία του 

κόσμου, η οποία αποτελείται από τα ερείπια του ιερού ναού, το βωμό με το άγαλμα του 

Δία καθώς και τις αθλητικές εγκαταστάσεις (παλαίστρα, λουτρά, γυμναστήριο κτλ.) 

(Malchrowicz-Mosko & Munsters, 2018). Ακόμη, σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, 

ο αρχαιολογικός χώρος στην Ολυμπία βρίσκεται στη λίστα κληρονομιάς της UNESCO 

από το 1989.    

       Κατά τις Nyikana & Tichaawa (2018), τόσο οι ανεπτυγμένες όσο και οι 

αναπτυσσόμενες οικονομίες χρησιμοποιούν τον αθλητικό τουρισμό ως εφαλτήριο της 

ανάπτυξης, της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των πολιτών, της 

προώθησης της υγείας και της ευεξίας καθώς και της ενίσχυσης της συνολικής εικόνας 

με στόχο την προσέλκυση των τουριστών. Επίσης, ο αθλητικός τουρισμός συντείνει 

στη δημιουργία εγκαταστάσεων αναψυχής και σωματικής άσκησης με τελικό στόχο 

την προσέλκυση επενδύσεων στους τομείς της εστίασης και διαμονής για τις τοπικές 

κοινότητες (Njoroge et al., 2017). Εν κατακλείδι, αξίζει να αναφερθεί η φράση του 

Sean Gammon που περιγράφει την αλληλένδετη σχέση των δύο όρων, του 

‘αθλητισμού’ και του ‘τουρισμού’, «Το παρελθόν του αθλητισμού αποτελεί το μέλλον 

του τουρισμού» (Malchrowicz-Mosko & Munsters, 2018). 

 

Αναστοχασμός 

 

       Στο παραπάνω κεφάλαιο προσεγγίστηκε, μέσω της βιβλιογραφίας, ο ρόλος του 

Erasmus+ στον αθλητισμό, στο πλαίσιο μίας ευρωπαϊκής αθλητικής πολιτικής, το 

διάστημα 2014-2020. Επιπλέον, παρατέθηκαν ενδελεχώς οι δράσεις καθώς και οι 

ειδικοί στόχοι του προγράμματος σε συνάρτηση με το οικονομικό σκέλος της 
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διεξαγωγής του (παράγραφος 5.1). Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 τονίστηκε 

η σημασία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού καθώς και η εξέλιξή της από το 

2015 που διεξήχθη για πρώτη φορά έως τη σημερινή εποχή. Εν κατακλείδι, 

υπογραμμίστηκαν οι πτυχές της αθλητικής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική διάσταση σχετικά με τους μετανάστες, την 

Τρίτη Ηλικία και τον Αθλητικό Τουρισμό, (παράγραφοι 5.3, 5.4 και 5.5), αντίστοιχα. 
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Β’ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Κεφάλαιο 6: Erasmus+ για τον αθλητισμό στην Ελλάδα 2014-2020 

 

6.1. Υλοποίηση του Erasmus+ στην Ελλάδα σε υποεθνικό επίπεδο 

 

       Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του 

ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ κατά την επταετία, 2014 – 2020, στην Ελλάδα15. 

Επιπλέον, συνεργάζονται φορείς όπως το Υπουργείο Εσωτερικών ή η Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, με σκοπό την ομαλή υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος 

(Υπουργείο Εσωτερικών, 2014). Επίσης, τη συγκεκριμένη περίοδο, η Ελλάδα 

εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε θέματα αθλητισμού, από τον 

ανεξάρτητο ευρωβουλευτή, κύριο Ζαγοράκη Θεόδωρο.   

       Οι Δήμοι διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη του αθλητισμού 

εξαιτίας του ότι ενισχύουν τις αθλητικές πολιτικές σε υποεθνικό επίπεδο, ενώ 

παράλληλα, είναι κοντά στους πολίτες γνωρίζοντας την τοπική κατάσταση (Carvalho 

et al., 2012). Παράλληλα, οι Δήμοι σε συνεργασία με την Κυβέρνηση είναι οι κύριοι 

υποστηρικτές των σωματικών δραστηριοτήτων, με επίκεντρο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών (Paipe et al., 2016). Επίσης, κατά τους ίδιους συγγραφείς, 

η στρατηγική, η οποία υιοθετήθηκε από τις ανεπτυγμένες χώρες έτσι ώστε να 

ανταπεξέλθει στο παραπάνω αίτημα, ήταν η δημιουργία και ανάπτυξη αθλητικών 

πολιτικών και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση της υγείας σε εθνικό επίπεδο. 

       Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί πως η παροχή κονδυλίων για την ανάπτυξη και 

διάδοση της αθλητικής πολιτικής σε υποεθνικό επίπεδο είναι ένα καθοριστικό βήμα 

προς την εφαρμογή του συγκεκριμένου πλάνου (Teixeira & Ribeiro, 2016). Ακόμη, 

κατά τους ίδιους ερευνητές, μία ισορροπημένη, δίκαιη και λογική κατανομή της 

επιχορήγησης θα έχει ως επακόλουθο την ενίσχυση των δομών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης που σχετίζονται με τον αθλητισμό. 

 

 

 

 

15 https://www.iky.gr/el/erasmusplus [ανάκτηση 27.10.2020]. 

https://www.iky.gr/el/erasmusplus
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Παράλληλα, η επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού, σε καινοτόμες ιδέες και 

προτάσεις, σε τεχνολογικές εφαρμογές καθώς και στο σεβασμό των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, καθιστούν εφικτή την άμεση αναγνώριση των υποεθνικών 

αθλητικών οργανισμών (Gdonteli & Kipreos, 2018). 

       Στην Ελλάδα, όλοι οι Δήμοι παρέχουν αθλητικά προγράμματα για τους πολίτες, 

συνήθως χωρίς χρέωση ή με εξαιρετικά χαμηλή τιμή (Burillo et al., 2011). Για το 

συγκεκριμένο σκοπό, οι Δήμοι έχουν ιδρύσει οργανισμούς απασχολώντας ένα μεγάλο 

αριθμό Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με εξειδικευμένες γνώσεις σε συνάρτηση με ένα 

άρτιο επιστημονικό υπόβαθρο (Gdonteli & Kipreos, 2018). Σύμφωνα με τους ίδιους 

μελετητές, οι οργανισμοί χρησιμοποιούν δημόσιες και δημοτικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις για το σύνολο των δράσεων προς το ευρύ κοινό. Τέτοιες δράσεις είναι 

το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους», ο αθλητισμός στα σχολεία, οι τοπικοί σύλλογοι 

καθώς και οι ψυχαγωγικές ή οι πολιτιστικές δραστηριότητες, οι επιστημονικές 

διαλέξεις και οι συνεδριακές εκδηλώσεις (Gdonteli & Kipreos, 2018).     

       Μέσα από την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στην τρέχουσα μελέτη, 

διαπιστώθηκε η πενιχρή συγκομιδή ανάληψης προγραμμάτων Erasmus+ στον 

αθλητισμό στην Ελλάδα, σε υποεθνικό επίπεδο, την περίοδο 2014-2020. Στο κεφάλαιο 

7 αναφέρονται τα αίτια καθώς και τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται 

λεπτομερώς με απόρροια τη διασφάλιση αξιόπιστων συμπερασμάτων.  Στη συνέχεια 

της παραγράφου 6.1, θα αναλυθεί ενδελεχώς ένα πρόγραμμα για το Erasmus+ στον 

αθλητισμό, τη συγκεκριμένη περίοδο, το οποίο μελετήθηκε στην παρούσα εργασία και 

διεκπεραιώθηκε το 2019 από έναν ιδιωτικό φορέα. 

       Ο ιδιωτικός φορέας, ο οποίος υλοποίησε το συγκεκριμένο δρώμενο, ονομάζεται 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων (ΠΟΠΚΣ). H 

Πανελλήνια Ομοσπονδία   Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων ιδρύθηκε το 1986 με 

στόχο να ενώσει όλα τα κρητικά πολιτιστικά σωματεία. Η έδρα της είναι στο Ίλιον 

Αττικής. Μέλη της Ομοσπονδίας είναι Πρωτοβάθμια Σωματεία που φτάνουν σήμερα 

τα 247 από όλη την Ελλάδα. Η Ομοσπονδία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο άλλων 

φορέων κοινωνικής οικονομίας και ιδρυτικό μέλος της νεοσύστατης Πανελλήνιας 

Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών16.   

       Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η διαφύλαξη της προγονικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς και των δημοκρατικών παραδόσεων του Κρητικού λαού και η ανάδειξη 

των εθίμων της Κρήτης, της ιστορίας,  της μουσικής, του τραγουδιού, του χορού, της 

παραδοσιακής φορεσιάς, της κρητικής διατροφής, της λογοτεχνίας, της λαογραφίας, 
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της λαϊκής ιατρικής, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, της κρητικής φύσης, της 

χλωρίδας και πανίδας καθώς και του κρητικού τοπίου15.  

       Τα κρητικά σωματεία προσφέρουν σήμερα μεγάλες πολιτιστικές υπηρεσίες σε όλη 

τη χώρα, αναδεικνύοντας τον κρητικό πολιτισμό. Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία είχε τις 

εξής δραστηριότητες την περίοδο 2015-18: 

 

• Εταίρος της σύμπραξης που υλοποίησε το ευρωπαϊκό έργο «70 βήματα για την 

Ειρήνη» το 2018. 

• Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο για τον Μ. Αλέξανδρο με 3 εισηγητές και 

χορευτικά το 2018. 

• Συμμετοχή στο Παμακεδονικό αντάμωμα στο Βελίδειο Θεσσαλονίκης το 2018. 

• Συνδιοργάνωση της Μάχης της Κρήτης τον Μάιο 2018. 

• Οργάνωση εκδηλώσεων για επιφανείς κρητικούς Μ. Θεοδωράκης, Οδ. Ελύτης, 

Στ. Καλλέργης, Ελ. Βενιζέλος. 

• Οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων στο Τολό Αργολίδας και στους Αγ. Δέκα 

Κρήτης για τους Κρήτες πρόσφυγες που έφτασαν στο Τολό την περίοδο 1840-

66. Μεταφορά της εικόνας των Αγίων Δέκα από το Τολό για προσκύνημα στην 

Μεσσαρά. 

• Εκδήλωση στο Ναύπλιο για την κρητική διατροφή σε συνεργασία με τον τοπικό 

Δήμο. 

• Συμμετοχή στην έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ με κρητικούς μαγείρους και χορευτικά 

συγκροτήματα. 

• Συμμετοχή στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2018 στο Ναύπλιο με ομάδα 

βρακοφόρων. 

 

 

16 www.nisoskriti.gr [ανάκτηση 11.11.2020]. 

 

http://www.nisoskriti.gr/


68 

 

• Συμμετοχή στην 4η συνάντηση απόδημου Ελληνισμού στην Αρχαία Ολυμπία. 

• Οργάνωση έκθεσης κρητικών προϊόντων στο Μετρό Συντάγματος 

• Έκδοση συλλεκτικών ημερολογίων 

• Ημερίδα στο Ζάππειο με θέμα «Η ανάπτυξη της Κρήτης και οι δυνατότητες για 

επιχειρήσεις στην Κρήτη και την Αττική». 

• Βράβευση από την ΟΥΝΕΣΚΟ για την πολιτιστική δράση. 

• Συνδιοργάνωση με την επιχείρηση ΗΝ-ΩΝ ημερίδας για την κρητική διατροφή 

16. 

       Στο σημείο αυτό, παρατίθεται η ιστορία του συγκεκριμένου δρώμενου το οποίο ο 

ΠΟΠΚΣ υλοποίησε υπό την αιγίδα του Erasmus+. Το δρώμενο το οποίο μελετήθηκε 

ονομάζεται «ο Δρόμος των Μαρμάρων». 

       Η ιδέα του προαναφερθέντος αγώνα προήλθε από την αρχαιότητα και 

συγκεκριμένα από την περίοδο της κατασκευής του Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας 

κατασκευάστηκε τον 5ο αιώνα π.Χ., υπό την ηγεσία του Περικλή, στην πιο λαμπρή 

περίοδο της Αθήνας γνωστή και ως «η Χρυσή Εποχή της Αθήνας» (Jones & Newport, 

2018). Κατά τους ίδιους συγγραφείς, ο Παρθενώνας ήταν ο μεγαλύτερος δωρικός ναός 

του αρχαίου ελληνικού κόσμου ενώ συνάμα και το πρώτο κτήριο το οποίο 

κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου με λευκό μάρμαρο. Το καθορισμένο μάρμαρο 

θεωρούνταν εξαιρετικής ποιότητας και προερχόταν από τα λατομεία του όρους 

«Πεντελικόν», το οποίο απείχε δέκα μίλια από την Αθήνα (Jones & Newport, 2018). 

       Τα Πεντελικά μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 570 π.Χ. στη 

γλυπτική, όμως η εντατική χρήση τους έγινε σε όλη τη διάρκεια του 5ου αιώνα για τα 

μνημεία της Ακρόπολης. 

 

 

 

16 www.nisoskriti.gr [ανάκτηση 11.11.2020].  

http://www.nisoskriti.gr/
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Παρολαυτά, η μεταφορά των μαρμάρων ήταν αρκετά δύσκολη υπόθεση για τους 

Αρχαίους Έλληνες, καθώς οι μεταφορείς έπρεπε να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις σε 

ορεινό και κακοτράχαλο έδαφος. Η μεταφορά των μαρμάρινων ογκόλιθων από το 

λατομείο μέχρι το εργαστήριο ονομαζόταν «λιθαγωγία». Για να πραγματοποιηθεί η 

μεταφορά των μαρμάρων από την Πεντέλη προς το δυτικό διάσελο της Ακρόπολης, 

χρησιμοποιήθηκε μία συγκεκριμένη διαδρομή η οποία ονομάστηκε «οδός 

Λιθαγωγίας» (Μπούτσικα & Μπούτσικας, 1999). 

       Η οδός Λιθαγωγίας ξεκινούσε από την Πεντέλη σε υψόμετρο 470 μέτρα, 

ακολουθούσε τη δεξιά πλευρά του χειμάρρου του Χαλανδρίου, σε μία απόσταση 

τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων, ενώ για άλλα τέσσερα χιλιόμετρα ακολουθούσε την 

αριστερή πλευρά του χειμάρρου. Εν συνεχεία, εξακολουθούσε κοντά στη διαδρομή της 

οδού Κηφισίας, έφτανε περίπου στο σημερινό Εθνικό Κήπο και κατόπιν κατέληγε στη 

νότια πλευρά της Ακρόπολης, αμέσως μετά από το Ιερό της Νύμφης, σε υψόμετρο 96 

μέτρα και οδηγούσε προς την Ακρόπολη. Το συνολικό μήκος της οδού Λιθαγωγίας 

ήταν 17,4 χιλιόμετρα και σε όλο το μήκος της η διαδρομή ήταν ανηφορική (Μπούτσικα 

& Μπούτσικας, 1999). 

       Από την παραπάνω διαδρομή εμπνεύστηκε ο συγκεκριμένος ιδιωτικός φορέας τη 

σύγχρονη εκδοχή της οδού Λιθαγωγίας. Σχετικά με την προσπάθεια που 

πραγματοποίησε ο ΠΟΠΚΣ έλαβαν μέρος άτομα και των δύο φύλων καθώς και όλων 

των ηλικιών όπως τα παιδιά, οι ενήλικες καθώς και η Τρίτη Ηλικία. Αυτό συνάδει με 

τη βιβλιογραφική επισκόπηση που ολοκληρώθηκε στην παρούσα μελέτη και τονίζει 

τον πολυδιάστατο ρόλο που επιθυμεί να πετύχει το Erasmus+ στον τομέα του 

αθλητισμού, με τη συμμετοχή όλων των πολιτών σε συνδυασμό με την ίση 

αντιμετώπισή τους με στόχο την κοινωνική ένταξη σε όλες τις δράσεις. Επιπρόσθετα, 

αξίζει να σημειωθεί πως έλαβαν χώρα δρομείς από δεκαεφτά διαφορετικές χώρες, 

τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υπερεθνική διάσταση του συμβάντος. 

       Παράλληλα, σύμφωνα με την επισήμανση του συνεντευξιαζόμενου όλες οι 

πληροφορίες κοινοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

«Πλέον το πιο αποτελεσματικό… Ούτε αφίσες ούτε τηλεόραση… Είναι τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Το Facebook, το Internet, το Instagram είναι αυτά που διαδίδουν πιο εύκολα, πιο 
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γρήγορα και πιο μαζικά οτιδήποτε έχει να κάνει με υλοποίηση ειδικά στη νεολαία που 

ασχολείται με αθλητικά προγράμματα.» 

(Συνεντευξιαζόμενος 3) 

 

       Όπως φαίνεται και από την περιγραφή του καθ’ ύλην αρμόδιου προσώπου, κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης, η πραγματοποίηση του Δρόμου των Μαρμάρων διεξήχθη 

με επιτυχία από το συγκεκριμένο ιδιωτικό φορέα. 

 

«Εμείς κάναμε πέρσι ένα πρόγραμμα που λέγεται «ο Δρόμος των Μαρμάρων» σε συνεργασία 

με αθλητικό σύλλογο και με τη βοήθεια κάποιων Δήμων. Θα σας δώσω και κάποια 

ενημερωτικά… Το κάναμε με επιτυχία, ήταν ένας συνδυασμός δρώμενων που έχει να κάνει με 

βελτίωση φυσικής κατάστασης. Έναν ημιμαραθώνιο, διαδημοτικό. Ένας δρόμος 22 χλμ από τη 

Πεντέλη μέχρι το Χαλάνδρι με ενδιάμεσες στάσεις.» 

(Συνεντευξιαζόμενος 3) 

 

Αναστοχασμός 

 

       Στο Κεφάλαιο 6 πραγματοποιήθηκε αναφορά σχετικά με τη διεξαγωγή του 

προγράμματος Erasmus+ για τον αθλητισμό στην Ελλάδα την περίοδο 2014-2020. Πιο 

συγκεκριμένα, στην παράγραφο 6.1 περιγράφεται το πρόγραμμα, το οποίο 

υλοποιήθηκε καθώς και διερευνήθηκε στην τρέχουσα εργασία και το οποίο 

παρουσιάστηκε ως ένα κομμάτι του Erasmus+ στον αθλητισμό της τρέχουσας μελέτης 

περίπτωσης. 
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Κεφάλαιο 7: Αποτελέσματα της έρευνας 

 

       Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά 

την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα του αθλητισμού την περίοδο 

2014-2020, στην Ελλάδα, σε υποεθνικό επίπεδο. Οι περιγραφές δεν 

αντιπροσωπεύονται επαρκώς στη βιβλιογραφία πριν από την τρέχουσα μελέτη. 

Συνεπώς, οι προοπτικές οι οποίες αποσαφηνίζονται στη συγκεκριμένη εργασία είναι 

ικανές να θεωρηθούν σημείο εκκίνησης για τους ερευνητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται 

να επεκτείνουν τα υπάρχοντα ευρήματα σχετικά με την διεκπεραίωση του Erasmus+ 

στο ελληνικό πλαίσιο όσον αφορά τον τομέα του αθλητισμού. 

       Οι σχετικές πληροφορίες αποκτώνται με βάση την ανάλυση του περιεχομένου των 

ημι-δομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τους αντίστοιχους 

φορείς. Η ανάλυση και η κωδικοποίηση των ποιοτικών δεδομένων ολοκληρώθηκε με 

το υπολογιστικό πρόγραμμα Atlas.ti. Τα ευρήματα προκύπτουν από τις υποκειμενικές 

περιγραφές των ίδιων των φορέων ενώ ταυτόχρονα ταξινομούνται σε πέντε επιμέρους 

κατηγορίες: α) περιγραφή της αθλητικής πολιτικής, β) αξιολόγηση της αθλητικής 

πολιτικής, γ) ενημέρωση για το Erasmus+ στον αθλητισμό, δ) το Erasmus+ στον 

αθλητισμό ως εργαλείο εξευρωπαϊσμού και ε) τροχοπέδη της υλοποίησης του 

Erasmus+ στον αθλητισμό. 

 

       Ο Πίνακας 2 κωδικοποιεί τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι έλαβαν χώρα στη 

μελέτη περίπτωσης, με σκοπό την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 

Πίνακας 2: Κωδικοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων 

  

 

Erasmus+ στον αθλητισμό 

Μη υλοποίηση Υλοποίηση 

Δήμος Βριλησσίων 

(Συνεντευξιαζόμενος 1) 

 

ΠΟΠΚΣ 

(Συνεντευξιαζόμενος 3) Δήμος Παλλήνης 

(Συνεντευξιαζόμενος 2) 
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7.1. Περιγραφή της αθλητικής πολιτικής 

 

       Οι φορείς, όπως διαπιστώθηκε από την παρούσα μελέτη, εισήγαγαν τον αθλητισμό 

από πολύ νωρίς ενώ ταυτόχρονα βρισκόταν ψηλά στην ατζέντα της αντίστοιχης 

Διοίκησης. Αυτό συνέβη εξαιτίας της θετικής ανταπόκρισης του κοινού σε συνάρτηση 

με τη μεγάλη συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα. Παράλληλα, ο κάθε φορέας, 

σύμφωνα με την τρέχουσα έρευνα, διαθέτει ποικιλία δραστηριοτήτων καθώς και 

ευελιξία για την παρακίνηση των ατόμων για ενεργή συμμετοχή. 

 

     Σίγουρα από το 1990 και μετά υπήρχανε κάποια προγράμματα… Είχε ξεκινήσει. Ήτανε εξαρχής 

στις προτεραιότητες της Διοίκησης. Και ήθελε να το αναπτύξει. Από αθλητικά προγράμματα 

είναι τα ΠΑΓΟ. Είναι μέσα στα ΠΑΓΟ αυτά, Τρίτη Ηλικία, ενήλικες, παιδάκια, νηπιακές 

ηλικίες, εφήβους… Έχουμε όλες τις ηλικίες. 

   (Συνεντευξιαζόμενος 1) 

 

Ο αθλητισμός υπήρχε από πριν το 2000. Ναι βέβαια και στους δύο Δήμους. Και στους δύο 

συνενωθέντες Δήμους, και στο Γέρακα και στην Παλλήνη, υπήρχαν από την αρχή στις 

προτεραιότητες. Ο Δήμος Παλλήνης έχει συγκεκριμένη πολιτική την οποία εξελίσσει στον 

αθλητισμό. Και είναι αθλητισμός για παιδιά Δημοτικού. Μέχρι και Δημοτικό. Εκπαιδεύει 

παιδιά στα αθλήματα τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν δικές τους καταστάσεις και είναι… 

Ομαδικά αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, χάντμπολ. Ατομικά αθλήματα έχουμε στίβο, 

κολύμβηση, ρυθμική, ενόργανη, τάε κβο ντο. Ακόμη, είναι άθληση για ενήλικες που είναι η 

γυμναστική ενηλίκων που είναι ο αθλητισμός και η γυναίκα. Έχουμε ήπια προγράμματα 

άσκησης για μεγαλύτερες ηλικίες. Έχουμε αθλητισμό στα ΚΑΠΗ για την Τρίτη Ηλικία. Έχουμε 

συμμετοχή με κάρτα άθλησης σε ανθρώπους κάθε ηλικίας του Δήμου που ξεκινάνε από 18 

χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούν να γυμνάζονται ατομικά στο στίβο, στο κολυμβητήριο, στο 

τένις… Αλλά ακόμη και να έχουνε ομάδες μπάσκετ. Έχουμε ομάδες στο βόλεϊ και στο μπάσκετ 

για ενήλικες. Και έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα οικογενειακού αθλητισμού από πέρσι όπου 

μπορούσαν να έρθουν οι γονείς με τα παιδιά. Οι γονείς των παιδιών που ήδη συμμετέχουν στα 

προγράμματα οι οποίοι υπό μορφή συνασκήσεων έκαναν προγράμματα και ήταν εξαιρετική η 

διαδικασία… Γιατί εξασφαλιζόταν ποιοτικός χρόνος στην οικογένεια, είχε πάρα πολύ μεγάλη 

απήχηση και είναι από τα προγράμματα που έχουμε σε μεγάλες προτεραιότητες. Α, συγνώμη 

υπάρχει και το τένις για παιδιά στα αθλήματα που κάνει ο Δήμος. Και υπάρχει και ένα άλλο 

πρόγραμμα για προσχολική ηλικία και είναι δωρεάν εκμάθηση επίπλευσης εδώ και δύο χρόνια 

σε όλα τα παιδιά τα οποία είναι 4 έως 6 ετών προσχολικής ηλικίας με τα πρότυπα της 

παγκόσμιας ομοσπονδίας της FINA τα οποία σε δέκα μαθήματα που μπορούν να γίνουν μέσα 
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σε ένα χρονικό διάστημα δύο μηνών μαθαίνουν επίπλευση τα παιδιά προσχολικής ηλικίας χωρίς 

χρέωση. Γιατί το κολύμπι είναι το μόνο άθλημα που μπορεί να σώσει μία ζωή. Άρα είναι ένα 

πολύ εξειδικευμένο πρόγραμμα. 

(Συνεντευξιαζόμενος 2) 

 

   Γενικότερα σαν πολιτιστικός σύλλογος είχαμε πάντα ενδιαφέρον να μπούμε σε προγράμματα 

ή ευρωπαϊκά ή ελληνικά. Αλλά επειδή ο πολιτισμός συνδέεται με τον αθλητισμό μάθαμε 

περίπου τα τελευταία 4-5 χρόνια και ασχοληθήκαμε πιο ενεργά με τα προγράμματα στον 

αθλητισμό όπου λάβαμε και μέρος και στο Erasmus+. Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί 

στις προτεραιότητες της Ομοσπονδίας. Τα προγράμματα σχετικά με τον αθλητισμό και αυτά 

που έχουμε ασχοληθεί είναι ευρωπαϊκά, κατά κόρον, παρακολουθούμε γενικώς τι 

ανακοινώνεται. Αλλά όλα είναι γενικά με το Erasmus sport. Δηλαδή τα προγράμματα της ΕΕ 

που είναι μη κερδοσκοπικών αθλητικών σωματείων και πολιτιστικών, συμμαχίες ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Όπως τα λέει το Erasmus+ είναι τα collaborative partnerships, τα small 

collaborative partnerships και τα not for profit european sport events. Αυτά είναι τα 

προγράμματα του Erasmus+ στον αθλητισμό και με αυτά ασχολούμαστε. 

   (Συνεντευξιαζόμενος 3) 

 

       Ο όρος «Άθληση για Όλους» σημαίνει τη φυσική δραστηριότητα που 

μεταφράζεται κυρίως σε αναψυχή, ψυχαγωγία καθώς και υγεία κατά τη διάρκεια του 

ελεύθερου χρόνου των ατόμων (Kartakoullis et al., 2009). Η πολιτική της κοινωνικής 

συμμετοχής στην Άθληση για Όλους αποτελεί προτεραιότητα οποιασδήποτε 

αναπτυσσόμενης κοινωνίας προκειμένου την ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των 

διαφορετικών τάξεων της κοινωνίας καθώς και την αύξηση της ζωτικότητας και της 

ψυχικής υγείας των πολιτών (Aparico et al., 2016; Garcia et al., 2016; Vandendriessche 

et al., 2012). Παράλληλα, οι Δήμοι είναι ικανοί να συντείνουν στην όσο το δυνατόν πιο 

ενεργή συμμετοχή των πολιτών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (Τσίτσκαρη 

κ.α., 2012). Επίσης, σύμφωνα με την ΕΕΤΑ (2020), οι δράσεις του Erasmus+ στον 

αθλητισμό είναι α) συμπράξεις συνεργασίας, β) βραχείες συμπράξεις συνεργασίας και 

γ) ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

7.2. Αξιολόγηση της αθλητικής πολιτικής 

 

       Η ανατροφοδότηση αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς της συνεχούς 

βελτίωσης των αθλητικών προγραμμάτων. Όσο πιο καίρια και στοχευμένη 
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παρουσιάζεται τόσο πιο άρτια επακόλουθα θα επιτύχει. Στην παρούσα έρευνα 

αποτέλεσε βασικό εργαλείο ενημέρωσης των φορέων σχετικά με τη δομή και την 

οργάνωση των αθλητικών προγραμμάτων. Το ερευνητικό όργανο που 

χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για τη συλλογή των πληροφοριών ήταν η παροχή 

ερωτηματολογίου προς τους πολίτες. 

 

Κατά καιρούς δίνονται κάποια ερωτηματολόγια, ναι. Μπορείς να βελτιώσεις κάποια 

πράγματα… Επειδή είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό, ίσως κάποια πράγματα σου ξεφεύγουνε… 

Οπότε τα εστιάζεις, τα διορθώνεις, τα αναβαθμίζεις. Είναι πολύτιμη η βοήθεια όταν σου λένε 

κάτι που πρέπει να διορθωθεί και να βελτιωθεί. Ναι. 

(Συνεντευξιαζόμενος 1) 

 

Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 4500 συμμετοχές εκ των οποίων τα 2500 είναι παιδιά και 

οι άλλες 2000 είναι αθλούμενοι στα δικά μας προγράμματα και στα αθλητικά μας κέντρα… Και 

όταν στέλνουμε ερωτηματολόγια έχουμε από 150 μέχρι 300 συλλογές ερωτηματολογίων. 

Βέβαια. Αυτά που σου λέω τώρα είναι ήδη ανατροφοδότηση. Κι ο οικογενειακός αθλητισμός 

ξεκίνησε σαν ανατροφοδότηση ακριβώς μέσα από τα ερωτηματολόγια. Αρχίζουμε πλέον και 

ψάχνουμε να βρούμε διαφορές μεταξύ των αθλημάτων και θα μπούνε ερωτηματολόγια ακόμη 

και τώρα στη καραντίνα. Μέχρι στιγμής πάντως η ανατροφοδότηση έχει λειτουργήσει ως 

αξιολόγηση και στα ίδια τα αθλήματα όπου έχει παραχθεί οδηγός… Δηλαδή υπάρχει ενιαίος 

προπονητικός σχεδιασμός για όσους ασχολούνται με τα παιδιά το οποίο μοιράζονται οι 

γυμναστές και το οποίο βελτιώνεται σε συνεργασία με τους καθηγητές. Κι εκτός από αυτό 

βελτιώθηκαν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις μέσα από τα ερωτηματολόγια. 

(Συνεντευξιαζόμενος 2) 

 

Ναι, είναι ένα μέρος του reporting… Επομένως και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, και 

πριν, και μετά υπήρχε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο εστάλη, επεστράφη και με αυτό λάβαμε 

υπόψιν τις γνώμες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

Ναι, υπήρχε αυτή η πληροφορία η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι και υποχρεωτική για να 

μπορέσουμε να  προχωρήσουμε τα προγράμματα. Μας το ζητάει, δηλαδή, η ΕΕ σαν φορέας. 

Το Erasmus sport μας ζητάει τέτοια πράγματα, ερωτηματολόγια και reports. 

(Συνεντευξιαζόμενος 3) 

 

       Οι διαδικασίες ανατροφοδότησης περιλαμβάνουν την προβολή σχολίων 

περισσότερο για εποικοδομητικό διάλογο καθώς και την ανάπτυξη επαναληπτικών 

διαλόγων ως κύκλους ανατροφοδότησης (Carless et al., 2011). Επίσης, αξίζει να 
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σημειωθεί πως τα ερωτηματολόγια αποτελούν την πιο ευρέως διαδεδομένη μορφή 

αξιολόγησης των αθλητικών δραστηριοτήτων εξαιτίας του χαμηλού κόστους καθώς 

και της ευκολίας της χρήσης τους (Σακκάς, 2015). Κατά τους McGuirk & O’ Neil 

(2016), τα ερωτηματολόγια είναι χρήσιμα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα 

άτομα σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά τους, στάσεις, απόψεις αλλά και επίγνωση 

των καταστάσεων που χρήζουν βελτίωση. 

  

7.3. Ενημέρωση για το Erasmus+ στον αθλητισμό 

 

       Η έγκαιρη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στην προσπάθεια ανάληψης του προγράμματος Erasmus+ για τον αθλητισμό την 

περίοδο 2014-2020. Όπως παρατηρήθηκε από την τρέχουσα διερεύνηση, κυριάρχησε 

η ελλιπής ενημέρωση των φορέων του δείγματος σχετικά με το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα με απόρροια την ελάχιστη έως μηδαμινή εφαρμογή του. Επιπρόσθετα, 

κατά τις περιγραφές των αρμόδιων ατόμων διαπιστώθηκε πως εάν ήταν πιο άμεση και 

στοχευμένη η ενημέρωση τότε θα κατατίθετο περισσότερες αιτήσεις ανάληψης του 

προγράμματος. 

 

Όχι, δεν ήξερα ότι υπάρχει Erasmus στον αθλητισμό συγκεκριμένα. Ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, 

ξεχωριστό κομμάτι αλλά θα αρχίσω να το ψάξω τώρα. Επειδή βρέθηκα κατά καιρούς και σε 

άλλους Δήμους δεν έτυχε ποτέ να συζητήσουμε για το Erasmus+ στον αθλητισμό. Σχετικά με 

διάδοση παίζει ρόλο η ενημέρωση μέσω της κοινωνικής δικτύωσης και με κάποια φυλλάδια 

που μοιράζονται μαζί με κάποιους λογαριασμούς… Σε συγκεκριμένους Δήμους μαζί με ένα 

φυλλάδιο ενημερωτικό και διαφημιστικό. Εμείς εδώ κρατάμε και έχουμε επικοινωνία με τους 

δημότες μέσω mail, οπότε ανά πάσα στιγμή μπορούμε να τους στείλουμε κάποιο μήνυμα. Και 

με πανό και κάποια φέιγ βολάν και οτιδήποτε θα μπορούσε να… 

(Συνεντευξιαζόμενος 1) 

 

Όχι δεν ενημερώνομαι για το Erasmus+. Όσον αφορά το Erasmus+ όχι. Εμείς έχουμε 

επικοινωνία με πάρα πολλούς Δήμους. Και σαν Δήμος και εμείς σαν εξωτερικοί συνεργάτες, 

με πάνω από δέκα Δήμους. Αλλά δεν έχουμε ποτέ συνεργαστεί για το Erasmus+ ούτε μας 

ζητήθηκε ποτέ να συνεργαστούμε για το Erasmus+. Γενικότερα, δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση 

για την ανάληψη του προγράμματος. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ενημερώνονται κεντρικά οι 

φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν… Οι οποίοι παρακολουθούν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Θα 

έπρεπε να ενημερώνουν κεντρικά τους Δήμους, τους δημόσιους φορείς ώστε αυτοί με τη σειρά 
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τους να μπορούν να το ενημερώσουν… Να κάνουν τις απαραίτητες δράσεις ή να δηλώσουν 

ενδιαφέρον. 

(Συνεντευξιαζόμενος 2) 

 

Ναι, βεβαίως επειδή βγαίνει κάθε χρόνο και το ξέρουμε αυτό. Έχει προσκλήσεις συνέχεια… 

Ενημερωνόμαστε και για άλλους φορείς από την Ελλάδα που συμμετέχουνε και για 

προγράμματα που θα μας ενδιέφεραν να μπούμε σαν partners. Άρα ναι, ενημερωνόμαστε. 

(Συνεντευξιαζόμενος 3) 

 

Όχι, δεν το γνωρίζω. Εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Ναι. Δεν υπάρχει… Δεν υπάρχει σαφής 

ενημέρωση. 

(Συνεντευξιαζόμενος 1) 

 

Νομίζω ότι αυτή την περίοδο έχει δραστηριοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα στον αθλητισμό. Ναι, 

βεβαίως. Το έχω ακούσει, όχι το ξέρω… 

(Συνεντευξιαζόμενος 2) 

 

Το γνώριζα, καταρχάς, στα προγράμματα του Erasmus τα εκπαιδευτικά που είχαν αυτό το όνομα. 

Αλλά ήξερα και το Έρασμος, ήταν ένας αναγεννησιακός φιλόσοφος. Δεν ήξερα ότι από αυτόν 

πήρε το πρόγραμμα αλλά ήξερα ότι υπήρχε ένας φιλόσοφος με το όνομα Έρασμος. Και μετά 

έμαθα ότι το λένε έτσι το πρόγραμμα. Θα έλεγα το εξής… Από το 2016-2017 και μετά που έγινε 

περισσότερη ενεργοποίηση και μέσω του ΙΚΥ που ήταν ο φορέας του Erasmus των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γίνανε κάποιες ενημερώσεις, κάποια σεμινάρια ώστε να περάσει 

και στο ευρύ κοινό ότι το Erasmus δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό αλλά και αθλητικά προγράμματα. 

Και από τότε, τα 3-4 τελευταία χρόνια αρχίσαμε να μαθαίνουμε περισσότερο για το Erasmus 

sport. Σαν προγράμματα. 

(Συνεντευξιαζόμενος 3) 

 

       Το όνομα Erasmus επιλέχθηκε από σεβασμό προς τον Ολλανδό αναγεννησιακό 

ανθρωπιστή, θεολόγο και φιλόσοφο Desiderius Erasmus Roterodamus (1465-1536), 

γνωστό και ως «Έρασμο του Ρότερνταμ» (Cairns, Feyen & Krzaklewska, 2014). 

Παράλληλα, χρησίμευσε ως ακρωνύμιο της φράσης «European Region Action Scheme 

for the Mobility of University Students» όπου στα ελληνικά μεταφράζεται ως 

«Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κινητικότητα των Φοιτητών» (Llurda et al., 2016). 

Κατά τους Garcia, De Wolff & Yilmaz (2018), επιλέχθηκε τελικά ως μέσο για τη 

διευκόλυνση της ανάπτυξης μίας ευρωπαϊκής αθλητικής πολιτικής. Παράλληλα, 
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σύμφωνα με τη European Commission (2016), ο κύριος στόχος του προγράμματος 

είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού, και ιδίως του μαζικού 

αθλητισμού, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ.    

 

7.4. Το Erasmus+ στον αθλητισμό ως εργαλείο εξευρωπαϊσμού 

 

       Σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη επισημάνθηκε ο ρόλος και η σημασία του 

προγράμματος Erasmus+ ως εργαλείο εξευρωπαϊσμού για την ελληνική αθλητική 

πολιτική, μέσα από την υλοποίηση καθορισμένων δράσεων. Παράλληλα, περιγράφηκε 

μέσα από τις συνεντεύξεις η πολιτική των αρμόδιων οργάνων με σκοπό την αγαστή 

συνεργασία σε υποεθνικό επίπεδο. 

 

Πολύ γενικά να μιλήσω, κάποιες δράσεις με παιδιά στην παιδική ηλικία και των ενηλίκων. 

Πιστεύω ότι είναι δύο κατηγορίες που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Και η Τρίτη Ηλικία θα 

μπορούσε να είναι… Απλά τα παιδιά, εφηβεία-προεφηβεία που είναι με φροντιστήρια και 

τέτοια υπάρχει εκεί μία δυσκολία γιατί είναι δύσκολο το πρόγραμμα τους, και στο σχολείο στη 

φοίτηση τους γενικότερα… Προετοιμάζονται για Πανεπιστήμιο… Είναι λίγο δύσκολα. Αλλά 

οι ηλικίες οι παιδικές, οι ενήλικες και η Τρίτη Ηλικία νομίζω ότι θα είχαν τη περισσότερη 

ζήτηση. Θα υπήρχε ενδιαφέρον. Επίσης, θα μπορούσε το τρέξιμο, κάποιοι παραδοσιακοί χοροί 

από άλλες χώρες. Να δείξουνε τους δικούς τους παραδοσιακούς χορούς. Τέτοιες δράσεις… 

(Συνεντευξιαζόμενος 1) 

 

Όλες οι δράσεις που έχει αναπτύξει ο Δήμος Παλλήνης στον αθλητισμό θα μπορούσαν να 

εμπλακούν στο Erasmus+ είτε σαν διεθνικές είτε σαν εθνικές / υποεθνικές. Γιατί ο αθλητισμός 

είναι κάτι το οποίο αφορά όλες τις χώρες. Άρα και σε επίπεδο μαζικού αθλητισμού, δεν έχει 

γλωσσικά σύνορα ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι μία διεθνή διάσταση όπως και ο 

Πολιτισμός. Επιπλέον, εγώ θα πρότεινα αυτό που κάνουμε ήδη, τον οικογενειακό αθλητισμό. 

Αυτό που έχουμε ξεκινήσουμε ήδη. 

(Συνεντευξιαζόμενος 2) 

 

Κάποιες το καλύπτουν ήδη, κάποιες έχουν γίνει και προτάσεις να το καλύψουνε. Σίγουρα έχει 

να κάνει με τον εθελοντισμό, την προώθηση του εθελοντισμού περισσότερο, δηλαδή, κι όχι 

μόνο με κίνητρο. Έχει να κάνει με την κοινωνική ένταξη των ίσων ευκαιριών, μεγιστοποίηση 

όσον αφορά τη σπουδαιότητα, τη σωματική άσκηση μέσω μεγαλύτερης συμμετοχής, ισότιμη 

πρόσβαση για όλους στον αθλητισμό, γυναίκες, άντρες, μικροί, μεγάλοι, μετανάστες ή 

άνθρωποι που ζουν εδώ. Επίσης να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στο ρόλο του αθλητισμού 
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στην κοινωνική ένταξη, να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, να συνδεθεί ο αθλητισμός με την 

υγεία και τη σωματική άσκηση. Όλα αυτά τα έχουμε προτείνει. Όπως επίσης είναι καλό με βάση 

τη συμμετοχή και με βάση τα προγράμματα αυτά να ενημερώνονται και να συμμετέχουνε κι 

άλλοι οργανισμοί κι όχι απαραίτητα και αθλητικοί. Να υπάρχει, δηλαδή, ένα ευρύτερο φάσμα 

συνεργασίας στο κομμάτι των αθλητικών προγραμμάτων. Του Erasmus+ συγκεκριμένα. 

(Συνεντευξιαζόμενος 3) 

 

       Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες, που στοχεύουν στην 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού, προωθώντας τη δημιουργία και 

την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων, παρέχοντας ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων πλευρών καθώς και ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας σε τομείς 

που σχετίζονται με τον αθλητισμό (Stergiou & Papoutzis, 2018). Κατά την European 

Commission (2016), οι δράσεις στον τομέα του αθλητισμού έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε 

να προάγουν τη συμμετοχή και τη σωματική δραστηριότητα. Ακόμη, η δημόσια 

αθλητική πολιτική παίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ικανοποιητικών σωματικών 

δραστηριοτήτων στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένου των ηλικιωμένων 

(Coenders et al., 2017). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως οι αθλητικές δράσεις 

αναμένεται να έχουν ως επακόλουθο την ανάπτυξη, μεταφορά καθώς και την εφαρμογή 

καινοτόμων πρακτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (IKY, 

2014). 

 

       Μέσα από την τρέχουσα μελέτη διαπιστώθηκε ο καθοριστικός ρόλος του 

εθελοντισμού στην ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος Erasmus+. Οι συμμετέχοντες 

τόνισαν τη χρησιμότητα του να προσφέρεις ως εθελοντής αρκεί να δοθούν τα 

κατάλληλα κίνητρα, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, με τελικό σκοπό τη διάδοσή του.  

 

Πιστεύω ότι θα υπήρχε εθελοντισμός από τη στιγμή που θα ήταν σαφείς οι στόχοι και οι σκοποί 

της δράσης αυτής κι από τη στιγμή που θα γινότανε γνωστό κάτι καινοτόμο πιστεύω ότι θα 

υπήρχε, ναι. Θα υπήρχε εθελοντισμός από τη στιγμή που θα υπάρχει σωστή οργάνωση. Και η 

οργάνωση και η προβολή… Αυτά πιστεύω θα ήτανε αρκετά για να υπάρχει εθελοντισμός. 

(Συνεντευξιαζόμενος 1) 

 

Για τον εθελοντή… Τα κίνητρα για τον εθελοντή θα πρέπει να είναι πρώτον μία εμπλοκή του η 

οποία θα του ήτανε χρήσιμη στο βιογραφικό του στο μέλλον. Το δεύτερο κίνητρα προσωπικά 

θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι η κοινωνικότητα η οποία αναπτύσσεται στις εθελοντικές 
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δράσεις. Και το τρίτο η διάθεση να εμπλακεί και να προσφέρει με τους ανθρώπους του 

αθλητισμού. Γιατί ο αθλητισμός είναι από μόνος του το μεγαλύτερο εθελοντικό κύμα. 

(Συνεντευξιαζόμενος 2) 

 

Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ενδιαφέρον να συμμετέχουν. Και υπάρχουν μάλιστα και σύλλογοι 

εθελοντών. Και εμείς είχαμε αρκετούς και από ποδηλάτες στο δρόμο που κάναμε. Βέβαια 

πρέπει να υπάρχει κι ένα κίνητρο που να έχει να κάνει με οικονομικό… Δηλαδή ο εθελοντής 

στην Ελλάδα πλέον δεν είναι μη αμειβόμενος. Θέλει να συμμετέχει είτε με μία οικονομική 

απολαβή για να βγάλει τα έξοδα του είτε με μία απολαβή σε είδος… Δηλαδή αν ας πούμε 

υπάρχουν κάποια δώρα για τους αθλητές να υπάρχουν και για τους εθελοντές. Άρα να έχει να 

πάρει κάτι από τη συμμετοχή του σαν κίνητρο. 

(Συνεντευξιαζόμενος 3) 

 

       Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), οι δράσεις στον τομέα του αθλητισμού 

έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προάγουν τη συμμετοχή, τη σωματική δραστηριότητα 

και τον εθελοντισμό. Συνάμα, με την προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, ως 

ειδικοί στόχοι είναι την ενίσχυση της ανεκτικότητας και της κοινωνικής ένταξης, των 

ίσων ευκαιριών και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σπουδαιότητα της επωφελούς 

για την υγεία σωματικής άσκησης μέσω της αυξημένης συμμετοχής και της ισότιμης 

πρόσβασης όλων στον αθλητισμό. 

(ΕΕΤΑΑ, 2020) 

 

7.5. Τροχοπέδες εφαρμογής του εξευρωπαϊσμού  στην ελληνική αθλητική 

πολιτική 

 

       Κατά τις περιγραφές των συνεντευξιαζόμενων τονίστηκαν οι δυσκολίες και τα 

εμπόδια που παρουσιάζονται για την ανάληψη και ολοκλήρωση του προγράμματος 

Erasmus+ στον αθλητισμό. Δυσκολίες όπως η ελλιπής ενημέρωση, οι ελάχιστες έως 

μηδαμινές αιτήσεις που πραγματοποιούνται, η μη αγαστή συνεργασία με την Πολιτεία 

και τους αρμόδιους φορείς, η υποστελέχωση ή η γραφειοκρατία αποτελούν πολλές 

φορές τροχοπέδες για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. 

 

Εξαρτάται από το φόρτο εργασίας γιατί είμαστε ένας μικρός Δήμος και το προσωπικό δεν 

είναι πολύ μεγάλο, δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός στο διοικητικό κομμάτι ώστε να μπορέσει 

να ανταπεξέλθει. Αυτή θα είναι η δυσκολία διότι υπάρχουνε πάρα πολλές υποχρεώσεις και δε 
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ξέρω αν από αυτά τα τρία τέσσερα άτομα που είναι στη διοίκηση θα μπορούσαν να αφήσουν 

κάποιο κομμάτι και να ασχοληθούνε με το συγκεκριμένο. Αυτή η μόνη δυσκολία θα είναι. 

Όχι. Απ’ όσο ξέρω στον τομέα εδώ το δικό μας όχι. Δεν έχουν γίνει κάποιες αιτήσεις. Σχετικά 

με την έγκριση των αιτήσεων στο παρελθόν υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση. Πλέον, όσο 

περνάνε τα χρόνια βελτιώνεται συνεχώς. 

Νομίζω ναι. Ότι και η Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Αθλητισμού, νομίζω ότι είναι 

συνήθως σε αυτά πολύ δεκτικοί και πολύ συναινετικοί στο να ξεκινήσει και να βοηθήσουν σε 

μία τέτοια προσπάθεια. Δεν έχω, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Δεν το γνωρίζω ποιος 

τομέας και ποιο κομμάτι της Πολιτείας μπορεί σε αυτό να βοηθήσει. Γιατί εμείς ερχόμαστε 

σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία και με το Υπουργείο Αθλητισμού. Μέχρι εκεί. Τώρα 

η Πολιτεία δε ξέρω αν θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να βοηθήσει. 

(Συνεντευξιαζόμενος 1) 

 

Επειδή είναι υποστελεχωμένη η διοίκηση θα είχε πιθανότατα δυσκολία να οργανώσει, να 

ξοδέψει χρόνο προκειμένω να οργανώσει τις δράσεις του προγράμματος. Όχι, δεν 

πραγματοποιούνται αιτήσεις. Έχουμε κάνει μία συνεργασία στο παρελθόν για ένα πρόγραμμα 

mobility… Αλλά διακρατικό… Πριν από τουλάχιστον 6-7 χρόνια όσον αφορά τον αθλητισμό. 

Υπάρχει έλλειψη χρόνου να βγάλεις πέρα την καθημερινότητα. Άρα δυσκολεύεσαι να ψάξεις 

να βρεις το κάτι παραπάνω. Κι εμείς που κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις που μας τραβάνε 

χρόνο πολύ δύσκολα θα πάμε να ψάξουμε να βρούμε κάτι ακόμα, κάτι πιο εξειδικευμένο. Η 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέχρι στιγμής, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, έχει 

εξαντληθεί στη διαχείριση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, «Άθληση για Όλους», τα 

ΠΑΓΟ, και δε ξέρω να έχει προσφέρει στους Δήμους… Ή ακόμη και σε κάποια αθλητικά… 

Σε χρηματοδοτήσεις αθλητικών έργων. Δεν έχει προσφέρει κάτι σε αυτό το επίπεδο σε μας 

στον αθλητισμό. Και σε μας και σε άλλους Δήμους. Ενώ έχει αντίστοιχα τμήματα νομίζω δεν 

έχει έρθει στην πληροφορία αυτή σε επίπεδο Δήμων από όσο ξέρω. Η Πολιτεία, δε ξέρω αν 

το στηρίζει, δεν έχει ενδιαφερθεί να το στηρίξει στον αθλητισμό στους Δήμους. 

(Συνεντευξιαζόμενος 2) 

 

Προβλήματα είχαμε γενικότερα σε συνεργασία… Γιατί τα προγράμματα αυτά για να έρθουν 

εις πέρας και να τελειώσουν θέλει σίγουρα συνεργασία με δημόσιους φορείς όπως είναι οι 

Δήμοι, όπως είναι η τροχαία, όπως είναι η αστυνομία. Και γενικότερα φορείς που 

συμμετέχουνε σε δρώμενα ειδικότερα σαν το δρόμο που κάναμε. Ναι εκεί υπήρχανε κάποια 

θέματα σας πούμε γραφειοκρατίας, καθυστέρησης, ημερομηνιών. Από ότι ξέρω στην Ελλάδα 

δεν πραγματοποιούνται πολλές αιτήσεις επειδή το παρακολουθώ. Λίγοι φορείς έχουνε 

συμμετάσχει σε τέτοιου είδους προγράμματα. Στην ΕΕ πολλοί, πάρα πολλοί το βλέπω, 

υπάρχει διάδοση στην ΕΕ του προγράμματος. Εμείς σαν φορέας κάνουμε προσπάθειες και 
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πιστεύω ότι στο μέλλον θα κάνουμε περισσότερες. Σε αυτό που είπα και πριν… Εκτός από το 

ΙΚΥ δεν υπάρχει κάποιος φορέας που να ενημερώνει και το ΙΚΥ μάλιστα ενημερώνει 

περισσότερο τα εκπαιδευτικά και όχι τα αθλητικά. Κατά πρώτον και κατά δεύτερον οι αιτήσεις 

γίνονται απευθείας στην ΕΕ, δεν υπάρχει φορέας, δηλαδή, που να κάνει το πρόγραμμα εδώ. 

Απευθείας στα αγγλικά και αυτό δημιουργεί και πρόβλημα σε κάποιους φορείς που δεν 

μπορούν είτε να γράψουν μία αίτηση, ένα πρόγραμμα στα αγγλικά είτε να το διαβάσουνε ή 

να το μάθουνε. Άρα εδώ υπάρχει ένα κομμάτι που λείπει στην αλυσίδα της ενημέρωσης. Ότι 

ο φορέας υλοποίησης είναι κατευθείαν από την ΕΕ. 

Από το Υπουργείο Αθλητισμού υπάρχει διάθεση. Και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

τώρα. Όχι τόσο του Πολιτισμού… Του Πολιτισμού σχεδόν καθόλου. Αλλά η Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού έχει σίγουρα ενδιαφέρον τώρα, αυτή την περίοδο. Δε ξέρω αν έχουν 

υποστήριξη από το περιβάλλον αλλά γενικότερα έχουμε βρει ανταπόκριση και σε συναντήσεις 

που έχουμε κάνει για να μπορέσουνε να υλοποιήσουνε και να υποστηρίξουνε τέτοια 

προγράμματα. Μέχρι τώρα όχι. Από τις τελευταίες εκδηλώσεις που είχαμε και γενικότερα στα 

προγράμματα αθλητικά, πολιτιστικά μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερο. Θα δούμε. Πάντως 

βρίσκεται ακόμη χαμηλά στην ατζέντα, γενικώς των Υπουργείων τα αθλητικά προγράμματα. 

Εγώ προσωπικά εκτός από τα ευρωπαϊκά τα Erasmus δεν έχω δει κάποιο άλλο αθλητικό 

πρόγραμμα, αμιγώς αθλητικό το οποίο να βγαίνει είτε τύπου ΕΣΠΑ είτε από το Υπουργείο 

Οικονομικών που να αφορά τον Αθλητισμό. Για το Erasmus+ υπάρχει αλλά αυτό είναι ένα 

πρόγραμμα από την ΕΕ, δεν είναι ελληνικό πρόγραμμα.  

Δεν περνάει αρκετό διάστημα για την έγκριση αλλά είναι χρονοβόρα διαδικασία για την 

υλοποίηση. Δηλαδή από την έγκριση μέχρι την υλοποίηση / ολοκλήρωση υπάρχουν πάρα 

πολλά κομμάτια τα οποία είναι είτε γραφειοκρατικά είτε πολλά reportings είτε επειδή 

συμμετέχουν και πολλοί στα ευρωπαϊκά προγράμματα… Θέλει μία καλύτερη οργάνωση και 

συντονισμό. Αλλά δεν είναι τόσο το διάστημα των αποτελεσμάτων που αποθαρρύνει όσο η 

δυσκολία των διαδικασιών για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Και εκεί κάποιοι 

αποθαρρύνονται και το εγκαταλείπουν. 

(Συνεντευξιαζόμενος 3) 

 

       Παρακάτω, τίθεται η επίσημη δήλωση του Ευρωβουλευτή Ζαγοράκη Θεόδωρου 

για τη μη υλοποίηση του εξευρωπαϊσμού στην ελληνική αθλητική πολιτική. 

 

«Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφάνισε τόσο χαμηλά ποσοστά 

απορροφητικότητας αλλά και αιτήσεων για προγράμματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό. 

Τη στιγμή που σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυξάνουμε τον προϋπολογισμό του προγράμματος 

Erasmus+ και ζητούμε όλο και μεγαλύτερο μερίδιο για τις δράσεις του αθλητισμού, η Ελλάδα 
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έδειξε να μην ενδιαφέρεται για αυτή την πηγή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Τουλάχιστον στον 

τομέα του αθλητισμού, για τον οποίο, προσωπικά, έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προφανώς 

και υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα, διοικητικά, διαχειριστικά, οικονομικά τόσο για τις 

ομάδες, κυρίως τις ερασιτεχνικές, όσο και για τους φορείς που έχουν την ευθύνη για τον 

αθλητισμό στη χώρα. Δεν μπορεί, όμως, να αφήνουμε ανεκμετάλλευτα ευρωπαϊκά κονδύλια, 

τη στιγμή που ο αθλητισμός στη χώρα, βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Πρέπει τόσο η 

συντεταγμένη πολιτεία, όσο και οι φορείς του αθλητισμού να ξεκινήσουν μια συντονισμένη 

προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Η νέα πολιτική ηγεσία έδειξε από την αρχή ότι έχει 

ψηλά τον αθλητισμό στην ατζέντα της. Ελπίζω και εύχομαι αυτό να φανεί και σε επίπεδο 

ενδιαφέροντος όσο και απορροφητικότητας κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το 

Erasmus+.17»  

 

Αναστοχασμός 

 

       Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας. 

Κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν οι κατηγορίες που σχετίζονται με το κατά πόσο 

εφικτή είναι η υλοποίηση του Erasmus+ ως εργαλείο εξευρωπαϊσμού της ελληνικής 

αθλητικής πολιτικής σε υποεθνικό επίπεδο. Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν πως 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ελάχιστη εφαρμογή την περίοδο 2014-2020 εξαιτίας 

παραμέτρων όπως είναι: η ελλιπής ενημέρωση, οι λιγοστές αιτήσεις, η διοικητική 

αδυναμία, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και η μη αγαστή συνεργασία με τους 

αρμόδιους φορείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000479-ASW_EL.html [ανάκτηση 

14.10.2020]. 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000479-ASW_EL.html
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Συμπεράσματα 

 

       Η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώθηκε στη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες 

σχετίζονται με την ελληνική αθλητική πολιτική σε υποεθνικό επίπεδο. Επίσης, 

διερευνήθηκε το πρόγραμμα Erasmus+ ως εργαλείο εξευρωπαϊσμού από τα κατάλληλα 

όργανα στη συγκεκριμένη πολιτική. Επιπρόσθετα, μέσα από την παραπάνω έρευνα 

διαπιστώθηκαν οι δυσκολίες και τα εμπόδια που προκύπτουν στη δυσκολία ανάληψης 

του καθορισμένου σχεδίου την περίοδο κατά την οποία βρισκόταν σε εξέλιξη, από το 

2014 έως το 2020. 

 

       Στην τρέχουσα εργασία τέθηκε το παρακάτω ερευνητικό ερώτημα: 

 

«Επηρέασε ο εξευρωπαϊσμός της αθλητικής πολιτικής την ελληνική αθλητική 

πολιτική σε υποεθνικό επίπεδο; Εφόσον το Erasmus+ είναι το κύριο εργαλείο 

εξευρωπαϊσμού με ποιον τρόπο υλοποιείται στο υποεθνικό επίπεδο στην Ελλάδα;» 

 

       Πιο συγκεκριμένα, ερευνάται κατά πόσο είναι εφικτό και διαχειρίσιμο η Ελληνική 

Πολιτεία να ενστερνίζεται τις αθλητικές πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες εξασφαλίζουν την 

ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού, σε υποεθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα Erasmus+ 

χρηματοδοτεί συμπράξεις μεταξύ αθλητικών συλλόγων, μη κερδοσκοπικές αθλητικές 

εκδηλώσεις και την έρευνα για τη χάραξη καλύτερων πολιτικών. Το θέμα 

προσεγγίζεται από την οπτική των συμμετεχόντων, είτε των δημόσιων είτε των 

ιδιωτικών φορέων. Παράλληλα, η έρευνα επικεντρώνεται στην εφαρμογή του 

προγράμματος Erasmus+ στον τομέα του αθλητισμού την περίοδο 2014-2020.          

 

       Διατυπώθηκαν οι παρακάτω υποθέσεις εργασίας: 

 

Υποθέσεις εργασίας 

 

Υπόθεση 1η  

Ο εξευρωπαϊσμός δεν επηρέασε την ελληνική αθλητική πολιτική σε υποεθνικό 

επίπεδο. 

 

Υπόθεση 2η  
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Το Erasmus+ την περίοδο 2014-2020 είναι το βασικό πρόγραμμα για την υλοποίηση 

της ελληνικής πολιτικής στον τομέα του αθλητισμού σε υποεθνικό επίπεδο. 

 

Υπόθεση 3η  

Η ελλιπής ενημέρωση σε συνάρτηση με τη διοικητική «αδυναμία» των αρμόδιων 

φορέων παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+ 

στον αθλητισμό την περίοδο 2014-2020. 

 

       Ύστερα από την ολοκλήρωση της υπάρχουσας ποιοτικής έρευνας, 

επιβεβαιώθηκαν οι υποθέσεις εργασίας έχοντας ως επακόλουθο τη διασφάλιση και την 

εξαγωγή των παρακάτω συμπερασμάτων: 

 

1. Από την ανάλυση των συνεντεύξεων, διαπιστώθηκε ότι κατά τις περιγραφές 

των συμμετεχόντων ο αθλητισμός βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των 

συγκεκριμένων φορέων που εξετάστηκαν. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί, 

πώς η εκάστοτε Διοίκηση θέτει υψηλούς στόχους όσον αφορά τα αθλητικά 

προγράμματα εξασφαλίζοντας ποιότητα και ευελιξία για το ευρύ κοινό. Σε αυτό 

συντείνει και το γεγονός πως επικρατεί καταμερισμός των ρόλων του 

υπεύθυνου προσωπικού σε συνάρτηση με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο το οποίο 

σχετίζεται με την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής. Επιπρόσθετα, το σύνολο των 

αρμόδιων ατόμων ασχολείται ενεργά με τον αθλητισμό, κατά κύριο λόγο σε 

ερασιτεχνικό επίπεδο, με απόρροια να γνωρίζει και να αφουγκράζεται τις 

ανάγκες για βελτιωτικές κινήσεις. 

 

2. Αυτό το οποίο καθίσταται σαφές από την παραπάνω μελέτη είναι ότι και οι 

τρεις φορείς παρέχουν μεγάλη ποικιλία σχετικά με τα αθλητικά προγράμματα. 

Η συγκεκριμένη πολιτική έχει εξελιχθεί με το πέρασμα των ετών και συνεχίζει 

να αναπτύσσεται διαρκώς. Για παράδειγμα, ο Δήμος Παλλήνης έχει ήδη 

προτείνει μία επιπλέον δράση, τον Οικογενειακό Αθλητισμό, με σκοπό να 

ενταχθεί και στο πρόγραμμα Erasmus+. Ακόμη, δραστηριότητες οι οποίες 

αφορούν την Τρίτη Ηλικία ή την Άθληση για Όλους τοποθετούνται ψηλά στις 

προτεραιότητες των Διοικήσεων των εξεταζόμενων φορέων. 
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3. Όπως παρατηρήθηκε από την παρούσα εργασία η ανατροφοδότηση παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στη διόρθωση και βελτίωση των αθλητικών προγραμμάτων. 

Οι συγκεκριμένοι δειγματοληπτικοί φορείς χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο 

ερωτηματολόγια μέσω των οποίων τα άτομα αξιολογούν τα διάφορα  

προγράμματα. Συνεπώς, η εκάστοτε Διοίκηση είναι ικανή να παρέμβει άμεσα 

και στοχευμένα στον εμπλουτισμό και στην πρόοδο των αθλητικών δράσεων.  

 

4. Πολύ σημαντικό εύρημα στην τρέχουσα μελέτη, μέσω των ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων, είναι ότι το πρόγραμμα Erasmus+ δεν αποτέλεσε «ισχυρό» 

εργαλείο εξευρωπαϊσμού, στην ελληνική αθλητική πολιτική, την περίοδο 2014-

2020, σε υποεθνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο δημόσιοι φορείς δεν 

υλοποίησαν καθόλου το συγκεκριμένο πλάνο ενώ ο ιδιωτικός φορέας 

εφάρμοσε το σχέδιο μόνο μία φορά, εντός του έτους 2019. Ως εκ τούτου,  την 

καθορισμένη επταετία, 2014-2020, η συμμετοχή των συνεντευξιαζόμενων για 

την ανάληψη του Erasmus+ ήταν ελάχιστη έως μηδαμινή. 

 

5. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο αναδύθηκε κατά την έρευνα ήταν οι 

δυσκολίες που προέκυψαν, μέσα από τις απόψεις των συμμετεχόντων, για την 

ανάληψη του Erasmus+ στον τομέα του αθλητισμού. Και οι τρεις φορείς, είτε 

ασχολήθηκαν με το πλάνο είτε όχι, συμφώνησαν πως τα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν ήταν δυσεπίλυτα. Αρχικά, εξήχθη το συμπέρασμα ότι η ελλιπής 

ενημέρωση αποτελεί τη βασική τροχοπέδη για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Στη συνέχεια οι συνεντευξιαζόμενοι τόνισαν διάφορα 

προβλήματα όπως τη γραφειοκρατία, την υποστελέχωση του αρμόδιου 

τμήματος για τον αθλητισμό, την έλλειψη επαρκούς χρόνου ή τη μη αγαστή 

συνεργασία με άλλους φορείς για τη διάδοση και εφαρμογή του προγράμματος 

όπως τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

 

6. Αξίζει να αναφερθεί και ο ρόλος της Πολιτείας σε ευρύτερο πλαίσιο σε 

συνδυασμό με τους αντίστοιχους φορείς που θα μπορούσαν να συντείνουν στην 

καθορισμένη προσπάθεια. Μέσα από την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε πως η 

συνεργασία της Πολιτείας με τα αρμόδια όργανα ήταν ελλιπής εξαιτίας της 

πενιχρής ενημέρωσης σε συνάρτηση με τη χαμηλή απορροφητικότητα των 

κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι φορείς 
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ήταν ελάχιστοι για τη διεκπεραίωση του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα 

του αθλητισμού.  

 

7. Ένα δεδομένο, το οποίο εξετάστηκε από την παραπάνω μελέτη, είναι ο 

εθελοντισμός. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες αποτελεί τη βάση της 

πραγματοποίησης του Erasmus+ σε οποιαδήποτε αθλητικά προγράμματα. 

Συμπερασματικά, ο εθελοντισμός συνδέεται άρρηκτα με συγκεκριμένα κίνητρα 

συμμετοχής, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Πιο συγκεκριμένα, οι δημόσιοι 

φορείς οι οποίοι δεν υλοποίησαν το πρόγραμμα, θεωρούν πως ο εθελοντισμός 

συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη και παροχή ίσων ευκαιριών στα άτομα, όπως 

συνάδει και με τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Από την άλλη μεριά, 

επισημάνθηκε από τον ιδιωτικό φορέα, ο οποίος ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, 

ότι το οικονομικό κίνητρο αποτελεί τον, πλέον, καθοριστικό συντελεστή της 

συμμετοχής των εθελοντών στις συγκεκριμένες δράσεις. 

 

       Όπως προκύπτει από την παραπάνω μελέτη, ο εξευρωπαϊσμός της ελληνικής 

αθλητικής πολιτικής σε υποεθνικό επίπεδο, αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς την 

εφαρμογή του. Ενώ οι φορείς, είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί, έχουν ψηλά στην ατζέντα 

τα εγχώρια αθλητικά προγράμματα δε συμβαίνει το ίδιο και με τα ευρωπαϊκά. 

Ενδεικτικό παράδειγμα, μέσω των ημι-δομημένων συνεντεύξεων, είναι ο Δήμος 

Παλλήνης. Ο συγκεκριμένος Δήμος διαθέτει πληθώρα αθλητικών δραστηριοτήτων για 

το ευρύ κοινό ενώ ταυτόχρονα κατέχει πιστοποίηση ISO 9001: 2015, μέσω της 

αξιολόγησης των προγραμμάτων. Επιπλέον, η συμμετοχή των ατόμων όλων των 

ηλικιών είναι αξιοσημείωτη με απόρροια τη συνεχή εξέλιξη των δράσεων. Παρολαυτά, 

η σαφής και καίρια ενημέρωση για την πραγματοποίηση αιτήσεων είναι μηδαμινή. 

Επιπλέον, έρχεται να προστεθεί και η υποστελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού για 

την ενασχόληση με το συγκεκριμένο πλάνο.  Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι αντιμετωπίζουν 

θετικά την ανάληψη του Erasmus+, και κατ’ επέκταση την ένταξή του στην ατζέντα 

του Δήμου,  αλλά μόνο εάν υπάρχει ένα σαφές και δομημένο πλαίσιο πληροφοριών. 

       Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί, ο ρόλος της Πολιτείας στη διεκπεραίωση του 

συγκεκριμένου προγράμματος. Στους δημόσιους φορείς οι οποίοι δεν υλοποίησαν το 

σχέδιο, η Πολιτεία μέσω του ΙΚΥ ή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είχε 

ελάχιστη σύμπραξη. Κατά τις αναφορές των συμμετεχόντων στην έρευνα, επικρατεί 

κορεσμός από το υπεύθυνο προσωπικό, ακόμη και στα εγχώρια αθλητικά 
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προγράμματα, όπως την Άθληση για Όλους. Παράλληλα, ακόμη και στους φορείς που 

ολοκλήρωσαν το πλάνο, όπως στην τρέχουσα μελέτη ο ιδιωτικός φορέας ΠΟΠΚΣ, 

προέκυπταν προβλήματα όπως η πολύπλοκη γραφειοκρατία ή η καθυστέρηση των 

ημερομηνιών. Επίσης, αξίζει να τονιστεί πως κατά τον ΠΟΠΚΣ, η γλώσσα 

ενημέρωσης, η οποία είναι τα αγγλικά, αποτελεί πολλές φορές τροχοπέδη στην 

κατανόηση του περιεχόμενου του Erasmus+. Επιπλέον, εκτός από το ΙΚΥ, δεν υπάρχει 

κάποιος ενδιάμεσος φορέας για την ενημέρωση και γενικότερα τη διεκπεραίωση των 

πληροφοριών σχετικά με το συγκεκριμένο σχέδιο με αποτέλεσμα ορισμένοι φορείς να 

αποθαρρύνονται και να αποχωρούν οικειοθελώς. 

       Ένα, ακόμη, σημαντικό δεδομένο που εξήχθη, σχετίζεται με την 

απορροφητικότητα των απαραίτητων κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς 

και την άρτια διαχείρισή τους. Οι δημόσιοι φορείς ανταποκρίθηκαν θετικά στην 

ανάληψη τέτοιου είδους επιχορήγησης με την προϋπόθεση να γνωρίζουν εκ των 

προτέρων το πλαίσιο και τη δομή του προγράμματος. Ο ιδιωτικός φορέας ο οποίος 

εφάρμοσε το πλάνο τόνισε στη συνέντευξη πως θα ήταν αναγκαίος ο αρτιότερος 

επιμερισμός του κονδυλίου. Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας των αυξημένων 

υποχρεώσεων, όπως οι μετακινήσεις των εθελοντών ή η διαμονή τους, θέτει το ζήτημα 

μίας διαφορετικής προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 

επιχορήγηση, έτσι ώστε να αποτελέσει, επιπλέον, κίνητρο για την ανάληψη τέτοιου 

είδους δράσεων στην Ελλάδα σε υποεθνικό επίπεδο. 

       Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε, παρατηρήθηκε ότι ο εθελοντισμός αποτελεί 

σημείο αναφοράς της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ στον αθλητισμό. Οι 

δημόσιοι φορείς υποστήριξαν πως τα κίνητρα συμμετοχής κατά κύριο λόγο πρέπει να 

είναι εσωτερικά. Δηλαδή, οι συμμετέχοντες να διακατέχονται από αγάπη και 

ευχαρίστηση για τον αθλητισμό, να προβάλουν την ομαλή κοινωνική ένταξη και την 

παροχή ίσων ευκαιριών καθώς και ο εθελοντισμός να αποτελέσει εφαλτήριο στην 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Αντίθετα, ο ιδιωτικός φορέας τόνισε τη σημασία 

των εξωτερικών κινήτρων, και πιο συγκεκριμένα, του οικονομικού κινήτρου ως βασική 

προϋπόθεση συμμετοχής των εθελοντών. Επίσης, υποστήριξε πως και η παροχή υλικών 

αγαθών επαρκεί για την άμεση και πολυπληθή διαθεσιμότητα, σχετικά με τη 

προαναφερθείσα δράση. 

       Συμπερασματικά, ο εξευρωπαϊσμός στην ελληνική αθλητική πολιτική είναι από 

ελάχιστος έως μηδαμινός, σε υποεθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί το 

βασικότερο εργαλείο εξευρωπαϊσμού στον τομέα του αθλητισμού από το 2014 έως το 
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2020, όπου διεξήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η επόμενη περίοδος εφαρμογής 

του είναι η επταετία 2021-2027. Καλό είναι, να υπάρχει αγαστή συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων, όπως είναι το ΙΚΥ, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνάρτηση με τα αρμόδια όργανα, με στόχο 

την ανάληψη όσο το δυνατόν περισσότερων ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο εγγύς 

μέλλον. Αυτό προϋποθέτει την εξάλειψη προβλημάτων όπως είναι η ελλιπής 

ενημέρωση, οι λιγοστές αιτήσεις, οι χρονοβόρες διαδικασίες μέσα από τα 

γραφειοκρατικά συστήματα καθώς και η διοικητική αδυναμία των υπεύθυνων ένταξης 

τέτοιου είδους δράσεων. 

       Η πρωτοβουλία της διεξαγωγής του «Δρόμου των Μαρμάρων» αποτελεί μία καλή 

πρακτική για την ανάπτυξη παρόμοιων γεγονότων στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα συνδύασε αρμονικά όλους τους τομείς, τους οποίους προσπαθεί να επιτύχει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Erasmus+. Όσο περισσότερο καθίσταται αυτό σαφές, 

τόσο πιο άμεσα ο αθλητισμός θα αποκτήσει μία ευρωπαϊκή διάσταση ενώνοντας τους 

Ευρωπαίους πολίτες και κατ’ επέκταση και τους Έλληνες, μέσω των αθλητικών 

εκδηλώσεων, των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, της ανταλλαγής ιδεών και 

εμπειριών, συντείνοντας στην εμφάνιση μίας πραγματικής ευρωπαϊκής ταυτότητας και 

ιθαγένειας, που είναι ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕ.               
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Περιορισμοί της έρευνας 

 

       Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέσο εντοπισμού του κατά πόσο εφικτή είναι η 

υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ στον αθλητισμό, στην Ελλάδα, σε υποεθνικό 

επίπεδο. Όμως, τα ευρήματα που βρέθηκαν δεν μπορούν να γενικευτούν στο σύνολο 

των φορέων της χώρας καθώς το δείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν μικρό. 

Επιπρόσθετα, η δειγματοληψία δεν ήταν τυχαία αλλά συμπτωματική. Προτείνεται, 

λοιπόν, η επανάληψη της έρευνας σε ένα μεγαλύτερο δείγμα με τη χρήση τυχαίας 

δειγματοληψίας. 

       Ένας, επιπλέον, περιορισμός της παραπάνω μελέτης είναι η μέθοδος συλλογής 

δεδομένων  από τους τρεις φορείς. Εάν είχε χρησιμοποιηθεί μία διαφορετική μέθοδος 

συγκέντρωσης πληροφοριών, λόγου χάριν ερωτήσεις κλειστού τύπου όπως πολλαπλής 

επιλογής, σύζευξης, διάταξης κ.α., τότε τα αποτελέσματα της υπάρχουσας έρευνας 

ίσως να ήταν διαφορετικά. Επίσης, εξαιτίας του ότι οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους 

συμμετέχοντες επέτρεπαν να αποφασίσουν πόσο πολλές ή λίγες πληροφορίες θα 

μοιραζόντουσαν, ο ίδιος ο συνεντευξιαζόμενος έθετε προσωπικούς περιορισμούς σε 

κάθε ερώτημα. 

       Ένας, επιπρόσθετος, περιορισμός της ποιοτικής μεθόδου έρευνας που αξίζει να 

αναφερθεί, είναι η υποκειμενικότητα του ερευνητή και του ερωτώμενου με κίνδυνο τη 

μείωση της εγκυρότητας καθώς και της αξιοπιστίας των συλλεγμένων πληροφοριών. 

Ο ερευνητής ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις και την σπουδαιότητά 

τους συνδυάζει στοιχεία, καταστάσεις και δεδομένα έτσι ώστε να καταλήξει σε ένα 

συμπέρασμα από όσα παρατηρεί. Θα μπορούσε να επισημανθεί ότι ο ίδιος αποτελεί το 

ερευνητικό εργαλείο της παραπάνω μελέτης (Παπαϊωάννου κ.α., 2007). Η αξιοπιστία 

της ποιοτικής έρευνας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπιστοσύνη και κρίση των 

αναγνωστών καθώς και στην ικανότητα του ερευνητή να αξιολογεί επαρκώς τα 

δεδομένα με σκοπό τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων (Hoepfl, 1997). Ακόμη όμως και 

με τους παραπάνω περιορισμούς, τα ερωτήματα αυτής της μελέτης ενέχουν το 

δυναμικό να συνεισφέρουν σημαντικά στο πεδίο και στη γνώση της υλοποίησης του 

Erasmus+ στην Ελλάδα σε υποεθνικό επίπεδο.    
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Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

       Αρχικά, θα μπορούσε μελλοντικά να πραγματοποιηθεί παρόμοια έρευνα με την 

ήδη υπάρχουσα, λαμβάνοντας δείγμα από περισσότερους φορείς είτε από το νομό 

Αττικής είτε εκτενέστερα από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Στην παρούσα μελέτη 

χρησιμοποιήθηκαν φορείς μόνο από το νομό Αττικής και συγκεκριμένα οι δύο 

δημόσιοι από το Βόρειο Τομέα και ο ιδιωτικός από το Δυτικό Τομέα. Επίσης, θα 

μπορούσαν να υπάρχουν συσχετίσεις με φορείς που έχουν έδρα στα μεγάλα αστικά 

κέντρα σε συνάρτηση με φορείς που είναι αποκεντρωμένοι. Με αυτόν τον τρόπο, 

πιθανώς, να προέκυπταν συμπεράσματα στο κατά πόσο έγκαιρα φτάνουν οι 

πληροφορίες στις αρμόδιες Διοικήσεις και στο κατά πόσο ομαλά υλοποιούνται από το 

υπεύθυνο προσωπικό. 

       Παράλληλα, σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, το πρόγραμμα Erasmus+ 

περικλείει και άλλους τομείς εκτός του αθλητισμού. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 

τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Καλό θα ήταν να 

εξεταστεί αν ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε κάποιον ή κάποιους από 

τους προαναφερθέντες τομείς είτε από δημόσιους φορείς είτε από ιδιωτικούς. 

Επιπλέον, προτείνεται να διερευνηθεί το πρόγραμμα Erasmus+ για τον αθλητισμό και 

την επόμενη επταετία, και συγκεκριμένα από το 2021 έως το 2027. Συνεπώς, θα 

μπορούσε να επιτελεστεί μία συγκριτική μελέτη, σε σχέση με την πρώτη επταετία, 

όσον αφορά την υλοποίησή του στην Ελλάδα, σε υποεθνικό επίπεδο.      

       Τέλος, περεταίρω μελέτη θα ήταν εφικτό να διεξαχθεί λαμβάνοντας υπόψιν όχι 

μόνο την πλευρά των φορέων, είτε των δημόσιων είτε των ιδιωτικών, αλλά και της 

Πολιτείας σε ευρύτερο πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν ημι-δομημένες συνεντεύξεις και στα αρμόδια όργανα της 

Πολιτείας όπως το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού καθώς και στο φορέα που είναι ο κύριος συντονιστής του προγράμματος 

Erasmus+ στην Ελλάδα, ο οποίος είναι το ΙΚΥ. Αυτό θα είχε ως επακόλουθο, να 

παρατηρηθούν, πιθανώς, ομοιότητες ή διαφορές, στο εθνικό και υποεθνικό επίπεδο 

καθώς και στις απόψεις των συνεντευξιαζόμενων έτσι ώστε να κατανοηθούν σε βάθος 

οι αιτίες της ελλιπούς, έως σήμερα, υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος. 
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Παράρτημα 

 

Ερωτηματολόγιο για την πραγματοποίηση ημι-δομημένης συνέντευξης όσον αφορά 

την υλοποίηση του Erasmus+ για τον αθλητισμό στην Ελλάδα σε υποεθνικό επίπεδο. 

 

 

Πρωτόκολλο Συνέντευξης  

 

 

Θέμα: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό. Η υλοποίηση του Erasmus+ για τον 

αθλητισμό στην Ελλάδα. 

 

Ώρα συνέντευξης: 

Ημερομηνία: 

Τόπος:  

Συνεντευκτής:   

Συνεντευξιαζόμενος: 

 

 

 

Πριν την συνέντευξη  

 

Περιγράφω το θέμα της συνέντευξης στο συνεντευξιαζόμενο.  Συγκεκριμένα: 

 

 τον σκοπό της έρευνας  

 τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (σε ποιους απευθύνεται η συνέντευξη)  

 πως θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα  

 διασφάλιση ανωνυμίας του συμμετέχοντα  

 διάρκεια συνέντευξης  

 πως θα καταγραφούν τα δεδομένα (μαγνητόφωνο, βιντεοσκόπηση, καταγραφή)  

 

Υπογραφή του εντύπου συναίνεσης στην έρευνα.   

 

 

Ερωτήσεις  

 

Η συνέντευξη πρέπει να γίνεται σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  Ο απαντών μπορεί να νιώσει 

άβολα και να υιοθετήσει τεχνικές αποφυγής.  

 

Εισαγωγικές ερωτήσεις  

 



115 

 

1. Πόσα χρόνια υφίσταται ο συγκεκριμένος Δήμος;    

 

2. Πότε συγκεκριμένα μπήκε στην ατζέντα ο αθλητισμός / τα αθλητικά προγράμματα; Ήταν εξαρχής 

στις προτεραιότητες της διοίκησης;   

 

3. Πόσα άτομα ασχολούνται με τον αθλητικό προγραμματισμό; Υπάρχει καταμερισμός ρόλων;  

 

4. Ο/Οι υπεύθυνος/οι τι ακαδημαϊκό υπόβαθρο έχουν; Ήταν αθλητές, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες; 

Αθλούνται έως σήμερα;   

 

5. Θεωρείς ότι οι δεξιότητες / ικανότητες που έχεις αναπτύξει μέσω της ενασχόλησης με τα αθλητικά 

προγράμματα αντανακλώνται και σε άλλους τομείς της ζωής σου;  

 

6. Τι προγράμματα επιτελούνται σχετικά με τον αθλητισμό; Γενική περιγραφή όπως Π.Α.Γ.Ο., Τρίτη 

Ηλικία, Erasmus+… 

 

7. Οι δημότες συμμετέχουν στα αθλητικά προγράμματα; Δείχνουν ενδιαφέρον; Συμμετέχουν και οι 

ετεροδημότες; 

 

8. Οι δημότες αξιολογούν τα αθλητικά προγράμματα; Μέσω φόρμας, ερωτηματολογίου… Αν ναι, 

λαμβάνετε υπόψιν την ανατροφοδότησή τους για επιπλέον βελτίωση; 

 

9. Παρακινείς / προτρέπεις το περιβάλλον σου να συμμετέχει στα αθλητικά προγράμματα του 

Δήμου;       

 

(Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες ερωτήσεις ανάλογα με την αντίδραση του συμμετέχοντα)  

 

 

πρώτη θεματική : Erasmus+ στον αθλητισμό 

  

1. Γνωρίζατε τον όρο «Erasmus» (γενικότερα) από πριν ξεκινήσετε εργασία στο συγκεκριμένο Δήμο; 

Ίσως από τα εκπαιδευτικά σας χρόνια ή από το περιβάλλον σας; Ή μήπως το «ανακαλύψατε» κατά 

τη διάρκεια της εργασίας σας στο Δήμο; 

  

2. Αν ναι, περιγράψτε ό,τι πληροφορίες γνωρίζατε.  

 

3. Πιο συγκεκριμένα, γνωρίζατε το Erasmus+ στον αθλητισμό την περίοδο 2014-2020; Αν ναι, 

σύντομη περιγραφή. 

  

4. Επιτελούνται προγράμματα δράσης για το Erasmus+ στον αθλητισμό, και αν ναι, ποια είναι; 

(σύντομη περιγραφή). Πόσα προγράμματα υλοποιήθηκαν την περίοδο 2014-2020; 
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5. Ανταλλάσσετε απόψεις / ιδέες με άλλους Δήμους σχετικά με το Erasmus+ στον αθλητισμό; 

Υπάρχει συνεργασία;  

  

6. Μήπως εκτός από τον τομέα του αθλητισμού ο Δήμος σας ασχολείται και με κάποιον άλλο τομέα; 

Π.χ. Erasmus+ στην εκπαίδευση ή κατάρτιση ή νεολαία; Αν ναι, σύντομη περιγραφή. 

  

7. Έχει τύχει να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα Erasmus+ για τον αθλητισμό στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό; Έχετε λάβει μέρος με κάποια ιδιότητα (ασκούμενος, εθελοντής κτλ.); Θα σας ενδιέφερε; 

  

8. Διαβάζετε / ενημερώνεστε για το Erasmus+ στον αθλητισμό στο διαδίκτυο ή κάπου αλλού; Αν 

ναι, πώς σας φαίνονται οι πληροφορίες για την πραγματοποίηση του προγράμματος στο Δήμο 

σας; 

 

9. Θα σας ενδιέφερε («σαν Δήμος») η πραγματοποίηση σεμιναρίων / διαλέξεων από ειδικό 

προσωπικό για την καίρια ενημέρωση του προγράμματος Erasmus+ στον αθλητισμό;   

 

 

 

 

 

δεύτερη θεματική : Υλοποίηση του Erasmus+ στον αθλητισμό 

 

1. Ποιος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος στο Δήμο, (φορέας ή πρόσωπο), για την εφαρμογή του      

προγράμματος Erasmus+ στον αθλητισμό; 

 

2. Τι «πιθανές» δυσκολίες αντιμετωπίζει η διοίκηση με το υπεύθυνο προσωπικό για την υλοποίηση 

του προγράμματος; 

 

3. Πραγματοποιούνται αρκετές αιτήσεις για την ανάληψη τέτοιων προγραμμάτων του Erasmus+; 

 

4. Υπάρχει σαφής ενημέρωση; Περιγραφή της κατάστασης. 

 

5. Είναι εφικτή η διαχείριση των αναγκαίων κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Τα χρήματα 

καλύπτουν τις ανάγκες του προγράμματος; 

 

6. Υπάρχει συνεργασία με άλλους Δήμους για τη διάδοση και υλοποίηση του προγράμματος; 

Περιγραφή της κατάστασης.  

 

7. Ένα στοιχείο, πολύ σημαντικό, είναι ο εθελοντισμός. Υπάρχει ανταπόκριση από φοιτητές 

(γενικότερα από άτομα) είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό; Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να 

είναι τα κίνητρα συμμετοχής; 

 

8. Πώς πιστεύετε ότι είναι εφικτή η ενημέρωση / διάδοση / υλοποίηση του προγράμματος; Π.χ. τα 

μέσα ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φιλικό περιβάλλον… 



117 

 

 

9. Υπάρχει διάθεση για συνεργασία από τα αρμόδια όργανα (Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, ΙΚΥ ή Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) και τα κατάλληλα άτομα για την 

πραγματοποίηση του προγράμματος; Στηρίζει η Πολιτεία τη συγκεκριμένη προσπάθεια; Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα; 

 

10. Όταν πραγματοποιείται μία αίτηση περνάει αρκετό διάστημα για την έγκρισή της; Είναι, 

γενικότερα, μία χρονοβόρα διαδικασία; Αν ναι, αποθαρρύνει τη συνεχή προσπάθεια εφαρμογής 

του προγράμματος; Οι ίδιοι οι δημότες συμμετέχουν ενεργά στη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου 

project; Διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους; 

 

11. Οι ίδιοι οι δημότες συμμετέχουν ενεργά στη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου project; Διαθέτουν 

τον ελεύθερο χρόνο τους; 

 

12. Το πρόγραμμα Erasmus+ συνδέεται με το μαζικό αθλητισμό. Ποιες δράσεις, σύμφωνα με τις 

δυνατότητες του Δήμου σας, κατά τη γνώμη σας καλύπτουν το συγκεκριμένο πλάνο; Επιπλέον, 

ποιες είναι εφικτό να προστεθούν; 

 

13. Το 2020 το συγκεκριμένο πρόγραμμα τελειώνει. Θα δηλώσετε συμμετοχή για το επόμενο 

Erasmus+ στον αθλητισμό την επταετία 2021-2027; Θα σας ενδιέφερε;  

 

 

❖ Γενικά, το Erasmus+ στον αθλητισμό, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Δήμου; Υπάρχει 

δυνατότητα εξέλιξης στο εγγύς μέλλον στο υποεθνικό επίπεδο; 
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Ενδεικτική αναφορά μίας αίτησης που βρίσκεται σε τελικό στάδιο για την ανάληψη 

ενός προγράμματος Erasmus+ στον αθλητισμό. 

 

 

FINAL REPORT 
 
 
 
 

Erasmus+: Sport 
 

Collaborative Partnerships  

Not-for-profit European Sport Events 

 
 
 
 
 

Grant Decision/Agreement No. 201X-  XXXX    
Please insert the reference as indicated in your Grant Decision/Agreement        

 
 
 
 

CLOSING DATE FOR SUBMISSION: 

within 60 days following the date for ending the action set out in the Grant Decision/Agreement 
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Part A. Project description 
 

A.1. Identification of the project and beneficiary/ies 

Sport action Collaborative partnership  Not-for-profit sport event  

Project reference number  

Project title  

Project acronym  

Project start date  Project end date  

Coordinating organisation  

Partner organisations  

 

A.1.1. Organisation 
 

 
Full name: 

 
      

 
Address: 

 
      

 
Postcode: 
 

 
  
  
  

 
Town: 

 
      

 
Region: 

 
              

 
Country: 

 
              

 
Internet address: 

  
http://      

 
Telephone: 

 
      
 

 
Fax: 

 
      
  

 
A.1.2. Person authorised to enter into legally binding commitments on behalf of the organisation  
(legal representative) 
 

 
Name: 

 
Mr/Ms 

 
      

 
First name: 

 
      

 
Position: 

 
      

 
E-mail: 

 
      

 
Telephone: 

 
      

 
 
A.1.3. Person responsible for handling the final report (contact person) 
 

 
Name: 

 
Mr/Ms 

 
      

 
First name: 

 
      

 
Position: 

 
      

 
E-mail: 

 
      

 
Telephone: 

 
      

 
Fax: 
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A.2. Main objectives of the project 

Please tick only one. 

Only for collaborative partnerships:  

 To tackle doping 

 To tackle match-fixing 

 To tackle violence as well as all kinds of intolerance and discrimination 

 To promote and support good governance in sport 

 To promote and support dual careers of athletes 

For collaborative partnerships and not-for-profit European sport events: 

 To promote voluntary activities in sport 

 To promote social inclusion and equal opportunities 

 To promote health-enhancing physical activity 

 To promote the European Week of Sport 

 
 

PART B. PROJECT IMPLEMENTATION 
 

B.1. Summary of the final project outcomes 

Please specify the final outcomes you reached by implementing the project. 
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B.2. Implemented activities 

B.2.1. Events 

Please provide an overview of events you have organised during the project lifetime. 
Please add lines if necessary. 

Number 
of 
events 

Type of event 
(conference, 
seminar, 
workshop, 
training, etc.) 

From – to 
(dates) 

Venue Short description of 
event 

Results achieved 

      

      

      

      

 

B.2.2. Main activities 

Please provide an overview of all main activities (except for the events in the table above) you performed when implementing the project.  
Please add lines if necessary. 

Number Activity 
 

From – to 
(dates) 

Short description of activity Results achieved 

     

     

     

     

 
 

B.3. Changes comparing to original application 

Please indicate any changes between your original application and the final outcomes of the project in terms of timetable, partners, 
participants and activities. Please also provide the reasons for these changes. 
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B.4. Objectives and priorities 

Describe how your project has achieved the objectives indicated in the 'Main objectives of the project' section through activities described 
in the 'Implemented activities' section. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B.5. Participants 

Please provide data about participants participating in the sport event (in case of not-for-profit European sport events) or people involved 
in the project (in case of collaborative partnerships).  
Please add lines if necessary. 

Name of 
organisation 

Country No. of 
members 

No. of 
members 
who 
participated 
in this 
project 
(total) 

No. of 
women (out 
of total) 

No. of men 
(out of total) 

No. of 
people with 
disability 
(women/men 
out of total) 

       

       

       

       

 
 

B.5.1. Age groups 

Please provide information about the project's target groups in terms of age (describe which age groups have been the target groups of 
not-for-profit European sport event/collaborative partnership and provide a number of participants per age group, if possible). 
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B.6. Quality control during project implementation 

Please highlight the strengths and weaknesses of the quality control measures during the project implementation. Please indicate any 
changes between the measures originally envisaged in the application and the measures finally used during the project lifetime. Please 
also provide the reasons for these changes, if any.  
Please specify if the risks described in the application substantiated and how they were mitigated. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B.7. Impact of the project 

Please indicate the impact of the project on your target groups/activities during the project lifetime. Please explain all follow-up measures 
and activities of the project. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B.8. Dissemination 

Please indicate the results achieved in raising awareness of the project among the general public and how their dissemination has been 
ensured. 
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B.9. Communication tools 

If one or more of the communication tools below have been used in the project, please fill in the respective fields of the table. 

 Quantity Short description Source/ 
Website address  

Date of publication 
and name of media 
organization 

Publications     
DVD/CD-
ROM 

    

Website     
TV/Radio     
Newspapers / 
Magazines 

    

Social media      
 
 

B.10. Good practice 

Do you consider your project as a 'good example'? If so, please justify. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B.11. Difficulties and recommendations 

Describe difficulties you have encountered when implementing your project. Give any recommendations that might be useful for future 
projects. 
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Checklist and signature 
 

What documents to provide? 

The final report must include the following documents: 
 

 This report form duly completed, dated and signed by the legal representative 

 Financial statement duly completed, dated and signed by the legal representative (see template) 

 The corresponding Audit certificate (http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register_en)  

 Products developed during the project implementation – to be provided on a CD-ROM/USB-key  

Where to send the final report? 

Original paper version: The paper version is the official version and must be duly signed by the legal 
representative. Please send it by registered post to: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
Unit A6 "Erasmus+: Sport, Youth and EU Aid Volunteers" 
Office: BOUR 04/030 
Avenue du Bourget 1 
B-1140 Brussels/Belgium 

Electronic version: The electronic documents can be provided on a CD-ROM/USB-stick together with the 
paper version or can be sent by email to eacea-sport@ec.europa.eu 

 

Signature of the legal representative 

I the undersigned hereby certify that all information and financial data contained in this final report are full, real, accurately recorded and 
eligible in accordance with the Grant Decision/Agreement. 

The beneficiary allows the European Commission and the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency to make available and 
use all data provided in this report for the purposes of managing and evaluating the Erasmus+ Programme. All personal data collected 
for the purpose of this project shall be processed in accordance with Regulation (EC) N° 45/2001 of the European Parliament and of the 
Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies. 

Data subjects may, on written request, gain access to their personal data. They should address any questions regarding the processing 
of their personal data to the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Data subjects may lodge a complaint against the 
processing of their personal data with the European Data Protection Supervisor at any time. 

Beneficiary 

Name, stamp (if available):  

Legal representative 

Name in capital letters:  

Place and date:  Signature:  

 

 

 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register_en
mailto:eacea-sport@ec.europa.eu
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       Λεπτομερής περιγραφή του δρώμενου. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ο Αγώνας θα διεξαχθεί  την Κυριακή  1η Δεκεμβρίου 2019,  (καθώς λόγω της 

αλλαγής των δημοτικών και νομαρχιακών διοικήσεων σε Περιφέρεια και Πεντέλη 

έπρεπε να τροποποιηθούν  οι απαιτούμενες διαδικασίες)  με ώρα εκκίνησης για τους 

Άνδρες και για τις Γυναίκες στις 08:30 π.μ. Παρακαλούμε θερμά να είσθε έγκαιρα στην 

αφετηρία, γιατί η ώρα εκκίνησης θα είναι απόλυτα ακριβής. Όποιος αθλητής 

καθυστερήσει θα έχει και την αποκλειστική ευθύνη του αποκλεισμού του. 

 

  1.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν τη Δευτέρα 22 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν 

την Παρασκευή  29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 10:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση 

αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής. 

 

- Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες της διοργάνωσης του 1ου ΔΡΟΜΟΥ 

ΜΑΡΜΑΡΩΝ  είναι δυνατή μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει 

διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης (από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου), ΜΕ 

ΚΆΡΤΑ , καθώς και με  μετρητά στα γραφεία του Συλλόγου ΣΤΟ ΣΤΙΒΟ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ ΠΛΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗΣ 17.00 - 20.00 και στα γραφεία Μπάσκετ, κλειστό 

γυμναστήριο Χαλανδρίου, καθημερινά 17.00-19.00 και Σαββατοκύριακα 09.00 -12.00: 

«Νίκος Πέρκιζας» , Λεωφ. Πεντέλης 146 & 25ης Μαρτίου. 

Ο Γ.Σ. Χαλανδρίου και η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου ΔΡΟΜΟΥ 

ΜΑΡΜΑΡΩΝ  έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν ή να κλείσουν τις εγγραφές χωρίς 

πρότερη ενημέρωση. 

 Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής ο αθλητής δηλώνει 

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ότι αποδέχεται τους όρους των Γενικής και Ειδικής 

Προκήρυξης  του αγώνα όπως αναγράφονται στην Ιστοσελίδα και την εφαρμογή των 

Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνημμένη δήλωση συμμετοχής 

θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα. 

   2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΗΛΙΚΙΕΣ: 

Δικαίωμα συμμετοχής στον 1ο ΔΡΟΜΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  19.700 χιλιομέτρων   με 

ώρα εκκίνησης 08.30 π.μ. έχουν οι αθλητές-αθλήτριες, φίλαθλοι, δρομείς  άνω των 18 

ετών (που έχουν γεννηθεί πριν την 01-01-2002). 

Δικαίωμα συμμετοχής στα 5 χιλιόμετρα  με ώρα εκκίνησης 08.45 π.μ. έχουν οι 

αθλητές-αθλήτριες, φίλαθλοι, δρομείς άνω των 13 ετών (που έχουν γεννηθεί πριν 

την 01-01-2007). 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Δρόμο 500 μέτρων  με ώρα εκκίνησης 08.50 π.μ. έχουν οι 

Μαθητές 6-12 ετών (που έχουν γεννηθεί μετά την 01-01-2007 και έως τις 31-12-2013). 

 

   3.ΓΕΝΙΚΑ 

Οι αθλητές - αθλήτριες θα παραλάβουν τους αριθμούς τους από το Κέντρο Εγγραφών 

που θα λειτουργήσει στο  «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», ΛΕΩΦ. 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 150 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, στα γραφεία Μπάσκετ από 25 Νοεμβρίου μέχρι και 

30 Νοεμβρίου καθημερινά 17.00 -19.00 και Σάββατο 09.00 -12.00μμ. 

Την ημέρα του αγώνα θα υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής του αριθμού 

συμμετοχής (bib number), μέχρι τις 7.30π.μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται  οι αθλητές-αθλήτριες  να παραλάβουν τους αριθμούς 

συμμετοχής (bib number) τις ημέρες πριν από τον αγώνα, για να μην δημιουργηθεί 

πρόβλημα με τον χρόνο εκκίνησης.  

Κάθε αθλητής - αθλήτρια θα λαμβάνει ένα (1) προσωπικό αριθμό, ο οποίος θα πρέπει 

να τοποθετείται στο μπροστινό μέρος της αγωνιστικής ενδυμασίας. 
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Οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να συγκροτούνται με τις 4 παραμάνες, μία σε κάθε 

γωνία, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πέφτουν και, επιπλέον, πρέπει να τοποθετούνται 

με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απολύτως ορατοί κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Ο αριθμός συμμετοχής είναι αυστηρά προσωπικός, δεν μεταβιβάζεται και δεν 

αλλοιώνεται με οποιοδήποτε τρόπο (κοπή, επικολλήσεις, παραμόρφωση κ.ά.). Όλοι οι 

αθλητές - αθλήτριες πρέπει να φέρουν εμφανώς τον αριθμό τους (bib number) στο 

στήθος, αναλλοίωτο, όπως τους παραδίδεται από την Ο.Ε. Οποιαδήποτε αλλοίωση 

(πρόσθετη αναγραφή, παραποίηοη, δίπλωση, κοπή κλπ.) του αριθμού επιφέρει την 

άμεση ακύρωση της επίδοσης και της κατάταξης του αθλητή-αθλήτριας από τα 

αποτελέσματα και ο αθλητής-αθλήτρια παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή 

της Ομοσπονδίας. 

Οι μετέχοντες αθλητές - αθλήτριες μπορούν να παραδώσουν την τσάντα με τον 

ιματισμό τους πριν τον αγώνα σε ξεχωριστό χώρο που θα καθοριστεί από την Ο.Ε. 

Συνιστάται στους συμμετέχοντες να μην τοποθετούν τιμαλφή, χρήματα και άλλα 

είδη αξίας στις ειδικές τσάντες του ιματισμού. 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της I.A.A.F. έκδοσης 2018 - 

2019 καθώς και του ΣΕΓΑΣ. 

Ό,τι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο 

και τον Αλυτάρχη του αγώνα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς. 

 4.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  

Ενστάσεις που αφορούν τη συμμόρφωση αθλητή-αθλήτριας με τους κανονισμούς και 

επηρεάζουν την κατάταξη των οκτώ (8) πρώτων νικητών και νικητριών  θα μπορούν 

να υποβάλλονται, εκτός των όσων αναφέρονται παρακάτω και κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του 1ου ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ και μέχρι τριάντα (30) λεπτά από την 

ανακοίνωση των δέκα (10) πρώτων νικητών-νικητριών. 
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Η εκκίνηση και ο Τερματισμός του 1ου ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  γίνεται από το 

σκεπαστό της Αττικής οδού στο Χαλάνδρι (Στάση Προαστιακού Πεντέλης ): 

  

ΕΝΑΡΞΗ: ΣΚΕΠΑΣΤΟ (ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ) 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

ΑΙΣΤΕΡΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (ΠΑΡΟΔΟΣ-ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ) 

ΔΕΞΙΑ: ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 

ΔΕΞΙΑ: 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΕΞΙΑ: 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΕΥΘΕΙΑ: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 

ΔΕΞΙΑ: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 

ΕΥΘΕΙΑ: ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 

ΕΥΘΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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ΔΕΞΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΕΞΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΚΟΥΦΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 

ΔΕΞΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΕΞΙΑ: ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΟΥ (ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ) 

ΕΥΘΕΙΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ) 

ΔΕΞΙΑ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 

ΓΥΡΟΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΕΥΘΕΙΑ: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 

ΔΕΞΙΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 

ΔΕΞΙΑ: ΤΗΝΟΥ 

ΔΕΞΙΑ: ΜΕΡΚΟΥΡΗ 

ΕΥΘΕΙΑ : ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

ΔΕΞΙΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΣΚΕΠΑΣΤΟ (ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ) 

  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ≈19.700m 
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Καλούνται οι αθλητές - αθλήτριες να τηρήσουν πιστά τη σωστή πορεία και την ειδική 

σήμανση της διαδρομής, όπως και τις οδηγίες των Κριτών. 

  

Απαγορεύεται ρητά η συνοδεία με οποιοδήποτε μέσο αθλητών - αθλητριών (π.χ. από 

προπονητές, συνοδούς κλπ.), που μετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τόσο στο 

ρεύμα κίνησης των αθλητών-αθλητριών όσο και στο διπλανό ρεύμα. Η Τροχαία θα 

απαγορεύει την περαιτέρω κίνηση των συνοδών κατόπιν υπόδειξης των διοργανωτών 

και των Κριτών, ενώ ο υποστηριζόμενος αθλητής-αθλήτρια θα ακυρώνεται άμεσα από 

τους Κριτές. 

  

 5.ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ -ΚΟΣΤΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ 

5.1 Είδη Εγγραφής. 

Α) Ατομικές, οι οποίες γίνονται από μεμονωμένα άτομα. 

Β) Ομαδικές εκτός σχολείων. Οι ομαδικές εγγραφές αφορούν στην εγγραφή μιας 

ομάδας τουλάχιστον 6 ατόμων.  

Οι ομαδικές εγγραφές απευθύνονται σε αθλητικούς συλλόγους, συλλόγους δρομέων, 

γυμναστήρια, εταιρείες, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, ταξιδιωτικά γραφεία. 

Κατά την ομαδική εγγραφή θα πρέπει να οριστεί ένας Αρχηγός Ομάδας. Σε κάθε 

περίπτωση ο Αρχηγός Ομάδας εκπροσωπεί την ομάδα για διάφορα θέματα στην 

επικοινωνία με τους Διοργανωτές. 

Όλοι οι αθλητές θα πάρουν μία τσάντα με χρήσιμα προϊόντα. Στην Αφετηρία και σε 

αρκετά σημεία της διαδρομής θα υπάρχουν σταθμοί υδροδότησης. 

  

5.2 Κόστος συμμετοχής    
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• ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ : ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ 15 Ευρώ –  ΑΠΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 12 Ευρώ – ΟΜΑΔΙΚΟ 10 Ευρώ. 

• Δρόμος 5 χλμ: ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ 10 Ευρώ – ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 7 

Ευρώ. 

• Δρόμος 500μ: ΔΩΡΕΑΝ 

  

5.3 Τρόποι πληρωμής 

Η πληρωμή του αντίτιμου συμμετοχής μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με κατάθεση του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της Οργανωτικής 

Επιτροπής. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:  ΤΡΑΠΕΖΑ. ΕΘΝΙΚΗ 

δικαιούχος  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΙΒΑΝ:GR 

6201100510000005148001174 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιπρόσθετες χρεώσεις και  έξοδα τραπέζης ΒΑΡΥΝΟΥΝ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ.  

β) Με μετρητά, ταυτόχρονα με την αυτοπρόσωπη εγγραφή σας στα γραφεία του  Γ.Σ. 

XAΛΑΝΔΡΙΟΥ στα γραφεία ΣΤΙΒΟΥ στο Γήπεδο Χαλανδρίου απο την Κυριακή 20η 

Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου καθημερινά 17.00 -20.00 εκτός 

Τετάρτης και  καθημερινά 17.00-19.00 και Σάββατο - Κυριακή  09:00 έως 12:00 στα 

γραφεία Μπάσκετ στο κλειστό. 

γ)Με κάρτα, μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα της διοργάνωσης. 

Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή ενός συμμετέχοντα πρέπει: 

• Να καταβληθεί το ακριβές ποσό της συμμετοχής το αργότερο 3 ημέρες μετά την 

υποβολή της αίτησης. 

• Να αναγράφεται στην αιτιολογία της απόδειξης κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του 

συμμετέχοντα και ο αγώνας της επιλογής του. 
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• Μετά την καταβολή των χρημάτων θα πρέπει απαραίτητα να σταλεί η απόδειξη 

κατάθεσης με email στο info@gshalandriou.gr. 

Τις ημέρες που θα ακολουθήσουν την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών θα 

αποσταλεί email επιβεβαίωσης εγγραφής. Αν, μετά την ολοκλήρωση πληρωμής, δεν 

λάβετε επιβεβαίωση εγγραφής στο email που έχετε δηλώσει, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε μαζί μας. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ούτε παραλαβής του πακέτου 

συμμετοχής μετά από τη διεξαγωγή του αγώνα σε περίπτωση που κάποιος δεν λάβει 

τελικά μέρος σε αυτόν. 

  

5.4  Παροχές  

5.4.1 Έπαθλα 

• Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθεί μετάλλιο συμμετοχής. 

• Στους 3 πρώτους νικητές/νικήτριες της γενικής κατηγορίας του ΔΡΟΜΟΥ 

ΜΑΡΜΑΡΩΝ θα δοθούν αναμνηστικό μετάλλιο και κύπελλο. 

• Στον 1ο νικητή/νικήτρια κάθε κατηγορίας του ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ θα δοθούν 

αναμνηστικό μετάλλιο και κύπελλο. Στον 2ο και 3ο νικητή/νικήτρια κάθε κατηγορίας 

θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια. 

• Στους 3 πρώτους νικητές/νικήτριες του Δρόμου των 5χλμ θα δοθούν αναμνηστικό 

μετάλλιο και κύπελλο. 

• Στους συμμετέχοντες του Δρόμου των 500μ θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια. 

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον ΔΡΟΜΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ δεν θα γίνεται βράβευση 2η φορά για τους 

νικητές/νικήτριες της γενικής κατηγορίας. 

  

5.4.2 Υγειονομική Κάλυψη 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα προσωπικό Ιατρικών Υπηρεσιών, Διασωστικών Ομάδων 

και Πρώτων Βοηθειών θα βρίσκεται στην περιοχή εκκίνησης – τερματισμού αλλά και 

mailto:info@gshalandriou.gr
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σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε επείγοντος 

ιατρικού περιστατικού με την παροχή πρώτων βοηθειών.  

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους 

ευθύνη. 

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στους συμμετέχοντες 

της Διοργάνωσης σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ κατά τη διάρκεια του αγώνα τα οποία 

οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. 

Συστήνεται σε όλους τους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική 

εξέταση και ειδικότερα σε όσους είναι άνω των 35 ετών σε καρδιολογικό έλεγχο. 

 Από τους διοργανωτές δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις, διότι όλοι οι 

συμμετέχοντες αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και οι ανήλικοι με 

ευθύνη των κηδεμόνων τους υπογράφοντας τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία 

συμπεριλαμβάνεται στη Δήλωση Εγγραφής.   

5.4.3 Σταθμοί Υποστήριξης 

• Κατά μήκος του ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ θα υπάρχουν ενδιάμεσοι σταθμοί 

υποστήριξης για υδροδότηση των δρομέων. 

• Κατά μήκος της Διαδρομής των 5 χλμ. θα υπάρχει ενδιάμεσος σταθμός υποστήριξης 

των δρομέων για την παροχή εμφιαλωμένου νερού. 

• Στους σταθμούς υποστήριξης θα υπάρχουν άτομα της Διοργάνωσης στα οποία θα 

μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη. 

5.4.4 Φύλαξη Προσωπικών Αντικειμένων 

Για τους συμμετέχοντες  θα υπάρχει τέντα της Διοργάνωσης στο σκεπαστό για την 

φύλαξη των στεγνών τους ρούχων. Οι δρομείς θα αποθέσουν στον διαμορφωμένο χώρο 

φύλαξης τα προσωπικά τους αντικείμενα εντός της τσάντας της Διοργάνωσης, η οποία 

θα πρέπει να φέρει το αυτοκόλλητο με τον αριθμό συμμετοχής τους. 

5.4.5 Χιλιομετρικές Ενδείξεις 
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Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν ευδιάκριτες ενδείξεις ανά χιλιόμετρο. 

 6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – 

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

Υπεύθυνοι Οργανωτικής Επιτροπής: κος Μπουλούμπασης Γεώργιος, κα 

Τσαρακλή Άρτεμις-Αικατερίνη. 

Διευθυντής Αγώνων: κος Παναγιώτης Καραχάλιος. 

Αλυτάρχης: κος Καραβασίλης Βλάσης. 

 6.1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΡΑΞΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 83, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

Συντονιστής: κος Δελλαπόρτας Σάββας. 

 

 6.2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Συντονιστική επιτροπή: κος Μάλλιαρης Γεώργιος, κος Καραβασίλης Βλάσης, κα 

Σαρτζετάκη Αναστασία. 

  

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

  

Ο Γεν. / Γραμματέας 

  

Ο Πρόεδρος 
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       Παρακάτω παρατίθεται ένα ερώτημα του ευρωβουλευτή 

Ζαγοράκη Θεόδωρου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(Commission) σχετικά με το Erasmus+ στην Ελλάδα.  

 

Θέμα: Το πρόγραμμα Erasmus+ στην Ελλάδα την περίοδο 

2016-2019. 

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000479/2019 προς 

την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Theodoros Zagorakis (PPE) 

 

Θέμα: Το πρόγραμμα Erasmus+ στην Ελλάδα την περίοδο 

2016-2019. 

 

«Σε απάντηση σε προηγούμενη ερώτησή μου, η Επιτροπή 

επισήμανε ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος 

Erasmus + για την Ελλάδα ήταν 36, 6 εκατομμύρια ευρώ το 2014 

και 39,7 το 2015. Από αυτά, 35,3 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν 

την εκπαίδευση και την κατάρτιση και 4,3 εκατομμύρια ευρώ τη 

νεολαία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για δραστηριότητες 

κινητικότητας υποστηρίχθηκαν στην Ελλάδα 2.876 νέοι έως τις 

αρχές του 2016». 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

«Διαθέτει αναλυτικά στοιχεία για τη συνολική πορεία του 

προγράμματος στην Ελλάδα; Υπάρχουν στοιχεία για την πορεία 

των πληρωμών που αφορούν σχετικά έργα από το 2016 έως 

σήμερα; 

Ποια η περίπτωση των δράσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό 

στην Ελλάδα;» 

(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-

000479_EL.html)  

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000479_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000479_EL.html
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       Στη συνέχεια παρουσιάζεται η απάντηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

EL 

E-000479/2019 

Απάντηση του κ. Navracsics 

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(14.3.2019) 

 

«Οι εθνικοί οργανισμοί των χωρών, που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα Erasmus+, είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του 

μεγαλύτερου μέρους του σχετικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με 

τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, σε γενικές 

γραμμές, οι εθνικοί οργανισμοί καταβάλλουν τις πληρωμές για τα 

έργα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

Η συνολική υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα 

είναι ικανοποιητική. Οι δύο εθνικοί οργανισμοί της χώρας έχουν 

συνάψει συμβάσεις για πάνω από 1.600 έργα με συνολικό 

προϋπολογισμό ύψους 130 εκατ. ευρώ περίπου στο πλαίσιο 

διαφόρων δράσεων του προγράμματος κατά την περίοδο 2016-

2018. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την εισερχόμενη και την 

εξερχόμενη κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού 

(από και προς την Ελλάδα) σχεδόν 36.000 άτομα συμμετείχαν σε 

δραστηριότητες κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας. 

Όσον αφορά τον αθλητισμό, το 2018 επιλέχθηκαν 11 έργα υπό τον 

συντονισμό ελληνικών οργανισμών με συνολικό προϋπολογισμό 

ύψους 2,4 εκατ. ευρώ περίπου. Συνεπώς, προκύπτει από την 

απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι έπαιξαν καθοριστικό 

ρόλο παράγοντες όπως η χαμηλή απορροφητικότητα κονδυλίων, οι 

λιγοστές αιτήσεις ανάληψης δράσεων καθώς και η διαχειριστική 

ανεπάρκεια όσον αφορά έργα που σχετίζονται με τον αθλητισμό. 

Επίσης, οι παραπάνω παράγοντες αντανακλούν όχι μόνο τη 

διοικητική και διαχειριστική αδυναμία των φορέων του 

αθλητισμού καθώς και την ελλιπή ενημέρωση, αλλά και την επί 
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σειρά ετών υποβάθμιση του αθλητισμού ως πολιτική 

προτεραιότητα στη χώρα». 

 

       Εν συνεχεία, αναγράφεται η επίσημη τοποθέτηση του 

κυρίου Ζαγοράκη: 

 

«Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφάνισε τόσο 

χαμηλά ποσοστά απορροφητικότητας αλλά και αιτήσεων για 

προγράμματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Τη στιγμή που σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο αυξάνουμε τον προϋπολογισμό του 

προγράμματος Erasmus+ και ζητούμε όλο και μεγαλύτερο μερίδιο 

για τις δράσεις του αθλητισμού, η Ελλάδα έδειξε να μην 

ενδιαφέρεται για αυτή την πηγή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. 

Τουλάχιστον στον τομέα του αθλητισμού, για τον οποίο, 

προσωπικά, έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προφανώς και 

υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα, διοικητικά, διαχειριστικά, 

οικονομικά τόσο για τις ομάδες, κυρίως τις ερασιτεχνικές, όσο και 

για τους φορείς που έχουν την ευθύνη για τον αθλητισμό στη χώρα. 

Δεν μπορεί, όμως, να αφήνουμε ανεκμετάλλευτα ευρωπαϊκά 

κονδύλια, τη στιγμή που ο αθλητισμός στη χώρα, βρίσκεται σε 

αυτήν την κατάσταση. Πρέπει τόσο η συντεταγμένη πολιτεία, όσο 

και οι φορείς του αθλητισμού να ξεκινήσουν μια συντονισμένη 

προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Η νέα πολιτική ηγεσία 

έδειξε από την αρχή ότι έχει ψηλά τον αθλητισμό στην ατζέντα της. 

Ελπίζω και εύχομαι αυτό να φανεί και σε επίπεδο ενδιαφέροντος 

όσο και απορροφητικότητας κονδυλίων από ευρωπαϊκά 

προγράμματα όπως το Erasmus+».  

(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-

000479-ASW_EL.html) 

 

       Στη συνέχεια παρατίθεται το πρόγραμμα συνοδών 

εκδηλώσεων σχετικά με το βασικό δρώμενο το όποιο ήταν «ο 

Δρόμος των Μαρμάρων». 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000479-ASW_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000479-ASW_EL.html
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ΔΕΥΤΕΡΑ 7/10: 

➢ Ομιλία: Καλωσόρισμα για το δρόμο Λιθαγωγίας ή 

Μαρμάρων και τον ποδηλατόδρομο. 

➢ Ημερίδες: 

i. Σύγκριση πνεύματος αρχαίας άσκησης με τη σωματική 

υγεία σήμερα. 

ii. Ιατρικά. 

 

ΤΡΙΤΗ 8/10: 

➢ Ημερίδες: 

i. Βελτίωση χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό 

(Περιφέρεια, Δήμος κτλ.). 

ii.  Προώθηση εθελοντισμού στα σπορ. 

  

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10: 

➢ Ημερίδες: 

i. Διπλή καριέρα. 

      ii. Εκπαίδευση. 

 

ΠΕΜΠΤΗ 10/10: 

➢ Ημερίδες: 

i. Ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη 

σωματική άσκηση, ιδίως με την υποστήριξη της 

υλοποίησης των στόχων της γραμμής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη σωματική δραστηριότητα και το ντόπινγκ. 

       ii. Ενθάρρυνση της σωματικής άσκησης που βελτιώνει 

την υγεία (HEPA). 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/10: 

➢ Ημερίδες: 

i. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων 

ευκαιριών στον αθλητισμό, ιδίως με την υποστήριξη της 

εφαρμογής των στρατηγικών της ΕΕ, ιδίως της 

στρατηγικής για την ισότητα των φύλων και την 

αναπηρία. 

ii. Υποστήριξη καινοτόμων και εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, των 

διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό. 

➢ Αγώνες: 

i. Μπάσκετ κωφών. 

ii.  Βόλεϊ κωφών. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/10: 

➢ Αγώνες: 

 i. Βόλεϊ και μίνι βόλεϊ. 

       ii. Μπάσκετ και μίνι μπάσκετ. 

       iii. Τένις και μίνι τένις. 

       iv. Μίνι ποδόσφαιρο. 

       v. Ξιφασκία. 

       vi. Τοξοβολία.  

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/10: 

➢ Αγώνες: 

i. Δρόμος Λιθαγωγίας. 

      ii. Ποδηλατική διαδρομή 5 χλμ για παιδιά έως 12 ετών 

και τους γονείς. 

iii.  Ποδηλατική διαδρομή 10 χλμ παιδιά άνω των 12 ετών 

και ενήλικες. 
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iv. Αγώνας 2 χλμ για παιδιά έως 12 ετών. 

 

       Όπως παρατηρείται οι παραπάνω δράσεις και ημερίδες 

συνδέονται άρρηκτα με τις ειδικές δράσεις του 

προγράμματος Erasmus+ στον αθλητισμό σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι όπως: 

 

a. Καταπολέμηση των διασυνοριακών κινδύνων για την 

ακεραιότητα του αθλητισμού, όπως η 

φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ), τα προκαθορισμένα 

αποτελέσματα των αγώνων, η βία και κάθε μορφής 

μισαλλοδοξία και διακριτική μεταχείριση 

b. Προώθηση και παροχή στήριξης σχετικά με τη 

χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό καθώς και τη 

διπλή σταδιοδρομία των αθλητών 

c. Προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, την 

ενίσχυση της ανεκτικότητας και της κοινωνικής 

ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σπουδαιότητα της 

επωφελούς για την υγεία σωματικής άσκησης μέσω 

της αυξημένης συμμετοχής και της ισότιμης 

πρόσβασης όλων στον αθλητισμό. 

(https://www.eetaa.gr/eu/programs/Erasmus+/Erasmus+.pdf) 

 

       Στο σημείο αυτό προβάλλεται η επίσημη αφίσα της 

διεξαγωγής του δρώμενου. 

 

 

https://www.eetaa.gr/eu/programs/Erasmus+/Erasmus+.pdf
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       Επίσης, εν συνέχεια, παρουσιάζεται η επίσημη 

ανακοίνωση της πραγματοποίησης του δρώμενου. 
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Αθήνα 19/11/ 2019 

Α.Π. / 2019 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών  

Σωματείων (Π.Ο.Π.Κ.Σ.) είναι το μοναδικό Σωματείο 

Πανελλήνιας εμβέλειας και ο συλλογικός  εκφραστής σε 

δεύτερο βαθμό του πολιτιστικού κινήματος των Κρητικών 

ανά την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια η Ομοσπονδία 

διαγράφει μία λαμπρή και ανοδική πορεία, φτάνοντας 

σήμερα τα 260 σωματεία, συνεργάζεται με πληθώρα 

πολιτιστικών  και αθλητικών ενώσεων, συλλόγων  και 

ομοσπονδιών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ 

αποτελεί βασικό συντελεστή του Παγκοσμίου Συμβουλίου 

Κρητών. 

     Με γνώμονα όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

αποφάσισε, τη συνδιοργάνωση του 1ου Δρόμου Μαρμάρων 

την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στα πλαίσια του 

προγράμματος ERASMUS+, σε συνεργασία με το 

Γυμναστικό Σύλλογο Χαλανδρίου και την Α.Π.Σ. 

ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. Μάκρης - Μαραθώνος και την 

υποστήριξη των Δήμων: Χαλανδρίου, Βριλησσίων και 

Πεντέλης. 

    Ο αγώνας διεξάγεται σε μία όμορφη διαδρομή με 

υψομετρικές διαφορές και πλούσια βλάστηση. Περνάει από 

τις περιοχές Χαλανδρίου, Βριλησσίων και Πεντέλης. Όλη η 

διαδρομή διεξάγεται σε ασφάλτινο δρόμο. Κατά τη διάρκεια 

της διαδρομής οι αθλητές συναντούν τον Πύργο Δουκίσσης 

Πλακεντίας, το Αστεροσκοπείο, τα λατομεία μαρμάρων 

Πεντέλης και τη Μονή Πεντέλης. Η διαδρομή του ΔΡΟΜΟΥ 

ΜΑΡΜΑΡΩΝ συμβολίζει τη μεταφορά μαρμάρων από το 

Πεντελικό Όρος στην ιστορική Αθήνα για το κτίσιμο των 
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μνημείων της Ακρόπολης. Παράλληλα με το μεγάλο δρόμο 

θα διεξαχθούν αγώνες 5 χλμ. και 1 χλμ. με τα ίδια σημεία 

αφετηρίας και τερματισμού. 

     

Για την Π.Ο.Π.Κ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Μανώλης Πατεράκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Παρακάτω διατυπώνεται η προκήρυξη της ολοκλήρωσης 

του δρώμενου «ο Δρόμος των Μαρμάρων». 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

1ου   ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (ΛΙΘΑΓΩΓΙΑΣ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ) 

KYΡΙΑΚΗ  1η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019 

  

Υπό την αιγίδα ERASMUS+ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΔΗΜΟΥ 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ -ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Από την ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  σε 

συνεργασία με το πρόγραμμα ERASMUS+ και 

τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΤΕΛΜΗΣΣΟ προκηρύσσονται: 

1) Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (ΛΙΘΑΓΩΓΙΑΣ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ)  19.700 μέτρων Ανδρών – 

Γυναικών με ώρα εκκίνησης για τους Άνδρες και για τις 

Γυναίκες στις 08:30 π.μ. 

2) Αγώνας 5.000 μέτρων με ώρα εκκίνησης για τους 

Άνδρες και για τις Γυναίκες στις 08:45 π.μ. 

3) Αγώνας 500 μέτρων με ώρα εκκίνησης για αγόρια και 

κορίτσια στις 08:50. π.μ. 

 

 
 

     


