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Η ασφάλεια και η ευηµερία των αθλητών είναι υψίστης σηµασίας για τον Κυπριακό Οργανισµό 
Αθλητισµού καθώς και για ολόκληρη την αθλητική οικογένεια. Αποτελεί άλλωστε, 
αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι ο αθλητισµός είναι ένας µικρόκοσµος της κοινωνίας µας, µε 
αποτέλεσµα πολλές φορές να επαναλαµβάνονται διάφορα κοινωνικά κακώς έχοντα και στον 
αθλητικό χώρο. 

Η προστασία των παιδιών στον αθλητισµό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τα παιδιά να 
απολαµβάνουν τον αθλητισµό ως χόµπι και να αναπτύσσονται ως αθλητές και αθλήτριες.  Όλα τα 
παιδιά ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής, αναπηρίας, θρησκείας ή πολιτισµού, έχουν το 
θεµελιώδες δικαίωµα να συµµετέχουν στον αθλητισµό σε ένα δίκαιο, ασφαλές και αξιοπρεπές 
περιβάλλον. 

Πρωτίστως είναι οι αθλητικοί οργανισµοί που έχουν την ευθύνη για τη λήψη θετικών µέτρων για 
την προώθηση της προστασίας των αθληµάτων και όλων των ανθρώπων που αποτελούν κοµµάτι 
του αθλητικού στερεώµατος, από τον ερασιτεχνικό αθλητισµό µέχρι τον αγωνιστικό. 

Αντιλαµβανόµενοι τον βασικό ρόλο του ΚΟΑ στη χάραξη στρατηγικής πολιτικής, για την 
εξασφάλιση δοµής που θα αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών και όλων των συµµετεχόντων 
στον αθλητισµό, προχωρήσαµε µέσω της Επιτροπής του ΚΟΑ «Ισότητα των Φύλων στον 
Αθλητισµό» στη διαµόρφωση του παρόντος Οδηγού, προς τις Οµοσπονδίες και Σωµατεία, για την 
εφαρµογή µέτρων που θα στοχεύουν στην προστασία και ευηµερία των αθλητών/τριών στον 
χώρο του αθλητισµού. Ο συγκεκριµένος Οδηγός περιλαµβάνει καθοδηγητικές γραµµές καθώς και 
ένα σύνολο οκτώ (8) βασικών µέτρων/βηµάτων, τα οποία µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή από 
τις Οµοσπονδίες για διασφάλιση της ευηµερίας όλων των συµµετεχόντων στον αθλητισµό, 
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισµού, αναπηρίας, θρησκείας και 
κουλτούρας.  

Καλώ τις Αθλητικές µας Οµοσπονδίες, να υιοθετήσουν τον Οδηγό µε την αµέριστη υποστήριξη 
του ΚΟΑ, καθώς χρειάζεται η συµβολή ολόκληρης της αθλητικής κοινότητας για να επιτευχθεί ένα 
ασφαλές και ευχάριστο αθλητικό περιβάλλον. 

Είµαι πεπεισµένος ότι  η προστασία των αθλητών από οποιαδήποτε µορφή παρενόχλησης, βίας 
και κακοποίησης στον αθλητισµό, πρέπει να αποτελεί κοινό µας µέληµα. Τέτοιου είδους 
συµπεριφορές δεν έχουν καµία θέση ούτε στον αθλητισµό ούτε στην κοινωνία. 

∆είχνοντας αλληλεγγύη, µπορούµε µαζί να βοηθήσουµε στη δηµιουργία ενός καλύτερου και 
ασφαλέστερου κόσµου για όλους µας.

Ανδρέας Τ. Μιχαηλίδης
Πρόεδρος ΚΟΑ

Χαιρετισµός
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του Προέδρου του ΚΟΑ
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Ο αθλητισµός αποτελεί αναµφίβολα µέσο ενδο-προσωπικής και διαπροσωπικής ανάπτυξης και 
ενδυνάµωσης για παιδιά και νέους. Ως εκ τούτου, τα προσωπικά βιώµατα των συµµετεχόντων 
στον αθλητισµό διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στη θετική ή αρνητική ανάπτυξη των νέων µας. 

Τα τελευταία χρόνια, ερευνητικές µελέτες έχουν δείξει ότι αθλήτριες και αθλητές µπορεί να 
βιώσουν στον αθλητικό χώρο διάφορες µορφές βίας όπως ψυχολογική, σωµατική, σεξουαλική 
παρενόχληση και κακοποίηση καθώς και παραµέληση. Τέτοιου είδους πράξεις προκαλούν 
σοβαρούς και ανεπανόρθωτους τριγµούς στα θεµέλια των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και 
των αξιών που διέπουν τον αθλητισµό.

Συνολικά, τέτοιες εµπειρίες σχετίζονται µε ανεπιθύµητες, ενοχλητικές, καταχρηστικές, 
προσβλητικές ή/και καταναγκαστικές πράξεις και µπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικές 
συνέπειες για το ίδιο το άτοµο, οδηγώντας το σε πρόωρη εγκατάλειψη του αθλητισµού, σε 
ψυχοκοινωνικά και κοινωνικά προβλήµατα, καθώς και σε αρνητικές συνέπειες για το ίδιο το 
άθληµα και τις Αθλητικές Οµοσπονδίες και Σωµατεία. 

Ο ΚΟΑ αναγνώρισε την επιτακτική ανάγκη λήψης µέτρων και προχώρησε στην υλοποίηση του 
Οδηγού µέσω του οποίου τίθενται σε εφαρµογή συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
∆ιεθνών Αθλητικών Οργανισµών που αφορούν στην ευηµερία των αθλητών και αθλητριών 
καθώς και των συµµετεχόντων στον αθλητισµό. Ο Οδηγός αποτελεί τον βασικό πυλώνα γύρω 
από τον οποίο θα διαµορφωθούν διάφορες στρατηγικές και εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν 
στόχο τη δηµιουργία συνθηκών για εξάλειψη τέτοιων κινδύνων στον αθλητισµό, στηρίζοντας 
έµπρακτα τις Αθλητικές Οµοσπονδίες και Σωµατεία, προσφέροντας τους την απαιτούµενη  
στήριξη, υποδοµή και γνώση. 

Ο συγκεκριµένος οδηγός περιλαµβάνει καθοδηγητικές γραµµές καθώς και ένα σύνολο οκτώ (8) 
βασικών µέτρων τα οποία µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή από τις οµοσπονδίες για να 
καταρτίσουν το δικό τους πλάνο δράσης µε στόχο την ευηµερία όλων των συµµετεχόντων στον 
αθλητισµό. 

Καλούµε κάθε Αθλητική Οµοσπονδία και Σωµατείο να προχωρήσει στην εφαρµογή των οκτώ (8) 
βασικών µέτρων για προστασία και ευηµερία των αθλητριών και αθλητών της, µέσω της 
ετοιµασίας και εφαρµογής Σχεδίου ∆ράσης για το δικό τους άθληµα και διαβεβαιώνουµε ότι 
µέσω των απαραίτητων συνεργασιών όλοι µαζί,  θα µπορέσουµε να διασφαλίσουµε ένα ασφαλές 
και ευχάριστο αθλητικό περιβάλλον, µέσω του οποίου θα παρέχονται τα απαραίτητα εχέγγυα για 
έναν υγιεινό τρόπο ζωής αλλά και για µεγάλες αθλητικές επιτυχίες. 

∆ρ. Μαίρη Χαραλάµπους - Παπαµιλτιάδη 
Γενική ∆ιευθύντρια ΚΟΑ  

Καλωσόρισµα
της Γενικής ∆ιευθύντριας του ΚΟΑ



Ο αθλητισµός αποτελεί ένα µέσο ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής ανάπτυξης και 
ενδυνάµωσης για παιδιά και ενήλικες καθώς η συµµετοχή σε αυτόν καλλιεργεί τη 
σωµατική, κοινωνική και ψυχοσυναισθηµατική υγεία. Κάθε άτοµο, ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισµού, αναπηρίας, θρησκείας και 
κουλτούρας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στον αθλητισµό, σε ένα περιβάλλον που να 
είναι δίκαιο, αξιοπρεπές και ασφαλές, καθώς και ευνοϊκό για τη µέγιστη απόδοση στο 
προτιµώµενο άθληµα.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ερευνητικές µελέτες έχουν αναδείξει ότι άτοµα, στην 
πλειοψηφία τους αθλητές και αθλήτριες, µπορούν να βιώσουν αρνητικές εµπειρίες όπως: 
ψυχολογική, σωµατική, σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση καθώς και παραµέληση. 
Στο σύνολό τους τέτοιες εµπειρίες συνδέονται µε συµπεριφορές ανεπιθύµητες, 
ενοχλητικές, υβριστικές, προσβλητικές και/ή αναγκαστικές και µπορούν να επιφέρουν 
αρνητικές συνέπειες τόσο για το ίδιο το άτοµο, οδηγώντας στην πρόωρη εγκατάλειψη 
του αθλητισµού, σε ψυχοσυναισθηµατικά και κοινωνικά προβλήµατα, όσο και σε 
αρνητικές συνέπειες στο ίδιο το αθλητικό σωµατείο/ οµοσπονδία.

-  Η παροχή κατευθυντήριων γραµµών στις οµοσπονδίες 
 για υλοποίηση µέτρων προστασίας και ευηµερίας

-  Η προώθηση και ενθάρρυνση των οµοσπονδιών για υιοθέτηση 
 των µέτρων

-  Η υιοθέτηση κοινής φιλοσοφίας αναφορικά µε την εφαρµογή της   
 θέσης/πολιτικής του ΚΟΑ όσον αφορά την προστασία και ευηµερία 

 των αθλητών/ριών

Εισαγωγή

Σκοπός του oδηγού
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5 Οι πέντε (5) αρχές 
που διέπουν τα οκτώ (8) µέτρα για την προστασία 
και ευηµερία στον χώρο του αθλητισµού

Επαγγελµατισµός µε Σεβασµό στην Έννοια του Εθελοντισµού

∆ίκαιο Παιχνίδι, ∆ικαιοσύνη

Αναγνώριση του Αθλητισµού ως χώρου Κοινωνικοποίησης 
και Ψυχοσυναισθηµατικής Ανάπτυξης και ως Μέσου Ανάπτυξης 
Θετικών Εµπειριών

Ασφάλεια, Σεβασµός και Υπευθυνότητα

Εφαρµογή Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού



8
Τα οκτώ (8) µέτρα για την προστασία και ευηµερία στον χώρο του αθλητισµού είναι 
εναρµονισµένα µε τα διεθνή καταστατικά ανθρώπινων δικαιωµάτων και ακολουθούν 
σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές συστάσεις, εισηγήσεις και καλές πρακτικές που 
υιοθετούνται από αθλητικούς οργανισµούς. Τα οκτώ (8) µέτρα µπορούν σταδιακά να 
εφαρµοστούν µε την πιο κάτω σειρά/βήµατα:

 Βήµα 1ο

∆ήλωση πρόθεσης που καταδεικνύει τη δέσµευση για προαγωγή της ευηµερίας 
στον αθλητισµό

 Βήµα 2ο

∆ιαδικασίες χειρισµού περιστατικών/ανησυχιών/αναφορών

 Βήµα 3ο

Μηχανισµοί στήριξης και καθοδήγησης

 Βήµα 4ο

Εκπαίδευση και επιµόρφωση

 Βήµα 5ο

Κώδικες ηθικής και δεοντολογίας

 Βήµα 6ο

∆ιαδικασίες επιλογής και πρόσληψης επαγγελµατιών και εθελοντών

 Βήµα 7ο

∆ιαµόρφωση συνεργασιών

 Βήµα 8ο

Μηχανισµοί αξιολόγησης

Τα οκτώ (8) µέτρα

Πίνακας 1
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 ∆ήλωση πρόθεσης για την ευηµερία στον αθλητισµό

Να είναι σαφής και εύκολα κατανοητή, να διατυπώνονται ορισµοί (Παράρτηµα Ι) να 
κοινοποιείται ευρέως µέσω ανακοινώσεων και της εκπαίδευσης/επιµόρφωσης, να 
εγκρίνεται από το αρµόδιο διοικητικό όργανο (π.χ. διοικητικό συµβούλιο ή εκτελεστική 
επιτροπή) και να ενσωµατώνεται στο καταστατικό ή/και τους κανονισµούς της 
οµοσπονδίας. Να ισχύει για όλους τους εµπλεκοµένους, στον εν λόγω αθλητικό φορέα, 
και να προηγείται διαβούλευσης µε τους αθλητές/ριες καθώς θα έχει ανθρωποκεντρικό 
και παιδοκεντρικό χαρακτήρα.

 ∆ιαδικασίες χειρισµού περιστατικών, ανησυχιών και αναφορών

Οι αθλητικές οµοσπονδίες και σωµατεία να εντάξουν σχετικούς κανονισµούς στα δικά 
τους καταστατικά, που να αναφέρονται στα θέµατα της πρόληψης και αντιµετώπισης της 
βίας στον αθλητισµό. Ξεχωριστή αναφορά χρειάζεται να γίνεται στη σεξουαλική 
κακοποίηση κατά των παιδιών για σκοπούς διασφάλισης εφαρµογής της Νοµοθεσίας 
του 2014 (βλ. www.foni.org.cy). Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ποινικό αδίκηµα που 
καλύπτεται από τη νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (π.χ. εκφοβισµός -bullying) και 
όπου κάποιο άτοµο εµπλέκεται σε περιστατικά τα οποία απαγορεύονται µε βάση το 
καταστατικό της κάθε αθλητικής οµοσπονδίας (συµπεριφορές που δε συνάδουν µε το 
αθλητικό πνεύµα και το δίκαιο παιχνίδι) τότε η εκάστοτε ∆ικαστική Επιτροπή να έχει τη 
δικαιοδοσία για τις οποιεσδήποτε πειθαρχικές κυρώσεις που θα επιβληθούν (ο ΚΟΑ 
ενδέχεται να παρέχει κατευθυντήριες γραµµές ως προς το πειθαρχικό επίπεδο και τις 
ανάλογες κυρώσεις). Όλοι οι αθλητικοί φορείς, διαµέσου του ΚΟΑ, θα πρέπει να έχουν 
ένα σύστηµα/πρωτόκολλο για την περίπτωση αναφοράς περιστατικού σεξουαλικής 
κακοποίησης κατά των παιδιών και άλλων µορφών βίας (Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5). Για 
παράδειγµα στις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης κατά των παιδιών και 
σεξουαλικής παρενόχλησης κατά ενηλίκων οι διαδικασίες καταγγελιών και παραπόνων 
να είναι εναρµονισµένες µε τις σχετικές πρόνοιες των νόµων και να είναι γνωστές και 
ξεκάθαρες σε όλους. Οι αθλητές/ριες, όπως και τα υπόλοιπα µέλη κάθε οµοσπονδίας θα 
πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, πού και πώς να 
αναφέρουν ή καταγγείλουν ένα περιστατικό και τα κανάλια επικοινωνίας/υπηρεσίες 
στήριξης. Ειδική τηλεφωνική γραµµή βοήθειας αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για 
αξιοποίηση (Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 1).

 Στήριξη και καθοδήγηση

Κάθε αθλητικός φορέας να έχει τουλάχιστον ένα άτοµο υπεύθυνο για θέµατα ευηµερίας 
(λειτουργός ευηµερίας - welfare personnel) ο/η οποίος/α θα καθοδηγεί οποιοδήποτε 
άτοµο, ενήλικα ή παιδί, σε σχέση µε υπηρεσίες στήριξης στις οποίες µπορεί να αποταθεί 
(Παράρτηµα ΙΙ). Ο/Η λειτουργός ευηµερίας θα διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 
εφαρµογή των 8 µέτρων του Οδηγού καθώς θα βρίσκεται σε επικοινωνία µε 
υποστηρικτικά κέντρα, υπεύθυνο λειτουργό ΚΟΑ και θα διασφαλίζει ότι οι απόψεις των 
αθλητών/ριών και συµµετεχόντων στην οµοσπονδία/σωµατείο λαµβάνονται υπόψιν στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Αναλυτικά τα οκτώ (8) µέτρα
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 Εκπαίδευση και επιµόρφωση

Χρειάζεται να υποστηρίζεται από µια ολιστική προσέγγιση.Οι εκπαιδεύσεις/επιµορφώσεις 
να είναι υποχρεωτικές για όλους (επαγγελµατίες και εθελοντές ενήλικες στον αθλητισµό, 
παιδιά) και να επαναλαµβάνονται κάθε 2-3 χρόνια, σε συνεννόηση µε τον ΚΟΑ. Μπορούν 
να καλύπτουν θεµατικές όπως: α) προστασία και ευηµερία παιδιών και ενηλίκων στον 
αθλητισµό, β) αναγνώριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στον 
αθλητισµό και διαχείριση επιβλαβών συµπεριφορών/ έµφυλη βία στον αθλητισµό και γ) 
εκπαίδευση σε θέµατα κοινωνικού φύλου και καταπολέµησης έµφυλων στερεοτύπων 
στον αθλητισµό. Κάθε οµοσπονδία µπορεί, σε συνεργασία µε τον ΚΟΑ και οργανισµούς 
όπως µη κυβερνητικές οργανώσεις/ειδικούς και κρατικές υπηρεσίες (βλ. βήµα/µέτρο 7ο), 
να ετοιµάσει ενηµερωτικό υλικό το οποίο θα καλύπτει πληροφορίες για την ευηµερία 
στον αθλητισµό προσαρµοσµένο σε παιδιά και ενήλικες (Παράρτηµα IΙΙ).

 Κώδικες δεοντολογίας και ηθικής συµπεριφοράς

Ανάλογα µε το άθληµα, µπορούν είτε να υπάρξουν κοινές κατευθυντήριες γραµµές 
ηθικής που αφορούν όλα τα άτοµα που σχετίζονται µε τον εκάστοτε αθλητικό οργανισµό 
ή µπορεί να διαµορφωθούν ξεχωριστοί κώδικες δεοντολογίας για τους γονείς, το 
προσωπικό/εθελοντές, και για τους αθλητές/ριες. Οι κώδικες δεοντολογίας για τους 
προπονητές/ριες φαίνεται να είναι αυτοί που έχουν προτεραιότητα, ως ένα µέτρο 
πρόληψης.

 ∆ιαδικασίες πρόσληψης

Κάθε οργανισµός χρειάζεται να καθορίσει ξεκάθαρα κριτήρια ώστε οι διαδικασίες 
πρόσληψης επαγγελµατιών, καθώς και η επιλογή εθελοντών/τριών να επιτυγχάνεται µε 
διαφάνεια. Για σκοπούς πρόσληψης προϋπόθεση πριν από κάθε επιλογή, κυρίως των 
ατόµων που θα έχουν υπό την ευθύνη τους παιδιά - κάτω των 18 χρόνων - είναι η 
προσκόµιση, προς τον υπεύθυνο αθλητικό φορέα, πιστοποιητικού λευκού ποινικού 
µητρώου καθώς και πιστοποιητικού που να απορρέει από τη Νοµοθεσία του 2014 για 
την πρόληψη και αντιµετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης (η προϋπόθεση αυτή 
συµπεριλαµβάνεται σε σχετικά κείµενα του ΚΟΑ - απόρροια των Υποχρεώσεων ΚΟΑ που 
διατυπώνονται στην Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της 
Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκµετάλλευσης παιδιών 2016-2019). Στην περίπτωση της 
πρόσληψης επαγγελµατιών (π.χ. προπονητές/ριες) η προσκόµιση απαραίτητων πτυχίων 
θεωρείται δεδοµένη.
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Αξιοποίηση υφιστάµενου κώδικα ηθικής συµπεριφοράς που είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του ΚΟΑ.



 ∆ιαµόρφωση συνεργασιών

Ο ΚΟΑ προωθεί και ενθαρρύνει κάθε οµοσπονδία να προχωρήσει σε διαµόρφωση 
συνεργασιών µε υπηρεσίες, επιτροπές και οργανισµούς, κυβερνητικούς και µη, εντός 
Κύπρου (π.χ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας [ΥΠΠΑΝ], 
ΚΣΟΠ, HFC) και εκτός (π.χ. The Child Protection in Sport Unit [the CPSU], Enlarged 
Partial Agreement in Sport (EPAS)- Council of Europe) που σχετίζονται µε θέµατα που 
άπτονται της ευηµερίας µε στόχο την καθοδήγηση, προγραµµατισµό επιµορφώσεων, 
ενηµερωτικών συναντήσεων, ανταλλαγή/µοίρασµα πρακτικών και εισηγήσεων.

 Αξιολόγηση – Παρακολούθηση

To Σχέδιο ∆ράσης κάθε οµοσπονδίας θα πρέπει να παρακολουθείται ως προς την 
υλοποίησή του (π.χ. να τηρούνται µηχανισµοί καταγραφής για σκοπούς αξιολόγησης). Ως 
καλή πρακτική προτείνεται η συµπερίληψη χρονοδιαγραµµάτων για εφαρµογή των 8 
µέτρων µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση και διάχυσή τους. Τα µέτρα 
προστασίας και ευηµερίας των αθλητών/ριών και όλων των συµµετεχόντων στον 
αθλητισµό χρειάζεται να αναθεωρούνται και να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, ανάλογα µε τις διαφοροποιήσεις και ενδεχόµενες ρυθµίσεις της 
οµοσπονδίας και/ή της πολιτικής ΚΟΑ.
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Χρήσιµοι ορισµοί - περιγραφές
Στην Κύπρο οι ορισµοί που υιοθετούνται για µορφές βίας, όπως για παράδειγµα η 
σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική παρενόχληση βασίζονται στην Κυπριακή 
νοµοθεσία και κάποιοι είναι συνυφασµένοι µε Ευρωπαϊκές και διεθνείς συµβάσεις. 
Ωστόσο είναι σηµαντικό η γλώσσα και οι ορολογίες που χρησιµοποιούνται για να 
περιγράψουν και να εξηγήσουν ανεπιθύµητες ή ακατάλληλες συµπεριφορές και βιώµατα, 
να καθορίζονται µε βάση υποκειµενικά κριτήρια - όπως η κουλτούρα, η χώρα, η εποχή, η 
περιοχή, η κοινωνική τάξη, το επάγγελµα, η καταγωγή, το φύλο και η ηλικία. Για υιοθέτηση 
κοινής συνισταµένης και αποφυγή δηµιουργίας ασάφειας πιο κάτω διατυπώνονται 
σχετικοί ορισµοί:

Ευηµερία αθλητών/ριών (Athlete Welfare) 
Το πλαίσιο που καλύπτει ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών και ψυχολογικών ζητηµάτων στον 
αθλητισµό π.χ. έµφυλη βία, κακοποίηση, παρενόχληση, ψυχική υγεία, οµοφοβία/ 
σεξουαλική ταυτότητα, θέµατα φύλου στον αθλητισµό.

Ευηµερία παιδιών - αθλητών/ριών
Το συνολικό σύστηµα πρόληψης από κινδύνους, προστασίας του παιδιού, ασφάλειας, 
κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών τις οποίες όλα τα παιδιά δικαιούνται βάσει των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους.

Παιδί
Κάθε άτοµο ηλικίας κάτω των 18 ετών

Έµφυλη Βία 
“H βία που στρέφεται εναντίον ενός ατόµου εξαιτίας του φύλου αυτού του ατόµου 
(συµπεριλαµβανοµένης της ταυτότητας/έκφρασης φύλου) ή η βία που επηρεάζει τα 
άτοµα ενός συγκεκριµένου φύλου δυσανάλογα. Η σεξουαλική βία (συµπεριλαµβανοµένου 
του βιασµού, σεξουαλικής επίθεσης, κακοποίησης και παρενόχλησης) αποτελούν µορφές 
έµφυλης βίας” (σελ. 47, Ευρωπαική Επιτροπής (2014) ”Gender equality in sport. Proposal 
for strategic actions 2014-2020).

Μορφές κακοποίησης και παρενόχλησης στον αθλητισµό:
(Ακολουθεί αναλυτικότερα περιγραφή στα αγγλικά) 

Παράρτηµα 1

Προσαρµογή από David, P. (2005). Human rights in youth sport: 
A critical review of children’s rights in competitive sports p56. London: Routledge.

10

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ

Υπερβολική πίεση Παράλειψη παροχής 
κατάλληλης φροντίδας 
και προσοχής

Λεκτικά σχόλιαΥπερβολική/Εντατική 
προπόνηση

Λεκτική βία Σκόπιµη αµέλειαΚαταχρηστική 
σωµατική επαφή

Αναγκαστική 
σωµατική επαφή

Σωµατική 
κακοποίηση

Αποµόνωση

Ανεπαρκής ανάπαυση

Ακατάλληλες δίαιτες

“Καψόνι”

Ντόπιγκ

Βία µεταξύ αθλητών

Πίνακας 2



Σωµατική κακοποίηση
“Non-accidental trauma or physical injury caused by punching, beating, kicking, biting, 
burning or otherwise harming an athlete. This could include forced or mandated inap-
propriate physical activity (eg, age-inappropriate or physique-inappropriate training 
loads; when injured or in pain); forced alcohol consumption; or systematic doping prac-
tices.”

Ψυχολογική κακοποίηση
“A pattern of deliberate, prolonged, repeated non-contact behaviours within a power differ-
entiated relationship. This form of abuse is at the core of all other forms. Some definitions 
refer to emotional or psychological abuse interchangeably. In this document [Mountjoy et 
al., 2016], we refer to psychological abuse in recognition that the psyche consists of more 
than emotions. It also consists of cognitions, values and beliefs about oneself, and the 
world. The behaviours that constitute psychological abuse target a person's inner life in all 
its profound scope.”

Σεξουαλική παρενόχληση
“Any unwanted and unwelcome conduct of a sexual nature, whether verbal, non-verbal or 
physical.”

Σεξουαλική κακοποίηση
“Any conduct of a sexual nature, whether non-contact, contact or penetrative, where 
consent is coerced/manipulated or is not or cannot be given”.

Παραµέληση
“The failure of parents or care givers to meet a child's physical and emotional needs or 
failure to protect a child from exposure to danger. This definition equally applies to coaches 
and athlete entourages (Mountjoy et al., 2016 – Ορισµοί µε βάση τη ∆ΟΕ- ∆ιεθνής 
Ολυµπιακή Επιτροπή)
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Υπηρεσίες Στήριξης
1. ΦΩΝΗ 
 Εθνική Συµβουλευτική Επιτροπή αρµόδια για την παρακολούθηση της εφαρµογής της 

Εθνικής Στρατηγικής για τη πρόληψη και καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης 
κατά των παιδιών: http://www.foni.org.cy/ *

 Τηλεφωνική Γραµµή Βοήθειας: +357 22103234

2. Κυπριακός Σύνδεσµός Οικογενειακού Προγραµµατισµού
 https://www.familyplanning.org.cy/

3. Hope for Children Policy Center (HFC)
 https://www.uncrcpc.org/

4. Kυπριακός Oργανισµός Aθλητισµού (ΚΟΑ)
 https://cyprussports.org/gr/

5. Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας - ΥΠΠΑΝ  
 http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp6797b

Παράρτηµα 2
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Ενηµερωτικό κείµενο για αξιοποίηση 
από οµοσπονδίες
Ποιο είναι το πρόβληµα που εντοπίζεται στον αθλητικό χώρο;

Ο αθλητισµός αποτελεί ένα µέσο ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής ανάπτυξης και 
ενδυνάµωσης για παιδιά και ενήλικες καθώς η συµµετοχή σε αυτόν καλλιεργεί τη 
σωµατική, κοινωνική και ψυχοσυναισθηµατική υγεία (Biddle et al., 2004; Gould and 
Carson, 2008). Ως εκ τούτου κάθε άτοµο, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικής 
καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισµού, αναπηρίας, θρησκείας και κουλτούρας έχει 
το δικαίωµα να συµµετέχει στον αθλητισµό, σε ένα περιβάλλον που να είναι δίκαιο, 
αξιοπρεπές και ασφαλές, όπως επίσης και ευνοϊκό για τη µέγιστη απόδοση στο 
προτιµώµενο άθληµα.

Ωστόσο µελέτες έχουν αναδείξει ότι άτοµα που συµµετέχουν στον αθλητισµό µπορούν 
να βιώσουν αρνητικές εµπειρίες όπως: ψυχολογική, σωµατική, σεξουαλική παρενόχληση 
και κακοποίηση καθώς και παραµέληση (Mountjoy et al., 2016). Στο σύνολό τους τέτοιες 
εµπειρίες συνδέονται µε συµπεριφορές ανεπιθύµητες, ενοχλητικές, υβριστικές, 
προσβλητικές ή αναγκαστικές. Τα βιώµατα αυτά µπορούν να επιφέρουν αρνητικές 
συνέπειες για το άτοµο οδηγώντας στην πρόωρη εγκατάλειψη σε ψυχοσυναισθηµατικά 
και κοινωνικά προβλήµατα (Brackenridge, Kay, Rhind, 2012). Για παράδειγµα αθλητές και 
αθλήτριες µπορεί να παρουσιάσουν διατροφικές διαταραχές, χαµηλή αυτοεκτίµηση, 
αποµόνωση και/ή περιθωριοποίηση, υπερβολικό άγχος ακόµη και κατάθλιψη και 
αυτοτραυµατισµό (∆ΟΕ, 2005). Στις περιπτώσεις παιδιών-αθλητών που λαµβάνουν 
χρηµατικές απολαβές οι συνέπειες µπορεί να έχουν οικονοµικές διαστάσεις λόγω µιας 
ενδεχόµενης απόφασης για τερµατισµό οποιασδήποτε χορηγίας ως αποτέλεσµα 
προσωρινής ή και µόνιµης εγκατάλειψης του αθλήµατος (Brackenridge, 2001; David, 
2005; Coakley; 2009). Ταυτόχρονα οι συνέπειες για ένα οργανισµό/σωµατείο είναι 
εξίσου αρνητικές καθώς πολύτιµοι αθλητές και αθλήτριες οδηγούνται σε εγκατάλειψη 
του αθλήµατός τους, αµαυρώνεται η φήµη του οργανισµού, µειώνονται οι χορηγίες και 
γενικά κλονίζεται η εµπιστοσύνη που υπήρχε τόσο από γονείς οσο και από τους 
φιλάθλους (Brackenridge, 2001).

Τα αρνητικά βιώµατα στον αθλητισµό παρέµεναν για χρόνια ένα θέµα taboo επειδή 
παραδοσιακά η ενασχόληση µε την αθλητική δραστηριότητα είναι συνυφασµένη µε 
θετικές ερµηνείες. Ωστόσο τα αποτελέσµατα ερευνών (Brackenridge, 2001; Gervis & 
Dunn, 2004; Hartill 2009; 2013; Alexander et al. 2011) καθώς και η προβολή από τα 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) οδήγησαν σταδιακά στην αλλαγή της στάσης των 
αθλητικών φορέων, αναγνωρίζοντας κυρίως το πρόβληµα, τόσο σε διεθνές όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και καθιστώντας αναγκαία τη λήψη µέτρων.

Παράρτηµα 3
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Οι µορφές της βίας που εκδηλώνονται στον αθλητισµό δεν αλληλοαποκλείονται, αλλά 
είναι µορφές που επικαλύπτονται. Η ψυχολογική, σωµατική, σεξουαλική παρενόχληση και 
κακοποίηση καθώς και η παραµέληση µπορούν να εκδηλωθούν στη σχέση µεταξύ 
προπονητών/ριών-αθλητών/ριών, µεταξύ αθλητών/ριών αλλά και µεταξύ αθλητή/ριας 
και άλλου εθελοντή/ριας ή επαγγελµατία στον αθλητισµό (διοικητικοί, επιστηµονικό και 
ιατρικό προσωπικό). Τα θύµατα µορφών βίας και παρενόχλησης στον αθλητισµό 
αφορούν τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, άτοµα ΛΟΑΤΚΙ, παιδιά (αγόρια και κορίτσια) 
καθώς και άτοµα µε αναπηρίες. Οι µορφές βίας µπορούν να εκδηλωθούν σε 
οποιοδήποτε άθληµα ή δραστηριότητα είτε σε ερασιτεχνικό είτε σε ανταγωνιστικό 
επίπεδο.

Γιατί η έµφυλη βία, παρενόχληση και κακοποίηση συµβαίνει στον αθλητισµό;

Όπως διαπιστώνεται σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα π.χ. σχολείο, οικογένεια έτσι 
και στον αθλητισµό τα παιδιά και κυρίως οι ενήλικες, οι οποίοι τις περισσότερες φορές 
παρατηρείται ότι ανήκουν σε «ευάλωτες» οµάδες, µπορούν να βιώσουν συµπεριφορές οι 
οποίες δεν είναι συνυφασµένες µε τις αρχές που ορίζονται από τους κώδικες ηθικής των 
οργανισµών και του πνεύµατος του fair play. Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως το 
φάσµα των εµπειριών ψυχολογικής, σωµατικής και σεξουαλικής φύσεως καθώς και της 
παραµέλησης είναι µεγάλο και ποικίλει ως προς την ένταση, τη σοβαρότητα και τη 
συχνότητα. Πιο συγκεκριµένα παραδείγµατα «φτωχών/αρνητικών» πρακτικών 
περιλαµβάνουν το να πιέζει ένας/µια προπονητής/ρια ένα παιδί-αθλητή/ρια να 
συµµετέχει σε αγώνες ενώ είναι τραυµατισµένος/η, το να χρησιµοποιεί ένας 
προπονητής/ρια ή αθλητής/ρια υβριστικό λεξιλόγιο απέναντι σε διαιτητή ή συνάδελφο/ 
συναθλητή/ριά του/της, το να µην υπάρχει παροχή πρώτων βοηθειών από ειδικούς, 
καθώς και όταν διεξάγονται αγώνες ενώ οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Ο 
εκφοβισµός στον αθλητισµό αποτελεί άλλη µια αρνητική εµπειρία π.χ. όταν ένα 
αθλητής/ρια κοροϊδεύει επανειληµµένα ένα/µια άλλο/η αθλητή/ρια είτε για τις ικανότητες 
του/της είτε λόγω φύλου. Τέτοιες συµπεριφορές γίνονται πιο ανησυχητικές όταν 
εκτυλίσσονται στην παρουσία προπονητών/ριών ή διαιτητών χωρίς να ακολουθεί 
παρατήρηση ή «µηδενική ανοχή» απέναντι σε αυτές τις συµπεριφορές.

Όταν ένα άτοµο ή οµάδα ατόµων προκαλέσουν σωµατικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής 
µορφής βλάβη/ζηµιά ή παραµέληση τότε αυτό συνιστά κακοποίηση. Η κακοποίηση δεν 
προκαλείται τυχαία, δεν είναι δηλαδή αποτέλεσµα ατυχήµατος, προκαλείται συνειδητά 
και γίνεται κατάχρηση της θέσης εξουσίας και της σχέσης εµπιστοσύνης που 
διαµορφώνεται µεταξύ θύµατος και θύτη. Στον αθλητισµό έχει παρατηρηθεί ότι η 
κακοποίηση προκαλείται τόσο από ενήλικες, άνδρες και γυναίκες (π.χ. προπονητές/τριες, 
άτοµα δηλαδή που βρίσκονται σε θέση εξουσίας και έχουν αναπτύξει µια στενή σχεδόν 
πατρική ή µητρική σχέση µε τους αθλητές/ριές τους η οποία υπερβαίνει τα αναµενόµενα 
επαγγελµατικά πλαίσια που ισχύουν σε άλλα περιβάλλοντα) αλλά και µεταξύ 
αθλητών/ριών. Εποµένως όπως αναφέρεται σε ερευνητικές µελέτες οι διάφορες µορφές 
βίας εκδηλώνονται σε όλους τους κοινωνικούς χώρους συµπεριλαµβανοµένου και του 
αθλητισµού (David, 2005, βλ. Παράρτηµα Ι -Πίνακας 2).
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Με ποιο τρόπο η υφιστάµενη αθλητική κουλτούρα/νοοτροπία µπορεί να 
συµβάλει στη εκδήλωση βίας;

Σύµφωνα µε τις επιστήµες τις αθλητικής κοινωνιολογίας και κοινωνικής αθλητικής 
ψυχολογίας διάφορα αθλήµατα (π.χ. ποδόσφαιρο, µπάσκετ, στίβος κλπ) έχουν αναπτύξει 
ιστορικά µία κουλτούρα η οποία είναι συνυφασµένη µε την έντονη παρουσία 
στερεοτύπων και διακρίσεων µε βάση το κοινωνικό φύλο, την πατριαρχική κουλτούρα, το 
ανταγωνιστικό κλίµα καθώς και την έντονη επικέντρωση στο σώµα - την µηχανιστική 
αντίληψη του σώµατος (Coakley, 2009; Messner, 2011). Η κουλτούρα αυτή µπορεί να 
«επιτρέψει» την εκδήλωση συµπεριφορών οι οποίες δεν θα ήταν αποδεχτές σε άλλα 
πλαίσια (π.χ. σχολείο). Αυτές οι συµπεριφορές θεωρούνται παραδοσιακά «φυσιολογικές» 
εποµένως και αναµενόµενες στον χώρο του αθλητισµού. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αθλητισµού δηµιουργούν ένα κλίµα αποδοχής και 
ανοχής, από µέρους των αθλητών/ριών και άλλων συµµετεχόντων στον αθλητισµό από 
ανάγκη να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του αθλήµατός τους και των γύρω τους. Η 
κουλτούρα αυτή είναι κυρίαρχη σε πολλά αθλήµατα επιδρώντας καταλυτικά στη 
διαµόρφωση και αναπαραγωγή τέτοιων συµπεριφορών.

Κατά συνέπεια, σηµαντική αφετηρία στην αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό 
αποτελεί η αναγνώριση ότι συγκεκριµένες δοµές και παραδοσιακές πρακτικές που 
διαµορφώνουν το εκάστοτε άθληµα, µπορούν να αποτελέσουν συνθήκες ευνοϊκές για 
κατάχρηση εξουσίας και διάβρωση των σχέσεων εµπιστοσύνης που αναπτύσσονται 
(Mountjoy, 2016). Εποµένως χρειάζεται ξεκάθαρη εφαρµογή κατευθυντήριων γραµµών 
σχετικά µε τους ρόλους και τις ευθύνες των συµµετεχόντων στον κυπριακό αθλητισµό, 
µε σκοπό τη διαµόρφωση κουλτούρας η οποία θέτει σαν προτεραιότητα την προστασία 
και ευηµερία οδηγώντας, κατά συνέπεια, στη µεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.
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*Τη συγγραφή του Οδηγού έχει αναλάβει η Μαρία Παπαευσταθίου, µέλος της 
Επιτροπής ΚΟΑ «Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισµό». Η συγγραφή έχει 
ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019 επι θητείας της Επιτροπής ΚΟΑ «Ισότητα των 
Φύλων στον Αθλητισµό» (2019 - 2022) και έχει εγκριθεί από το ∆.Σ. ΚΟΑ τον 
Νοέµβριο του 2019. 
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