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Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επίπεδα στρατηγικού σχεδιασμού

Στρατηγικές Επιδιώξεις

Στόχοι & Δραστηριότητες

Δράσεις

Στρατηγικές Επιδιώξεις της ΚΟΕ*

1

2

Διάδοση των
Ολυμπιακών
Αρχών και
Αξιών

3

Προγράμματα
αθλητικής
ανάπτυξης
(επιμόρφωσης)

Διεθνείς
συμμετοχές

4

5

Διεθνής
προβολή

Ανάπτυξη,
προώθηση και
προστασία του
Ολυμπιακού
Κινήματος στην
Κύπρο
(Αυτονομία)

* Όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ: https://olympic.org.cy/index.php/gr/

Page 6

01

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επίπεδα στρατηγικού σχεδιασμού

Στρατηγικές Επιδιώξεις

Στόχοι & Δραστηριότητες

Δράσεις

Στόχοι

Σύνοψη
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Προάσπιση της
αυτονομίας του
Ολυμπιακού
Κινήματος

Προώθηση μέτρων
ασφάλειας και
υγείας των
αθλητών

Συμμετοχή σε
αγώνες που
διεξάγονται υπό
την αιγίδα της
ΔΟΕ

Προώθηση των
θεμελιωδών
αρχών και αξιών
του Ολυμπισμού

Καταπολέμηση του
ντόπινγκ

Προώθηση της
Αθλητικής
Επιστήμης

Θέσπιση κώδικα
δεοντολογίας και
προώθηση καλής
διακυβέρνησης
στον αθλητισμό

Συμβολή στο
κοινωνικό και
επαγγελματικό
μέλλον των
αθλητών

Προώθηση
αποκατάστασης
κοινωνικών
ανισοτήτων

Ανάλυση Στόχων & Δραστηριοτήτων (1/3)

Δραστηριότητες

Σύντομη
Περιγραφή

Στόχος

1

3

2

Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας και
προώθηση καλής διακυβέρνησης
στον αθλητισμό

Προάσπιση της αυτονομίας του
Ολυμπιακού Κινήματος

Προώθηση των θεμελιωδών αρχών
και αξιών του Ολυμπισμού

Άσκηση των δικαιωμάτων και ανάληψη
των ευθυνών που προκύπτουν από την
αυτονομία του Ολυμπιακού Κινήματος,
όπως η θέσπιση και η εποπτεία
κανόνων του αθλητισμού και η άσκηση
του δικαιώματος εκλογών χωρίς
εξωτερικές επιρροές.

Υποστηρίζει, ενθαρρύνει και προωθεί
εκπαιδευτικά προγράμματα και
δραστηριότητες, καθώς και θεσμούς
αφιερωμένους στην Ολυμπιακή Παιδεία,
με σκοπό τη διάδοση και εμπέδωση των
αρχών και αξιών του Ολυμπισμού στην
κοινωνία.

Προωθεί την καλή διακυβέρνηση στον
αθλητισμό, όπως προσδιορίζεται μέσα
από τις αρχές της «Λευκής Βίβλου» της
Ε.Ε., του Ολυμπιακού Κώδικα και του
καταστατικού της ΚΟΕ. Προβάλλει την
ηθική και την ευγενή άμιλλα στον
αθλητισμό, μέσα από το σεβασμό, τη
φιλία και την αριστεία, πέρα από
οποιεσδήποτε διακρίσεις.

1.1 Προσδιορισμός και ανάλυση των

2.1 Ετοιμασία εκπαιδευτικών

3.1 Ετοιμασία Κώδικα Δεοντολογίας &

κρίσιμων παραγόντων και
εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι
επηρεάζουν την αυτονομία του
Ολυμπιακού Κινήματος στην Κύπρο.

εγχειριδίων σε σχέση με τις αρχές και
αξίες του Ολυμπισμού.

Καλής Διακυβέρνησης στον Αθλητισμό
για την επίτευξη του στόχου.

2.2 Προώθηση των εκπαιδευτικών

3.2 Υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας

1.2 Βάσει του προσδιορισμού και της
ανάλυσης των κρίσιμων παραγόντων
και εμπλεκόμενων φορέων, καθορισμός
οδικού χάρτη προάσπισης και
ενίσχυσης της αυτονομίας του
Ολυμπιακού κινήματος που πιθανόν να
περιλαμβάνει δράσεις σύμφωνα με το
θεσμικό πλαίσιο της ΚΟΕ.

εγχειριδίων στους εμπλεκόμενους
φορείς, όπως ο ΚΟΑ, το Υπουργείο
Παιδείας και οι Εθνικές Ομοσπονδίες.

2.3 Διοργάνωση εκπαιδευτικών
Συνεδρίων/Σεμιναρίων και άλλων
δράσεων για την προώθηση των Αρχών
& Αξιών του Ολυμπισμού.

2.4 Δημιουργία Αθλητικής Βιβλιοθήκης.

& Καλής Διακυβέρνησης από τους
εμπλεκόμενους φορείς στον Αθλητισμό,
όπως ο ΚΟΑ, το Υπουργείο Παιδείας και
οι Εθνικές Ομοσπονδίες.

3.3 Δημιουργία του κατάλληλου
μηχανισμού που θα διασφαλίζει την
εφαρμογή του Κώδικα από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.

3.4 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων
για επεξήγηση του μηχανισμού στους
εμπλεκόμενους φορείς.
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Ανάλυση Στόχων & Δραστηριοτήτων (2/3)

Δραστηριότητες

Σύντομη
Περιγραφή

Στόχος

4
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6

5

Προώθηση μέτρων ασφάλειας και
υγείας των αθλητών

Καταπολέμηση του ντόπινγκ

Συμβολή στο κοινωνικό και
επαγγελματικό μέλλον των αθλητών

Προωθεί την ασφάλεια, υγεία και
κατάλληλη ιατρική περίθαλψη των
αθλητών, όπως αυτή καθορίζεται από
τις πρόνοιες της οδηγίας-πλαίσιο για την
ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία της
Ε.Ε. και της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας.

Ηγείται του αγώνα εξάλειψης του
ντόπινγκ, μέσω της υιοθέτησης και
εφαρμογής του Παγκόσμιου Κώδικα
κατά του ντόπινγκ (Anti-Doping).

Συμβάλλει στην ομαλή ένταξη των
αθλητών στην κοινωνία και τους παρέχει
τα κατάλληλα εφόδια με σκοπό την
επαγγελματική τους αποκατάσταση
αφότου σταματήσουν τον πρωταθλητισμό
(π.χ. προώθηση διπλής καριέρας για τους
αθλητές).

4.1 Προγράμματα ιατρικής

5.1 Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και

6.1 Ανάπτυξη συνεργασιών με

παρακολούθησης από εξειδικευμένη
ιατρική ομάδα για αθλητές υψηλών
επιδόσεων.

των μηχανισμών κατά του ντόπινγκ σε
συνεργασία με την Κυπριακή Αρχή ΑντίΝτόπινγκ.

4.2 Προγράμματα αποκατάστασης των

5.2 Διενέργεια στοχευμένων

αθλητών σε περίπτωση τραυματισμών.

ενημερωτικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων για το ντόπινγκ και τις
συνέπειές του σε συνεργασία με την
Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ.

4.3 Πιθανή ασφαλιστική κάλυψη των
αθλητών, πέραν του Σχεδίου Ασφάλισης
του ΚΟΑ.

πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο και
στο εξωτερικό, με στόχο τη δυνατότητα
φοίτησης των αθλητών σε κλάδους
σπουδών ή συγκεκριμένα προγράμματα της
επιλογής τους.
6.2 Παροχή κινήτρων στους αθλητές, όπως
εκπαιδευτικά σεμινάρια, υποτροφίες ή/ και
άλλης μορφής οικονομική βοήθεια για τις
σπουδές τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.
6.3 Ανάπτυξη συνεργασιών με
εξειδικευμένους οίκους ή/ και επαγγελματίες
για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
στους αθλητές όσο αφορά την καθοδήγηση
και επαγγελματική τους αποκατάσταση κατά
τη διάρκεια και μετά το πέρας της αθλητικής
τους καριέρας.

Ανάλυση Στόχων & Δραστηριοτήτων (3/3)

Δραστηριότητες

Σύντομη
Περιγραφή

Στόχος

7

Συμμετοχή σε αγώνες που
διεξάγονται υπό την αιγίδα της ΔΟΕ

Προώθηση της Αθλητικής
Επιστήμης

Προώθηση αποκατάστασης
κοινωνικών ανισοτήτων

Συνεργασία με οικείες ομοσπονδίες για
την προετοιμασία των αθλητών και την
οργάνωση της κυπριακής αποστολής,
καθώς και την αξιοποίηση των νέων
ταλέντων.

Προωθεί την Αθλητική και σχετικά
ερευνητικά προγράμματα.

Προωθεί την αποκατάσταση των
κοινωνικών ανισοτήτων με την ανάληψη
πρωτοβουλιών ενάντια σε οποιαδήποτε
μορφή διάκρισης και βίας.

7.1 Μηχανισμός για την προεπιλογή,

8.1 Προώθηση ερευνητικών

9.1 Προώθηση προγραμμάτων και

παρακολούθηση και επιλογή των
αθλητών για τους αγώνες μέσω
εξειδικευμένων επαγγελματιών των
οποίων οι όροι εντολής θα περιέχουν
τον καλύτερο συντονισμό με τις
Ομοσπονδίες, τον καθορισμό των
οποιοδήποτε υποχρεώσεων και
ευθυνών των εμπλεκομένων, καθώς και
την έγκαιρη ετοιμασία των
προγραμμάτων προετοιμασίας των
αθλητών.

7.2 Ανάπτυξη προγραμμάτων για την
ανίχνευση και αξιοποίηση νέων
ταλέντων.
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8

προγραμμάτων που αφορούν την
Αθλητική Επιστήμη μέσω της σύναψης
συνεργασιών με πανεπιστημιακά
ιδρύματα και εξειδικευμένα ερευνητικά
κέντρα, καθώς και συνεργασίες με άλλες
επιτροπές.

8.2 Εξεύρεση της κατάλληλης
χρηματοδότησης αυτών των ερευνητικών
προγραμμάτων μέσω ευρωπαϊκών
κονδυλίων, χορηγιών ή και άλλων πηγών
χρηματοδότησης.

μέτρων που αφορούν την
αποκατάσταση των κοινωνικών
ανισοτήτων.

01

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επίπεδα στρατηγικού σχεδιασμού

Στρατηγικές Επιδιώξεις

Στόχοι & Δραστηριότητες

Δράσεις

Ανάλυση Δράσεων (1/9)

Στόχος 1 - Προάσπιση της αυτονομίας του Ολυμπιακού Κινήματος
Προτεινόμενες Δράσεις

Δραστηριότητες

1.1 Προσδιορισμός και ανάλυση των
κρίσιμων παραγόντων και
εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι
επηρεάζουν την αυτονομία του
Ολυμπιακού Κινήματος στην Κύπρο.

1.2 Βάσει του προσδιορισμού και της
ανάλυσης των κρίσιμων παραγόντων
και εμπλεκόμενων φορέων, καθορισμός
οδικού χάρτη προάσπισης και
ενίσχυσης της αυτονομίας του
Ολυμπιακού κινήματος που πιθανόν να
περιλαμβάνει δράσεις σύμφωνα με το
θεσμικό πλαίσιο της ΚΟΕ.
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►

Καθορισμός ομάδας έργου για την ετοιμασία εγγράφου το οποίο θα αναλύει και θα
προσδιορίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την
αυτονομία του Ολυμπιακού Κινήματος στην Κύπρο .

►

Διοργάνωση συνεδρίου στρογγυλής τράπεζας (round table) με συμμετοχή της Επιτροπής
Νομικών της Βουλής, τη Γενική Εισαγγελία, καθηγητές του Νομικού Δικαίου του
Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπρόσωπο της ΔΟΕ με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για το εν
λόγω θέμα.

►

Έγκριση των εισηγήσεων από το ΔΣ της ΚΟΕ.

►

Καθορισμός ομάδας έργου για την δημιουργία οδικού χάρτη προάσπισης και ενίσχυσης της
αυτονομίας του Ολυμπιακού κινήματος, βάσει της ανάλυσης και του προσδιορισμού των
εμπλεκόμενων φορέων και των κρίσιμων παραγόντων.

►

Έγκριση των εισηγήσεων από το ΔΣ της ΚΟΕ.

►

Καθορισμός ομάδας έργου και υλοποίηση των δράσεων που θα περιλαμβάνει ο οδικός
χάρτης.

Ανάλυση Δράσεων (2/9)

Στόχος 2 - Προώθηση των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Ολυμπισμού
Προτεινόμενες Δράσεις

Δραστηριότητες

2.1 Ετοιμασία εκπαιδευτικών
εγχειριδίων σε σχέση με τις αρχές και
αξίες του Ολυμπισμού.

2.2 Προώθηση των εκπαιδευτικών

►

Καθορισμός Ομάδας Έργου από την ΚΟΕ για την ετοιμασία των εκπαιδευτικών εγχειριδίων σε
σχέση με τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού.

►

Ετοιμασία και έγκριση του περιεχομένου των εγχειριδίων.

►

Διάθεση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων στους εμπλεκόμενους φορείς.

►

Ετοιμασία πλάνου για την διενέργεια εκπαιδευτικών συνεδρίων/ σεμιναρίων και άλλων
δράσεων σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

►

Ετοιμασία εκπαιδευτικού ή άλλου υλικού όπου χρειάζεται και υλοποίηση του πλάνου.

►

Συνεργασία με βιβλιοθηκονόμο για καταγραφή βιβλίων και άλλων εντύπων της ΚΟΕ με σκοπό
τη δημιουργία βιβλιοθήκης.

►

Αγορά βιβλίων για λειτουργία και εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης.

εγχειριδίων στους εμπλεκόμενους
φορείς, όπως ο ΚΟΑ, το Υπουργείο
Παιδείας και οι Εθνικές Ομοσπονδίες.

2.3 Διοργάνωση εκπαιδευτικών
Συνεδρίων/Σεμιναρίων και άλλων
δράσεων για την προώθηση των Αρχών
& Αξιών του Ολυμπισμού.

2.4 Δημιουργία Αθλητικής Βιβλιοθήκης.
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Ανάλυση Δράσεων (3/9)

Στόχος 3 - Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας και προώθηση καλής
διακυβέρνησης στον αθλητισμό
Προτεινόμενες Δράσεις

Δραστηριότητες

3.1 Ετοιμασία Κώδικα Δεοντολογίας &

►

Καθορισμός Ομάδας Έργου και Ετοιμασία του Κώδικα Δεοντολογίας & Καλής Διακυβέρνησης.

Καλής Διακυβέρνησης στον Αθλητισμό
για την επίτευξη του στόχου.

►

Έγκριση του Κώδικα Δεοντολογίας & Καλής Διακυβέρνησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΟΕ.

3.2 Υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας

►

Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς για τις ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν
για την υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας & Καλής Διακυβέρνησης.

►

Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας & Καλής Διακυβέρνησης από τα αρμόδια σώματα των
εμπλεκόμενων φορέων.

►

Καθορισμός Ομάδας Έργου για τη δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού διασφάλισης
εφαρμογής του Κώδικα.

►

Έγκριση μηχανισμού Δεοντολογίας & Καλής Διακυβέρνησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΟΕ.

►

Ετοιμασία Πλάνου για την διενέργεια εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων σε συνεννόηση με
τους εμπλεκόμενους φορείς.

►

Ετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και καθορισμός των κατάλληλων εκπαιδευτών για τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

& Καλής Διακυβέρνησης από τους
εμπλεκόμενους φορείς στον Αθλητισμό,
όπως ο ΚΟΑ, το Υπουργείο Παιδείας και
οι Εθνικές Ομοσπονδίες.

3.3 Δημιουργία του κατάλληλου
μηχανισμού που θα διασφαλίζει την
εφαρμογή του Κώδικα από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.

3.4 Διοργάνωση εκπαιδευτικών
δράσεων για επεξήγηση του μηχανισμού
στους εμπλεκόμενους φορείς.
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Ανάλυση Δράσεων (4/9)

Στόχος 4 - Προώθηση μέτρων ασφάλειας και υγείας των αθλητών
Προτεινόμενες Δράσεις

Δραστηριότητες

4.1 Προγράμματα ιατρικής
παρακολούθησης από εξειδικευμένη
ιατρική ομάδα για αθλητές υψηλών
επιδόσεων.

4.2 Προγράμματα αποκατάστασης των

►

Διαβούλευση με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ιατρικούς φορείς για τη
δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων ιατρικής και ψυχολογικής στήριξης των αθλητών
υψηλού επιπέδου όλων των κατηγοριών.

►

Βάσει της διαβούλευσης, δημιουργία μηχανισμού επικοινωνίας και επιστημονικής στήριξης
των αθλητών που συμμετέχουν στις αγωνιστικές διοργανώσεις της ΚΟΕ, πριν και κατά τη
διάρκεια των αγώνων.

►

Βάσει της διαβούλευσης δημιουργία ιατρικού αρχείου των αθλητών που συμμετέχουν στις
αγωνιστικές δραστηριότητες της ΚΟΕ (Ιατρικό ιστορικό, δημιουργία ιατρικών πρωτοκόλλων,
κλπ.).

►

Μελέτη για πιθανή δημιουργία προγραμμάτων ειδικής φροντίδας σε συνεργασία με τις
αρμόδιες ομοσπονδίες στις περιπτώσεις τραυματισμών αθλητών/τριων.

►

Μελέτη για πιθανή δημιουργία προγραμμάτων ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης των ολυμπιακών
και προ-ολυμπιακών ομάδων πέραν του σχεδίου ασφάλειας του ΚΟΑ.

αθλητών σε περίπτωση τραυματισμών.

4.3 Πιθανή ασφαλιστική κάλυψη των
αθλητών, πέραν του Σχεδίου Ασφάλισης
του ΚΟΑ.
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Ανάλυση Δράσεων (5/9)

Στόχος 5 - Καταπολέμηση του ντόπινγκ
Προτεινόμενες Δράσεις

Δραστηριότητες
►

Ετοιμασία ειδικού εγχειριδίου με όλο το νομικό πλαίσιο με πιθανή ανάλυση των προνοιών
αυτών από εξειδικευμένα άτομα, σε συνέδρια, σεμινάρια.

►

Συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για δημιουργία μηχανισμών που θα παρέχουν
δυνατότητα συμβουλών σε αθλητές, προπονητές και γονείς στην κατεύθυνση Υγεία- Ντόπινγκ.

5.2 Διενέργεια στοχευμένων

►

ενημερωτικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων για το ντόπινγκ και τις
συνέπειές του σε συνεργασία με την
Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ.

Ετοιμασία πλάνου για την διενέργεια εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων σε συνεννόηση με
τους εμπλεκόμενους φορείς.

►

Δημιουργία ηλεκτρονικών διαδραστικών διαγωνισμών σε σχέση με θέματα του Ντόπινγκ μέσω
της ιστοσελίδας της ΚΟΕ, με στόχο την περαιτέρω εκπαίδευση και ενημέρωση του
ενδιαφερόμενου κοινού.

5.1 Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και
των μηχανισμών κατά του ντόπινγκ σε
συνεργασία με την Κυπριακή Αρχή ΑντίΝτόπινγκ.
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Ανάλυση Δράσεων (6/9)

Στόχος 6 - Συμβολή στο κοινωνικό και επαγγελματικό μέλλον των αθλητών
Προτεινόμενες Δράσεις

Δραστηριότητες
►

Σύναψη συνεργασιών με τα πανεπιστημιακά ή άλλα ιδρύματα τα οποία προσφέρουν τα εν
λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα.

►

Προώθηση των εν λόγω συνεργασιών και ενημέρωση των αθλητών για τα πανεπιστημιακά ή
άλλα ιδρύματα που έχουν επιτευχθεί συνεργασίες.

6.2 Παροχή κινήτρων στους αθλητές,

►

όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια,
υποτροφίες ή/ και άλλης μορφής
οικονομική βοήθεια για τις σπουδές τους
σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Καθορισμός των κριτηρίων για την παροχή υποτροφιών ή οικονομικής βοήθειας για τις
σπουδές των αθλητών.

►

Διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την ΚΟΕ.

►

Δημιουργία του μηχανισμού εξέτασης των αιτήσεων για παροχή υποτροφιών στους αθλητές.

6.3 Ανάπτυξη συνεργασιών με

►

Καθορισμός των κριτηρίων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους αθλητές.

►

Δημιουργία του μηχανισμού εξέτασης των αιτήσεων για παροχή υπηρεσιών στους αθλητές.

►

Εξεύρεση χορηγών για την οικονομική υποστήριξη του σχεδίου.

►

Ενημέρωση και καθοδήγηση νεαρών αθλητών (12- 17 ετών) σχετικά με τους κλάδους
σπουδών που θα μπορούσαν να επιλέξουν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική τους
αποκατάσταση μετά το πέρας της αθλητικής τους καριέρας.

►

Ενημέρωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με τις δυνατότητες σπουδών και
επαγγελματικής αποκατάστασης των αθλητών.

6.1 Ανάπτυξη συνεργασιών με
πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο
και στο εξωτερικό, με στόχο τη
δυνατότητα φοίτησης των αθλητών σε
κλάδους σπουδών ή συγκεκριμένα
προγράμματα της επιλογής τους.

εξειδικευμένους οίκους ή/ και
επαγγελματίες για παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών στους
αθλητές όσο αφορά την καθοδήγηση και
επαγγελματική τους αποκατάσταση κατά
τη διάρκεια και μετά το πέρας της
αθλητικής τους καριέρας.
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Ανάλυση Δράσεων (7/9)

Στόχος 7 - Συμμετοχή σε αγώνες που διεξάγονται υπό την αιγίδα της ΔΟΕ
Προτεινόμενες Δράσεις

Δραστηριότητες

7.1 Μηχανισμός για την προεπιλογή,
παρακολούθηση και επιλογή των
αθλητών για τους αγώνες μέσω
εξειδικευμένων επαγγελματιών των
οποίων οι όροι εντολής θα περιέχουν
τον καλύτερο συντονισμό με τις
Ομοσπονδίες, τον καθορισμό των
οποιοδήποτε υποχρεώσεων και
ευθυνών των εμπλεκομένων, καθώς και
την έγκαιρη ετοιμασία των
προγραμμάτων προετοιμασίας των
αθλητών.

7.2 Ανάπτυξη προγραμμάτων για την
ανίχνευση και αξιοποίηση νέων
ταλέντων.
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►

Συνεργασία με τις Ομοσπονδίες για την επιλογή των κατάλληλων αθλητών στη βάση
κριτηρίων για τη συμμετοχή σε αγώνες που διεξάγονται κάτω από την αιγίδα της ΚΟΕ.

►

Ανάπτυξη προγραμμάτων για την εξειδικευμένη προετοιμασία των αθλητών.

►

Καθορισμός κριτηρίων επίδοσης για συμμετοχή στο σχεδιασμό αναγνώρισης ταλέντων της
ΚΟΕ και εξεύρεσης τρόπων στήριξης.

Ανάλυση Δράσεων (8/9)

Στόχος 8 - Προώθηση της Αθλητικής Επιστήμης
Προτεινόμενες Δράσεις

Δραστηριότητες
►

Καθορισμός ερευνητικής ομάδας.

►

Διεξαγωγή τουλάχιστον 1 (ενός) ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος ανά έτος (Απαιτείται
η υποβολή ανάλογης αίτησης και έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση).

8.2 Εξεύρεση της κατάλληλης

►

χρηματοδότησης αυτών των
ερευνητικών προγραμμάτων μέσω
ευρωπαϊκών κονδυλίων, χορηγιών ή και
άλλων πηγών χρηματοδότησης.

Συνεργασία με διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς στον τομέα του αθλητισμού, στην
κατεύθυνση του αθλητισμού υψηλής επίδοσης.

►

Προσδιορισμός των συνεργατών για χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας, αλλά και
δημιουργία αθλητιατρικού ερευνητικού κέντρου.

8.1 Προώθηση ερευνητικών
προγραμμάτων που αφορούν την
Αθλητική Επιστήμη μέσω της σύναψης
συνεργασιών με πανεπιστημιακά
ιδρύματα και εξειδικευμένα ερευνητικά
κέντρα, καθώς και συνεργασίες με άλλες
επιτροπές.
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Ανάλυση Δράσεων (9/9)

Στόχος 9 - Προώθηση αποκατάστασης κοινωνικών ανισοτήτων
Προτεινόμενες Δράσεις

Δραστηριότητες

9.1 Προώθηση προγραμμάτων και
μέτρων που αφορούν την
αποκατάσταση των κοινωνικών
ανισοτήτων.
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►

Αύξηση του αριθμού των γυναικών που διορίζονται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ,
καθώς και σε άλλες επιτροπές της.

►

Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων ή άλλων δραστηριοτήτων με στόχο την
ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη διαμόρφωση κουλτούρας για την εξάλειψη των κοινωνικών
ανισοτήτων.

►

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μέσα στα πλαίσια του Ολυμπιακού Κώδικα, με Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, ΚΟΑ και ομοσπονδίες, ετοιμάζοντας καινοτόμα σχέδια για
ενημέρωση και καθοδήγηση των νέων προς το «Ευ αγωνίζεσθαι» και την ανοχή και το τίμιο
παιχνίδι (tolerance and fair play).

01

Στρατηγικός Σχεδιασμός

02

Προϋποθέσεις Επίτευξης των Στόχων
(Gap Analysis)

03

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Προϋποθέσεις Επίτευξης των Στόχων (1/3)

Προϋποθέσεις Επίτευξης Στόχου

Στόχος

1

3

2

Προάσπιση της αυτονομίας του
Ολυμπιακού Κινήματος

Προώθηση των θεμελιωδών αρχών
και αξιών του Ολυμπισμού

1.1 Αγορά Υπηρεσιών από

2.1 Συνεργασία με την Εθνική

3.1 Αγορά Υπηρεσιών από

εξειδικευμένους συμβούλους για
ανάλυση των παραγόντων που
επηρεάζουν την αυτονομία του
Ολυμπιακού Κινήματος και καθορισμό
Οδικού Χάρτη για τη θέσπιση του
ανάλογου θεσμικού πλαισίου.

Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου και την
Επιτροπή Pierre de Coubertin της ΚΟΕ
για τη δημιουργία πλάνου
δραστηριοτήτων.

εξειδικευμένους συμβούλους ή/και
συνεργασία με αρμόδιους εθνικούς και
διεθνείς οργανισμούς για τη συγγραφή
του κώδικα δεοντολογίας και χρηστής
διακυβέρνησης στον αθλητισμό.

1.2 Καθορισμός Υπεύθυνου
Προγράμματος και αρμόδιων
λειτουργών από ΚΟΕ για την υλοποίηση
του Οδικού Χάρτη.

1.3 Συνεργασία με τους αρμόδιους

2.2 Καθορισμός Υπεύθυνου
Προγράμματος και αρμόδιων
λειτουργών από ΚΟΕ για την υλοποίηση
των δράσεων που αφορούν τον εν λόγω
στόχο.

2.3 Συνεργασία με τους αρμόδιους

φορείς για τον καθορισμό του θεσμικού
πλαισίου.

φορείς για την προώθηση των
θεμελιωδών αρχών και αξιών του
Ολυμπισμού.

1.4 Εξασφάλιση των ανάλογων

2.4 Εξασφάλιση των ανάλογων

οικονομικών και άλλων πόρων που
δυνατόν να χρειάζονται για την
υλοποίηση των δράσεων που αφορούν
τον εν λόγω στόχο.

οικονομικών και άλλων πόρων που
δυνατόν να χρειάζονται για την
υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.

2.5 Σύμβουλος και Βιβλιοθηκονόμος
υπό τη μορφή αγοράς υπηρεσιών.
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Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας και
προώθηση χρηστής διακυβέρνησης
στον αθλητισμό

3.2 Καθορισμός Υπεύθυνου
Προγράμματος και αρμόδιων λειτουργών
από ΚΟΕ για την υλοποίηση των
δράσεων που αφορούν τον εν λόγω
στόχο.

3.3 Εξασφάλιση των ανάλογων
οικονομικών και άλλων πόρων που
δυνατόν να χρειάζονται για την
υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.

Προϋποθέσεις Επίτευξης των Στόχων (2/3)

Προϋποθέσεις Επίτευξης Στόχου

Στόχος

4

Προώθηση μέτρων ασφάλειας και
υγείας των αθλητών

Καταπολέμηση του ντόπινγκ

Συμβολή στο κοινωνικό και
επαγγελματικό μέλλον των αθλητών

4.1 Αγορά Υπηρεσιών από

5.1 Καθορισμός Υπεύθυνου

6.1 Αγορά Υπηρεσιών από

εξειδικευμένους συμβούλους ή/ και
συνεργασία με αρμόδιους εθνικούς και
διεθνείς οργανισμούς για τη συγγραφή
των όρων εντολής (π.χ. προσόντα,
καθήκοντα, τρόποι αμοιβής) και
εφαρμογή του προγράμματος
ασφάλειας και υγείας των αθλητών.

Προγράμματος και αρμόδιων
λειτουργών από ΚΟΕ για την υλοποίηση
των δράσεων που αφορούν τον εν λόγω
στόχο.
φορείς για την εξάλειψη του ντόπινγκ.

εξειδικευμένους συμβούλους ή/και
συνεργασία με αρμόδιους εθνικούς και
διεθνείς οργανισμούς για τη συγγραφή
των όρων εντολής (π.χ. προσόντα,
καθήκοντα, τρόποι αμοιβής) και
εφαρμογή του προγράμματος
επαγγελματικής αποκατάστασης.

4.2 Επιλογή Δικτύου Εξειδικευμένων

5.3 Εξασφάλιση των ανάλογων

6.2 Επιλογή Δικτύου Πανεπιστημίων και

Επιστημόνων, οι οποίοι θα αποτελούν
την Ιατρική Ομάδα, και σύναψη
ανάλογων συμφωνιών βάσει των όρων
εντολής.

4.3 Καθορισμός Υπεύθυνου
Προγράμματος και αρμόδιων
λειτουργών από ΚΟΕ για την
παρακολούθηση του προγράμματος
που αφορά την ασφάλεια και υγεία των
αθλητών.

4.4 Εξασφάλιση των ανάλογων
οικονομικών και άλλων πόρων που
δυνατόν να χρειάζονται για την
υλοποίηση των δράσεων που αφορούν
τον εν λόγω στόχο.
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6

5

5.2 Συνεργασία με τους αρμόδιους

οικονομικών και άλλων πόρων που
δυνατόν να χρειάζονται για την
υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.

Εξειδικευμένων Οίκων ή
Επαγγελματιών, οι οποίοι θα
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, και
σύναψη ανάλογων συμφωνιών βάσει
των όρων εντολής.

6.3 Καθορισμός Υπεύθυνου
Προγράμματος και αρμόδιων
λειτουργών από ΚΟΕ για την
παρακολούθηση του προγράμματος
που αφορά την επαγγελματική
αποκατάσταση των αθλητών.

6.4 Εξασφάλιση των ανάλογων
οικονομικών και άλλων πόρων που
δυνατόν να χρειάζονται για την
υλοποίηση των δράσεων που αφορούν
τον εν λόγω στόχο.

Προϋποθέσεις Επίτευξης των Στόχων (3/3)

Προϋποθέσεις Επίτευξης Στόχου

Στόχος

7
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9

8

Συμμετοχή σε αγώνες που
διεξάγονται υπό την αιγίδα της ΔΟΕ

Προώθηση της Αθλητικής
Επιστήμης

Προώθηση αποκατάστασης
κοινωνικών ανισοτήτων

7.1 Εξασφάλιση των ανάλογων

8.1 Καθορισμός Ερευνητικής Ομάδας

9.1 Καθορισμός Υπεύθυνου

οικονομικών και άλλων πόρων που
δυνατόν να χρειάζονται για την
υλοποίηση των δράσεων που αφορούν
τον εν λόγω στόχο.

και συγγραφή των όρων εντολής της.

Προγράμματος και αρμόδιων
λειτουργών από ΚΟΕ για την υλοποίηση
των δράσεων που αφορούν τον εν λόγω
στόχο.

8.2 Επιλογή Δικτύου Οργανισμών (π.χ.
Πανεπιστήμια) ή/ και εξειδικευμένων
ερευνητών που θα συμμετέχουν στα
ερευνητικά προγράμματα και σύναψη
ανάλογων συμφωνιών βάσει των όρων
εντολής.

8.3 Καθορισμός Υπεύθυνου
Προγράμματος και αρμόδιων
λειτουργών από ΚΟΕ για την
παρακολούθηση των ερευνητικών
προγραμμάτων.

8.4 Εξασφάλιση των ανάλογων
οικονομικών και άλλων πόρων που
δυνατόν να χρειάζονται για την
υλοποίηση των δράσεων που αφορούν
τον εν λόγω στόχο.

9.2 Συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς για την ανάληψη πρωτοβουλιών
ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή
διάκρισης και βίας.

9.3 Εξασφάλιση των ανάλογων
οικονομικών και άλλων πόρων που
δυνατόν να χρειάζονται για την
υλοποίηση των εν λόγω δράσεων.

01

Στρατηγικός Σχεδιασμός

02

Προϋποθέσεις Επίτευξης των Στόχων
(Gap Analysis)

03

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (1/9)

Στόχος 1 - Προάσπιση της αυτονομίας του Ολυμπιακού Κινήματος

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΟΕ

1

Προάσπιση της αυτονομίας του Ολυμπιακού Κινήματος

1.1

Προσδιορισμός και ανάλυση των κρίσιμων παραγόντων και εμπλεκόμενων
φορέων, οι οποίοι επηρεάζουν την αυτονομία του Ολυμπιακού Κινήματος στην
Κύπρο

1.1.1

Καθορισμός ομάδας έργου για την ετοιμασία εγγράφου το οποίο θα αναλύει και
θα προσδιορίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κρίσιμους παράγοντες που
επηρεάζουν την αυτονομία του Ολυμπιακού Κινήματος στην Κύπρο

1.1.2

Διοργάνωση συνεδρίου στρογγυλής τράπεζας (round table) με συμμετοχή της
Επιτροπής Νομικών της Βουλής, τη Γενική Εισαγγελία, καθηγητές του Νομικού
Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπρόσωπο της ΔΟΕ με στόχο την
ανταλλαγή απόψεων για το εν λόγω θέμα

1.1.3

Έγκριση των εισηγήσεων από το ΔΣ της ΚΟΕ

1.2

Βάσει του προσδιορισμού και της ανάλυσης των κρίσιμων παραγόντων και
εμπλεκόμενων φορέων, καθορισμός οδικού χάρτη προάσπισης και ενίσχυσης
της αυτονομίας του Ολυμπιακού κινήματος που πιθανόν να περιλαμβάνει
δράσεις σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της ΚΟΕ

1.2.1

Καθορισμός ομάδας έργου για την δημιουργία οδικού χάρτη προάσπισης και
ενίσχυσης της αυτονομίας του Ολυμπιακού κινήματος, βάσει της ανάλυσης και
του προσδιορισμού των εμπλεκόμενων φορέων και των κρίσιμων παραγόντων

1.2.2

Έγκριση των εισηγήσεων από το ΔΣ της ΚΟΕ

1.2.3

Καθορισμός ομάδας έργου και υλοποίηση των δράσεων που θα περιλαμβάνει ο
οδικός χάρτης
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Στόχος 2 - Προώθηση των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Ολυμπισμού

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΟΕ

2

Προώθηση των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Ολυμπισμού

2.1

Ετοιμασία εκπαιδευτικών εγχειριδίων σε σχέση με τις αρχές και αξίες του
Ολυμπισμού

2.1.1

Καθορισμός Ομάδας Έργου από την ΚΟΕ για την ετοιμασία των εκπαιδευτικών
εγχειριδίων σε σχέση με τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού

2.1.2

Ετοιμασία και έγκριση του περιεχομένου των εγχειριδίων

2.2

2.2.1
2.3

Προώθηση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων στους εμπλεκόμενους φορείς, όπως
ο ΚΟΑ, το Υπουργείο Παιδείας και οι Εθνικές Ομοσπονδίες
Διάθεση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων στους εμπλεκόμενους φορείς
Διοργάνωση εκπαιδευτικών Συνεδρίων/Σεμιναρίων και άλλων δράσεων για την
προώθηση των Αρχών & Αξιών του Ολυμπισμού

2.3.1

Ετοιμασία πλάνου για την διενέργεια εκπαιδευτικών συνεδρίων/ σεμιναρίων και
άλλων δράσεων σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς

2.3.2

Ετοιμασία εκπαιδευτικού ή άλλου υλικού όπου χρειάζεται και υλοποίηση του
πλάνου

2.4

Δημιουργία Αθλητικής Βιβλιοθήκης

2.4.1

Συνεργασία με βιβλιοθηκονόμο για καταγραφή βιβλίων και άλλων εντύπων της
ΚΟΕ με σκοπό τη δημιουργία βιβλιοθήκης

2.4.2

Αγορά βιβλίων για λειτουργία και εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης
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Στόχος 3 - Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας και προώθηση καλής
διακυβέρνησης στον αθλητισμό
Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΟΕ

Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας και προώθηση καλής διακυβέρνησης στον
αθλητισμό

3
3.1

Ετοιμασία Κώδικα Δεοντολογίας & Καλής Διακυβέρνησης στον Αθλητισμό για
την επίτευξη του στόχου

3.1.1

Καθορισμός Ομάδας Έργου και Ετοιμασία του Κώδικα Δεοντολογίας & Καλής
Διακυβέρνησης

3.1.2

Έγκριση του Κώδικα Δεοντολογίας & Καλής Διακυβέρνησης από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΕ

3.2

Υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας & Καλής Διακυβέρνησης από τους
εμπλεκόμενους φορείς στον Αθλητισμό, όπως ο ΚΟΑ, το Υπουργείο Παιδείας
και οι Εθνικές Ομοσπονδίες

3.2.1

Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς για τις ενέργειες που θα πρέπει να
υλοποιηθούν για την υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας & Καλής
Διακυβέρνησης

3.2.2

Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας & Καλής Διακυβέρνησης από τα αρμόδια σώματα
των εμπλεκόμενων φορέων

3.3

Δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού που θα διασφαλίζει την εφαρμογή του
Κώδικα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

3.3.1

Καθορισμός Ομάδας Έργου για τη δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού
διασφάλισης εφαρμογής του Κώδικα

3.3.2

Έγκριση μηχανισμού Δεοντολογίας & Καλής Διακυβέρνησης από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΕ

3.4

Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για επεξήγηση του μηχανισμού στους
εμπλεκόμενους φορείς

3.4.1

Ετοιμασία Πλάνου για την διενέργεια εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων σε
συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς

3.4.2

Ετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και καθορισμός των κατάλληλων εκπαιδευτών
για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
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Στόχος 4 - Προώθηση μέτρων ασφάλειας και υγείας των αθλητών

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΟΕ

4

Προώθηση μέτρων ασφάλειας και υγείας των αθλητών

4.1

Προγράμματα ιατρικής παρακολούθησης από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα για
αθλητές υψηλών επιδόσεων

4.1.1

Διαβούλευση με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ιατρικούς φορείς για
τη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων ιατρικής και ψυχολογικής στήριξης
των αθλητών υψηλού επιπέδου όλων των κατηγοριών

4.1.2

Βάσει της διαβούλευσης, δημιουργία μηχανισμού επικοινωνίας και επιστημονικής
στήριξης των αθλητών που συμμετέχουν στις αγωνιστικές διοργανώσεις της
ΚΟΕ, πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων

4.1.3

Βάσει της διαβούλευσης δημιουργία ιατρικού αρχείου των αθλητών που
συμμετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της ΚΟΕ (Ιατρικό ιστορικό,
δημιουργία ιατρικών πρωτοκόλλων, κλπ.)

4.2
4.2.1
4.3

4.3.1

Προγράμματα αποκατάστασης των αθλητών σε περίπτωση τραυματισμών
Μελέτη για πιθανή δημιουργία προγραμμάτων ειδικής φροντίδας σε συνεργασία
με τις αρμόδιες ομοσπονδίες στις περιπτώσεις τραυματισμών αθλητών/τριων
Πιθανή ασφαλιστική κάλυψη των αθλητών, πέραν του Σχεδίου Ασφάλισης του
ΚΟΑ
Μελέτη για πιθανή δημιουργία προγραμμάτων ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης των
ολυμπιακών και προ-ολυμπιακών ομάδων πέραν του σχεδίου ασφάλειας του ΚΟΑ
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (5/9)
Στόχος 5 - Καταπολέμηση του ντόπινγκ

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΟΕ

5

Καταπολέμηση του ντόπινγκ

5.1

Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών κατά του ντόπινγκ σε
συνεργασία με την Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ

5.1.1

Ετοιμασία ειδικού εγχειριδίου με όλο το νομικό πλαίσιο με πιθανή ανάλυση των
προνοιών αυτών από εξειδικευμένα άτομα, σε συνέδρια, σεμινάρια

5.1.2

Συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για δημιουργία μηχανισμών που θα
παρέχουν δυνατότητα συμβουλών σε αθλητές, προπονητές και γονείς στην
κατεύθυνση Υγεία- Ντόπινγκ

5.2

Διενέργεια στοχευμένων ενημερωτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων για
το ντόπινγκ και τις συνέπειές του σε συνεργασία με την Κυπριακή Αρχή ΑντίΝτόπινγκ

5.2.1

Ετοιμασία πλάνου για την διενέργεια εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων σε
συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς

5.2.2

Δημιουργία ηλεκτρονικών διαδραστικών διαγωνισμών σε σχέση με θέματα του
Ντόπινγκ μέσω της ιστοσελίδας της ΚΟΕ, με στόχο την περαιτέρω εκπαίδευση
και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού
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Στόχος 6 - Συμβολή στο κοινωνικό και επαγγελματικό μέλλον των αθλητών
Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΟΕ

6

Συμβολή στο κοινωνικό και επαγγελματικό μέλλον των αθλητών

6.1

Ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο και στο
εξωτερικό, με στόχο τη δυνατότητα φοίτησης των αθλητών σε κλάδους σπουδών
ή συγκεκριμένα προγράμματα της επιλογής τους

6.1.1

Σύναψη συνεργασιών με τα πανεπιστημιακά ή άλλα ιδρύματα τα οποία
προσφέρουν τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα

6.1.2

Προώθηση των εν λόγω συνεργασιών και ενημέρωση των αθλητών για τα
πανεπιστημιακά ή άλλα ιδρύματα που έχουν επιτευχθεί συνεργασίες

6.2

Παροχή κινήτρων στους αθλητές, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, υποτροφίες ή/
και άλλης μορφής οικονομική βοήθεια για τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακά
ιδρύματα

6.2.1

Καθορισμός των κριτηρίων για την παροχή υποτροφιών ή οικονομικής βοήθειας
για τις σπουδές των αθλητών

6.2.2

Διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την ΚΟΕ

6.2.3

Δημιουργία του μηχανισμού εξέτασης των αιτήσεων για παροχή υποτροφιών
στους αθλητές

6.3

Ανάπτυξη συνεργασιών με εξειδικευμένους οίκους ή/και επαγγελματίες για
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους αθλητές όσο αφορά την καθοδήγηση
και επαγγελματική τους αποκατάσταση κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της
αθλητικής τους καριέρας

6.3.1

Καθορισμός των κριτηρίων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους
αθλητές

6.3.2

Δημιουργία του μηχανισμού εξέτασης των αιτήσεων για παροχή υπηρεσιών στους
αθλητές

6.3.3

Εξεύρεση χορηγών για την οικονομική υποστήριξη του σχεδίου

6.3.4

Ενημέρωση και καθοδήγηση νεαρών αθλητών (12- 17 ετών) σχετικά με τους
κλάδους σπουδών που θα μπορούσαν να επιλέξουν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
επαγγελματική τους αποκατάσταση μετά το πέρας της αθλητικής τους καριέρας

6.3.5

Ενημέρωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με τις δυνατότητες
σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης των αθλητών
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (7/9)

Στόχος 7 - Συμμετοχή σε αγώνες που διεξάγονται υπό την αιγίδα της ΔΟΕ

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΟΕ

7

Συμμετοχή σε αγώνες που διεξάγονται υπό την αιγίδα της ΔΟΕ

7.1

Μηχανισμός για την προεπιλογή, παρακολούθηση και επιλογή των αθλητών για
τους αγώνες μέσω εξειδικευμένων επαγγελματιών των οποίων οι όροι εντολής
θα περιέχουν τον καλύτερο συντονισμό με τις Ομοσπονδίες, τον καθορισμό των
οποιοδήποτε υποχρεώσεων και ευθυνών των εμπλεκομένων, καθώς και την
έγκαιρη ετοιμασία των προγραμμάτων προετοιμασίας των αθλητών

7.1.1

Συνεργασία με τις Ομοσπονδίες για την επιλογή των κατάλληλων αθλητών στη
βάση κριτηρίων για τη συμμετοχή σε αγώνες που διεξάγονται κάτω από την
αιγίδα της ΚΟΕ

7.1.2

Ανάπτυξη προγραμμάτων για την εξειδικευμένη προετοιμασία των αθλητών

7.2
7.2.1

Ανάπτυξη προγραμμάτων για την ανίχνευση και αξιοποίηση νέων ταλέντων
Καθορισμός κριτηρίων επίδοσης για συμμετοχή στο σχεδιασμό αναγνώρισης
ταλέντων της ΚΟΕ και εξεύρεσης τρόπων στήριξης
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (8/9)
Στόχος 8 - Προώθηση της Αθλητικής Επιστήμης

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΟΕ

8

Προώθηση της Αθλητικής Επιστήμης

8.1

Προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν την Αθλητική Επιστήμη
μέσω της σύναψης συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα και εξειδικευμένα
ερευνητικά κέντρα, καθώς και συνεργασίες με άλλες επιτροπές

8.1.1

Καθορισμός ερευνητικής ομάδας

8.1.2

Διεξαγωγή τουλάχιστον 1 (ενός) ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος ανά
έτος (Απαιτείται η υποβολή ανάλογης αίτησης και έγκρισης από την Ευρωπαϊκή
Ένωση)

8.2

Εξεύρεση της κατάλληλης χρηματοδότησης αυτών των ερευνητικών
προγραμμάτων μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, χορηγιών ή και άλλων πηγών
χρηματοδότησης

8.2.1

Συνεργασία με διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς στον τομέα του
αθλητισμού, στην κατεύθυνση του αθλητισμού υψηλής επίδοσης

8.2.2

Προσδιορισμός των συνεργατών για χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας,
αλλά και δημιουργία αθλητιατρικού ερευνητικού κέντρου
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (9/9)

Στόχος 9 - Προώθηση αποκατάστασης κοινωνικών ανισοτήτων

Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΟΕ

9

Προώθηση αποκατάστασης κοινωνικών ανισοτήτων

9.1

Προώθηση προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν την αποκατάσταση των
κοινωνικών ανισοτήτων

9.1.1

Αύξηση του αριθμού των γυναικών που διορίζονται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο
της ΚΟΕ, καθώς και σε άλλες επιτροπές της

9.1.2

Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων ή άλλων δραστηριοτήτων με
στόχο την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη διαμόρφωση κουλτούρας για την
εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων

9.1.3

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μέσα στα πλαίσια του Ολυμπιακού Κώδικα, με
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ΚΟΑ και ομοσπονδίες, ετοιμάζοντας
καινοτόμα σχέδια για ενημέρωση και καθοδήγηση των νέων προς το «Ευ
αγωνίζεσθαι» και την ανοχή και το τίμιο παιχνίδι (tolerance and fair play)
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