
 

  

Ενημερωτικός Οδηγός 

(GR) 

 

WP3_D3.6_Ενημερωτικός 

Οδηγός_CARDET 



 

 

 
 

The content of this publication represents the views of the author 
only and is his/her sole responsibility. The European Commission 
does not accept any responsibility for use that may be made of the 
information it contains. 

 

 

Εταίροι 

ΚΜΟΠ – Ελλάδα 

CARDET – Κύπρος 

CESIE – Ιταλία 

CESIS – Πορτογαλία 

Children 1st – Ηνωμένο Βασίλειο 

Συντακτική Ομάδα  

Ο Οδηγός δημιουργήθηκε απο την Δρ Ελίζα Πατούρη, CARDET, Κύπρος, σε συνεργασία με τους 

εταίρους του προγράμματος: 

 Sally Ross, Children 1st, Σκωτία 

 Manuel Abrantes, Ana Cardoso και Paula Carrilho, CESIS 

 Χριστιάνα Αβαρλή, ΚΜΟΠ, Ελλάδα 

 Tiziana Fantucchio, Noemi De Luca και Maja Brkusanin, CESIE, Ιταλία 

 Ana Cardoso, Paula Carrilho και Manuel Abrantes, CESIS, Πορτογαλία 

 

Ευχαριστίες & Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης  

Το παρόν έγγραφο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ACTIVE: Focus on 

Children; Strengthening Policies in Sports and Leisure Activities και χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια 

(Πρόγραμμα REC, 2014-2020) με αριθμό 856826. 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 

συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των 

συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Ενημερωτικός Οδηγός 

Αυτός ο οδηγός έχει αναπτυχθεί για να σας βοηθήσει να απαντήσετε στο Εργαλείο Αυτο-Αξιολόγησης του 

έργου ACTIVE. Περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των παιδιών, όπως οι υπότυποι της 

προστασίας των παιδιών, παραδείγματα βίας, ποιοί χρειάζονται προστασία και γιατί είναι σημαντικό. 

1. Τι είναι η ‘προστασία του παιδιού’ στον αθλητισμό; 

Η ασφάλεια των παιδιών στον αθλητισμό διασφαλίζει ένα θετικό και ασφαλές περιβάλλον για όλα τα 

παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Με την προστασία των παιδιών αναφερόμαστε σε μια 

προσέγγιση, από πλευράς ενός αθλητικού οργανισμού, που θέτειτα δικαιώματα, την προστασία και την 

ακεραιότητά των παιδιών στο επίκεντρο κάθε απόφασης. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από 

οποιαδήποτε μορφή «βίας» που μπορεί να προκληθεί στις αθλητικές δραστηριότητες. ‘Εχουν το 

δικαίωμα να αθλούνται σε ασφαλές περιβάλλον. 

Επιπλέον, το εργατικό δυναμικό του αθλητικού οργανισμού (εθελοντές/ προσωπικό) είναι επίσης σε 

καλή θέση να εντοπίζει τις προκλήσεις που εμφανίζονται για την προστασία των παιδιών και εκτός του 

αθλητισμού. Αυτές μπορεί να εντοπισθούν παρατηρώντας μια αλλαγή στη συμπεριφορά ή στο 

παρουσιαστικόενός παιδιού, από μια άμεση αποκάλυψη από ένα παιδί ή από κάποιον άλλο που 

μοιράζεται μια ανησυχία για ένα παιδί με έναν ενήλικα που ασχολείται με τον αθλητισμό. Όλοι οι 

ενήλικες που ασχολούνται με παιδιά και νέους στον αθλητισμό έχουν  ευθύνη να ανταποκρίνονται σε 

τέτοιες ανησυχίες για την προστασία των παιδιών και των νέων. 

2. Ασφάλεια η προστασία των παιδιών; 

Αν και συχνά θεωρείται ότι η ασφάλεια των παιδιών και η προστασία των παιδιών έχουν παρόμοιους 

ορισμούς, υπάρχει μια διαφορά. Η προστασία των παιδιών αφορά την προστασία όλων των παιδιών από 

τραυματισμούς, παρενοχλήσεις, εγκλήματα, εκμετάλλευση και παραμέληση. Οι επιτυχημένες πολιτικές 

προστασίας των παιδιών ξεχωρίζουν απο τις ενέργεις του αθλητικού οργανισμού να λειτουργεί προληπτικά, 

εσωτερικά και εξωτερικά, για να διασφαλίσει την προστασία των παιδιών. 

Αντιστρόφως, η ασφάλεια των παιδιών αναφέρεται στην ασφάλεια ενός ατόμου αφού διαφανεί ότι 

κινδυνεύει από βλάβη, κακοποίηση, βία, εκμετάλλευση ή παραμέληση. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια των 

παιδιών θεωρείται ως η τελευταία γραμμή άμυνας, σε αντίθεση με την προστασία των παιδιών που 

βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. 
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Διάκριση 

Οι διακρίσεις δεν αποτελούν αυτοτελώς μορφή βίας, αλλά μπορούν να στηρίξουν τις μορφές βίας που 

παρατίθενται στην παρακάτω ενότητα. Διάκριση είναι μια ενέργεια που βασίζεται σε προκατάληψη που 

στοχεύει ή / και έχει ως αποτέλεσμα μια διαφοροποιημένη μεταχείριση σε άτομα λόγω ηλικίας, φύλου, 

εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ψυχικής ή σωματικής αναπηρίας, φυλής και εθνικής 

καταγωγής και θρησκείας. 

Διακρίσεις μπορούν να γίνουν από επαγγελματίες ή / και γονείς / φροντιστές εναντίον παιδιών, καθώς και 

σε επίπεδο ομότιμων. 

Μορφές & Παραδείγματα Βίας 

Φυσική κακοποίηση και βία: 

Μερικά παραδείγματα σωματικής κακοποίησης είναι: 

- Χαστούκι 

- Χτύπημα 

- Ρίξιμο εξοπλισμού σε ή κοντά καποιον παίχτη 

- Αποτυχία εκτίμησης κινδύνου σωματικών ορίων ή προϋπάρχουσας ιατρικής κατάστασης. 

- Χορήγηση, συγκατάθεση ή αποτυχία παρέμβασης στη χρήση φαρμάκων 

- Κλωτσιές 

- Τράβηγμα μαλλιών ή αυτιών 

- Αρπαγή 

- Τιμωρία "κακών" παραβιάσεων παιχνιδιού ή κανόνα με υπερβολική άσκηση ή με άρνηση υγρών 

- Ακατάλληλη μεταχείριση τραυματισμένων αθλητών 

- Αναγκάζοντας τραυματισμένους αθλητές να παίξουν 

 

Σεξουαλική κακοποίηση 

Μερικά παραδείγματα σεξουαλικής κακοποίησης είναι: 

- Ζητώντας σεξουαλικές πράξεις 

- Άσεμνη έκθεση 

- Άσεμνη επαφή γεννητικών οργάνων 

- Διείσδυση 

- Βιασμός 

- Αιμομιξία 

- Σοδομισμός 

- Σεξουαλική εκμετάλλευση (πορνεία) 

- Έκθεση σε ακατάλληλη σεξουαλικά γλώσσα ή αστεία 

- Έκθεση ή δημιουργία πορνογραφικού υλικού 
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Συναισθηματική / Ψυχολογική κατάχρηση 

Μερικά παραδείγματα συναισθηματικής κακοποίησης είναι: 

- Προσβολή  

- Φωνές από ένα προπονητή προς ένα παίχτη/αθλητή 

- Απειλές 

- Ταπείνωση 

- Απόρριψη 

- Εκφοβισμός 

- Χλευασμός 

- Απομόνωση 

 

Βία μεταξύ των συνομηλίκων 

Δυστυχώς, ο εκφοβισμός μεταξύ συνομηλίκων είναι επίσης ένα κοινό φαινόμενο στον αθλητισμό. Τα παιδιά 

μπορεί να κοροιδεύουν άλλα παιδιά. Αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς μπορούν να προκαλέσουν 

ψυχολογική βλάβη και μπορούν να παρουσιαστούν ως: 

- Κοροϊδία απο συνομηλίκους για αθλητικές δεξιότητες ή ρούχα 

- Αποκλεισμό κάποιου παίχτη στην ομάδα 

- Διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής κ.λπ. 

Μεγάλο μέρος αυτής της συμπεριφοράς μπορεί να προκύψει σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και μπορεί 

επίσης να περιλαμβάνει σεξουαλική κακομεταχείριση απο αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας, κοινή χρήση 

ακατάλληλων εικόνων η λέξεων. 

Το προσωπικό και τα μέλη του αθλητικού συλλόγου πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτές οι ενέργειες δεν 

αγνοούνται αλλά αναγνωρίζονται και τυγχάνουν σωστής διαχείρισης. Οι αποτελεσματικές δράσεις σε μια 

τέτοια συμπεριφορά θα θέσουν το επίπεδο για καλή συμπεριφορά και θα κάνουν όλους τους αθλητές να 

αισθάνονται συναισθηματική και σωματική ασφάλεια ώστε να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από τα 

θετικά οφέλη που προσφέρει ο αθλητισμός. 

 

Παραμέληση 

Η παραμέληση στον αθλητισμό μπορεί να παρουσιαστεί σε διάφορες μορφές, αλλά μερικά παραδείγματα 

περιλαμβάνουν: 

- Έλλειψη ή/και κακής ποιότητας εξοπλισμός  

- Έλλειψη εποπτείας κατά τη διάρκεια ταξιδιών 

- Επιτρέποντας κάθε μορφή βίας που διαπράττεται από συπαίχτες, συμπεριλαμβανομένου του 

εκφοβισμού ή/και της απειλής 

- Έκθεση ενός παιδιού σε ακραίες καιρικές συνθήκες 

- Μη παροχή επαρκούς διατροφής και νερού 
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Σύμφωνα με ειδικούς, όλοι οι παραπάνω τύποι κακοποίησης μπορεί να οδηγήσουν σε: 

- Κατάθλιψη ή/και άγχος 

- Γνωστικές και μαθησιακές δυσκολίες, ακόμη και μείωση του IQ (ειδικά το λεκτικό IQ) 

- Διαταραχή του ύπνου 

- Αναδρομές σε προηγούμενα περιστατικά βίας 

- Απώλεια ενσυναίσθησης 

- Επιθετική συμπεριφορά 

- Μακροπρόθεσμα υψηλά επίπεδα στρες που μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνιες επιπτώσεις 

στην υγεία, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση και αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων 

- Η ψυχαναγκαστική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής προπόνησης 

- Διατροφικές διαταραχές που σχετίζονται με δίαιτες που επιβάλλονται σε ορισμένους τομείς 

του αθλητισμού 

- Αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές ή ανάληψη κινδύνων που οδηγούν σε ατυχήματα και 

τραυματισμούς 

- Αυτοκτονία 

3. Ποιοί χρειάζονται προστασία; 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ως παιδί  οποιονδήποτε είναι κάτω των 18 ετών. Η 

εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων διασφάλισης έχει σχεδιαστεί για την προστασία αυτής της ομάδας. 

Μέσα απο τον αθλητισμό, τα παιδιά αλληλεπιδρούν με προπονητές, εκπαιδευτές ή μέντορες. Άτομα που 

πιθανόν να θαυμάζουν και να σέβονται. Αλληλεπιδρούν επίσης με τους συμπαίχτες τους με τους οποίους  

μπορεί να έχουν μια ισχυρή αίσθηση του «ανήκει». Αυτό μπορεί να κάνει δύσκολο για τα παιδιά το να 

μιλήσουν κατά οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης που έχουν υποστεί.  

Απαιτούνται αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία όλων στον αθλητισμό, ιδιαίτερα των παιδιών και 

των νέων. Τα πλεονεκτήματα της επιτυχημένης εφαρμογής πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών είναι 

σημαντικά για όλους όσους συμμετέχουν στον αθλητισμό και περιλαμβάνουν 

- Προσφορά υποστήριξης για όσους τη χρειάζονται 

- Αποτελεσματική διαχείριση 

- Γνώσει του τι  είναι και τι δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά 

4. Γιατι ειναι σημαντική η προστασία του παιδιού στον 

αθλητισμο; 

Η προστασία των παιδιών στον αθλητισμό είναι σημαντική επειδή οι αθλητικές δραστηριότητες παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Μέσω του αθλητισμού τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν και 

να βιώσουν σημαντικές αξίες και κοινωνικές δεξιότητες, οπως την ανεκτικότητα, την ομαδικότητα και την 

αποδοχή της ήττας με δίκαιο παιχνίδι. Αλλά ο αθλητισμός μπορεί επίσης να είναι ένα πλαίσιο στο οποίο 
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ευδοκιμεί η βία. Ένας πρώην γραμματέας της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων 

Εθνών εκτιμά ότι από όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε «ανταγωνιστικά αθλήματα», το 10% έχει υποστεί 

μιας μορφής παραβίαση των ανθρωπίνων του δικαιωμάτων ενώ ένα άλλο 20% κινδυνεύει. 

Η Διακρατική Έκθεση του έργου ACTIVE αναλυεί τα κενά που εντοπίστηκαν σε αυτόν τον τομέα και 

χρησιμοποιεί απαντήσεις απο τους συμμετέχοντες για να κάνει συστάσεις για την προστασία των παιδιών 

σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

https://www.activeproject.eu/wp-content/uploads/2020/06/D2.27-Comparative-report-GR.pdf
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Skoufa 75, Athens, Greece 

Email: active@kmop.eu 
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