
Skills4Sports 

Αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων ΕΕΑΚ (Εκτός Εκπαίδευσης, 
Απασχόλησης και Κατάρτισης), μέσω της καταπολέμησης της έλλειψης 

ικανοτήτων στον αθλητικό τομέα. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το έργο “Skills4Sports” εντάσσεται στον Θεματικό Στόχο A.3 (Προώθηση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και καταπολέμηση της φτώχιας) –Προτεραιότητα Α.3.1 [Ενίσχυση των νέων, 

ιδιαίτερα των ΕΕΑΚ (Εκτός Εκπαίδευσης – Απασχόλησης και Κατάρτισης), και των γυναικών, 

με ικανότητες της αγοράς εργασία] στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης Στρατηγικών Έργων  

του Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου 2014-

2020». 



Σκοπός του έργου Skills4Sports είναι να αυξήσει την απασχολησιμότητα των νέων της 

Μεσογείου, ειδικά αυτών που ανήκουν στην κατηγορία των ΕΕΑΚ (Εκτός Εκπαίδευσης – 

Απασχόλησης και Κατάρτισης), μέσω της δημιουργίας νέων επαγγελματιών για τον αθλητικό 

τομέα (και τον τομέα των e-Sports). Στόχος είναι η μείωση του χάσματος των διαθέσιμων 

ικανοτήτων/δεξιοτήτων με αυτές που απαιτεί η απασχόληση στον αθλητικό τομέα.  

Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης των νέων σε «νέα» επαγγέλματα που έχουν 

ιδιαίτερη ζήτηση στον αθλητικό τομέα, όπως η διαχείριση αθλητικών διοργανώσεων, η 

διαχείριση και υποδοχή κοινού, οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, το αθλητικό μάνατζμεντ και τα 

παραϊατρικά επαγγέλματα (πχ. φυσιοθεραπευτές).  Επίσης το έργο θα δημιουργήσει ένα 

δίκτυο υποστήριξης εύρεσης εργασίας στον αθλητικό τομέα, με την συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων και παραγόντων της αντίστοιχης αγοράς (πχ. αθλητικά σωματεία, 

κέντρα ευρέσεως εργασίας, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αναπτυξιακές εταιρείες κτλ).  

Το έργο απαντά στην κοινή πρόκληση της υποαπασχολησιμότητας στην περιοχή της 

Μεσογείου, ιδιαίτερα στους νέους, καθώς έχουν διπλάσιες πιθανότητες να μην έχουν 

εργασίας σε σχέση με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (Global Employment Trends for Youth, 

2017, ILO). Ταυτόχρονα, σημαντικοί τομείς της οικονομίας, όπως ο ευρύτερος αθλητικός 

τομέας, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην ανεύρεση εργαζομένων με τις 

κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες, παρότι απασχολούν ήδη μεγάλο αριθμό νεών (4 

στους 10 εργαζόμενους στον τομέα είναι μεταξύ 15-29), και με αυξητικούς ρυθμούς (+19% 

Ελλάδα, +13% Πορτογαλία, +12% Μάλτα κτλ). 

Το έργο Skills4Sports εστιάζει στην ανάπτυξη των νέων άνω των 18, από την περιοχή της 

Μεσογείου, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ανήκουν στην 

κατηγορία ΕΕΑΚ. Το έργο, χρησιμοποιώντας ως οδηγό τις ανάγκες του δημοφιλούς τομέα 

του ποδοσφαίρου, θα αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία και θα προχωρήσει στις κατάλληλες 

δράσεις για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων. Ενδεικτικά το έργο θα 

δημιουργήσει νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε αντικείμενα με αναγνωρισμένη έλλειψη 

προσφοράς αλλά ταυτόχρονη αυξημένη ζήτηση από τον αθλητικό τομέα. Γνωστικά 

αντικείμενα όπως το αθλητικό μάνατζμεντ, η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, 

ανάπτυξη και διαχείριση πωλήσεων κτλ. έχουν σημαντική ζήτηση και προσφέρουν ευκαιρίες 

εργασίας σε πολλαπλούς τομείς.  

 

Το έργο Skills4Sports θα αξιοποιήσει μία μεγάλη γκάμα από υπάρχουσες μεθοδολογίες και 

προσεγγίσεις για την δημιουργία τόσο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων όσο και για την 

σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας. Αντίστοιχα θα αξιοποιηθούν εργαλεία και 

μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως το “7 Step Model – 



Lifelong Learning Strategy for Sports”1, το “EU Skills Profile Tool for Third Country 

Nationals”, το “EUROPASS”, το “Youthpass” και το “EURES Skills passport”.  

 

Τέλος το έργο Skills4Sports, προτείνει ένα διασυνοριακό θεσμικό πλαίσιο, για την ανάπτυξη 

των ικανοτήτων αυτών που αναζητά ο αθλητικός τομέας και μπορούν να συνεισφέρουν στην 

μείωση της ανεργίας στην Μεσόγειο.   

 

Οι Βασικές Εκροές του έργου είναι: 

o 1 Στρατηγική Συμμαχία «Skills4Sports» 

o 9 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα 

o 3 ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης 

o 2 Διασυνοριακά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια για τα ενδιαφερόμενα μέρη 

o 240 Ημέρες Εκπαίδευσης για 1.200 τελικούς δικαιούχους 

 

Το έργο διαιρείται σε πέντε Πακέτα Εργασίας (ΠΕ): 

ΠΕ 1 «Διοίκηση» 

ΠΕ2 «Επικοινωνία» 

ΠΕ3 «Έρευνα και Ανάπτυξη Εργαλείων» 

ΠΕ4 «Ανάπτυξη Ικανοτήτων» 

ΠΕ5 «Στρατηγική Συμμαχία Skills4Sports» 

Η TREK Development είναι εμπνευστής και εταίρος του έργου, και Συντονιστής για τα ΠΕ3 

και ΠΕ4. 

Επικεφαλής του έργου είναι η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., ενώ στο διακρατικό εταιρικό σχήμα 

συμμετέχουν, πέραν από την TREK Development,  οι παρακάτω φορείς: 

 Malta Football Association (Μάλτα),  

 International Cooperation South South (Ιταλία),  

 Catalan Association Cluster of Sports Industry (Ισπανία),  

 Salfit Development Association (Παλαιστίνη),  

 Sports for Life (Παλαιστίνη ),  

 Rene Moawad Foundation (Λίβανος) 

 

 

                                                           
1 A tool developed by the European Observatoire of Sport and Employment and exploited by the 
VSport+ project. 


