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ΗΜΕΡΙΔΑ  
ACTIVE: Αντιμετωπίζοντας τη βία στον 

παιδικό αθλητισμό 
 

 

 

 

Τρίτη 23.11.2021 
16.00 - 18.30 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ:  

Απαιτείται  προεγγραφή  

https://bit.ly/3n9A6Mb
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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργανώνει την Τρίτη 23 
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16.00 με 18.30 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «ACTIVE: 
Αντιμετωπίζοντας τη βία στον παιδικό αθλητισμό», στην οποία θα συζητηθούν τρόποι 
πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας στον παιδικό αθλητισμό. 

Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιάσει τρόπους και εργαλεία αντιμετώπισης της βίας 
με θύματα παιδιά στον αθλητισμό, να αναδείξει τον ρόλο των αθλητικών οργανισμών και 
των γονέων στην καταπολέμηση της βίας καθώς και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός 
ασφαλούς και ευχάριστου αθλητικού περιβάλλοντας για κάθε παιδί και στην προώθηση 
κουλτούρας που θα σέβεται τη διαφορετικότητα, θα καταπολεμά τα περιστατικά βίας 
στον αθλητισμό και θα δημιουργεί υπεύθυνους πολίτες. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “ACTIVE: Focus on 
Children; Strengthening Policies in Sports and Leisure ACTIVities”.   

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με ένα κλικ: https://bit.ly/3c2TXX3    

Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον χώρο του αθλητισμού, 
της πολιτικής και αρμόδιων φορέων, οι οποίοι θα συζητήσουν τα ακόλουθα θέματα: 

  Τρόποι αντιμετώπισης της βίας με θύματα παιδιά στον αθλητισμό 

  Η πρόληψη της παιδικής κακοποίησης στον αθλητισμό 

  Τρόποι ενδυνάμωσης των παιδιών μέσω του αθλητισμού 

  Ο ρόλος των γονέων στην προστασία των παιδιών στον αθλητισμό 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε: 

 Επαγγελματίες του χώρου του Αθλητισμού και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

 Εκπαιδευτικό προσωπικό και επαγγελματίες που εργάζονται σε σχολεία, 

οργανισμούς νέων 

https://kmop.gr/
https://www.activeproject.eu/el/archiki/
https://www.activeproject.eu/el/archiki/
https://bit.ly/3c2TXX3
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 Γονείς 

 Δημοσιογράφους 

 Ευρύ κοινό 

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής. 

Πρόγραμμα εκδήλωσης 

16.00 - 16.05 Προσέλευση και καλωσόρισμα – Βασίλης Σκουντής, Δημοσιογράφος 

16.05 - 16.15 Χαιρετισμός – Δρ. Αντωνία Τορρένς, Γενική Διευθύντρια ΚΜΟΠ, Υπεύθυνη 
προγράμματος Live Without Bullying 

16.15 - 16.30 

 

Εισαγωγική ομιλία – Λευτέρης Αυγενάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

16:30 - 16:45 Πώς το μπάσκετ μπορεί να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση της βίας εναντίον 
παιδιών; Πρωτοβουλίες της FIBA. Javier Deshayes, FN & Sport Manager, Αρμόδιος 
για θέματα προστασίας των παιδιών | Διεθνής Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης 
(FIBA) 

16:45 - 17:00 Ενδυναμώνοντας τα παιδιά μέσω του αθλητισμού: Ο ρολος της UEFA – Carine 
N'koue, Project Specialist | UEFA Foundation for Children 

17.00 - 17.15 Ο ρόλος του αθλητισμού στην ανάπτυξη των παιδιών. Οι δράσεις της UNICEF 
Greece – Αντιγόνη Αγγελάκη, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Παιδικής Προστασίας του 
Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα  

17.15 - 17.30 Η κοινωνική προσφορά του αθλητισμού. Oι δράσεις της Κιβωτού του Κόσμου. 
Ιωάννης Διονυσόπουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Προπονητής 
Καλαθοσφαίρισης στο Ανδρικό τμήμα της Κιβωτού του Κόσμου   
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17.30-18.00 Εργαλεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας εναντίον παιδιών στον 
αθλητισμό 

✓ Γιώργος Κουλούρης – Υπεύθυνος Δράσης ACTIVE | ΚΜΟΠ, Ελλάδα 
✓ Σάββας Χαραλάμπους – Project Manager | CARDET, Κύπρος 
✓ Filippo Corbelli – Project Manager | CESIE, Ιταλία 
✓ Ana Cardoso – Project Manager |CESIS, Πορτογαλία 
✓ Sally Ross - Child Wellbeing & Protection in Sport Service Specialist 

|Children1st, Σκωτία 

18.00 - 18:30 Ερωτήσεις / Κλείσιμο εκδήλωσης 

 

Λίγα λόγια για το έργο 

Το ACTIVE είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 της Ε.Ε., που στοχεύει στη δημιουργία ασφαλέστερων 
αθλητικών χώρων για τα παιδιά, μέσω της αξιολόγησης, της εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης αθλητικών οργανισμών, προπονητών και γονέων, ούτως ώστε να 
μπορούν έγκαιρα να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας.  

Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο, για να μπορούν οι 
αθλητικοί οργανισμοί να αξιολογούν σε ποιο βαθμό εφαρμόζουν πολιτικές προστασίας, 
καθώς και μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για προπονητές και επαγγελματίες 
στον χώρο του αθλητισμού, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με 
την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών βίας με θύματα παιδιά σε 
αθλητικούς χώρους . 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  

επικοινωνήσετε μαζί μας στο ☎️  210-3637547 (Υπ. Έργου Γιώργος Κουλούρης) ή με 📧 στο 
active@kmop.eu  

 

https://www.activeproject.eu/
https://platform.activeproject.eu/el/
https://bit.ly/3dKiYYg
mailto:active@kmop.eu
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Ο Λευτέρης Αυγενάκης γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1972 στις Καμάρες 
Ηρακλείου. Σπούδασε Τοπογράφος Μηχανικός στο ΤΕΙ Αθήνας και μετεκπαιδεύτηκε 
στη Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία και τις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. Εργάστηκε ως εργοδηγός και μελετητής σε δημόσια έργα και ως 
τραπεζικό στέλεχος στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Έχει ιδρύσει την 
εταιρία «Επιχειρείν Ε.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνικών Μελετών» με έδρα 
το Ηράκλειο. Το 2007 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Πολιτικά Θέματα» 
(εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα), ενώ το 2010 προχώρησε στην ηλεκτρονική έκδοση 
βιβλίου (e-book) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση Ώρα Μηδέν. Και ο Θεός φοβάται το 
Ελληνικό Κράτος».  Στις εθνικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2007 εξελέγη δεύτερος 
βουλευτής στον Νομό Ηρακλείου. Από τις εθνικές εκλογές του 2009 παραμένει 

πρώτος σε σταυρούς βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.  Την άνοιξη του 2015 ανέλαβε 
Τομεάρχης Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Νέας Δημοκρατίας.  Με απόφαση του Προέδρου της 
Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στις 13 Ιανουαρίου 2016, ορίστηκε αναπληρωτής 
Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας  ημοκρατίας. Τον Απρίλιο του 2016 εξελέγη για πρώτη 
φορά και τον Ιανουάριο του 2019 επανεξελέγη Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας 
Δημοκρατίας.  Τον Ιούλιο του 2019 ανέλαβε καθήκοντα Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με 
αρμοδιότητα σε θέματα αθλητισμού. Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Λένα Μπανιά και έχει ένα 
γιο, τον Κωνσταντίνο.  
 

Η Δρ. Αντωνία Τορρένς είναι εκπαιδευτική ψυχολόγος, Πρόεδρος και γενική 
διευθύντρια του ΚΜΟΠ (1998 – συνεχ.) και αντιπρόεδρος της Συνομοσπονδίας 
Οικογενειακών Οργανώσεων της Ευρώπης (COFACE 2014- συνεχ.)  Είναι Απόφοιτος 
του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών και κάτοχος  M.ED και Ph.D 
εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Παν/μίου του Sheffield στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 
2004, ανέλαβε στο ΚΜΟΠ (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης & Καινοτομίας) την ίδρυση 
και λειτουργία τριών στεγαστικών δομών και ενός κέντρου ημέρας ψυχικά ασθενών 
στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος «Ψυχαργώς». Επιβλέπει ως επιστημονικά 
υπεύθυνη πολυάριθμα έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο στο χώρο του 
φυσικού αντικειμένου των έργων, όσο και στην παραγωγή εκπαιδευτικών 
εργαλείων που συμβάλουν στην καλύτερη διαβίωση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, 

όπως ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανέργων, θυμάτων βίας και εμπορίας ανθρώπων, ηλικιωμένων, 
εθνικών μειονοτήτων και πολλών άλλων. Από το 2016 δημιούργησε και είναι υπεύθυνη για το 
πρόγραμμα Live Without Bullying «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό», ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού που υλοποιεί το ΚΜΟΠ με ίδια μέσα. 
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Ο Βασίλης Σκουντής γεννήθηκε το 1963 στον Πειραιά, είναι απόφοιτος της Νομικής 

και εφέτος συμπληρώνει 43 χρόνια στη δημοσιογραφία και στο αθλητικό ρεπορτάζ.  

Έχει εργασθεί σε πληθώρα εφημερίδων, ιστοσελίδων, ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών σταθμών. Διετέλεσε μεταξύ άλλων επικεφαλής των Υπηρεσιών Τύπου 

του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ του 1998, διευθυντής Υπηρεσίας Ολυμπιακής 

Ενημέρωσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα και Υπεύθυνος 

Τύπου της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ. Επίσης υπήρξε ανταποκριτής της εφημερίδας «L’ 

Equipe» και της επίσημης ιστοσελίδας της Ευρωλίγκας. Για την πορεία του στον 

δημοσιογραφικό χώρο έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από πολλούς φορείς, ενώ το 

2013 του απονεμήθηκε το βραβείο του Ιδρύματος Μπότση, δια χειρός του τότε 

Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια. Συνεργάσθηκε στην έκδοση 

εγκυκλοπαιδειών του μπάσκετ και των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ το 2017 εξέδωσε το βιβλίο «ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΠΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ» που είναι αφιερωμένο στο έπος της Εθνικής ομάδας στο Εurobasket 1987. 

 

Ο Javier Deshayes είναι Sport Manager και εργάζεται στη Διεθνή Ομοσπονδία 

Καλαθοσφαίρισης (FIBA) από το 2012.  Στα κύρια καθήκοντά του είναι να επιβλέπει 

την εξέλιξη των  καλαθοσφαιριστών, εντός και εκτός γηπέδου, να υλοποιεί 

δραστηριότητες για τη βελτίωση των δυνατοτήτων των νεαρών αθλητών και να 

τους παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Παράλληλα, είναι αρμόδιος για θέματα 

προστασίας των αθλητών. Διαθέτει MSc στο International Sports Management 

(Northumbria University, Η.Β) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Macquarie 

University, Αυστραλία), ενώ έχει μακρά εμπειρία στη διοίκηση αθλητικών 

οργανισμών. 

 

Η Carine Nkoue είναι Project Specialist στο UEFA Foundation for Children και 

επικεφαλής για τις δράσεις του Ιδρύματος. Διαθέτει 10 χρόνια εμπειρία σε 

προγράμματα που αφορούν στην ενδυνάμωση και βελτίωση της ζωής των 

παιδιών.  Παράλληλα, υπήρξε υπεύθυνη για την υλοποίηση του πρώτου έργου 

του UEFA Foundation για παιδιά στον προσφυγικό καταυλισμό στην Ιορδανία με 

στόχο την οικοδόμηση ανθεκτικότητας. 

 

 



      

 

The content of this invitation 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. 

 

Η Αντιγόνη Αγγελάκη είναι Υπεύθυνη Προγραμμάτων Παιδικής Προστασίας στο 

Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, το οποίο ιδρύθηκε επίσημα τον Νοέμβριο του 

2020. Πριν την ίδρυση του επίσημου Γραφείου του Οργανισμού στη χώρα, η κα. 

Αγγελάκη αποτελούσε μέλος της Ομάδας για την Προσφυγική και 

Μεταναστευτική Ανταπόκριση της UNICEF στην Ελλάδα, από τον Οκτώβριο του 

2017, διευθύνοντας Κόμβους Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας που 

υποστηρίζονται από τον Οργανισμό σε όλη την ελληνική ηπειρωτική χώρα και 

νησιά καθώς και το χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης 

της έμφυλης βίας της UNICEF στην Ελλάδα. Πρώην Επικεφαλής Επιχειρήσεων 

και Προγραμμάτων στη ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση, ασχολείται ενεργά με τον τομέα των 

προσφύγων και των αιτούντων άσυλο από το 2008, ειδικευόμενη στον τομέα 

του σχεδιασμού και διαχείρισης έργων που εστιάζουν στην παροχή κοινοτικής διερμηνείας στον τομέα 

του ασύλου και πρώτη υποδοχή, δικαιώματα ασυνόδευτων ανηλίκων και υπηρεσίες νομικής 

αρωγής.  Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στις Μεταναστευτικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Sussex. 

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ελληνικά. 

 

Ο Ιωάννης Διονυσόπουλος είναι Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και 

Προπονητής στην ομάδα Καλαθοσφαίρισης  στο Ανδρικό τμήμα της Κιβωτού του 

Κόσμου. Διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην φυσική αγωγή, με 

ειδίκευση στην καλαθοσφαίριση. Υπήρξε προπονητής της ομάδας U-16 του 

Ίκαρου Καλλιθέας με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΝΑ, ενώ το 

2019 οδήγησε την ομάδα της Κιβωτού του Κόσμου στην κατάκτηση του 

πρωταθλήματος της Δ’ΕΣΚΑ. Είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, κάτοχος MBA από το 

European International University στο Παρίσι και πιστοποίηση από την National 

Academy of Sports Medicine Certified Personal Trainer. 
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Ο Γιώργος Κουλούρης είναι χειριστής ευρωπαϊκών έργων και Digital Media 

Manager στο ΚΜΟΠ. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία, στη 

συμβουλευτική και στη διαχείριση έργων. Τα έργα του υπάγονται στο τμήμα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΚΜΟΠ και επικεντρώνονται στην καταπολέμηση 

της βίας και του ρατσισμού στον αθλητισμό και στην αντιμετώπιση της 

ρητορικής μίσους, του κακοποιητικού λόγου και των ψευδών ειδήσεων στο 

διαδίκτυο. Αρθρογραφεί συχνά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για θέματα 

αθλητισμού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Μεταξύ 

άλλων έχει δημοσιεύσει άρθρα στο London School of Economics, στο 

Euronews.com, στη Huffingtonpost.gr, στο Protagon.gr, στο SocialEurope.eu, 

στο Medium.com.  Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς ημερίδες ως ομιλητής για την 

αντιμετώπιση του λαϊκισμού στην Ευρώπη και την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά και στην 

πολιτική. Έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, κατέχει μεταπτυχιακό στη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ έχει καταρτισθεί στο Digital Marketing (Ελληνοαμερικανική 

Ένωση) και στο Storytelling for Social Change (University of Michigan).  Ομιλεί άπταιστα Ελληνικά και 

Αγγλικά και έχει βασικές γνώσεις στα Γαλλικά. 

 

Ο Σάββας Χαραλάμπους είναι ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του CARDET, ενώ στο 

παρελθόν έχει διατελέσει Υπεύθυνος του Τμήματος Κοινωνικών Θεμάτων και 

Διαχειριστής Έργων του Κέντρου. Κατέχοντας μακρά εμπειρία σε Οργανώσεις της 

Κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικούς οργανισμούς καθώς και ακαδημαϊκό 

υπόβαθρο στην Πολιτική Επικοινωνία, έχει αποκτήσει εξειδίκευση στη 

διαμόρφωση και υλοποίηση εκστρατειών, δράσεων και προγραμμάτων. Κατά την 

επαγγελματική του πορεία έχει εμπλακεί σε μια πλειάδα πρωτοβουλιών και 

δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, έχει επιτελέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο αρκετών  

οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών ενώ κατά το παρελθόν είχε επίσης 

εργαστεί σε μια διεθνή εταιρεία Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. 
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Η Ana Cardoso είναι κοινωνιολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

οργανισμού CESIS (Centre for Studies for Social Intervention) και συντονίστρια 

προγραμμάτων για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

 

 

 

 

Ο Filippo Corbelli είναι project manager στον οργανισμό CESIE στην Ιταλία. Έχει 

εμπειρία στη διαχείριση έργων στον τομέα του αθλητσμού, της νεολαίας.   
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ΗΜΕΡΙΔΑ  
ACTIVE: Αντιμετωπίζοντας τη βία στον παιδικό 

αθλητισμό 

 

Τρίτη 23.11.2021 
16.00 - 18.30 Δηλώστε συμμετοχή εδώ:  

Απαιτείται  προεγγραφή  

https://bit.ly/3DaBeVl

