
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 

Προς: Ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων  

 

 

       Χαλάνδρι, 01 Ιουνίου 2021 
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Θέμα: Προγράμματα Ολυμπιακής Αλληλεγγύης 2021 - 2024 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Κύριε Γενικέ, 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή μας παρουσίασε το νέο σχέδιο 

τετραετίας των Προγραμμάτων της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης. Ακολουθεί μια σύνοψη των 

προγραμμάτων καθώς και ημερομηνίες κλειδιά.  

 

Πρόγραμμα καθολικότητα των Ολυμπιακών Αγώνων  

 

1 Ολυμπιακές Υποτροφίες Αθλητών “Παρίσι 2024”: Οι Ομοσπονδίες που ενδιαφέρονται 

να εντάξουν αθλητές σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι 

31 Αυγούστου 2021. Έναρξη Υποτροφιών: 1 Ιανουαρίου 2022.  

Μόνο οι αθλητές με το ακόλουθο προφίλ μπορούν να προωθηθούν ως υποψήφιοι 

υποτροφιών: 

 Αθλητές που ασκούν ατομικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των 

Ολυμπιακών Αγώνων “Παρίσι 2024” σε διεθνές επίπεδο. 

 Αθλητές με τεχνικό επίπεδο που θα τους επιτρέψει να προκριθούν στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες “Παρίσι 2024”. Η απόδειξη του τεχνικού αθλητικού 

επιπέδου του αθλητή πρέπει να αποδεικνύεται μέσω των αποτελεσμάτων από 

διεθνείς διοργανώσεις, αναγνωρισμένες από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες. 

 Αθλητές που δεν έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης της 

προετοιμασίας τους και στους οποίους η υποτροφία θα κάνει σημαντική 

διαφορά στην προπόνησή τους. 

 Αθλητές που δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα ντόπινγκ ή στους οποίους δεν 

έχουν επιβληθεί κυρώσεις για ενέργειες αντίθετες με τα πρότυπα αθλητικής 

δεοντολογίας. 

 

2 Υποστήριξη Ομαδικού Αθλήματος: Οι Ομοσπονδίες που ενδιαφέρονται να εντάξουν 

ομάδες σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι 31 

Αυγούστου 2021. Για την αίτηση χρειάζεται και κατάθεση τετραετούς σχεδιασμού. 
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Οι εθνικές ομάδες πρέπει να έχουν το ακόλουθο προφίλ για να μπορέσουν να 

συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα:  

 Ομάδα ανδρών ή γυναικών σε ένα άθλημα στο ολυμπιακό πρόγραμμα του 

καλοκαιριού ή του χειμώνα. 

 Ομάδα με συμμετοχές σε διοργανώσεις  παγκοσμίου ή ηπειρωτικού επιπέδου.  

 Ομαδικά αθλήματα ορίζονται από το πρόγραμμα τα: Καλαθοσφαίριση, 

Κέρλινγκ, Ράγκμπι, Υδατοσφαίριση, Πετοσφαίριση (και παραλίας), Ποδόσφαιρο 

Χειροσφαίριση, Χόκεϋ, Χόκεϋ πάγου. 

 

3 Ολυμπιακές Υποτροφίες Αθλητών “Πεκίνο 2022”: Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 5 

αθλητές/αθλήτριες χιονοδρομίας  

 

4 Ολυμπιακές Υποτροφίες Αθλητών “Μιλάνο-Κορτίνα 2026”: Οι Ομοσπονδίες που 

ενδιαφέρονται να εντάξουν αθλητές σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Έναρξη Υποτροφιών: 1 Νοεμβρίου 2023. 

Μόνο οι αθλητές με το ακόλουθο προφίλ μπορούν να προωθηθούν ως υποψήφιοι 

υποτροφιών: 

 Αθλητές που ασκούν ατομικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των 

Ολυμπιακών Αγώνων “Μιλάνο-Κορτίνα 2026” σε διεθνές επίπεδο. 

 Αθλητές με τεχνικό επίπεδο που θα τους επιτρέψει να προκριθούν στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες “Μιλάνο-Κορτίνα 2026”. Η απόδειξη του τεχνικού 

αθλητικού επιπέδου του αθλητή πρέπει να αποδεικνύεται μέσω των 

αποτελεσμάτων από διεθνείς διοργανώσεις, αναγνωρισμένες από τις Διεθνείς 

Ομοσπονδίες. 

 Αθλητές που δεν έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης της 

προετοιμασίας τους και στους οποίους η υποτροφία θα κάνει σημαντική 

διαφορά στην προπόνησή τους. 

 Αθλητές που δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα ντόπινγκ ή στους οποίους δεν 

έχουν επιβληθεί κυρώσεις για ενέργειες αντίθετες με τα πρότυπα αθλητικής 

δεοντολογίας. 

 

Προγράμματα για το υποστηρικτικό δίκτυο των αθλητών 

 

5 Ολυμπιακές Υποτροφίες Προπονητών: Η Ολυμπιακή Αλληλεγγύη, χορηγεί μία έως δύο 

υποτροφίες ανά έτος και ανά ΕΟΕ. Οι Ομοσπονδίες που ενδιαφέρονται να εντάξουν 

προπονητές σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τον 

Μάιο κάθε χρόνου. Οι θέσεις του 2021 πληρώθηκαν με τους υποψήφιους του 

προηγούμενου έτους που δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν λόγω COVID-19. 

 

6 Τεχνικά μαθήματα για Προπονητές: Επιχορήγηση κατάρτισης σε διαφορετικά επίπεδα 

για ενεργούς προπονητές που αναγνωρίζονται επίσημα από την Εθνική τους 

Ομοσπονδία και εργάζονται στη χώρα τους. Οι ομοσπονδίες που ενδιαφέρονται να 

διοργανώσουν τεχνικά σεμινάρια μέσα στην τετραετία 2021-2024 πρέπει να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι το αργότερο 15 Σεπτεμβρίου 2021. Στο  πλαίσιο της 

ισότητας των φύλων το ποσοστό συμμετοχής γυναικών θα πρέπει ναι είναι 30% 

τουλάχιστον.  
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Ανάπτυξη αθλητισμού  

 

7 Ανάπτυξη Εθνικού Αθλητικού Συστήματος: Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στην 

ΕΟΕ και τις Ομοσπονδίες να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις βασικές τους δομές 

προπόνησης και τα συναφή αθλητικά συστήματα, θέτοντας σε εφαρμογή ένα 

μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για ένα ή περισσότερα αθλήματα 

στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Οι ομοσπονδίες που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν 

σχετικά έργα μέσα στην τετραετία 2021-2024 πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον το 

αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2021.  

 

8 Υποστήριξη Αθλητών σε Ηπειρωτικό Επίπεδο: Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει τεχνική 

και οικονομική βοήθεια που εστιάζεται στην προετοιμασία αθλητών που στοχεύουν 

να λάβουν μέρος σε διοργανώσεις σε περιφερειακό, ηπειρωτικό ή παγκόσμιο επίπεδο, 

σε πολλούς αθλητικούς αγώνες, σε άλλους κοινοτικούς αγώνες ή στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες. Οι δραστηριότητες που καλύπτονται επικεντρώνονται ειδικά στην εκπαίδευση 

αυτών των αθλητών κατά την προετοιμασία τους για αυτούς τους αγώνες. Οι 

ομοσπονδίες που ενδιαφέρονται να εντάξουν αθλητές σε αυτό το πρόγραμμα για την 

τετραετία 2021-2024 πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον το αργότερο μέχρι 15 

Σεπτεμβρίου 2021. Οι αθλητές που θα προταθούν δεν μπορούν να είναι ενταγμένοι 

στα προγράμματα 1-4 που περιγράφονται παραπάνω. Για την αίτηση χρειάζεται και 

κατάθεση τετραετούς σχεδιασμού. 

 

9 Ανάπτυξη Νέων Αθλητών: Ενίσχυση της ανεύρεσης και της εκπαίδευσης νέων αθλητών 

για διοργανώσεις νέων και υποστήριξη αθλητών για τη συμμετοχή τους σε Αγώνες 

πρόκρισης  προκειμένου να επιλεγούν/ προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. 

Οι ομοσπονδίες που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν προγράμματα ανίχνευσης 

ταλέντων για την τετραετία 2021-2024 πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον το 

αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μετά τη συλλογή των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος από όλες 

τις ομοσπονδίες θα επιλέξει σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη, αλλά και 

με προτεραιότητα τις ομοσπονδίες που έχουν λιγότερους πόρους ή/και μεγαλύτερη ανάγκη 

για την ανάπτυξη του αθλήματός τους. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη κα Μαζανίτου Βάσια στο 

solidarity@hoc.gr και στο τηλ: 210. 68 78 913. 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 

 

 

Σπύρος Ι. Καπράλος       Μανώλης Κολυμπάδης 

Πρόεδρος       Γενικός Γραμματέας 

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής   Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 

 


