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               Μαρούσι, 27/11/2018

Προς:  Όπως Πίνακα Αποδεκτών
            

Θέμα:  Συμμετοχή των Αθλητικών φορέων στην Πανευρωπαϊκή έρευνα που διενεργείται από  το 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητηρίου Αθλητισμού και Απασχόλησης (EOSE) και την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού

   
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο πλαίσιο της ποιοτικότερης παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και 
τους επωφελούμενους των Αθλητικών υπηρεσιών, συμμετέχει ως μέλος του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου Αθλητισμού και Απασχόλησης (EOSE) στην πρώτη ολιστική επιστημονική έρευνα για τον 
Αθλητισμό, που διεξάγει η EOSE σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
Κατά την ερευνητική διαδικασία, διενεργείται συλλογή δεδομένων από Αθλητικούς εργοδότες, 
Αθλητικούς Οργανισμούς, Αθλητικές Ομοσπονδίες/Ενώσεις/Σωματεία, εμπλεκόμενους με τον 
Αθλητισμό, καθώς και εργαζόμενους σε αθλητικά επαγγέλματα, ώστε να ανιχνεύσει και να 
χαρτογραφήσει τον Αθλητικό χώρο καθώς και να καθορίσει τις ανάγκες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των 
εμπλεκόμενων στον τομέα του αθλητισμού για εξειδικευμένη επιμόρφωση σε δεξιότητες και 
ικανότητες.
Η έρευνα με θέμα “Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δεξιοτήτων στον Τομέα Αθλητισμού και Φυσικής 
Δραστηριότητας (ESSA-Sport)”, συνιστά μέρος του προγράμματος ESSA-Sport στο πλαίσιο του Erasmus+ 
και αποτελεί μια διακρατική πρωτοβουλία για το σύνολο της ΕΕ με τη συμμετοχή 18 εθνικών εταίρων 
(Εθνικός εταίρος για την Ελλάδα, είναι η ΓΓΑ) και 5 ευρωπαϊκών δικτύων.
Ο τελικός στόχος της ερευνητικής  διαδικασίας είναι η βελτίωση της προσφοράς δεξιοτήτων στον τομέα 
του Αθλητισμού, οι αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αθλητικός τομέας, ο οποίος 
μετατρέπεται ως σημαντικός παράγοντας για το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον της Ευρώπης . Τα 
αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση με:

 28 εθνικές εκθέσεις και σχέδια δράσης για τον αθλητικό τομέα - ένα για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ,
 την πρώτη πανευρωπαϊκή ανάλυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον 

Αθλητικό τομέα,
 την πρώτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για τις δεξιότητες στον τομέα του αθλητισμού που θα 

διοργανωθεί το 2019.
Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.surveymonkey.com/r/ESSA_Sport_Greece, θα συμμετέχετε στην παροχή  σημαντικών 
Αθλητικών δεδομένων για την Ελλάδα  και τον Αθλητικό σας Οργανισμό  τα οποία θα:

 επηρεάσουν την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που να διασφαλίζουν ότι ο Αθλητικός τομέας 
διαθέτει το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό των επαγγελματιών και των εθελοντών που 
χρειάζεται για να πετύχει,

 συμβάλουν στη διαμόρφωση της απασχόλησης και της παροχής τεκμηριωμένων επιστημονικών 
συμβουλών Αθλητικής σταδιοδρομίας.   
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Εσωτερική Διανομή 
 Γρ. Υφυπουργού 

Πίνακας Αποδεκτών (Ηλεκτρονική Αποστολή)

1. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4. ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  (Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ)

6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΑγΟ)

7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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