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Λογοδοσία και διαφάνεια Εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

είσαγωγη

Το έργο #GoodGovernanceSport στοχεύει να βρει τον τρό-
πο ανάλυσης, συλλογής και προώθησης πρακτικών για την 
καλή προβολή των αποφάσεων που λαμβάνονται, και την 
διαφάνεια της δημόσιας χρηματοδότησης σε αθλητικούς 
οργανισμούς.

Οι ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αθλητικές ομο-
σπονδίες και οργανισμοί και η διοίκηση του αθλητισμού σε 
όλα τα επίπεδα πρέπει να εφαρμόσουν τις αναγκαίες με-
ταρρυθμίσεις, όπως έχουν ήδη ξεκινήσει από πολλούς ευ-
ρωπαϊκούς αθλητικούς οργανισμούς με την υπογραφή της 
δήλωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση (υποβλήθηκε στις 
Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο του 2016 και υπογράφηκε από 
το πρόγραμμα συντονιστής - BSDA στη Μάλτα τον Μάρτιο 
του 2017). Δεδομένου ότι οι φορείς του αθλητισμού έχουν 
προσκληθεί να δεσμευθούν για την προώθηση ή την εφαρ-
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μογή των βασικών αρχών της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό: ακεραιότητα, διαφάνεια, 
λογοδοσία, δημοκρατία και ένταξη, αυτό είναι μόνο η αρχή μιας διαδικασίας που πρέπει να 
περπατήσουμε στην παρούσα πραγματικότητα για να καταστήσει τον αθλητισμό συμβατό στον 
δυναμικό κόσμο.

Μέχρι σήμερα, καταβάλλονται προσπάθειες σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη θέσπιση 
προτύπων διακυβέρνησης στον αθλητικό τομέα, συγκεκριμένα γύρω από τις αρχές της δημοκρατί-
ας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας στη λήψη αποφάσεων και της συμμετοχής στην εκπροσώπηση 
των ενδιαφερόμενων μερών. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία των δομών του αθλητισμού 
σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, η ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της οργάνωσης του αθλητισμού στην 
Ευρώπη. Η κατάλληλη προσέγγιση θα πρέπει να είναι η παροχή προστιθέμενης αξίας στην εργασία 
σε εθνικό επίπεδο με τη συλλογή και ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την παροχή πρακτικών συμ-
βουλών που θα συμβάλλουν στην αύξηση των προτύπων χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα ξεκινήσουν και θα υλοποιηθούν διάφορες δραστη-
ριότητες για την υποστήριξη της εφαρμογής των βασικών αρχών της χρηστής διακυβέρνησης 
στον αθλητισμό - ακεραιότητα, υπευθυνότητα, διαφάνεια, δημοκρατία, συμμετοχή και κοινωνι-
κή ενσωμάτωση σε αθλητικούς οργανισμούς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Ένα από τα βιώσιμα αποτελέσματα του έργου #GoodGovernanceSport είναι το παρόν 
εγχειρίδιο λογοδοσίας και διαφάνειας για τους αθλητικούς οργανισμούς. Το εγχειρίδιο περιλαμ-
βάνει συμβουλές και τεχνάσματα σχετικά με τον τρόπο βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας ενός 
αθλητικού οργανισμού, τον τρόπο προβολής των δαπανών του δημόσιου χρήματος και τον τρό-
πο αύξησης της διαφάνειας και της υπευθυνότητας των αθλητικών οργανισμών σε διαφορετικά 
επίπεδα. Το εγχειρίδιο αυτό επισημάνει επίσης κάποιες καλές πρακτικές της «τέλειας» ιστοσελί-
δας και κάποιες ιδέες για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διοίκηση αθλητικών οργανισμών. 
Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επιπλέον συμβουλές για το πώς να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδια-
φερόμενοι γνωρίζουν τη διαδικασία λογοδοσίας και πώς η διαφάνεια μπορεί να συμβάλει στην 
ανάπτυξη του οργανισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η διεύρυνση των επαφών χορηγίας 
και μεγαλύτερη δημόσια στήριξη σε οργανισμούς με καθαρό και διαφανή δημόσιο πρόσωπο.. 

Χρησιμοποιηθείσα μεθοδολογία:

•	 Ανάλυση καλών πρακτικών.

•	 Σύγκριση ιστοσελίδων άλλων τομεων και προσέλκυση καλών πρακτικών στον τομέα 
του αθλητισμού, υπογραμμίζοντας την πιθανή δυνατότητα μεταφοράς τους 

•	 Μεθοδολογία για τη βελτίωση ιστοσελίδων και τι πρέπει να παρουσιάζει η ιστοσελί-
δα μας για τον οργανισμό.

•	 Συμβουλές και κόλπα για να δείξει τι έχει εργαστεί σε άλλους οργανισμούς και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί και σε αθλητικούς οργανισμούς. 

Αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη προσφυγή στη διαχείριση των αθλη-
τικών οργανισμών και επισημαίνει τα κοινά λάθη, τις ανάγκες της κοινωνίας σε τέτοιου είδους 
ιστοσελίδες, τις δυνατότητες βελτίωσης.
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Αντίκτυπος: Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο για τους διαχειριστές 
του αθλητισμού και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα, καθώς και για τη 
διοίκηση του αθλητισμού. Η έκδοση προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση και παρέχει ιδέες και χρήσιμες 
πληροφορίες για όλους τους ενδιαφερόμενους στον τομέα. 

Μεταφορά: Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο για τους διαχειριστές 
του αθλητισμού και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα, καθώς και για τη 
διοίκηση του αθλητισμού. Η έκδοση προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση και παρέχει ιδέες και χρήσιμες 
πληροφορίες για όλους τους ενδιαφερόμενους στον τομέα. 



οροΛογία



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport
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ΧΡΉΣΤΉ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉ: Η καλή διαχείριση των διαδικα-
σιών λήψης / εκτέλεσης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα των 
οργανισμών, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της λο-
γοδοσίας, του κράτους δικαίου, της ισότητας, της συμμετο-
χής, της αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας. 
Η διακυβέρνηση είναι „η διαδικασία λήψης αποφάσεων και 
η διαδικασία με την οποία οι αποφάσεις εφαρμόζονται (ή 
δεν εφαρμόζονται)“. Ο όρος διακυβέρνηση μπορεί να εφαρ-
μοστεί στην εταιρική, διεθνή, εθνική, τοπική διακυβέρνηση 
ή στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ άλλων τομέων της κοινωνί-
ας. Η έννοια της „χρηστής διακυβέρνησης“ συχνά εμφανί-
ζεται ως πρότυπο για τη σύγκριση αναποτελεσματικών οι-
κονομιών ή πολιτικών φορέων με βιώσιμες οικονομίες και 
πολιτικούς φορείς. 
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Η ιδέα επικεντρώνεται στην ευθύνη των κυβερνήσεων και των κυβερνητικών οργάνων 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαζών σε αντίθεση με τις επιλεγμένες ομάδες στην κοινω-
νία. Επειδή οι χώρες που χαρακτηρίζονται συχνά ως «πιο επιτυχημένες» είναι τα δυτικά φιλελεύ-
θερα δημοκρατικά κράτη, συγκεντρωμένα στην Ευρώπη και την Αμερική, τα πρότυπα χρηστής 
διακυβέρνησης συχνά μετράνε και άλλους κρατικούς θεσμούς εναντίον αυτών των κρατών. Οι 
οργανισμοί βοήθειας και οι αρχές των ανεπτυγμένων χωρών συχνά θα εστιάσουν την έννοια της 
«χρηστής διακυβέρνησης» σε ένα σύνολο απαιτήσεων που είναι σύμφωνες με το πρόγραμμα 
της οργάνωσης, καθιστώντας την «χρηστή διακυβέρνηση» να συνεπάγονται πολλά διαφορετικά 
πράγματα σε πολλά διαφορετικά πλαίσια.

ΛΌΓΌΔΌΣΙΑ: Μια κατάσταση στην οποία κάποιος είναι υπεύθυνος για τα πράγματα που συμ-
βαίνουν και μπορεί να τους δώσει έναν ικανοποιητικό λόγο. Η λογοδοσία είναι μια διαδικασία 
ελέγχου της διαχείρισης σε οργανισμούς, στις οποίες δίδονται απαντήσεις για τις ενέργειες ενός 
ατόμου. Αυτές οι απαντήσεις μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Ανάλογα με την απάντηση, 
το άτομο μπορεί να χρειαστεί να διορθώσει το σφάλμα του / της. Με άλλα λόγια, η λογοδοσία 
αναφέρεται στην ατομική ευθύνη για το έργο που επιτελείται και στην απάντηση προς τους 
συνομηλίκους και τους ανώτερους για την απόδοση. Ως πτυχή της διακυβέρνησης, η λογοδοσία 
κατέχει κεντρική θέση στις συζητήσεις σχετικά με τα προβλήματα στον δημόσιο, μη κερδοσκοπι-
κό και εταιρικό τομέα. Στους ηγετικούς ρόλους, η λογοδοσία είναι η αναγνώριση και η ανάληψη 
ευθύνης για δράσεις, προϊόντα, αποφάσεις και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης, 
της διακυβέρνησης και της εφαρμογής στο πλαίσιο του ρόλου ή της θέσης των εργαζομένων. 
Η λογοδοσία περιλαμβάνει επίσης την υποχρέωση αναφοράς, εξήγησης και απάντησης για τις 
επακόλουθες συνέπειες. Καθώς οι ηγέτες συχνά λαμβάνουν αποφάσεις με εκτεταμένες συνέπει-
ες, η λογοδοσία περιλαμβάνει ηθικό στοιχείο.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Η διαφάνεια, σε επιχειρηματικό ή διαχειριστικό πλαίσιο, είναι ειλικρίνεια 
και ανοιχτό πνεύμα. Η διαφάνεια και η λογοδοσία θεωρούνται γενικά οι δύο κύριοι πυλώνες της 
χρηστής διακυβέρνησης. Η επίπτωση της διαφάνειας είναι ότι όλες οι ενέργειες μιας οργάνωσης 
πρέπει να είναι αρκετά σχολαστικές ώστε να διεξάγουν δημόσιο έλεγχο. Όλο και περισσότερο, 
η φύση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και άλλων επικοινωνιών σημαίνει ότι ακόμη και οι 
δράσεις που προορίζονται να μυστικοποιήσουν μπορούν να γίνουν ευαισθητοποιημένες στο 
κοινό, παρά τις βέλτιστες προσπάθειες της οργάνωσης να τους κρατήσει κρυμμένους. Γενικά, 
η διαφάνεια είναι η ποιότητα της εύκολης προβολής. Η δευτερογενής έννοια αναφέρεται στην 
πλήρη προβλεψιμότητα, όπως για παράδειγμα σε ένα διαφανές σύστημα ή πρόγραμμα, το 
αποτέλεσμα είναι πλήρως προβλέψιμη γνωρίζοντας τα αρχικά δεδομένα.

ΑΚΕΡΑΙΌΤΉΤΑ: Η ακεραιότητα είναι η ποιότητα του να είσαι ειλικρινής και να έχεις 
ισχυρές ηθικές αρχές ή ηθική ακεραιότητα. Είναι μια προσωπική επιλογή να κρατάς τον εαυτό του 
σε σταθερά πρότυπα. Στην ηθική, η ακεραιότητα θεωρείται ως η ειλικρίνεια και η ειλικρίνεια ή η 
ακρίβεια των πράξεων κάποιου. Η ακεραιότητα μπορεί να σταθεί σε αντίθεση με την υποκρισία, 
στο ότι η κρίση με τα πρότυπα της ακεραιότητας συνεπάγεται ότι η εσωτερική συνοχή είναι αρετή 
και προτείνει ότι τα κόμματα που κρατούν μέσα σε εαυτές προφανώς αντικρουόμενες αξίες θα 
πρέπει να αντιληφθούν την ασυμφωνία ή να αλλάξουν τις πεποιθήσεις τους. Η ακεραιότητα 
λέξεων εξελίχθηκε από το λατινικό επίθετο „ακέραιος“, δηλαδή ολόκληρο ή πλήρες. Σε αυτό το 
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πλαίσιο, η ακεραιότητα είναι η εσωτερική αίσθηση της ολότητας που προέρχεται από ιδιότητες 
όπως η ειλικρίνεια και η συνέπεια του χαρακτήρα. Ως τέτοιο, μπορεί κανείς να κρίνει ότι οι άλλοι 
«έχουν ακεραιότητα» στο βαθμό που ενεργούν σύμφωνα με τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις 
αρχές που ισχυρίζονται ότι κατέχουν. 

ΑΚΌΛΌΥΘΕΙ ΤΌ ΚΡΑΤΌΣ ΔΙΚΑΙΌΥ: Το κράτος δικαίου είναι ένας διφορούμενος όρος 
που μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικά πλαίσια. Σε ένα πλαίσιο ο όρος 
σημαίνει κανόνας σύμφωνα με το νόμο. Κανείς δεν μπορεί να διατάξει την κυβέρνηση να κατα-
βάλει αστικές αποζημιώσεις ή να υποστεί ποινική δίωξη, εκτός από την αυστηρή τήρηση των 
σαφώς καθορισμένων και σαφώς καθορισμένων νόμων και διαδικασιών. Σε ένα δεύτερο πλαίσιο 
ο όρος σημαίνει κανόνας σύμφωνα με το νόμο. Κανένας κλάδος κυβέρνησης δεν είναι πάνω 
από το νόμο και κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να ενεργεί αυθαίρετα ή μονομερώς 
εκτός του νόμου. Σε ένα τρίτο πλαίσιο ο όρος σημαίνει κανόνας σύμφωνα με υψηλότερο νόμο. 
Κανένας γραπτός νόμος δεν μπορεί να επιβληθεί από την κυβέρνηση αν δεν συμμορφώνεται 
με ορισμένες άγραφες, καθολικές αρχές της δικαιοσύνης, της ηθικής και της δικαιοσύνης που 
ξεπερνούν τα ανθρώπινα νομικά συστήματα. 

ΣΥΜΜΕΤΌΧΙΚΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ: είναι η πρακτική της ενδυνάμωσης των μελών μιας ομά-
δας, όπως οι υπάλληλοι μιας εταιρείας ή οι πολίτες μιας κοινότητας, να συμμετέχουν σε οργα-
νωτική λήψη αποφάσεων. Χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση σε σχέση με τις παραδοσιακές 
δομές κάθετης διαχείρισης, η οποία έχει αποδειχθεί λιγότερο αποτελεσματική καθώς οι συμ-
μετέχοντες ενδιαφέρονται όλο και λιγότερο για τις προσδοκίες του ηγέτη τους λόγω έλλειψης 
αναγνώρισης της προσπάθειας ή της γνώμης του συμμετέχοντα.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΌΡΙΚΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ: Η συμπεριλαμβανόμενη διαχείριση είναι ένα πρότυπο 
πρακτικών από δημόσιους διευθυντές που διευκολύνει τη συμπερίληψη δημοσίων υπαλλήλων, 
εμπειρογνωμόνων, πολιτών και πολιτικών σε μια συνεργατική αντιμετώπιση δημόσιων προβλη-
μάτων ή προβλημάτων δημόσιου συμφέροντος.

ΑΝΌΙΚΤΉ ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑ: Η ανοιχτή επικοινωνία συμβαίνει όταν όλα τα μέρη είναι σε 
θέση να εκφράσουν ιδέες μεταξύ τους, όπως σε μια συζήτηση ή συζήτηση. Στις επιχειρήσεις 
και στους οργανισμούς, η ανοιχτή επικοινωνία είναι η δυνατότητα οποιονδήποτε, με ισότιμους 
όρους και με διαφανή σχέση, να έχει πρόσβαση και να μοιράζεται τους πόρους επικοινωνίας σε 
ένα επίπεδο για να παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε ένα άλλο επίπεδο στην αρχιτε-
κτονική του δομημένου συστήματος επικοινωνιών. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της 
ανοιχτής ανακοίνωσης είναι να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το πού πηγαίνει ο οργα-
νισμός. Όταν οι εργαζόμενοι ή οι εθελοντές γνωρίζουν τις αξίες και τα οράματα της ανώτερης 
διοίκησης σε έναν οργανισμό, είναι σαφέστεροι για το πώς ταιριάζουν οι θέσεις εργασίας τους 
με τη συνολική δομή και το μέλλον του οργανισμού. Η ανοιχτή επικοινωνία μπορεί να λάβει τη 
μορφή μιας σύνοψης των οργανωτικών στόχων και πολιτικών από τη διοίκηση ανώτερου επιπέ-
δου στους εργαζόμενους, για παράδειγμα. Μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή ενός εγχειριδίου 
που θα επικοινωνεί τους στόχους και τις πολιτικές και θα τις μεταφράζει στις καθημερινές διαδι-
κασίες εργασίας των εργαζομένων. 



#GoodGovernanceSport

15

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Μια ποιότητα που οι άνθρωποι πραγματικά εκτιμούν, επειδή είναι τόσο δύ-
σκολο να βρεθεί. Η αριστεία είναι η ποιότητα της υπεροχής, του να είσαι πραγματικά ο καλύτε-
ρος σε κάτι. Η καριέρα του μπάσκετ του Michael Jordan ήταν γεμάτη αριστεία. Αγαπάμε τον Πι-
κάσο και τον Σαίξπηρ για την αριστεία τους. Όταν βλέπετε την αριστεία, θα πρέπει να εκτιμήσετε 
το έργο που πήγε σε αυτό. Τόσοι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο υπολείπονται της αριστοκρατίας..

Ό ΠΡΌΣΑΝΑΤΌΛΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: αναφέρεται σε μια αξιολόγηση που 
βασίζεται στο προϊόν και όχι στη διαδικασία. Οποιαδήποτε προσπάθεια κατά την οποία το αποτέ-
λεσμα είναι πιο σημαντικό από τη δράση που έχει αναληφθεί για την επίτευξη αυτού του αποτε-
λέσματος είναι ένα κατάλληλο πλαίσιο για φαινόμενα με γνώμονα τα αποτελέσματα.

ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ: Μια συστηματική διαδικασία για την προβολή ενός 
επιθυμητού μέλλοντος και η μετάφραση αυτού του οράματος σε γενικά καθορισμένους στόχους 
ή στόχους και μια σειρά βημάτων για την επίτευξή τους.

ΌΡΑΜΑ: Η πράξη ή η δύναμη της αίσθησης με τα μάτια. Η πράξη ή η δύναμη της πρό-
βλεψης αυτού που θα ή μπορεί να γίνει: προφητικό όραμα, το όραμα ενός επιχειρηματία. μια 
εμπειρία στην οποία μια προσωπικότητα, πράγμα ή γεγονός εμφανίζεται ζωηρά ή αξιόπιστα 
στο μυαλό, αν και όχι στην πραγματικότητα, συχνά κάτω από την επιρροή ενός θεϊκού ή άλλου 
οργανισμού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΠΌΙΌΤΉΤΑΣ: Μια πράξη επιτήρησης όλων των δραστηριοτήτων και των 
καθηκόντων που απαιτούνται για τη διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου αριστείας. Αυτό περι-
λαμβάνει τον καθορισμό πολιτικής για την ποιότητα, τη δημιουργία και την εφαρμογή ποιοτικού 
σχεδιασμού και διασφάλισης, τον έλεγχο της ποιότητας και τη βελτίωση της ποιότητας.

ΚΙΝΉΤΡΑ: Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η στελέχωση ακολουθούνται από τα πιο 
διαπροσωπικά στοιχεία της διοίκησης: καθοδήγηση, παρακολούθηση και κινητοποίηση του 
προσωπικού. Σε αυτό το σημείο, τα διευθυντικά στελέχη αντιμετωπίζουν το δύσκολο έργο της 
αξιολόγησης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, της ανάθεσης σχετικών καθηκόντων, της παρα-
κολούθησης της προόδου και της παροχής κινήτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας. Οι 
διευθυντές πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών κάθε υπαλ-
λήλου, καθώς και τις φιλοδοξίες και τα κίνητρα, να διεξάγουν κατάλληλα αυτά τα καθήκοντα. 
Ως αποτέλεσμα, η κατανόηση των θεωριών κινήτρων βρίσκεται στην καρδιά της αποτελεσμα-
τικής διαχείρισης των εργαζομένων. Συνδυάζοντας αποτελεσματικά αυτή την κατανόηση των 
κινήτρων με τις προσδοκίες και τις ευθύνες της διαχείρισης των εργαζομένων, οι διευθυντές 
αξιοποιούν αποτελεσματικά το ανθρώπινο κεφάλαιο για να επιτύχουν υψηλά επίπεδα αποτελε-
σματικότητας και ικανοποίηση των εργαζομένων.



#GoodGovernanceSport 
ερεύνα  
εμΠείρογνωμονων –  
ηΛεκτρονίκη  
Παρούσία  
αθΛητίκων  
οργανίσμων 
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Το έργο #GoodGovernanceSport περιλαμβάνει αρκετά βιώ-
σιμα αποτελέσματα του έργου και το πρώτο έχει αποτελέσει 
έκθεση έρευνας για τη χρηστή διακυβέρνηση στον εν λόγω 
τομέα. Η έκθεση της έρευνας αποτελείται από διαφορετικά 
στάδια ανάλυσης του δημόσιου προσώπου των αθλητικών 
οργανισμών, ιδίως των δημόσιων ιστοτόπων τους - ο ευκο-
λότερος τρόπος για τους πολίτες να ανακαλύψουν ποιες εί-
ναι οι δραστηριότητές τους. Η έκθεση βασίζεται σε μια έρευ-
να με συγκεκριμένες πληροφορίες που οι ενδιαφερόμενοι 
παράγοντες του αθλητισμού έχουν κατορθώσει να παρά-
σχουν σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό 
στους δικούς τους οργανισμούς και μια ανεξάρτητη έρευνα 
εμπειρογνωμόνων ομάδων έργων στις ιστοσελίδες τουλά-
χιστον 14 ευρωπαϊκών αθλητικών οργανισμών και τουλάχι-
στον 2 Εθνικοί αθλητικοί οργανισμοί ανά χώρα εταίρο - 14 
συνολικά, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
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•	 Ιστοσελίδα αγγλικής γλώσσας για τους ευρωπαϊκούς αθλητικούς οργανισμούς και 
ιστοσελίδα εθνικής γλώσσας / αγγλικής γλώσσας για τον εθνικό αθλητικό οργανισμό.

•	 Διαθέσιμες πληροφορίες επικοινωνίας και ένδειξη κοινωνικών μέσων.

•	 Στρατηγικός στόχος του οργανισμού - όραμα και στρατηγική, στόχοι, ορόσημα, αξίες.

•	 Κατάλογος των μελών της οργάνωσης (αθλητικοί σύλλογοι, αθλητικοί σύλλογοι).

•	 Ασφάλεια και ασφάλεια, ένταξη, πολιτική κατά των διακρίσεων του οργανισμού που 
είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.

•	 Καταστατικό ή άλλου είδους διαθεσιμότητα εγγράφου ίδρυσης.

•	 Διαύλακες επικοινωνίας αποφάσεων διαχείρισης, σχετικότητα και περίοδος ενημέ-
ρωσης.

•	 Κατάλογος των μελών του διοικητικού συμβουλίου / διοικητικών συμβουλίων που 
είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο (από εδώ ονομάζεται «διοίκηση»).

•	 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μέλη διαχείρισης που είναι διαθέσιμα στο δια-
δίκτυο. (Συνοπτικές βιογραφικές πληροφορίες για κάθε μέλος της διοίκησης, εκπαι-
δευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, πεδίο αρμοδιοτήτων, συμμετοχή σε άλλους 
οργανισμούς, φωτογραφία).

•	 Άλλα οργανωτικά όργανα του οργανισμού - συμβουλευτικό συμβούλιο, διοικητικό 
συμβούλιο, εποπτικό όργανο.

•	 Διαδικασία αλλαγής διαχείρισης της οργάνωσης και των εντολών.

•	 Διαθεσιμότητα των οικονομικών εκθέσεων και περιεχόμενο (εάν υπάρχει), υποχρέ-
ωση νόμου για δημοσιοποίηση οικονομικών εκθέσεων (βάσει της χώρας εγγραφής).

Το πλαίσιο έρευνας και αξιολόγησης σχετικά με το επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας 
που διατίθεται στις δημόσιες ιστοσελίδες των οργανισμών που αποφάσισε να αναλύσει η κοινο-
πραξία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχει επίσης αποφασιστεί από τα μέλη της κοινοπραξίας 
κατά την εναρκτήρια σύνοδο (Σόφια, Μάρτιος 2017). Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνά-
ντησης, οι εταίροι αποφάσισαν επίσης το συγκεκριμένο Πλέγμα Αξιολόγησης να περιγράφει ένα 
σύνολο παραμέτρων για την αξιολόγηση και την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται 
από κάθε εταίρο στην έρευνα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί που έχουν αναλυθεί έχουν επιλεγεί από την κοινοπρα-
ξία κατά τη διάρκεια της πρώτης διακρατικής συνάντησης του έργου #GoodGovernance (Σόφια, 
Μάρτιος 2018) και τα κριτήρια επιλογής ήταν: η δημόσια προτίμηση σε αυτόν τον αθλητισμό στις 
χώρες εταίρους, η δημόσια προσοχή στην τον αθλητικό οργανισμό, τη δημόσια χρηματοδότηση 
και την ακεραιότητα του αθλητικού τομέα. 

Όλοι οι επιλεγμένοι οργανισμοί έχουν έλθει σε επαφή μέσω επίσημου ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένης επιστολής που εξηγεί τα στοιχεία του έργου και τα στά-
δια της έρευνας και είχαν τη δυνατότητα να αρνηθούν την έρευνα της ιστοσελίδας τους. Έχουμε 
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λάβει μόνο θετική ανατροφοδότηση και καμία άρνηση για ανάλυση δεν έχει ληφθεί ούτε από 
εθνικό ή ευρωπαϊκό αθλητικό οργανισμό που έλαβε τις πληροφορίες. Ορισμένες από τους ορ-
γανισμούς εξέφρασαν ακόμη τη διαθεσιμότητά τους να συμβάλλουν στις δραστηριότητες του 
έργου και υποστήριξαν την υλοποίηση του έργου.

Βάσει των αποτελεσμάτων των τριών σταδίων της έρευνας, δημιουργήθηκε μια έκθεση 
έρευνας που περιλαμβάνει αναλυτικά και συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ των ευρωπαϊκών 
αθλητικών οργανισμών από τη μια πλευρά και από την άλλη - μια συγκριτική ανάλυση των απο-
τελεσμάτων μεταξύ των εθνικών αθλητικών οργανισμών χώρες εταίρους. Η έκθεση αποτελεί τη 
βάση για την πορεία αυτοδιδασκαλίας που θα δημιουργηθεί για την αυτο-ανάπτυξη των ηγετών 
και των διαχειριστών του αθλητισμού στην Ευρώπη στο πλαίσιο του τρέχοντος έργου. Η έρευνα, 
η οποία υλοποιήθηκε από την ομάδα έργου #GoodGovernanceSport, υπογράμμισε ορισμένες 
πτυχές των εφαρμοζόμενων συστάσεων χρηστής διακυβέρνησης για τη διαφάνεια στη διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων και τις οικονομικές πτυχές της διαχείρισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο σε 28 εθνικούς και 28 ευρωπαϊκούς αθλητικούς οργανισμούς.

Διαφορετικά στοιχεία έχουν αποκαλυφθεί στα ακόλουθα μέρη της τρέχουσας έρευνας, όπως:

•	 Σχεδόν το 80% των αθλητικών οργανισμών που αναλύθηκαν μπορούν να θεωρηθούν 
«φιλικές προς τα κοινωνικά μέσα επικοινωνίας» και έχουν δείξει σαφή σύνδεση μετα-
ξύ των ιστοτόπων τους και των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν 
για την επικοινωνία των μηνυμάτων τους και των ενημερώσεών τους.

•	 Το 44,6% των αθλητικών δομών που έχουν αναλυθεί έχουν δημοσιεύσει τα στρατη-
γικά τους έγγραφα όπως το όραμα, τη στρατηγική, τους στόχους και τα ορόσημα στις 
ιστοσελίδες τους.

•	 Το 62,5% των αθλητικών οργανισμών που έχουν αναλυθεί δεν έχουν δημοσιεύσει 
τις αξίες της οργάνωσής τους στην ιστοσελίδα τους. Σε εθνικό επίπεδο, μόνο το 25% 
των οργανισμών εξασφάλισε ότι τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

•	 Το 76,8% των ιστότοπων που αναλύθηκαν περιλαμβάνει τον κατάλογο των μελών του 
οργανισμού για δημόσια αναθεώρηση.

•	 Μόνο το 48,2% του οργανισμού που αναλύθηκε είχε ίχνη ασφάλειας και προστασίας, 
πολιτικές ένταξης και καταπολέμησης των διακρίσεων στις ιστοσελίδες τους και πε-
ρισσότεροι από τους μισούς ιστοτόπους που αναλύθηκαν δεν περιέχουν πληροφορί-
ες σχετικά με τέτοιες πολιτικές.

•	 Το 71,4% όλων των οργανισμών που έχουν αναλυθεί δημοσίευσε στις ιστοσελίδες 
τους το Καταστατικό τους ή άλλο βασικό έγγραφο που ρυθμίζει τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργεί ο οργανισμός ως δείκτης διαφάνειας και ανοικτής κυβέρνησης.

•	 Το ξεχωριστό τμήμα ειδήσεων για τη δημοσίευση αποφάσεων και ειδήσεων σχετικά 
με τη διοίκηση του οργανισμού είναι διαθέσιμο στο 50% των οργανισμών που ανα-
λύθηκαν και λείπει από τις ιστοσελίδες ενός άλλου 50% των δομών του αθλητισμού 
που έχουν αναλυθεί.
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•	 Το 57,1% των οργανισμών δεν έχει δημοσιεύσει καθόλου αποφάσεις των διοικητικών 
συμβουλίων στις δημόσιες πύλες τους και αυτές οι πληροφορίες είναι δύσκολα προ-
σβάσιμες τόσο από τους ερευνητές του έργου όσο και από το ευρύ κοινό που μπορεί 
να ενδιαφέρονται να δουν πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη οργάνωση. Το 42,9% όλων 
των οργανισμών που έχουν αναλυθεί έχουν δημοσιεύσει σχετικές πληροφορίες και 
είναι διαθέσιμες με δυνατότητα παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του χρόνου.

•	 Οι πληροφορίες ενημερώνονται τουλάχιστον ανά εξάμηνο μόνο κατά 37,5% από 
όλους τους οργανισμούς που έχουν αναλυθεί, ενώ το 62,5% των δομών του αθλητι-
σμού που έχουν αναλυθεί ανανεώνουν τους ιστοτόπους τους λιγότερο τακτικά ή δεν 
ενημερώνουν καθόλου τον ιστότοπο.

•	 Σχεδόν το 70% των αθλητικών οργανισμών που έχουν αναλυθεί δεν έχουν δημοσι-
εύσει κανένα έγγραφο από τις συνεδριάσεις διοίκησης - πρακτικά ή συμπεράσματα.

•	 Το 83,9% των συνολικών αθλητικών οργανισμών που αναλύθηκαν δημοσίευσε κατά-
λογο των διοικητικών συμβουλίων τους.

•	 Τα στοιχεία για το βιογραφικό υπόβαθρο των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
είναι διαθέσιμα στο 33,9% των ιστοτόπων που αναλύθηκαν και λείπουν από το 66,1% 
των πυλών.

•	 Εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου έως 
ότου η σημερινή θέση τους στον αναλυτικό αθλητικό οργανισμό είναι διαθέσιμη 
μόνο σε 13 από αυτούς που σχηματίζουν 23,2% και λείπουν σε 43 οργανισμούς, το 
76,8% όλων των αθλητικών ομοσπονδιών που έχουν αναλυθεί.

•	 Μόνο 9 οργανισμοί (16,1%) εξέτασαν τη δημοσίευση του πεδίου αρμοδιοτήτων της 
διοίκησής τους και το 83,9% δεν περιλαμβάνει τέτοια διαίρεση στις ιστοσελίδες τους.

•	 Μόνο 8 οργανισμοί είχαν δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή / λει-
τουργίες που κατείχαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε άλλα θεσμικά όργανα, 
αποτελώντας το 14,3% όλων των οργανισμών που αναλύθηκαν και σε 48 από τις δο-
μές που αναλύθηκαν, αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες και αντιπροσωπεύ-
ουν το 85,7% λείπουν δεδομένα σχετικά με αυτόν τον δείκτη.

•	 Σχεδόν το 70% των αθλητικών οργανισμών που έχουν αναλυθεί έχουν αναπτύξει φο-
ρείς υποστήριξης / ελέγχου και πληροφορίες για τις δομές αυτές και οι δραστηριότη-
τές τους είναι διαθέσιμες στις δημόσιες πύλες.

•	 Το 64,3% των οργανισμών που έχουν αναλυθεί δεν έχουν δημοσιεύσει πληροφορίες 
σχετικά με τη διαδικασία και την εντολή αλλαγής της διοίκησης.

•	 Η δημοσίευση των οικονομικών εκθέσεων έχει βρεθεί στις δημόσιες πύλες των 12 
από τους οργανισμούς που αναλύθηκαν, διαμορφώνοντας το 21,4%. Σχεδόν το 80% 
των οργανισμών (78,6%) δεν έχουν δημοσιεύσει τέτοια δεδομένα.
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•	 Το 75% των δημόσιων πλατφορμών των εθνικών και ευρωπαϊκών αθλητικών οργανι-
σμών που αναλύθηκαν δεν περιλαμβάνουν την ετήσια έκθεσή τους. Η ετήσια έκθεση 
για κάθε έτος της ύπαρξης του οργανισμού είναι διαθέσιμη μόνο για 4 αθλητικούς 
οργανισμούς, που αντιπροσωπεύουν το 7,1% των 56 ομοσπονδιών που αναλύθηκαν.

•	 Το 21,4% όλων των οργανισμών που αναλύθηκαν, εξασφάλισε τη διαθεσιμότητα 
πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης που αποτελούν τον 
προϋπολογισμό τους, ενώ το 78,6% των οργανισμών δεν έχει δημοσιεύσει έγγραφα 
που εξασφαλίζουν την ανίχνευση αυτών των δεδομένων.

Η ομάδα έργου πιστεύει ακράδαντα ότι τα ερευνητικά δεδομένα μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για τη βελτίωση των δημόσιων πυλών των οργανισμών που σχετίζονται με τον 
αθλητισμό και θα συμβάλουν στη γενική βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης στον αθλη-
τικό τομέα. Πλήρη αναφορά και δεδομένα μπορούν να βρεθούν στην πλατφόρμα του έργου: 
www.eusport.org/GoodGovernance. 

Παρουσιάστε την διοικητική και την οργανωτική σας δομή.

Να είστε διαφανείς - να κάνετε ορατό το Καταστατικό σας, τις αποφάσεις  
του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Όικονομικά σας.

Μοιραστείτε τις αξίες σας και τις αρχές κατά των διακρίσεων.



  #GoodGovernanceSport
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καΛεσ Πρακτίκεσ 
Λογοδοσίασ καί  
δίαφανείασ –  
αναΛύση καΛων 
Πρακτίκων 
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Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της έρευνας #GoodGovernanceSport βρέθηκαν και κα-
ταγράφηκαν πολλές καλές πρακτικές που χρησιμοποιεί ο αθλητικός τομέας για να εξασφαλίσει 
λογοδοσία και διαφάνεια. Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται μερικές από αυτές και η ομάδα 
έργου πιστεύει ακράδαντα ότι θα μπορούσε να αποτελέσει έμπνευση για άλλους αθλητικούς 
οργανισμούς και ομοσπονδίες για τη βελτίωση του δημόσιου προσώπου τους δίνοντας σαφή 
έμφαση στη διασφάλιση της δυνατότητας να παρακολουθούνται εύκολα οι δραστηριότητες, οι 
αποφάσεις και οι οικονομικές τους συναλλαγές από τους πολίτες.  

ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Δημόσιος Χώρος (DIAVGEIA) που παρέχει η Κυβέρνηση για τη δη-
μοσίευση αποφάσεων και οικονομικών εκθέσεων

Οργανισμός που έχει εφαρ-
μόσει την καλή πρακτική: Εθνικά Αθλητικά Στάδια Θεσσαλονίκης – Δημόσιος Οργανισμός

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://www.eakth.gr/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Ανακοίνωση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου

Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

Η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» είναι μια πρωτοβουλία προγράμματος διαφάνειας 
στην Ελλάδα. Από την 1η Οκτωβρίου 2010, όλα τα κυβερνητικά 
ιδρύματα υποχρεούνται να φορτώνουν τις πράξεις και τις αποφά-
σεις τους στο Διαδίκτυο με ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα εθνικής 
ασφάλειας και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Κάθε έγγρα-
φο έχει υπογραφεί ψηφιακά και έχει εκχωρηθεί ένας μοναδικός 
αριθμός φόρτωσης στο Internet (IUN), ο οποίος πιστοποιεί ότι η 
απόφαση έχει μεταφορτωθεί στη «Διαδικτυακή πύλη διαφάνειας». 
Μετά την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία (νόμος 4210/2013) 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης, οι διοικητικές πράξεις και οι αποφάσεις δεν είναι 
έγκυρες εκτός αν δημοσιεύονται ηλεκτρονικά. 

Οι κύριοι στόχοι του Προγράμματος αφορούν: 

 • Διασφάλιση της διαφάνειας των κυβερνητικών ενεργειών.

 • Εξάλειψη της διαφθοράς εκθέτοντας την ευκολότερα όταν 
συμβαίνει.

 • Παρατήρηση της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.

 • Ενίσχυση των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών, 
όπως η συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας.

 • Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων συστημάτων 
δημοσίευσης των διοικητικών πράξεων και αποφάσεων.
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Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

 • Δημιουργία όλων των διοικητικών πράξεων σε μορφές με εύ-
κολη πρόσβαση, πλοήγηση και κατανόηση, ανεξάρτητα από 
το επίπεδο γνώσης του πολίτη από τις εσωτερικές διαδικασί-
ες της διοίκησης.

Θεωρώντας ότι η ελληνική κρίση, συμπεριλαμβανομένων των οι-
κονομικών της εκδηλώσεων, οφείλεται και στη μη διαφανή σχέση 
μεταξύ των πολιτών και του κράτους, το πρόγραμμα διαφάνειας 
εισήγαγε πρωτοφανή επίπεδα διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της 
ελληνικής δημόσιας διοίκησης και καθιέρωσε μια νέα «κοινω-
νική σύμβαση» μεταξύ του πολίτη και του κράτους. Αυτή η πρω-
τοβουλία έχει μια σιωπηρή αλλά βαθιά επίδραση στον τρόπο με 
τον οποίο οι υπάλληλοι χειρίζονται την εκτελεστική εξουσία τους.  
Η άμεση λογοδοσία που ασκείται στη διοίκηση από τη ριζοσπαστι-
κή διαφάνεια που εισάγει το πρόγραμμα διαφάνειας αφήνει πολύ 
λιγότερα περιθώρια για δωροδοκία και την εκθέτει πολύ πιο εύ-
κολα όταν λαμβάνει χώρα, δεδομένου ότι οποιοσδήποτε πολίτης 
και κάθε ενδιαφερόμενος απολαμβάνει την ευρύτερη δυνατή πρό-
σβαση σε αμφισβητούμενες πράξεις. Αυτός ο συλλογικός έλεγχος 
μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός, διότι επιτρέπει στους 
άμεσα ενδιαφερόμενους ή ενδιαφερόμενους πολίτες να τον ελέγ-
ξουν σε βάθος παρά να αφήσουν τον δημόσιο έλεγχο στα μέσα 
ενημέρωσης, η επιλογή των οποίων αναγκαστικά μπορεί να περιο-
ριστεί και να προσανατολιστεί σε εντυπωσιακά θέματα. (Διαθέσιμο 
στο diavgeia.gov.gr/en στις 29/7/2019).

Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι οι δημόσιοι θεσμοί, αρχές και οργανισμοί 
(όπως τα Εθνικά Αθλητικά Στάδια Θεσσαλονίκης) υποχρεούνται να 
έχουν την ακόλουθη εικόνα στην κύρια ιστοσελίδα τους, η οποία 
συνδέεται με τον δημόσιο χώρο τους όπου ανεβάζουν όλες τις απο-
φάσεις του συμβουλίου.
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Πηγή: Κεντρική ιστοσελίδα των ΕΑΚΘ
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ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Το πρωτόκολλο WCAG για την προσβασιμόττηα στο διαδίκτυο  

Οργανισμός που έχει εφαρ-
μόσει την καλή πρακτική: 

Ευρωπαϊκή Παραολυμπιακή Επιτροπή (EPC)

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://www.europaralympic.org/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Προσβασιμότητα

Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες:

Οι Οδηγίες για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο Ιστού (WCAG) 
αποτελούν μέρος μιας σειράς κατευθυντήριων γραμμών για την 
προσβασιμότητα στον ιστό που δημοσιεύονται από την πρωτοβου-
λία για την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό (WAI) της Κοι-
νοπραξίας World Wide Web Consortium (W3C), που αποτελεί τον 
κύριο διεθνή οργανισμό τυποποίησης για το Διαδίκτυο. Πρόκειται 
για μια δέσμη συστάσεων για την πιο προσιτή πρόσβαση στο περι-
εχόμενο του ιστού, κυρίως για άτομα με ειδικές ανάγκες – αλλά και 
για όλους τους φορείς των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των 
πολύ περιορισμένων συσκευών, όπως τα κινητά τηλέφωνα. WCAG 
2.0, δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 και έγινε πρότυπο ISO, 
ISO / IEC 40500: 2012 τον Οκτώβριο του 2012. 

Το WCAG 2.1 δημοσιεύτηκε ως σύσταση του W3C τον Ιούνιο του 2018. Το 
WCAG 2.0 δημοσιεύτηκε ως σύσταση του W3C στις 11 Δεκεμβρίου 2008.

Αποτελείται από δώδεκα κατευθυντήριες γραμμές (μη δοκιμαστικές) 
οργανωμένες βάσει τεσσάρων αρχών (οι ιστότοποι πρέπει να είναι 
αντιληπτοί, λειτουργικοί, κατανοητοί και ισχυροί). Κάθε κατευθυντή-
ρια γραμμή έχει δοκιμαστικά κριτήρια επιτυχίας (61 συνολικά).

Οι τεχνικές του W3C για το WCAG 2.0 είναι μια λίστα τεχνικών 
που βοηθούν τους συγγραφείς να πληρούν τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τα κριτήρια επιτυχίας. Οι τεχνικές ενημερώνονται 
περιοδικά, ενώ οι αρχές, οι κατευθυντήριες γραμμές και τα κρι-
τήρια επιτυχίας είναι σταθερά και δεν αλλάζουν (διατίθεται στη 
διεύθυνση en.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessibility_
Guidelines#WCAG_2.0 στις 29/7/2019)

Υπάρχουν διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία που αξιολογούν την προ-
σβασιμότητα στον ιστό στο πλαίσιο του WAG2.0 αλλά δεν υπάρχει κα-
νένα εργαλείο που να μπορεί να εντοπίσει όλα τα ζητήματα όλων των 
οδηγιών του WAG2.0. Η Ευρωπαϊκή Παραολυμπιακή Επιτροπή είναι 
ένα παράδειγμα μιας αθλητικής οργάνωσης χωρίς βασικά λάθη που 
αναφέρθηκαν από οποιοδήποτε εργαλείο χρησιμοποιήσαμε.
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Πηγή: Κεντρική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Παραολυμπιακής Επιτροπής
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ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Προσβασιμότητα ατομων με αναπηρίες όρασης

Οργανισμός που έχει εφαρ-
μόσει την καλή πρακτική: 

Διεθνής Αθλητική Ομοσπονδία Τυφλών (IBSA)

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: http://www.ibsasport.org/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Προσβασιμότητα

Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

Σύμφωνα με το WCAG 2.0 που αναφέρθηκε στην προηγούμενη 
Καλή πρακτική οι ελάχιστες απαιτήσεις για την χρωματική αντίθε-
ση σε έναν ιστότοπο είναι οι εξής:

 • Η οπτική παρουσίαση κειμένου και εικόνων κειμένου έχει 
αναλογία αντίθεσης τουλάχιστον 4,5:1.

 • Μεγάλο κείμενο: Μεγάλο κείμενο και εικόνες μεγάλης κλί-
μακας κειμένου έχουν αναλογία αντίθεσης τουλάχιστον 3:1.

 • Παρεμπιπτόντως: Κείμενο ή εικόνες του κειμένου που απο-
τελούν μέρος μιας αδρανούς συνιστώσας διεπαφής χρήστη, 
που είναι καθαρή διακόσμηση, που δεν είναι ορατά σε κα-
νέναν ή που αποτελούν μέρος μιας εικόνας που περιέχει 
σημαντικό άλλο οπτικό περιεχόμενο, δεν έχουν απαίτηση 
αντίθεσης.

 • Λογότυπα: Το κείμενο που είναι μέρος λογότυπου ή εμπορι-
κού σήματος δεν έχει ελάχιστη απαίτηση αντίθεσης.

Ο στόχος αυτού του κριτηρίου επιτυχίας είναι να παρέχει αρκετή 
αντίθεση μεταξύ του κειμένου και του ιστορικού του ώστε να μπο-
ρεί να διαβάζεται από άτομα με μέτρια χαμηλή όραση (που δεν 
χρησιμοποιούν ενισχυτική τεχνολογία αντίθεσης). Για άτομα χωρίς 
χρωματικές ελλείψεις, η απόχρωση και ο κορεσμός έχουν ελάχι-
στη ή καθόλου επίδραση στην αναγνωσιμότητα, όπως εκτιμάται 
από τις επιδόσεις ανάγνωσης. Οι χρωματικές ελλείψεις μπορεί να 
επηρεάσουν κάπως την αντίθεση φωτεινότητας. Ως εκ τούτου, στη 
σύσταση, η αντίθεση υπολογίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε το χρώμα 
να μην αποτελεί βασικό παράγοντα, έτσι ώστε οι άνθρωποι που 
έχουν ένα έλλειμμα χρωμάτων να έχουν επίσης επαρκή αντίθεση 
μεταξύ του κειμένου και του φόντου. (Available in www.w3.org at 
29/7/2019)    
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Τα σφάλματα αντίθεσης (contrast) είναι πολύ συνηθισμένα σε 
ιστότοπους. Η ιστοσελίδα της Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας 
Τυφλών είναι ένα σπάνιο παράδειγμα αθλητικής οργάνωσης χωρίς 
σφάλματα αντίθεσης που αναφέρονται από οποιοδήποτε εργαλείο 
χρησιμοποιήσαμε.

Πηγή: Κεντρική ιστοσελίδα της Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας Τυφλών
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ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Όι λεπτομέρειες στην διαχείριση ως εργαλείο λογοδοσίας

Οργανισμός που έχει εφαρ-
μόσει την καλή πρακτική: Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA)

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: http://www.uefa.com 

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Λογοδοσία

Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

Η ιστοσελίδα της UEFA αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα παρο-
χής όλων των πληροφοριών όλων των μελών του διοικητικού συμ-
βουλίου, ακολουθούμενων από τις ευθύνες τους. Πρόκειται για ένα 
εξαιρετικό εργαλείο για τη λογοδοσία σε αθλητικούς οργανισμούς, 
δεδομένου ότι όλοι γνωρίζουν ποιος είναι υπεύθυνος για το τι.  

Ακριβέστερα στη σελίδα «για την UEFA» μπορούμε να βρούμε 
όλα τα μέλη όλων των επιτροπών και επιτροπών. Υπάρχει ένα εύ-
ρος αρμοδιοτήτων από κάθε μέλος κάθε επιτροπής ή υποεπιτρο-
πής, ακολουθούμενο από ένα εκτενές βιογραφικό σημείωμα από 
όλους. Επιπλέον, υπάρχει ξεχωριστή φωτογραφία για κάθε ένα από 
τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Συχνά μπορείτε να βρείτε τον 
κατάλογο των μελών άλλων οργάνων του οργανισμού, όπως συμ-
βουλευτικό συμβούλιο, συμβούλιο ελέγχου ή εποπτικό συμβούλιο. 
Επιπλέον, μπορούμε να βρούμε τις διαδικασίες αλλαγών στη δια-
χείριση του σκάφους διαθέσιμες για λήψη.

Πηγη: Ιστοσελίδα “about UEFA”
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ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Εύκολη Πρόσβαση σε Όικονομικά Στοιχεία

Οργανισμός που έχει εφαρ-
μόσει την καλή πρακτική: 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Curling (WCF)

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: http://www.worldcurling.org/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Οικονομικά στοιχεία

Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

Προκειμένου να επιτευχθεί διαφάνεια σε έναν οργανισμό, πρέπει 
να έχετε μια συγκεκριμένη σελίδα για όλες τις οικονομικές εκθέσεις 
σε ένα προφανές σημείο που μπορεί εύκολα να προσεγγιστεί από 
οποιονδήποτε.

Ένα ιδανικό παράδειγμα διαφάνειας σχετικά με τις οικονομικές εκ-
θέσεις είναι η ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Curling. Ο 
δικτυακός τόπος περιλαμβάνει ένα τμήμα σχετικά με τις οικονομικές 
εκθέσεις που ονομάζεται «ετήσιοι απολογισμοί». Υπάρχουν πληρο-
φορίες σχετικά με το πού και πώς δημοσιεύεται η οικονομική έκθε-
ση. Ακριβέστερα. Οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ομοσπονδίας World 
Curling δημοσιεύονται στις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Οι εκθέσεις για 
τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 είναι διαθέσιμες. Οι εκθέσεις είναι 
πολύ λεπτομερείς και περιλαμβάνουν διευκρινίσεις για τα εισοδήμα-
τα και τις δαπάνες (επιχορηγήσεις, σχέδια, χορηγοί, πληρωμές κ.λπ.).

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι όλες αυτές οι αναφορές μπορούν με 
ένα κλικ να μοιραστούν από οποιονδήποτε στα κοινωνικά μέσα 
όπως το Facebook, το twitter και το LinkedIn.

Πηγή: Ιστοσελίδα WCF – ενότητα “Ετήσιοι Απολογισμοί”.
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ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Εξωστρέφεια, Επικοινωνία, Αξίες

Οργανισμός που έχει εφαρ-
μόσει την καλή πρακτική: 

Διεθνής Ομοσπονδία Κανόε (ICF)

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://www.canoeicf.com/ 

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Επικοινωνία με το κοινό

Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

Είναι πολύ σημαντικό για μια οργάνωση να είναι εξωστρεφής. Η 
εξωστρέφεια ενός οργανισμού εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολί-
τες, καθώς καταδεικνύει ότι η οργάνωση δεν έχει τίποτα να κρύψει 
και τίποτα να φοβάται.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Κανόε είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα 
αθλητικής οργάνωσης που προσπαθεί να επικοινωνήσει με το ευρύ 
κοινό και να επισημάνει τις αξίες της. Πιο συγκεκριμένα, η ICF χρη-
σιμοποιεί όλα τα δημοφιλή κανάλια κοινωνικών μέσων όπως το 
Facebook, το YouTube, το Twitter και το Instagram. Το όραμα και η 
αποστολή παρουσιάζονται με σύντομο και περιεκτικό τρόπο. Μπο-
ρούμε επίσης να βρούμε λεπτομερώς τις βασικές οργανωτικές αξί-
ες της ομοσπονδίας. Επιπλέον, μπορούμε να βρούμε τον πλήρη κα-
τάλογο όλων των μελών του οργανισμού. Ένας άλλος λόγος για τον 
οποίο θεωρούμε ότι ο οργανισμός αυτός είναι ανοικτός στο ευρύ 
κοινό είναι ότι έχει μια επιτροπή πολυμορφίας και συμμετοχής και 
μια ολόκληρη ιστοσελίδα αφιερωμένη στο θέμα.

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας καλά δομη-
μένος ιστότοπος με καλές λειτουργίες, μοντέρνο σχεδιασμό, φιλικό 
χρήστη και πολλές χρήσιμες πληροφορίες για όλους.  
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Πηγή: https://www.canoeicf.com/  
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ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Είναι συμμετοχική, συναινετική, υπεύθυνη, διαφανής, ανταπο-
κρινόμενη, αποτελεσματική και αποτελεσματική, δίκαιη και χω-
ρίς αποκλεισμούς και ακολουθεί το κράτος δικαίου.

Οργανισμός που έχει εφαρ-
μόσει την καλή πρακτική: 

AIDA —  Διεθνής Ένωση για την Ανάπτυξη της Άπνοιας

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://www.aidainternational.org/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Επικοινωνία με ευρύ κοινό, κατάλογο και βιογραφία όλων των 
αθλητών, δικαστών και μελών του διοικητικού συμβουλίου. κοινο-
ποίηση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, λογοδοσία, 
διαφάνεια, προσβασιμότητα,  πληροφορίες επικοινωνίας (διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, φυσική 
διεύθυνση, φωτογραφίες αθλητών και μελών

Aυτός ο ιστότοπος περιέχει πολλές πληροφορίες, όμορφα οργανω-
μένες και εύκολα κατανοητές. χρήσιμοι σύνδεσμοι και κατάλογοι 
μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων σύντο-
μων βιογραφιών για κάθε μέλος. εβδομαδιαίες ενημερώσεις για τις 
βαθμολογίες και τους αθλητικούς αγώνες, συμπεριλαμβανομένων 
βιογραφιών και φωτογραφιών αθλητών. πληροφορίες επαφής εί-
ναι καλά καθορισμένες, περιγραφή της ιατρικής και επιστημονικής 
επιτροπής, κατάλογο των μελών της συνέλευσης,

Είναι εμφανές στην ιστοσελίδα:

Γενική στρατηγική. Μέλη της επιτροπή, Μέλη του Συμβουλίου 
Εμπειρογνωμόνων. Ιατρικά και επιστημονικά έργα. Ιατρικές Διαδι-
κασίες και Μορφές. Συμβάντα και στατιστικά στοιχεία.

Ο ιστότοπος περιέχει επίσης έναν κατάλογο εγγράφων: 

 • AIDA Κανονισμοί Ανταγωνισμού

 • AIDA Medical

 • Καταστατικό AIDA

 • Έγγραφα για αθλητές του AIDA

 • Έγγραφα για τους εκπαιδευτές της AIDA

 • Έγγραφα για τους δικαστές του AIDA

 • Έγγραφα για φοιτητές του AIDA
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Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

 • Έγγραφα για τους διοργανωτές του διαγωνισμού

 • ΜΜΕ

 • Πρότυπα ασφαλείας

 • Κώδικας δεοντολογίας

Πηγή: https://www.aidainternational.org/



#GoodGovernanceSport

41

ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: 1. Ακεραιότητα: ενεργώντας ως φύλακες του αθλητισμού, της 
αναψυχής, της δραστηριότητας ή της περιοχής

2. Καθορισμός και αξιολόγηση του ρόλου του συμβουλίου

3. Παράδοση οράματος, αποστολής και σκοπού

4. Αντικειμενικότητα: Ισορροπημένη, Περιεκτική και Ικανοποιη-
μένη Διοικητική Επιτροπή

5. Πρότυπα, Συστήματα και Έλεγχοι

6. Λογοδοσία και διαφάνεια

7. Κατανόηση και εμπλοκή με το αθλητικό τοπίο

Οργανισμός που έχει εφαρ-
μόσει την καλή πρακτική: 

UEFA – η Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών – είναι 
το όργανο διοίκησης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και η ομπρέλα 
για 55 εθνικές ενώσεις.

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://www.uefa.com/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

 • γλωσσική ιστοσελίδα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πολωνικά, 
ισπανικά, πορτογαλικά, ιταλικά ...)

 • Ο ιστότοπος περιέχει επίσης έναν κατάλογο εγγράφων:

– Πειθαρχικά όργανα

– Πρόληψη της αντιστοίχισης αγώνα

– Οι ενώσεις μελών (όλα τα μέλη με τις αντίστοιχες περιγρα-
φές και πληροφορίες).

Κοινωνική ευθύνη:

 • Ποδόσφαιρο και πρόσφυγες – Αντιμετώπιση βασικών προκλή-
σεων

 • Έκθεση ποδοσφαίρου και κοινωνικής ευθύνης της UEFA 2016/17

 • Παίζοντας για τον πλανήτη μας – Έκθεση της UEFA / WWF

 • Χρώμα τύφλωση στο ποδόσφαιρο – ένας οδηγός λεωφορείων

 • Εγχειρίδιο Λειτουργού για τους Αναπήρους της UEFA / CAFE

 • Χρώμα τυφλότητας στο ποδόσφαιρο – Φυλλάδιο καθοδήγησης 
FA / UEFA
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Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική: 

 • Οδηγός θεατών με ειδικές ανάγκες για το UEFA Super Cup 2017 (MKD)

 • Οδηγός θεατών με ειδικές ανάγκες για το UEFA Super Cup 2017 
(Αγγλικά)

 • 2017 τελικό του UEFA Champions League: οδηγός θεατών με 
ειδικές ανάγκες

 • Οδηγός θεατών με ειδικές ανάγκες – Friends Arena, Στοκχόλμη, 
CAFE Football

 • Έκθεση ποδοσφαίρου και κοινωνικής ευθύνης της UEFA 2015/16

 • Ίδρυμα UEFA για τα παιδιά – έκθεση δραστηριοτήτων 2015/16

 • UEFA EURO 2016: Κοινωνική ευθύνη και αειφορία – Έκθεση 
μετά την εκδήλωση

 • Βελγικό ποδόσφαιρο εναντίον ομοφοβίας: 1-0!

 • Συνολικό ποδόσφαιρο – πλήρης πρόσβαση στην εργασία

 • Πρόγραμμα συμμετοχής των γυναικών

 • Προχωρώντας

 • Εμπρός στη χαρά που φέρνει το ποδόσφαιρο

 • Ευαισθητοποίηση και κατανόηση της πολυμορφίας στο φινλαν-
δικό ποδόσφαιρο

 • Ποδόσφαιρο για προπονητές ζωήςThe UEFA Executive 
Committee is UEFA’s supreme executive body. It comprises 
the UEFA President, 16 other members elected by a UEFA 
Congress, plus two elected by the European Club Association 
and one by the European Leagues.

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών 
και των βιογραφιών κάθε μέλους του συμβουλίου, του προέδρου 
και όλων των άλλων υπαλλήλων, είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Ο ρόλος της ιατρικής και ο γιατρός της ομάδας στο ποδόσφαιρο 
έχει καταστεί κρίσιμος παράγοντας στο σύγχρονο παιχνίδι – με την 
UEFA να έχει τη δική της ζωτική συμβολή στον τομέα της ποδοσφαι-
ρικής ιατρικής, των τραυματισμών και της αθλητικής επιστήμης.

Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA είναι το ανώτατο εκτελεστικό 
όργανο της UEFA. Περιλαμβάνει τον Πρόεδρο της ΟΥΕΦΑ, άλλα 16 
μέλη που εκλέγονται από το Κογκρέσο της UEFA, συν δύο εκλεγμέ-
νους από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ομίλων και ένα από τα Ευρωπαϊκά 
Πρωταθλήματα.
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Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών 
και των βιογραφιών κάθε μέλους του συμβουλίου, του προέδρου 
και όλων των άλλων υπαλλήλων, είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Η UEFA αναγνωρίζεται ως ένας από τους κορυφαίους αθλητικούς 
οργανισμούς στον κόσμο για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.
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ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Είναι συμμετοχική, συναινετική, υπεύθυνη, διαφανής, ανταπο-
κρινόμενη, αποτελεσματική και αποτελεσματική, δίκαιη και χω-
ρίς αποκλεισμούς και ακολουθεί το κράτος δικαίου.

Οργανισμός που έχει εφαρ-
μόσει την καλή πρακτική: 

Riječki sportski savez

Rijeka Sports Association

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://rss.hr/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πολλές πληροφορίες, όμορφα οργανω-
μένες και εύκολα κατανοητές. χρήσιμοι σύνδεσμοι και κατάλογοι 
μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων σύντο-
μων βιογραφιών για κάθε μέλος. εβδομαδιαίες ενημερώσεις για 
ειδήσεις και εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των βιογραφιών 
και των φωτογραφιών των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Οι 
μηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις και οι αποφάσεις διαχείρισης δημο-
σιεύονται τακτικά στον ιστότοπο. πληροφορίες επαφής είναι καλά 
καθορισμένες, περιγραφή της ιατρικής και επιστημονικής επιτρο-
πής, κατάλογο των μελών της συνέλευσης.

Είναι εμφανές στην ιστοσελίδα:

 • Καταστατικό

 • Κανονισμός για τον καθορισμό των σωματείων των μεταφορέ-
ων ποιότητας της Ριέκα

 • Διάταγμα για την ταξινόμηση των αθλητικών κλάδων

 • Κανονισμός για την κατηγοριοποίηση των αθλητικών σωματεί-
ων

 • Κανονισμός για τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Προ-
οπτικών Αθλητών

 • Κανονισμός σχετικά με τα τέλη για τα επιτευχθέντα αθλητικά 
αποτελέσματα

 • Αναθεωρημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 2015-2018

 • Εκτελεστικό Συμβούλιο πρακτικά

 • Συνέλευση πρακτικά.

Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

Επικοινωνία με το ευρύ κοινό, χρηματοοικονομική πληροφόρηση, 
επικοινωνία των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, λογοδο-
σία, διαφάνεια, προσβασιμότητα.
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ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Μη Κυβερνητικός Όργανισμός (NGO)

Ως μη κυβερνητικός οργανισμός, η ENGSO είναι ένας μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός με δημόσιες ευθύνες, και ως εκ τούτου μέ-
ρος της κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση κοινωνικών 
και πολιτικών ζητημάτων.

Ευρωπαικές NGO στον αθλητισμό

Ως ευρωπαϊκή αθλητική ΜΚΌ, η ENGSO είναι μέρος του αθλητι-
κού κινήματος με αποστολή να προωθήσει το ενδιαφέρον του 
λαϊκού αθλητισμού στην Ευρώπη.

Οργανισμός που έχει εφαρ-
μόσει την καλή πρακτική: 

ENGSO

European Non-Governmental Sports Organisation

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://www.engso.eu/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Επικοινωνία με ευρύ κοινό, χρηματοοικονομική πληροφόρηση, 
ανακοίνωση αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, λογοδοσία, 
διαφάνεια, προσβασιμότητα.

Η ENGSO υπάρχει για να είναι ένας δυναμικός πρωτοπόρος στον 
αθλητικό πολιτικό τομέα, ένας ισχυρός οργανισμός δικτύωσης για 
τον αθλητισμό στην Ευρώπη και ένας ομόλογός του για τα ευρω-
παϊκά κυβερνητικά ιδρύματα που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με 
τον αθλητισμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ENGSO πραγ-
ματοποιεί τόσες πολλές δραστηριότητες τις τελευταίες δεκαετίες. 
Εκτός από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, η ENGSO έχει οδηγήσει και 
υπήρξε συνεργάτης σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα για να συλ-
λάβει τα ευρωπαϊκά αθλητικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ση-
μερινές αθλητικούς οργανισμούς. Δίπλα στην ενεργό επικοινωνία 
και τη διάδοση πληροφοριών, η ENGSO διαδραματίζει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην εκπροσώπηση του αθλητισμού βάσης στα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η ENGSO αναπτύσσει και υπερασπίζεται τις κοινές θέσεις σε θέ-
ματα αθλητικών εκδηλώσεων, κάνει δωρεάν τα αποτελέσματα των 
έργων της και δημοσιεύει τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο.

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πολλές πληροφορίες, όμορφα οργανω-
μένες και εύκολα κατανοητές. Χρήσιμοι σύνδεσμοι και κατάλογοι 
μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων σύντο-
μων βιογραφιών για κάθε μέλος. Εβδομαδιαίες ενημερώσεις για 
ειδήσεις και εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των βιογραφιών 
και των φωτογραφιών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
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Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Οι μηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις και οι αποφάσεις διαχείρισης δη-
μοσιεύονται τακτικά στον ιστότοπο. Πληροφορίες επικοινωνίας 
είναι καλά καθορισμένες, κατάλογο των μελών της συνέλευσης, 
νόμος.

Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να υι-
οθετηθεί από άλλες αθλητι-
κές οντότητες:  

Οραμα

Το όραμα της ENGSO είναι να είναι η ηγετική φωνή των εθελοντι-
κών αθλητικών οργανισμών στην Ευρώπη.

Αποστολή

EΗ αποστολή της ENGSO είναι να προωθήσει το ενδιαφέρον των 
αθλητικών οργανισμών στην Ευρώπη.

Στόχοι

Ο κύριος στόχος της ENGSO είναι να είναι μια οργάνωση οικοδόμη-
σης γέφυρας προκειμένου:

 • να παρέχει μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών 
 • να συζητήσουν και να ασκήσουν πιέσεις στα τρέχοντα αθλητικά 

πολιτικά θέματα
 • να αναζητήσουν κοινές θέσεις σε θέματα αθλητισμού και να δη-

μοσιοποιήσουν αυτές τις θέσεις 
 • ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους αθλητικούς οργανισμούς
 • να συμβάλλουν στη διακυβερνητική αθλητική συνεργασία και 

να αντιπροσωπεύουν τη θέση των κύριων μη κυβερνητικών ορ-
γανισμών στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών συναντήσεων σχετι-
κά με τον αθλητισμό 

 • ανάπτυξη και υποστήριξη της ENGSO Youth

Φορείς

Στη λειτουργία της ENGSO, οι επιτροπές που παίζουν ρόλο στη λει-
τουργία του οργανισμού είναι η Γενική Συνέλευση, η Εκτελεστική 
Επιτροπή και οι διάφορες ομάδες εργασίας. Στην ιστοσελίδα μπο-
ρούμε να γνωρίσουμε τη δομή της οργάνωσής τους και να συνα-
ντήσουμε τα μέλη που στέκονται πίσω από όλα τα επιτεύγματα της 
ENGSO.
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ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Το MOVING AGE είναι ένα διεθνές δίκτυο για την τόνωση και δι-
ευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και ορθών πρακτικών στον 
αθλητισμό και τη σωματική άσκηση για τους ηλικιωμένους.

Οι κύριοι στόχοι του δικτύου είναι:

 • Η τακτική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εταί-
ρων του δικτύου.

 • Η συλλογή και διάδοση των υφιστάμενων γνώσεων σχετικά με 
την ενεργό γήρανση μέσω ψηφιακών εργαλείων.

 • Να προωθήσει και να ξεκινήσει συνεργασίες εντός του δικτύ-
ου και με διατομεακούς φορείς / δίκτυα.

 • Την τόνωση νέων έργων των εταίρων του δικτύου.

 • Να προσλάβει νέους συνεργάτες.

 • Η παροχή εμπειρογνωμοσύνης / εμπειρογνωμόνων για συμ-
βουλές και διαβουλεύσεις.

Το MOVING AGE είναι αποτέλεσμα του έργου Active Age, το οποίο 
διεξήχθη από 10 Ευρωπαϊκούς οργανισμούς Αθλητισμού για Όλους 
στο πλαίσιο των «Προπαρασκευαστικών Ενεργειών στον Αθλητισμό 
2012» της Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η MOVING AGE περιλαμβάνει στην πραγματικότητα 25 καταχωρη-
μένες οντότητες και είναι επικεφαλής της ISCA.

Το δίκτυο είναι ανοικτό για όλες τις οντότητες από το εσωτερικό και 
έξω από τον αθλητικό τομέα με ενδιαφέρον να προωθούν τις σω-
ματικές δραστηριότητες και τον αθλητισμό για τους ηλικιωμένους.

Οργανισμός που έχει εφαρ-
μόσει την καλή πρακτική: Διεθνής Ένωση Αθλητισμού και Πολιτισμού (ISCA)

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: http://isca-web.org/english/home

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Η Διεθνής Ένωση Αθλητισμού και Πολιτισμού (ISCA) είναι μια παγκό-
σμια πλατφόρμα ανοιχτή σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα του αθλητισμού για όλους, σε αθλήματα ψυχαγωγίας 
και σωματική άσκηση. Δημιουργήθηκε το 1995, η ISCA είναι σήμερα 
ένας παγκόσμιος οργανισμός που συνεργάζεται στενά με τους 231 
οργανισμούς μέλη της, διεθνείς ΜΚΟ και ενδιαφερόμενους του δη-
μόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τα 40 εκατομμύρια μέλη της από 83 
χώρες σε πέντε ηπείρους αντιπροσωπεύουν μια διαφορετική ομάδα 
ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, του 
αθλητισμού και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
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Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική

Δημιουργημένο με στόχο την παροχή εναλλακτικής λύσης στη συ-
μπεριφορά των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών που βασίζονται 
όλο και περισσότερο στις επιδόσεις, το ISCA έχει αναπτυχθεί τα-
χέως από την ίδρυσή του. Η ένωση διοικείται από μια εκτελεστική 
επιτροπή αποτελούμενη από εννέα εκλεγμένα μέλη και διοικείται 
από ηπειρωτικές και τεχνικές επιτροπές. Η γραμματεία εδρεύει 
στην Κοπεγχάγη.

Στο τμήμα μελών μπορείτε να πάρετε μια γενική επισκόπηση της 
ένταξης του ISCA και θα βρείτε πληροφορίες επικοινωνίας για 
όλους τους οργανισμούς-μέλη του ISCA.

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πολλές πληροφορίες. Χρήσιμοι σύνδε-
σμοι και κατάλογοι μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπερι-
λαμβανομένων σύντομων βιογραφιών για κάθε μέλος. Ενημερώ-
σεις σχετικά με ειδήσεις και εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των βιογραφιών και των φωτογραφιών των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου. Οι μηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις και οι αποφάσεις 
διαχείρισης δημοσιεύονται τακτικά στον ιστότοπο. Πληροφορίες 
επαφής είναι καλά καθορισμένες, κατάλογο των μελών της συ-
νέλευσης, καταστατικά, κώδικας δεοντολογίας, κώδικας ηθικής, 
επισκόπηση των έργων. Στρατηγική, εκθέσεις προϋπολογισμού, λο-
γαριασμούς, τη διάρθρωση των τελών, εγχειρίδια και περιγραφές 
έργων.
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ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Ή Αθλητική Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUSA), εκτός 
από τους αθλητικούς αγώνες και άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώ-
σεις, διαχειρίζεται ανεξάρτητα έργα μαζί με άλλους συνεργάτες. 
Το EADin είναι ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην καθιέρωση πα-
νευρωπαϊκής νοοτροπίας κατά του ντόπινγκ στον τομέα της νε-
ολαίας.

Σε ένα πλαίσιο ίσων ευκαιριών, η EUSA υποστηρίζει έργα που 
προωθούν την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, τη μεικτή 
συμμετοχή ανδρών και γυναικών αθλητών στον αθλητισμό και 
την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση των προπονητών.

Στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού, η EUSA ξεκί-
νησε το 2004 μια έκθεση για τον αθλητισμό στην Ευρώπη. Ή EUSA 
συμμετέχει επίσης ενεργά στην προώθηση εκδηλώσεων όπως η 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, η Διεθνής Ήμέρα Πανεπιστη-
μιακού Αθλητισμού και η Διεθνής Ήμέρα Φοιτητών.

Συμμετέχει σε έργα στον τομέα της διασφάλισης της εστίασης 
στην αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας 
και των παραβιάσεων στον ευρωπαϊκό αθλητισμό.

Το ENACT είναι ένα διετές πρόγραμμα για την προώθηση της ισό-
τητας των φύλων στον αθλητισμό, το οποίο ξεκίνησε το 2018. Το 
έργο διοικείται από το Ινστιτούτο EUSA (SLO), με τους εταίρους 
της Πορτογαλικής Πανεπιστημιακής Αθλητικής Όμοσπονδίας – 
FADU (POR), του Πανεπιστημίου Uludag (TUR) και το Πανεπιστη-
μιακό Σωματείο Αθλητισμού της Βουδαπέστης – BEAC (HUN). Το 
πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ό κύριος στόχος του Ινστιτούτου EUSA είναι να στηρίξει την ανά-
πτυξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού στη Σλοβενία   και την 
Ευρώπη. Εκτελεί επαγγελματικά, τεχνικά και οργανωτικά καθή-
κοντα που αποσκοπούν στην παροχή εκπαίδευσης στον αθλητι-
σμό σε πανεπιστημιακό επίπεδο, σε συνεργασία με την EUSA και 
άλλους οργανισμούς.

Το Ινστιτούτο είναι μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανι-
σμός που ιδρύθηκε με σκοπό την ανάπτυξη αθλητικών πανεπι-
στημίων, διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, διεξαγωγή αθλη-
τικών δραστηριοτήτων και σχεδίων και παροχή εκπαίδευσης στον 
αθλητισμό σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, το 
Ινστιτούτο διοργανώνει επίσης διάφορα σεμινάρια, εργαστήρια
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και άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε σχέ-
ση με τον αθλητισμό και την εκπαίδευση για τις οποίες τα μέλη 
του είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα. Επιδιώκοντας το σκοπό της, 
το Ινστιτούτο συνεργάζεται με άτομα, ομάδες συμφερόντων, κοι-
νωνία των πολιτών, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, φυσικά πρό-
σωπα και νομικά πρόσωπα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οργανισμός που έχει εφαρ-
μόσει την καλή πρακτική:  

Αθλητική Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://www.eusa.eu/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική: 

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πολλές πληροφορίες. Χρήσιμοι σύνδε-
σμοι και κατάλογοι μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπερι-
λαμβανομένων σύντομων βιογραφιών για κάθε μέλος. Ενημερώ-
σεις σχετικά με ειδήσεις και εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των βιογραφιών και των φωτογραφιών των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου. Οι μηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις και οι αποφάσεις 
διαχείρισης δημοσιεύονται τακτικά στον ιστότοπο. Πληροφορίες 
επαφής είναι καλά καθορισμένες, κατάλογο των μελών της συ-
νέλευσης, καταστατικά, κώδικας δεοντολογίας, κώδικας ηθικής, 
επισκόπηση των έργων. Στρατηγική, εκθέσεις προϋπολογισμού, 
λογαριασμούς, τη διάρθρωση των τελών, εγχειρίδια και περιγρα-
φές έργων, εκδηλώσεις της EUSA, κανόνες & κανονισμοί, οδηγός 
γρήγορων εγγραφών. Καταστατικά, λογότυπο, GDPR.

Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

1. Το όνομα της ένωσης θα είναι «Αθλητική Ένωση Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων» και η επίσημη σύντμηση της ένωσης θα είναι η 
«EUSA» (εφεξής «Ένωση»). Η ένωση θα είναι μη κερδοσκοπικός και 
δεν θα επιδιώκει εμπορικούς στόχους.

2. Οι στόχοι της EUSA είναι

α) τη διατήρηση και ανάπτυξη της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ 
των εθνικών ομοσπονδιών

β) συντονισμός διαγωνισμών, διασκέψεων, μαζικών αθλητικών 
εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων τόσο σε πανεπιστήμιο 
όσο και σε εθνικό επίπεδο

γ) η εκπροσώπηση του πανεπιστημιακού αθλητισμού γενικά και 
των ομοσπονδιών μελών, ιδίως σε σχέση με ευρωπαϊκούς ορ-
γανισμούς

δ) να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την προώθηση της ηθι-
κής, του Fair Play, της ισότητας των φύλων και της χρηστής δι-
ακυβέρνησης στον αθλητισμό, καθώς και της εκπαίδευσης των 
φοιτητών μέσω του αθλητισμού
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Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

ε) να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει μέτρα προστασίας της υγεί-
ας των αθλητών

στ) να ενεργεί κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό και κάθε άλλου 
είδους χειραγώγηση

ζ) να διαδώσει σε όλη την Ευρώπη τα ιδανικά του πανεπιστημι-
ακού αθλητισμού σε στενή συνεργασία με τη Διεθνή Αθλητική 
Ομοσπονδία Πανεπιστημίων (FISU) και άλλους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς.
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ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Ή GAISF είναι η Παγκόσμια Ένωση Διεθνών Αθλητικών Όμοσπονδι-
ών, μια ομπρέλα που αποτελείται από αυτόνομες και ανεξάρτητες 
Διεθνείς Αθλητικές Όμοσπονδίες και άλλους διεθνείς οργανισμούς 
που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τα γεγονότα.

Ή GAISF, που ιδρύθηκε το 1967, αποτελεί βασικό πυλώνα του ευρύ-
τερου αθλητικού κινήματος και ενεργεί ως φωνή για τα 125 μέλη, 
τα συγγενικά μέλη και τους παρατηρητές, στους οποίους περιλαμ-
βάνονται τόσο οι Όλυμπιακοί όσο και οι μη Όλυμπιακοί αθλητικοί 
οργανισμοί.

Οργανισμός που έχει εφαρ-
μόσει την καλή πρακτική: 

Παγκόσμια Ένωση Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών (GAISF)

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://gaisf.sport/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πολλές πληροφορίες. Χρήσιμοι σύνδε-
σμοι και κατάλογοι μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπερι-
λαμβανομένων σύντομων βιογραφιών για κάθε μέλος. Ενημερώ-
σεις σχετικά με ειδήσεις και εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των βιογραφιών και των φωτογραφιών των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου. Οι μηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις και οι αποφάσεις 
διαχείρισης δημοσιεύονται τακτικά στον ιστότοπο. πληροφορίες 
επαφής είναι καλά καθορισμένες, κατάλογο των μελών της συ-
νέλευσης, καταστατικά, κώδικας δεοντολογίας, κώδικας ηθικής, 
επισκόπηση των έργων. Στρατηγική, εκθέσεις προϋπολογισμού, 
οικονομικές εκθέσεις, λογαριασμούς, τη διάρθρωση των τελών, 
εγχειρίδια και περιγραφές έργων, καταστατικά, λογότυπο, GDPR.

Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

Οραμα

Το όραμα της GAISF είναι να είναι «η ενωμένη φωνή του αθλητι-
σμού, η προστασία των συμφερόντων των διεθνών ομοσπονδιών». 
Αυτό το όραμα ενσαρκώνει τον πολύπλευρο ρόλο της GAISF. Από 
την υποστήριξη των ομοσπονδιών μελών της να ανέβουν στην «πυ-
ραμίδα» του Ολυμπιακού αθλητισμού, να δημιουργήσουν υπηρε-
σίες και εκδηλώσεις που επικεντρώνονται στο IF προς όφελος των 
μελών μας.

Η GAISF είναι εξίσου αποφασισμένη να βοηθήσει τα μέλη της να 
προωθήσουν τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε γωνιά 
του κόσμου, από το λαϊκό έως τον ελίτ ανταγωνισμό, όπου οι βου-
λευτές του έχουν εθνικούς οργανισμούς και εκδηλώσεις.
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Γιατί μπορεί να θεωρηθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υιοθετηθεί από άλλες 
αθλητικές οντότητες: 

Αποστολή

Η αποστολή της GAISF είναι να υπηρετεί, να εκπροσωπεί, να προω-
θήσει και να προστατεύσει τα κοινά συμφέροντα των μελών μας και 
να τους βοηθήσει να επιτύχουν τους παγκόσμιους στόχους τους.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι της GAISF είναι να διευκολύνουν και να 
προωθούν την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών του, να υπο-
στηρίξει τη διοργάνωση του φόρουμ SportAccord και IF, να αναπτύ-
ξει ειδικές υπηρεσίες για τα μέλη της σε μοναδικές περιοχές και να 
οργανώσουν και να συντονίσουν πολυ-αθλητικές εκδηλώσεις.

Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης διανέμεται στο μέλος 
της GAISF τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη συνεδρίαση. Σύμφω-
να με το άρθρο 25.1 του καταστατικού της GAISF, η ημερήσια διά-
ταξη πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

α) έναρξη της συνεδρίασης 

β) ονομαστική κλήση.

γ) έγκριση της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 25 
παράγραφος 2 

δ) Διεύθυνση του Προέδρου.

ε) διορισμός τεχνικών ελεγκτών (εάν ισχύει) 

στ) αναστολή ή απέλαση βουλευτή (κατά περίπτωση) 

ζ) έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης 

η) εκθέσεις δραστηριοτήτων 

i) οικονομικά θέματα (ισολογισμός, λογαριασμοί, έκθεση ελέγ-
χου, προϋπολογισμός, ελεγκτής ...) 

ι) Τροποποιήσεις καταστατικών (εάν υπάρχουν).

ια) ψηφοφορία και εκλογές (κατά περίπτωση) 

l) νέες αιτήσεις συμμετοχής 

ιγ) στοιχεία που παρουσιάζονται προς ενημέρωση.

ιδ) τα σημεία που προωθούνται από συνεδριάσεις μεταξύ των μελών 

o) η ημερομηνία και τόπος της επόμενης συνεδρίασης;

Το Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο της GAISF. Αποτελείται 
από 9 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο οποίος εκλέ-
γεται από τη Γενική Συνέλευση.
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δίερεύνύση ίστοσεΛίδων 
αΛΛων τομεων καί  
ΠροσεΛκύση καΛων  
Πρακτίκων στον τομεα 
τού αθΛητίσμού,  
ύΠογραμμίζοντασ την 
Πίθανη δύνατοτητα  
μεταφορασ τούσ



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport
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Διαφορετικοί τομείς στην οικονομία μας αναπτύσσονται με διαφορετικό ρυθμό και 
αυτή η διαφορά στα επίπεδα διακυβέρνησης μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη λιγότερο ρυθ-
μιζόμενων τομέων μέσω της προσαρμογής των μοντέλων εργασίας και των πρακτικών. Μέσω 
διαφορετικών πρακτικών και δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται σε μη κυβερνητικές, κυβερνη-
τικές ή ακόμη και εμπορικές οντότητες, ο αθλητικός τομέας μπορεί να εμπνέεται να υιοθετήσει 
μερικούς από αυτούς και να βελτιώσει το δημόσιο πρόσωπο του με τα πιο σχετικά παραδείγματα 
που έχει συλλέξει η ομάδα έργου #GoodGovernanceSport στην παρούσα ενότητα. 

ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Καλή πρακτική σχετικά με την δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων και 
οικονομικών στοιχείων. 

Οντότητα που έχει υλοποιή-
σει την καλή πρακτική: Care Alliance Ireland

Τομέας της οντότητας: ΜΚΟ/εθνικό δίκτυο εθελοντικών οργανώσεων για την οικογενειακή 
φροντίδα 

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: http://www.carealliance.ie

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Διαφάνεια, οικονομική έκθεση.

Γιατί μπορέι να εκληφθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υοθετηθεί από άλλους 
οργανισμούς

Η Care Alliance Ireland κέρδισε βραβείο χρηστής διακυβέρνησης το 
2018 – βραβείο που αναγνωρίζει και προωθεί την καλή πρακτική 
διακυβέρνησης στον τομέα των ετήσιων εκθέσεων και άλλων το-
μέων χρηστής πρακτικής διακυβέρνησης από μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς στην Ιρλανδία (στην κατηγορία 1 – μόνο εθελοντές 
και οργανισμούς με ετήσιο κύκλο εργασιών λιγότερα από 250.000 
ευρώ).

Ο οργανισμός πληροί όλα τα κριτήρια αξιολόγησης – παρέχει σαφή 
ανασκόπηση της απόδοσης του οργανισμού πέρυσι, των επιπτώσε-
ων, της διοίκησης του διοικητικού συμβουλίου, της χρηματοδότη-
σης και της λεπτομερούς χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Ετήσια έκθεση οργάνωσης διατίθεται εδώ: 
http://www.carealliance.ie/userfiles/file/CAI%20-%202017%20
Original%20Signed%20Financial%20Statements%20incl_%20
Detailed%20P%26L(1).pdf
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Είναι πλήρως μεταβιβάσιμη 
ή πρέπει να προσαρμοστεί. 
Αν πρέπει να προσαρμοστεί –  
τυχόν συμβουλές & κόλπα 
πώς να γίνει.

Μπορεί να μεταφερθεί ή να προσαρμοστεί και να αποτελέσει παρά-
δειγμα για τους αθλητικούς οργανισμούς και τις ετήσιες εκθέσεις τους.

Το Ετήσιο Πρότυπο Αναφοράς Δραστηριοτήτων αναπτύχθηκε από 
το βραβείο Κριτών χρηστής διακυβέρνησης, το οποίο αποτελείται 
από ανθρώπους με διαφορετικό προφίλ και κατάλληλη εμπειρία και 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτό. Το πρότυπο διατίθεται εδώ:  
https://goodgovernanceawards. ie/wp-content/uploads/
sites/176/2017/06/Annual-Report-Template.pdf

Πηγή: https://goodgovernanceawards.ie/winners-2018/ 
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Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Καλή πρακτική σχετικά με την διαφάνεια – δημοσιοποίηση μι-
σθοδοσίας

Οντότητα που έχει υλοποιή-
σει την καλή πρακτική: 

Buffer

Τομέας της οντότητας: Ιδιωτική Εταιρία

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://buffer.com/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Διαφάνεις και ακεραιότητα

Γιατί μπορέι να εκληφθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υοθετηθεί από άλλους 
οργανισμούς

Η εταιρεία δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τους μισθούς 
των εργαζομένων σε ένα Έγγραφο Google που είναι ανοικτό σε 
όλους. Η σύνδεση είναι διαθέσιμη εδώ: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/11s9VSyf4yaYUsqBKLaVH78NL8wdl8gXoj5BGAzjIF
uc/edit#gid=671465451

Η εταιρεία έχει μια φόρμουλα για τον υπολογισμό των μισθών και 
λόγος για ένα τέτοιο άνοιγμα είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν με-
γαλύτερο κίνητρο, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι αποζημι-
ώνονται με δίκαιο τρόπο και αν όχι, μπορούν να μιλήσουν για τη 
δυσαρέσκειά τους.

Ένα από τα αποτελέσματα είναι ότι η εταιρεία έχει μειωμένο κύ-
κλο εργασιών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Joel Gascoigne, εξήγησε: 
«Η διαφάνεια δημιουργεί εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη είναι το 
θεμέλιο της μεγάλης ομαδικής εργασίας.» Ως εκ τούτου, η εταιρεία 
συνεχίζει με την πολιτική της διαφάνειας όσον αφορά τα έσοδα και 
τους αριθμούς των χρηστών, π.χ. με εκθέσεις προόδου δημοσίευ-
σης σχετικά με την υποστήριξη πελατών, την απόδοση του ιστολο-
γίου κλπ.

Είναι πλήρως μεταβιβάσιμη 
ή πρέπει να προσαρμοστεί. 
Αν πρέπει να προσαρμοστεί – 
τυχόν συμβουλές & κόλπα 
πώς να γίνει.

Μπορεί να προσαρμοστεί. Λόγοι για την εφαρμογή μιας τέτοιας δι-
αφάνειας για τους αθλητικούς οργανισμούς δεν θα μπορούσαν να 
είναι μόνο η δυνητική αύξηση της ικανοποίησης και των κινήτρων 
των εργαζομένων, αλλά κυρίως και η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των 
πολιτών ή των χορηγών.
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Πηγή: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11s9VSyf4yaYUsqBKLaVH78NL8wdl8gXoj5BGAzj
IFuc/edit#gid=671465451
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Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Διάφορα εργαλεία διαδικτύου και εφαρμογές για την εφαρμογή 
αρχών χρηστής διακυβέρνησης

Οντότητα που έχει υλοποιή-
σει την καλή πρακτική: 

SumAll

Τομέας της οντότητας: Ιδιωτική Εταιρία

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://sumall.com/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Συμμετοχή και συναίνεση

Γιατί μπορέι να εκληφθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υοθετηθεί από άλλους 
οργανισμούς

Στη SumAll προσπαθούν να δημιουργήσουν περιβάλλον για πιο 
ανοικτή και αποτελεσματική συνεργασία.

Το Slack χρησιμοποιείται συνεχώς και επιτρέπει σε όλους τους χρή-
στες του SumAll να επικοινωνούν γρήγορα και εύκολα. Υπάρχει δυ-
νατότητα δημιουργίας ομάδων, ανταλλαγής αρχείων και ιδιωτικού 
μηνύματος με κάθε υπάλληλο.

Wrike – εργαλείο διαχείρισης εργασίας – όλα τα έργα είναι ορατά 
σε όλους, οπότε είναι εύκολο για τους εργαζόμενους να δουν τι 
συμβαίνει και ποιος εργάζεται σε αυτό. Υπάρχουν πολλά άλλα πα-
ρόμοια εργαλεία όπως Trello ή Asana.

Το Google Drive – αποθετήριο για σχεδόν όλα τα έγγραφά τους – οι 
μισθοί των εργαζομένων, ο πίνακας κεφαλαίων και το όραμα της 
εταιρείας, μοιράζονται στο Google Drive.

Είναι πλήρως μεταβιβάσιμη 
ή πρέπει να προσαρμοστεί. 
Αν πρέπει να προσαρμοστεί – 
τυχόν συμβουλές & κόλπα 
πώς να γίνει.

Υπάρχουν πολλά διάφορα εργαλεία και εφαρμογές που χρησιμο-
ποιούν διάφοροι οργανισμοί ή εταιρείες για την επικοινωνία ή τη 
διαχείριση των ομάδων τους, είναι μερικοί για να πάρουν ιδέες και 
συμβουλές για την εργασία των αθλητικών οργανισμών.

Πηγή: https://blog.sumall.com/journal/tools-we-use-for-transparency.html



#GoodGovernanceSport

65



66

Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Συνήθεις Ερωτήσεις (FAQ) – Παραδείγματα και tips. 

Οντότητα που έχει υλοποιή-
σει την καλή πρακτική: Kings College London

Τομέας της οντότητας: Πανεπιστήμιο

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://www.kcl.ac.uk

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Αποκριτικότητα

Γιατί μπορέι να εκληφθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υοθετηθεί από άλλους 
οργανισμούς

Υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια, ιδρύματα ή οργανισμοί που δημο-
σιεύουν συχνές ερωτήσεις στις ιστοσελίδες τους. Βοηθά να απαντά 
σε πιθανές και συχνά επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις που έχει το 
κοινό, να βρίσκει χρήσιμες πληροφορίες και να καθιστά την ίδια 
την οργάνωση πιο ανοικτή και διαφανή με τις παρεχόμενες πληρο-
φορίες. Εκτός αυτού, οι εργαζόμενοι μπορούν να εξοικονομήσουν 
χρόνο για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αποστέλλονται μέσω 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω κλήσεων.

Είναι πλήρως μεταβιβάσιμη 
ή πρέπει να προσαρμοστεί. 
Αν πρέπει να προσαρμοστεί – 
τυχόν συμβουλές & κόλπα 
πώς να γίνει.

Οι συνήθεις ερωτήσεις είναι εξαιρετικές:

 • για διαφορετικές ομάδες στόχους (π.χ. για γονείς, παι-
διά, δασκάλους, δημόσιες αρχές, δωρητές, μέσα ενημέ-
ρωσης κ.λπ.) ή

 • από διαφορετικές κατηγορίες (π.χ. στην περίπτωση διορ-
γάνωσης εκδηλώσεων ή κατασκηνώσεων εβδομάδων – 
προετοιμασία πριν, κατά τη διάρκεια ...).

Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι αυτές που συχνά ρωτούνται, ενημε-
ρώνονται τακτικά και οι απαντήσεις είναι σαφείς και συνοπτικές.

Το FAQ είναι καλό να μορφοποιηθεί με drop-downs, μακρές λίστες 
ή σφαίρες για να μπορούν οι άνθρωποι να προσανατολίζονται εύ-
κολα. Υπάρχει επίσης καλό να συμπεριληφθεί η γραμμή αναζήτη-
σης στην ενότητα.
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Πηγή: https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/apply/faqs
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Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Καλή πρακτική – πώς οι οργανισμοί μπορούν να συλλέγουν πλη-
ροφορίες και ιδέες

Οντότητα που έχει υλοποιή-
σει την καλή πρακτική: Slovak Governance Institute

Τομέας της οντότητας: NGO

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://www.odkazprestarostu.sk/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Συμμετοχή, Ισότητα και Ενσωμάτωση

Γιατί μπορέι να εκληφθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υοθετηθεί από άλλους 
οργανισμούς

Το «Odkazprestarostu» (από τη σλοβακική μετάφραση – Μήνυμα 
προς τον Δήμαρχο) είναι μια πλατφόρμα / εργαλείο για τους πο-
λίτες να προειδοποιούν το δήμο για τα προβλήματα στις πόλεις 
τους. Οι άνθρωποι μπορούν να δημοσιεύσουν στον ιστότοπο τι 
είναι σπασμένο, τι χάνεται, τι θα ήθελαν να αλλάξουν και ο δήμος 
πρέπει να ανταποκριθεί και να ενεργήσει. Ως εκ τούτου – οι πολίτες 
ενθαρρύνονται να είναι ενεργοί, να νοιάζονται για το περιβάλλον 
τους – αλλά υπάρχει επίσης δημόσια πίεση στους υπεύθυνους λή-
ψης αποφάσεων για την επίλυση των ζητημάτων. Υπάρχουν επίσης 
δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία – π.χ. πόσα προβλήματα επιλύ-
θηκαν ή δεν λύθηκαν. Ως εκ τούτου, η καλή πρακτική είναι καινοτό-
μο παράδειγμα για την αύξηση της συμμετοχής και της διαφάνειας.

Είναι πλήρως μεταβιβάσιμη 
ή πρέπει να προσαρμοστεί. 
Αν πρέπει να προσαρμοστεί – 
τυχόν συμβουλές & κόλπα 
πώς να γίνει.

Αυτή η ιδέα μπορεί να προσαρμοστεί σε αθλητικούς οργανισμούς 
σε περίπτωση που επιθυμούν να είναι πιο ανοιχτοί στην ανατροφο-
δότηση των μελών τους, να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή και 
να συλλέγουν ιδέες για τη βελτίωση της διαχείρισης του οργανισμού 
και των αθλητικών δραστηριοτήτων. Παρόμοιο εργαλείο μπορεί να 
ενσωματωθεί και στην ιστοσελίδα των αθλητικών οργανισμών.
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Πηγή: https://www.odkazprestarostu.sk/presov
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Λογοδοσία και διαφάνεια Εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Διαδραστικός χάρτης ενδιαφερομένων, δραστηριοτήτων ή μελών

Οντότητα που έχει υλοποιή-
σει την καλή πρακτική: 

Keric

Τομέας της οντότητας: NGO

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: http://www.keric.sk/en/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Επικοινωνία με το ευρύ κοινό

Γιατί μπορέι να εκληφθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υοθετηθεί από άλλους 
οργανισμούς

Η ΜΚΟ Keritc αλλά και κάποιοι άλλοι οργανισμοί και ιδρύματα δη-
μιουργούν διαδραστικό χάρτη όπου εμφανίζουν όπου οργανώνουν 
έργα και δραστηριότητες, όπου προέρχονται οι άνθρωποι που συμ-
μετέχουν στα έργα κλπ. Πρόκειται για ένα ενημερωτικό εργαλείο 
για την παρουσίαση του έργου και των δραστηριοτήτων τους με 
πιο διαδραστικό τρόπο.

Είναι πλήρως μεταβιβάσιμη 
ή πρέπει να προσαρμοστεί. 
Αν πρέπει να προσαρμοστεί –  
τυχόν συμβουλές & κόλπα 
πώς να γίνει.

Μπορεί να είναι και οι δύο, δεδομένου ότι οι αθλητικές ομοσπον-
δίες μπορούν να δημιουργήσουν χάρτες που να ενημερώνουν το 
κοινό για το που εδρεύουν οι σύλλογοι τους ή όπου διεξάγονται 
αθλητικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις, τα μέλη ή οι σύλλογοι που 
βρίσκονται στο χάρτη  μπορούν να συνδεθούν με τις βασικές πλη-
ροφορίες, φωτογραφίες και συνδέσμους όπου μπορούν να βρουν 
περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: http://www.theo.keric.sk/sk/vysielanie/448-mapa-aktualnych-projektov-v-zahranii
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Λογοδοσία και διαφάνεια Εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Ήμερολόγιο προθεσμιών

Οντότητα που έχει υλοποιή-
σει την καλή πρακτική: 

Mladiinfo

Τομέας της οντότητας: ΜΚΟ

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: http://www.mladiinfo.eu/

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Επικοινωνία

Γιατί μπορέι να εκληφθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υοθετηθεί από άλλους 
οργανισμούς

Το Mladiinfo δημοσιεύει τακτικά διάφορες ευκαιρίες όπως εκπαι-
δεύσεις, συνέδρια, υποτροφίες. Ο οργανισμός δημιούργησε ένα 
πολύ πρακτικό εργαλείο και οι ευκαιρίες αυτές ταξινομούνται κατά 
προθεσμία, όταν είναι τελευταία ημέρα για να εφαρμοστεί.

Είναι πλήρως μεταβιβάσιμη 
ή πρέπει να προσαρμοστεί. 
Αν πρέπει να προσαρμοστεί –  
τυχόν συμβουλές & κόλπα 
πώς να γίνει.

Ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί να προσαρμοστεί στους αθλητικούς 
οργανισμούς και οι οποίοι μπορούν να δημοσιεύσουν στους ιστο-
τόπους τους προθεσμίες για τα μέλη τους ή για τα πιθανά νέα μέλη 
όταν σχεδιάζονται κάποια γεγονότα, ημερομηνία υποβολής αίτη-
σης, συνδρομές κλπ.

Πηγή: http://www.mladiinfo.eu/calendar/
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ΚΑΛΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Σύντομη περιγραφή: Ενημερώσεις σχετικά με τις δωρεές του κοινού

Οντότητα που έχει υλοποιή-
σει την καλή πρακτική: Kickstarter

Τομέας της οντότητας: Ιδιωτική εταιρία

Ιστοσελίδα όπου διατίθεται: https://www.kickstarter.com

Ποια πτυχή της χρηστής 
διακυβέρνησης καλύπτει την 
προαναφερθείσα πρακτική:

Διαφάνεια και λογοδοσία

Γιατί μπορέι να εκληφθεί 
ως καλή πρακτική και να 
υοθετηθεί από άλλους 
οργανισμούς

Οι πλατφόρμες Crowdfunding όπως kickstarter, indiego και άλλοι 
έχουν ως στόχο τη συλλογή κεφαλαίων για νέες επιχειρήσεις, καινο-
τόμα και δημιουργικά έργα. Λειτουργεί με βάση την αρχή της τακτι-
κής ενημέρωσης από τον διοργανωτή. Με βάση την έρευνα (Mejia, 
Urrea, Martinez 2019) – οι τακτικές ενημερώσεις και πιστοποιήσεις 
έχουν θετικές επιπτώσεις στην αύξηση των δωρεών.

Είναι πλήρως μεταβιβάσιμη 
ή πρέπει να προσαρμοστεί. 
Αν πρέπει να προσαρμοστεί –  
τυχόν συμβουλές & κόλπα 
πώς να γίνει.

Αυτή η πρακτική μπορεί να προσαρμοστεί στους αθλητικούς οργα-
νισμούς καθώς συχνά λαμβάνουν δωρεές από το κοινό. Ως εκ τού-
του, όχι μόνο ετήσιες εκθέσεις με οικονομικές καταστάσεις γενικών 
δαπανών μπορούν να δημοσιευθούν, αλλά και πιο λεπτομερείς ή 
διαδραστικές παρουσιάσεις για το πώς δαπανήθηκαν χρήματα που 
ελήφθησαν ως δωρεές από τους απλούς πολίτες.

 

Πηγή: https://blog.sagipl.com/crowdfunding/



μεθοδοΛογία  
(σύμβούΛεσ & κοΛΠα) 
γία τη βεΛτίωση των 
ίστοσεΛίδων καί τί  
ΠρεΠεί να  
ΠερίΛαμβανεί η  
ίστοσεΛίδα τού  
οργανίσμο μασ



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport
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Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

1. Επικοινωνία με ευρύ κοινό – σχεδιασμός και λειτουργικότητες, κοινωνικά μέσα ενημέ-
ρωσης, τακτικές ενημερώσεις, πληροφορίες επικοινωνίας, γλωσσα.

A) ΓΡΑΦΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ

•	 τα χρώματα πρέπει να είναι συνεπή με τη δραστηριότητα του οργανισμού και το θέμα 
της ιστοσελίδας. Το χρώμα μπορεί να επηρεάσει το πλαίσιο του νου. 

 

(Πηγή: https://www.manutd.com/en)

•	 Χρησιμοποιήστε τρία ή τέσσερα κύρια χρώματα στον ιστότοπό σας για να κάνετε την 
ιστοσελίδα σας πιο ευανάγνωστη.

•	 το κύριο ύφος πρέπει να είναι συνεπές με όλες τις υποσελίδες.

(Πηγή: http://www.fina.org/)
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Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

•	 Χρησιμοποιώντας λύσεις όπως interline, διαστήματα, επισημάνσεις κειμένου, σημαίες.

•	 οι μινιμαλιστικές σελίδες είναι πιο ευανάγνωστες και δεν αποσπούν την προσοχή 
από το κείμενο της σελίδας. Η σελίδα φορτώνει ταχύτερα από τους ιστότοπους με 
πολλά χαρακτηριστικά και στοιχεία.

 
(Πηγή: https://www.olympic.org/the-ioc)

•	 Χρησιμοποιήστε απλά σχήματα και τοπογραφίες (απλές, ξεκάθαρες γραμματοσειρές, 
συχνά με έντονα, μεγάλα μεγέθη). Γραμματοσειρές και χρώματα που θα είναι συμ-
βατά με το φόντο. 

(Πηγή: https://www.wbaboxing.com/)
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•	 Μεγάλες φωτογραφίες ή βίντεο στο παρασκήνιο. Χρησιμοποιήστε μια τεράστια, 
υψηλής ποιότητας φωτογραφία που τραβάει την προσοχή των χρηστών αμέσως μετά 
την είσοδο στον ιστοχώρο σας.

(Πηγή: https://www.fiba.basketball/)

B) ΠΛΌΉΓΉΣΉ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ 

•	 Δημιουργήστε μια σαφή δομή του μενού. Ορίστε την κατάλληλη σειρά των καρτε-
λών. Το μενού δεν μπορεί να έχει πάρα πολλές καρτέλες. 

 

(Πηγή: https://www.olympic.org/the-ioc)
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Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

•	 Πρέπει να συμπεριλάβετε σελιδοδείκτες όπως την επικοινωνία, σχετικά με εμάς, το 
έργο, τις δομές του οργανισμού.

(Πηγή: https://www.engso.eu/)

•	 Σκεφτείτε το ρόλο του υποσέλιδου στην τοποθεσία. Μπορείτε να προσθέσετε 4 πλη-
ροφορίες (2 προτάσεις για τον οργανισμό σας, πολλές από τις ιστοσελίδες σας και τα 
στοιχεία επικοινωνίας). 

(Πηγή: http://www.worldskate.org/)

•	 Χρησιμοποιήστε απλούς τίτλους και συνθήματα στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας. 
Να είναι κατανοητοί για τους αναγνώστες. 
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(Πηγή: https://www.wbaboxing.com/)

•	 Συνδέστε το λογότυπο του οργανισμού σας με την αρχική σελίδα. Οι χρήστες αντιμε-
τωπίζουν το λογότυπο ως «αρχική σελίδα».

(Πηγή: https://www.fiba.basketball/)

•	 Επισημάνετε τους συνδέσμους στον ιστότοπό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
μπλε χρώμα ή να υπογραμμίσετε το κείμενο. 
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Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

(Πηγή: https://www.engso.eu/)

•	 Δημιουργήστε ένα ξεχωριστό πεδίο όπου μπορείτε να παρουσιάσετε χορηγούς. Θα 
γίνετε πιο διαφανείς.

(Πηγή: https://www.fiba.basketball/)

(Πηγή: https://www.fivb.com/)
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(Πηγή: https://www.manutd.com/en)

•	 Προσθέστε τη μηχανή αναζήτησης στον ιστότοπό σας στην κορυφή του ιστότοπού 
σας. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί. 

(Πηγή: https://www.iaaf.org/home)

Γ) ΚΕΙΜΕΝΌ ΣΤΉΝ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑ – ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

•	 Να παρασχέσετε ένα ενημερωμένο και αξιόπιστο περιεχόμενο.

•	 Γράψτε με απλές προτάσεις. Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα της βιομηχανίας.
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Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

(Πηγή: https://www.igfgolf.org/)

•	 Σε μια παράγραφο, να συμπεριλάβετε και να περιγράψετε μια μόνο σκέψη. Αυτό θα 
βοηθήσει στην περιήγηση στο περιεχόμενο.

(Πηγή: https://www.uefa.com/)

•	 Οι πιο σημαντικές πληροφορίες πρέπει να είναι έντονες ή γραμμένες με έντονους 
χαρακτήρες. Θα κάνει το κείμενο σαφές και αισθητικό. 
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(Πηγή: https://www.fcbarcelona.com/en/)

•	 Στην πρώτη παράγραφο γράψτε μια περίληψη του κειμένου και στη συνέχεια ανα-
πτύξτε το. Οι αναγνώστες δεν θέλουν να μαντέψουν ποιο είναι το κύριο σημείο του 
κειμένου. 

(Πηγή: https://www.fis-ski.com/)

•	 Μην ξεχάσετε τα γραφικά. Ζούμε στην εποχή της εικόνας, οπότε και το καλύτερο κεί-
μενο μπορεί να μην είναι ενδιαφέρον για τους αναγνώστες αν δεν υπάρχει εικόνα. 
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Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

(Πηγή: https://www.manutd.com/en)

•	 Θυμηθείτε ότι είναι πραγματικά σημαντικό να θέσετε την ημερομηνία δημοσίευσης. 
Οι αναγνώστες του ιστότοπού σας πρέπει να γνωρίζουν ότι το περιεχόμενο που πε-
ριέχει είναι ενημερωμένο. 

(Πηγή: https://www.fedcup.com/en/home.aspx)

•	 Προσπαθήστε να παρουσιάσετε όλες τις πληροφορίες όσο μπορείτε με τον πλέον 
διαδραστικό τρόπο



  #GoodGovernanceSport

87

(Πηγή: https://www.fifa.com/womensworldcup/)

Δ) ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΌΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΥΩΣΉΣ

•	 Συνδέστε τον ιστότοπό σας σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποι-
είτε

(Πηγή: https://www.fedcup.com/en/home.aspx)



88

Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

(Πηγή: https://www.fcbarcelona.com/en/)

(Πηγή: https://www.fiba.basketball/)

•	 Επιλέξτε το κοινωνικό μέσο για τον οργανισμό σας που είναι το πιο δημοφιλές στην 
τοπική κοινότητα / χώρα σας
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(Πηγή: own elaboration)

•	 Επιλέξτε την ομάδα προορισμού. Δημιουργήστε μια κοινότητα, εστιάστε στην εξεύ-
ρεση ενδιαφερομένων που ενδιαφέρονται πραγματικά.

•	 Προσαρμόστε το κείμενο στην ομάδα-στόχο σας (λάβετε υπόψη την ηλικία, τα ενδια-
φέροντά σας, την επίσημη / ανεπίσημη γλώσσα).

(Πηγή: own elaboration)

•	 Συνεργαστείτε με ενδιαφερόμενους για σχόλια και ερωτήσεις σχετικά με τις δραστη-
ριότητες, τις ενέργειές σας, οτιδήποτε σχετίζεται με τον οργανισμό σας.
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Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

•	 Διατηρείστε σχέσεις με δημοσιογράφους. Δίνοντας μια σαφή απάντηση και μοιράζο-
ντας πληροφορίες μαζί τους, μπορείτε να τονίσετε τη διαφάνεια στον οργανισμό σας.

•	 Να συμμετέχετε στην συνομιλία στο διαδίκτυο (σχόλια, μηνύματα). Προσπαθήστε να 
εμπλέξετε τους οπαδούς σε διάφορες ενέργειες. Δώστε τους την ευκαιρία να μιλή-
σουν σε συγκεκριμένα θέματα και να απαντήσουν σε σχόλια.

(Πηγή: own elaboration)

•	 Κάνοντας χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης μπορείτε να μάθετε τα ενδιαφέροντα, 
τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των παραληπτών.

•	 Οι διαγωνισμοί αυξάνουν σημαντικά την αφοσίωση. Συγκροτούν κοινό στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης στα οποία οργανώνονται. Η ηλεκτρονική πρόσβαση που δη-
μιουργείται χάρη στους διαγωνισμούς μπορεί να είναι πολύ πιο πολύτιμη από τα 
βραβεία για τη νίκη του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

•	 Χρήση πληθυντικού πρώτου προσώπου (εμείς, σε εμάς).

•	 Μην κάνετε like σε δικό σας σχόλιο.

•	 Σημειώστε τουλάχιστον ένα άτομο που θα είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση των 
ιστοσελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

E) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΉΜΕΡΩΣΕΙΣ

•	 Μην προποτάρετε, δημιουργήστε το δικό σας περιεχόμενο που θα αρέσει στους αν-
θρώπους.

•	 Η δική σας στρατηγική μάρκετινγκ πρέπει να είναι συνεπής με όλα τα κανάλια των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τον ιστότοπο.
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•	 Ενημέρωση τακτική των ενδιαφερομένων μέσω ενημερωτικού δελτίου, αλλά μην το 
παρακάνετε και καταλείξει spam.

•	 Θυμηθείτε για τα περιεχόμενα υψηλής ανάλυσης. Όλοι οι χρήστες αγαπούν να περι-
ηγούνται και δεδομένου ότι αυτά τα υλικά είναι τόσο δημοφιλή, η εξυπηρέτηση τους 
σε χαμηλή ποιότητα είναι η μέγιστη δυνατή αμαρτία. Εάν χρησιμοποιείτε γραφικά 
σε αυτό, φροντίζετε επίσης για την σωστή τοποθέτηση και εμφάνιση τους, καθώς 
μπορούν να έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο στο άνοιγμα ολόκληρης της ιστοσελίδας.

•	 Χωρίς τακτικές πληροφορίες, οι χρήστες μπορούν να παρατηρήσουν ότι αυτή η πηγή 
πληροφοριών δεν είναι πολύ χρήσιμη. Στη συνέχεια, θα αρχίσουν να αναζητούν 
εναλλακτικούς τόπους από τους οποίους θα μπορούσαν να αποκτήσουν τα τελευ-
ταία νέα.

•	 Να παρουσιάσετε όλες τις αποφάσεις που έγιναν από τη διοίκηση του διοικητικού 
συμβουλίου ή από άλλους οργανισμούς αμέσως μετά τη συνάντηση.

ΣΤ) ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑ

•	 Δείξτε την προσοπικότητά σας.

•	 Βεβαιωθείτε ότι ο επισκέπτης σας έρχεται σε επαφή με το σωστό άτομο. Αν έχετε 
πολλά τμήματα, διευκολύνετε τους επισκέπτες σας, δίνοντάς τους το σωστό μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σωστό άτομο που είναι υπεύθυνο για τις συγκεκρι-
μένες εργασίες.

•	 Χρησιμοποιήστε την ίδια γλώσσα με εκείνους που επικοινωνούν μαζί σας.

(Πηγή: own elaboration)

•	 Βοηθήστε παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες που μπορούν να βο-
ηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων τους με τη μορφή μιας σελίδας «Συχνές 
ερωτήσεις».

•	 Συμπεριλάβετε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο, διεύθυνση γραφείου, ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, φόρμα επικοινωνίας. 
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Λογοδοσία και διαφάνεια Εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

(Πηγή: http://www.fina.org/)

Ζ) ΓΛΩΣΣΕΣ

•	 Να επιλέξετε ποιες γλώσσες είναι οι πιο σημαντικές για το περιεχόμενο του ιστότο-
που σας,
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(Πηγή: https://www.fei.org)

•	 Περισσότερες γλώσσες πιο δαπανηρή διαδικασία…,

(Source: https://www.fcbarcelona.com/en/)

•	 Δημιουργήστε τουλάχιστον μια αγγλική έκδοση του ιστότοπού σας. Κάντε την ιστοσε-
λίδα σας διαθέσιμη για αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα σας ή στο εξωτερικό. 



94

Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

2. Όργανωτικές πληροφορίες – τι πρέπει να συμπεριληφθεί, με ποια μορφή, τακτικότητα, 
όραμα, αποστολή, ορόσημα, στρατηγικές. 

•	 Να επισημάνετε το όραμα και την αποστολή και τα ορόσημα του οργανισμού σας, 
δημιουργώντας τη ξεχωριστή καρτέλα για να παρουσιάσετε τη στρατηγική δράσης 
βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες για 
εικόνες, βίντεο, εικονίδια για να παρουσιάσετε αυτές τις πληροφορίες. 

(Πηγή: https://www.olympic.org/about-ioc-olympic-movement)

•	 Είναι προστιθέμενη αξία εάν παρουσιάζετε τι κάνει η οργάνωση / ένωση σας παρου-
σιάζοντάς την με τη μορφή ενημερωτικού ή βίντεο.

(Πηγή: https://www.uefa.com/)
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•	 Συμπεριλάβετε θέματα όπως η διαφάνεια, η ισότητα, η ανοιχτότητα στην φιλική επί-
λυση προβλημάτων και η αμοιβαία κατανόηση ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά 
της αποστολής που θέλετε να ακολουθήσετε.

(Πηγή: https://www.fcbarcelona.com/en/club/transparency)

•	 Προσθέστε την ιστορία της καρτέλας και παρουσιάστε σε σύντομο χρονικό διάστημα 
το ιστορικό του οργανισμού/ένωσής σας.

(Πηγή: https://isu.org/)

•	 Να παρουσιάσετε όλα τα συνθήματα που σχετίζονται με τον οργανισμό σας ή να 
εξηγήσετε γιατί ένα σύνθημα αναφέρεται στην οργάνωσή σας. 
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Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

(Πηγή: https://www.fcbarcelona.com/en/club/more-than-a-club)

•	 τι πρέπει να συμπεριληφθεί, με ποια μορφή, τακτικότητα, όραμα, αποστολή, ορόση-
μα, στρατηγικές ... 

3. Διαθέσιμα έγγραφα – τι πρέπει να συμπεριληφθεί, πώς πρέπει να τοποθετηθεί για να είναι 
εύκολα προσβάσιμο, γλώσσες. 

•	 Πρέπει να προσθέσετε συνημμένα που περιέχουν οικονομικές και δημοσιονομικές 
πληροφορίες, όπως ετήσιους προϋπολογισμούς (τουλάχιστον για τα 5 προηγούμε-
να έτη), έκθεση προϋπολογισμού που παρουσιάζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, τους μισθούς των μελών κλπ.

(Πηγή: https://www.uefa.com/)
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•	 Είναι πραγματικά σημαντικό να προσθέσετε τα συνημμένα όλων των θεσμικών, ορ-
γανωτικών και προγραμματιστικών πληροφοριών, όπως τα καταστατικά, οι κανονι-
σμοί (για συμβούλια, μέλη, κανονικούς ανθρώπους). 

 

(Πηγή: https://isu.org/)

(Πηγή: https://www.olympic.org/the-ioc)
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Λογοδοσία και διαφάνεια εγχειρίδιο για αθλητικούς οργανισμούς

•	 Θυμηθείτε να τοποθετήσετε όλα τα έγγραφα σε μορφή pdf ή σε άλλη μορφή που 
θα λειτουργεί ανεξάρτητα από το σύστημα που έχει ο παραλήπτης (mac, windows, 
ios κ.λπ.) και τη συσκευή στην οποία ελέγχει (κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή, 
τηλεόραση).

•	 Είναι προστιθέμενη αξία να έχετε όλα αυτά τα συνημμένα στην αγγλική έκδοση (ο 
σημαντικότερος και ο μεγαλύτερος οργανισμός / ομοσπονδία περιορίζουν τα συνημ-
μένα σε αγγλική έκδοση). Ορισμένοι οργανισμοί προτιμούν να προσθέτουν όλα τα 
έγγραφα στην εθνική τους γλώσσα και στα αγγλικά, αλλά αν ο οργανισμός / ο σύλλο-
γος σας έχει μια τοπική εμβέλεια, μπορείτε να προσθέσετε όλα τα συνημμένα στην 
εθνική σας γλώσσα.  

(Πηγή: https://www.uefa.com/)

•	 Μην ξεχνάτε τη διαφάνεια των διαθέσιμων εγγράφων. Είναι καλύτερο να παρουσιά-
σετε όλες αυτές τις πληροφορίες σε σημεία ή με τη μορφή πίνακα. 
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4. Στοιχεία μελών – τι πρέπει να είναι διαθέσιμο για τα μέλη και σχετικά με τα μέλη. 

•	 Δημιουργήστε τις «δομές του οργανισμού» του οργανισμού σας και συγκεντρώστε 
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διοίκηση του οργανισμού σας – τη διοίκηση 
του διοικητικού συμβουλίου, την επιτροπή ελέγχου, το διοικητικό συμβούλιο, τους 
διευθυντές προώθησης και χορηγίας. 

(Πηγή: https://www.olympic.org/the-ioc)

•	 Μπορείτε να προσθέσετε μια σύντομη περίληψη της ζωής των σημαντικότερων με-
λών ή της προηγούμενης εμπειρίας τους.

       

(Πηγή: https://www.pzpn.pl/federacja/zarzad-pzpn)                 
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•	 η προστιθέμενη αξία είναι η συμπερίληψη φωτογραφιών από τα σημαντικότερα 
μέλη του οργανισμού / του συλλόγου.

(Πηγή: http://www.fina.org/)

•	 Εισάγετε όλα τα μέλη του οργανισμού (αλλά πρώτα να τους ζητήσετε άδεια για να 
μοιραστείτε τα δεδομένα τους online), μπορείτε να προσθέσετε κάτω από τα δεδο-
μένα τους «Copyright 2019 (όνομα του οργανισμού σας). Η άδεια χρήσης των ανα-
φορών από αυτό το άρθρο γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί η κατάλληλη 
αναφορά (ως σύνδεσμος στον ιστότοπό σας) ως πηγή».
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(Πηγή: https://www.pzpn.pl/federacja/zarzad-pzpn)

•	 Αν διαχειρίζεστε έναν μεγάλο οργανισμό με πολλά τμήματα, ορίστε άτομα επικοι-
νωνίας σε κάθε ένα από αυτά και εισάγετε το επιχειρησιακό τους email (πειθαρχικό 
τμήμα, τμήμα τύπου, τμήμα υποστήριξης, τμήμα προώθησης κ.λπ.).
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(Πηγή: https://www.pzpn.pl/kontakt)  
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(Πηγή: http://www.worldskate.org/about/organisation.html)

•	 Δημιουργήστε μια ξεχωριστή καρτέλα για διοικητικά έγγραφα, όπως κανονισμούς 
για τη συμμετοχή.

•	 στον ιστότοπο θα πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί που θα διευκρινίζουν τις αποφά-
σεις και τις ευθύνες κάθε επιτροπής που ασχολείται με την οργάνωση / ενώσεις.

5. Τμήματα ειδήσεων – τι πρέπει να συμπεριληφθεί, πώς πρέπει να φαίνεται, πρέπει περιλαμ-
βάνει διαφορετικά τμήματα ειδήσεων και τι είδους? 

A) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΌ: 

•	 Εικόνα («πραγματική» εικόνα, χωρίς περίγραμμα)

•	 Τίτλος

•	 Κείμενο. 

(Πηγή: https://www.federscherma.it/homepage/media/news.html)
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(Πηγή: https://www.figc.it/it/federazione/news/)

B) ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ: το περιεχόμενο πρέπει να είναι σαφές και εύκολα κατανοητό 

•	 Τίτλος + κείμενο + πώς να (παρότρυνση για δράση).

•	 σύνδεσμος (αποτελέσματα, περισσότερες εικόνες κλπ.).

•	 επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

http://www.fipm.it/news/archivio-news/2074-ulysse-trophy-2019,-i-nostri-ragazzi-tra-i-protagonisti.html
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Γ) ΠΕΡΙΌΧΕΣ: οι ειδήσεις πρέπει να χωρίζονται σε διαφορετικούς τομείς, για παρά-
δειγμα: 

•	 Αγωνιστικά αποτελέσματα. 

•	 ερασιτεχνικός τομέας.

•	 επίσημοι κανονισμοί.

•	 και τα λοιπά…

(Πηγή: https://www.federnuoto.it/)

6. Πληροφορίες διαχείρισης – τι θα έπρεπε θεωρείται κατάλληλο για δημοσίευση από την δια-
χείριση, ποια θα πρέπει να είναι η καταλληλότερη μορφή δημοσίευσης αυτών των πληροφο-
ριών, αποφάσεων ή / και πρακτικών, νομικών πρωτοβουλιών και πολιτικών, άλλων σχετικών 
εγγράφων και πληροφοριών (κανονικότητα).

A) ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΌΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΉΜΌΣΙΕΥΌΥΝ: 

Σύμφωνα με τον τύπο της οργάνωσης (Ομοσπονδία, αθλητικό σωματείο κλπ.) Ορισμέ-
να έγγραφα είναι υποχρεωτικά και κάποια όχι. Ακολουθεί μια λίστα με τα πιθανά έγγραφα για 
δημοσίευση: 

•	 Καταστατικό και ρύθμιση του οργανισμού.

•	 Στρατηγικό πλάνο: όραμα, αποστολή, γενικές πράξεις προγραμματισμού.

•	 Ποιοι είμαστε: ιστορικά στοιχεία για την οργάνωση.
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•	 Κανονισμοί:
•	 επαφών με άλλους φορείς,
•	 διαχείρισης δημόσιων επιχορηγήσεων,
•	 antidoping,
•	 κατάρτισης στελεχών,
•	 διοργάνωσης αγώνων.

•	 Άλλα έγγραφα:
•	 Πολιτική απορρήτου,
•	 Ασφάλισης,
•	 Πρακτικών αποφάσεων διοινητικού συμβουλίου.

B) ΠΌΥ: θα πρέπει να δημοσιεύονται σε συγκεκριμένη περιοχή του δικτυακού τόπου, 
σε έκδοση pdf.

 

(Πηγή: http://www.fipm.it/)

(Πηγή: http://www.fibs.it/it/federazione/consiglio-federale-2016-2020.html )
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7. Πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της διοίκησης – ποιες θα πρέπει να είναι αυτές οι πλη-
ροφορίες (βιογραφία, εμπειρία, εκπαίδευση, εικόνες, πεδίο αρμοδιοτήτων, ιδιότητα μέλους 
/ προσχώρησης σε άλλες οντότητες, αλλαγές ευθύνών και ευθύνες, άλλες συναφείς δομές 
(διοικητικό συμβούλιο, συμβουλευτικά όργανα, επιτροπές εμπειρογνωμόνων ...).

A) ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΌΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΉΜΌΣΙΕΥΌΥΝ 

•	 Οργανόγραμμα του Διοικητικού Συμβουλίου 

•	 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

•	 Σύμβουλοι,

•	 Περιφερειακά όργανα (επιτροπές),

•	 Εξωτερικές οντότητες (επιτροπές).

 
(Πηγή: https://www.fiso.it/federazione.php)

(Πηγή: https://www.federscherma.it/homepage/la-federazione/organigramma-federale.html)
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B) ΛΕΠΤΌΜΕΡΕΙΕΣ Για κάθε άτομο: 

•	 Σύντομη περιγραφή (βιογραφία),

•	 Φωτογραφία,

•	 Εκπαίδευση / Εμπειρία στον τομέα,

•	 Πεδίο αρμοδιοτήτων / εντολής,

•	 Επίσημες επαφές (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κινητό τηλέφωνο.

(Πηγή: http://www.fibs.it/it/federazione/organi-centrali.html)

8. Όικονομικές πληροφορίες που διατίθενται στον δικτυακό τόπο – τι είδους, πώς πρέπει να 
παρουσιαστεί, πόσα χρόνια πρέπει να υπάρχουν στην ιστοσελίδα, κατανομή εισοδημάτων 
και δαπανών + πηγές. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ 

•	 Εγγεκριμένη ετήσια οικονομική έκθεση (στο τέλος του έτους).

•	 Περιγραφή των πληροφοριών σχετικά με τις επιχορηγήσεις, τις συνεισφορές, 
τις αμειβόμενες θέσεις και, σε κάθε περίπτωση, οικονομικά οφέλη οποιουδή-
ποτε είδους που λαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση ή άλλους δημόσιους 
φορείς. 
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(Πηγή: http://www.fibs.it/it/federazione/consiglio-federale-2016-2020.html)

 Ετήσιος προϋπολογισμός (στην αρχή του έτους) 

•	 Κατανομή εισοδημάτων και δαπανών.

•	 Πηγές.  

9. Άλλες πληροφορίες και ιδέες που πρέπει να συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα. 



ανθρωΠίνοί  
Ποροί σε  
αθΛητίκούσ  
οργανίσμούσ 
οσον αφορα  
την ενταξη 



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport
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Οι αθλητικοί οργανισμοί έχουν σήμερα ιδιαίτερο ρόλο στην κοινωνία. Από τη μια πλευ-
ρά αντικατοπτρίζει τις αξίες και τις συγκρούσεις της κοινότητας, από την άλλη πλευρά μπορεί να 
είναι μια κίνηση για πρόοδο και θετική αλλαγή. Ο αθλητισμός έχει επίσης καταστεί ένας σημαντι-
κός τομέας των επιχειρήσεων και, ως κοινωνικό εργαλείο, προσφέρει ευκαιρίες σε μη προνομι-
ούχους. Από αυτή την άποψη, οι αθλητικοί οργανισμοί έχουν μεγάλη ευθύνη να υπογραμμίσουν 
ή να επαναπροσδιορίσουν τις αξίες και τις αρχές της κοινωνίας.

Μπορούμε να εντοπίσουμε τις ακόλουθες ανθρώπινες πτυχές της αθλητικής κοινότητας 
που έχουν αντίκτυπο εντός και πολύ πέρα από το οργανωτικό πλαίσιο.

1. Ενσωμάτωση των μη προνομιούχων (εθνικές μειονότητες, μετανάστες, LGBTQi άτομα, 
άτομα με αναπηρίες).

2. Fairplay.

3. Δημοκρατία και συμμετοχή.

4. Ασφάλεια.

5. Ισότητα των φύλων.

6. Αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ γενεών.

Ως κοινότητα, κάθε αθλητικός οργανισμός βασίζεται σε ορισμένες αξίες, μερικές φορές 
πιο ρητά αναγγελθείσες, αλλά μερικές φορές σιωπηρά προτεινόμενες. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη 
και αν μια αθλητική κοινότητα δεν δηλώνει ρητά τις αξίες αυτές, λειτουργεί κατά τρόπο που να 
δείχνει σαφώς ποιες είναι οι εγγενείς αξίες που ακολουθούν ή δεν ακολουθούν. Η αποφυγή 
λήψης και αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων δείχνει επίσης πώς σκέφτονται οι αθλητικοί 
οργανισμοί και οι ηγέτες τους σχετικά με αυτές τις πτυχές της αθλητικής κοινότητας.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις πιο σημαντικές παραμέτρους και ορισμένες συστά-
σεις που μπορούν να υποστηρίξουν αθλητικούς οργανισμούς στην ενσωμάτωση αποτελεσμα-
τικών πολιτικών που αποτελούν τη βάση της χρηστής διακυβέρνησης των ανθρώπινων πτυχών 
του οργανισμού. Είναι σημαντικό ότι όλες αυτές οι πτυχές είναι διαφανείς και διατίθενται στην 
ιστοσελίδα του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής, του οράματος, των αποφά-
σεών του, των ειδήσεων και των γενικών πληροφοριών.

Απαιτήσεις για την ένταξη των μη προνομιούχων ατόμων 

Στο πλαίσιο μας χρησιμοποιούμε την έννοια μη προνομιούχος για ανθρώπους που δια-
κρίνονται στην πραγματική κοινότητα είτε ως άτομα που έχουν λιγότερες ευκαιρίες λόγω της κοι-
νωνικής τους κατάστασης στην κοινότητα. Αυτό μπορεί να σημαίνει έλλειψη πρόσβασης σε διαφο-
ρετικούς πόρους (φτώχεια, περιθωριοποίηση, απομόνωση, πληροφόρηση, εκπαίδευση) ή μπορεί 
να σημαίνει πρόσβαση σε δικαιώματα και ευκαιρίες (steroypes, προκαταλήψεις και διακρίσεις). 
Η διαχείριση της κοινότητας γίνεται με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, σεβόμενη την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια όλων των μελών της, ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους.
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Σε διαφορετικές κοινότητες μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Κάθε 
κοινότητα πρέπει να κατανοεί και να προσδιορίζει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και πώς μπο-
ρούν να ενδυναμώσουν και να συμμετάσχουν στον αθλητισμό.

Προϋποθέσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες.

 • Κατανόηση των αναγκών και των φραγμών της στοχοθετημένης ομάδας.

 • Κατάλληλες εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τη συμμετοχή ατόμων με  αναπηρίες 
(φυσική προσβασιμότητα).

 • Αρμόδιοι προπονητές που μπορούν να διαχειρίζονται μεικτές ομάδες ειδικών ομάδων.

 • Σχετικές πληροφορίες που παρέχονται για την ομάδα-στόχο.

 • Ειδικοί οικονομικοί πόροι για τη δημιουργία φυσικών απαιτήσεων (επιχορηγήσεις 
από κυβερνήσεις).

Προϋποθέσεις ένταξης εθνικών μειονοτήτων και μεταναστών

 • Γλωσσικές ικανότητες που διατίθενται στο προσωπικό (σε μειονοτικές γλώσσες).

 • Κατανόηση διαπολιτισμικών πτυχών και θρησκευτικών χαρακτηριστικών (παραδό-
σεις, ρουχισμός, γιορτές κλπ.).

 • Πρόληψη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην αθλητική κοινότητα.

 • Αρμόδιοι προπονητές και εκπαιδευτές (με τη συμμετοχή και των μειονοτικών προ-
πονητών).

 • Ειδικές πληροφορίες στη γλώσσα των στοχευόμενων ομάδων.

 • Κατανόηση των αναγκών και των φραγμών της στοχοθετημένης ομάδας.

Προϋποθέσεις ενσωμάτωσης των ατόμων LGBTQI

 • Κατανόηση των αναγκών και των φραγμών της στοχοθετημένης ομάδας.

 • Πρόληψη της ομοφοβίας και τρανσφοβίας στην αθλητική κοινότητα.

 • Αρμόδιοι προπονητές και εκπαιδευτές (εξουσιοδοτημένοι για αθλητική διευκόλυνση 
χωρίς αποκλεισμούς).

 • Πρόσωπο υπεύθυνο για την αναφορά περιστατικών μίσους και διακρίσεων.

 • Ειδικές πληροφορίες για άτομα LGBTQI.

Προϋποθέσεις για fairplay

Το Fairplay έχει πολλές πτυχές που σχετίζονται όλοι με τον τρόπο συμπεριφοράς με τους 
άλλους και με τους κανόνες του αθλήματος. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι ηθικοί προ-
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βληματισμοί συμβάλλουν στην ευχαριίστηση του αθλητισμού από όλους και επιτρέπουν την πραγ-
ματική χαρά του παιχνιδιού προς όφελος όλων των συμμετεχόντων και των ενδιαφερομένων.

 • Η συμμετοχή πρέπει να βασίζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς κανόνες (για 
όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, των διαχειρι-
στών, των προπονητών, των γονέων κ.λπ.).

 • Το Fairplay πρέπει να βασίζεται σε γραπτές αρχές που συμφωνούνται από όλους τους 
ενδιαφερόμενους.

 • Πρέπει να υπάρχει κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης, το οποίο να παρέχει επί-
σης τα μέσα για την αναφορά περιστατικών στην αθλητική κοινότητα.

 • Οι κανόνες και οι αρχές πρέπει να είναι διαφανείς και διαθέσιμες στο κοινό.

 • Οι ιδιαίτερες περιπτώσεις πρέπει να παρακολουθούνται και να ενοποιούνται με δι-
αφάνεια.

Προϋποθέσεις για τον δημοκρατικό πολιτισμό 

Η αθλητική κοινότητα είναι επίσης ένας κοινωνικός χώρος για την εκμάθηση κοινωνικών 
αξιών, κανόνων και συμπεριφοράς. Για το λόγο αυτό, ο αθλητισμός έχει ιδιαίτερη ευθύνη για το 
πώς οργανώνει την κοινότητα του. Πώς αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις, πώς λαμβάνει αποφά-
σεις, πώς αντανακλά τα προβλήματα και πώς προστατεύει τα μέλη της.

 • Η αθλητική κοινότητα θα εμπλέκει τα μέλη της στις αποφάσεις στο μέγιστο δυνατό 
επίπεδο.

 • Τα μέλη της κοινότητας έχουν την εξουσία να εκφράζουν τις ανάγκες και τις ανησυ-
χίες τους.

 • Οι αποφάσεις του αθλητικού οργανισμού πρέπει να είναι διαφανείς και διαθέσιμες 
στο κοινό.

 • Τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες (όπως προστασία της ιδιωτικής ζωής, αξιο-
πρέπεια, ισότητα) προστατεύονται και παρακολουθούνται.

 • Πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητοι μηχανισμοί ελέγχου. 

Προϋποθέσεις για την ασφάλεια και προστασίας

Η σωματική και ψυχική υγεία των μελών της αθλητικής κοινότητας πρέπει να βρίσκεται 
στο επίκεντρο της προσοχής σε όλα τα επίπεδα του αθλητικού οργανισμού. Σε περίπτωση ανη-
λίκων, μια ειδική πολιτική προστασίας των παιδιών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αποτελε-
σματική και ασφαλή λειτουργία. 

 • Έχει συμφωνηθεί και γραφεί ένας κώδικας δεοντολογίας που περιγράφει τις διαδικα-
σίες και τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας.
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 • Οι κανονισμοί ασφαλείας πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά.

 • Όλα τα μέλη του προσωπικού πρέπει να εκπαιδεύονται σε θέματα ασφάλειας και 
προστασίας.

 • Πρέπει να λειτουργούν και να λειτουργούν ανεξάρτητοι μηχανισμοί ελέγχου με αρ-
μοδιότητες.

Προϋποθέσεις για την ισότητα των φύλων

Στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ίσοι και 
όλοι έχουν το δικαίωμα να ασκούν τον αθλητισμό. Στην πράξη δεν συμβαίνει, οι γυναίκες γενικά 
έχουν λιγότερη πρόσβαση στο αθλητισμό και σε πολλές περιπτώσεις υφίστανται διακρίσεις εις 
βάρος ανδρών. Αν και αυτό έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες είναι ακόμα πολύ μακριά 
από την πραγματική ισότητα. Προκειμένου να βελτιωθεί, οι αθλητικοί οργανισμοί μπορούν να 
κάνουν τα εξής:

 • Η ισότητα των φύλων αποτελεί μέρος όλων των εγγράφων πολιτικής και στρατηγικής 
του οργανισμού.

 • Οι προπονητές (όπως και οι διαιτητές) θα πρέπει να είναι ισοπληθείς άνδρες και γυ-
ναίκες και να είναι αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων.

 • Η συμμετοχή γυναικών και κοριτσιών απαιτεί την ενδυνάμωση και την εξέταση των 
ιδιαίτερων αναγκών των γυναικών αθλητών.

 • Η εκπροσώπηση των γυναικών στον αθλητισμό πρέπει να βελτιωθεί σε όλα τα επί-
πεδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ενημερωτικά δελτία, ιστότοποι, τηλεόραση, 
περιοδικά κ.λπ.).

 • Οι γυναίκες θα πρέπει συμμετέχουν εξίσου σε ηγετικές θέσεις των αθλητικών οργανι-
σμών (συμβούλια, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, πρόεδροι, υπάλληλοι).

Προϋποθέσεις για αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών

Η ηλικία είναι μια σημαντική πτυχή της ένταξης που έχουμε την τάση να ξεχνάμε. Ειδικά 
ο ερασιτεχνικός αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση αλλη-
λεγγύης μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων μέσω του αθλητισμού. 



σύμΠερασματα
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Το εγχειρίδιο λογοδοσίας και διαφάνειας για αθλητικούς οργανισμούς είναι μια πρα-
κτική έκδοση, αφιερωμένη στη στήριξη των δραστηριοτήτων που υλοποιούν οι αθλητικές οντό-
τητες για να εξασφαλίσουν την προβολή της ποιότητας τους, με έμφαση στην ηλεκτρονική τους 
παρουσία. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι διαχειριστές σπορ θα βρουν: 

 • Την αφρόκρεμα των ιστοσελίδων των αθλητικών οργανισμών σε εθνικό και ευρω-
παϊκό επίπεδο – στοιχεία των διαφόρων πτυχών της ηλεκτρονικής παρουσίας των 
αθλητικών οργανισμών.

 • Τι προτείνεται να δημοσιεύεται και να είναι ορατή για τα μέλη και τους πολίτες.

 • Καλές πρακτικές από τον αθλητικό τομέα που μπορούν να αποτελέσουν πηγή 
έμπνευσης. 

 • Καλές πρακτικές από άλλους τομείς που μπορούν να εφαρμοστούν στον αθλητισμό. 

 • Χρήσιμες συμβουλές και κόλπα για το πώς να διαχειριστείτε επιτυχώς τις ιστοσελίδες 
και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού σας.

 • Ανθρώπινοι πόροι σε αθλητικούς οργανισμούς και πώς να πορείς να ενσωματώνεις 
διάφορες κοινότητες. 

Η ομάδα έργου #GoodGovernanceSport πιστεύει ακράδαντα ότι το παρόν εγχειρίδιο θα 
προσφέρει νέες ευκαιρίες στον αθλητικό τομέα να συνεχίσει τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας 
του και να αντιληφθεί ότι η ανάπτυξη αποδεικτικών στοιχείων για την επίτευξη αρχών χρηστής 
διακυβέρνησης. Ακολουθώντας την πορεία της διαφάνειας και της ακεραιότητας που βασίζεται 
στην τεκμηρίωση των αθλητικών οργανισμών θα προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη και μπορεί να 
συμβάλει στην αύξηση του επιπέδου συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.



#GoodGovernanceSport

119

Σχετικά με το έργο #GoodGovernanceSport
Το έργο #GoodGovernanceSport project στοχεύει στο να βρει έναν τρόπο ανάλυσης, 

συλλογής και προώθησης των πρακτικών για την ορθή προβολή των αποφάσεων που λαμβάνο-
νται, των φορέων λήψης αποφάσεων, της διαφάνειας της δημόσιας χρηματοδότησης σε αθλη-
τικούς οργανισμούς. 

Κύριοι στόχοι του έργου είναι: 
•	 Ή βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό σε αθλητικούς οργανισμούς 

στην Ευρώπη σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

•	 Ή ανάλυση του δημόσιου προσώπου των ευρωπαϊκών και εθνικών αθλητικών οργα-
νισμών, βάσει αυστηρών κριτηρίων και με διαφανή μεθοδολογία, εφαρμόσιμη σε 
όλους με την ίδια προσέγγιση.

•	 Με τα προγραμματισμένα γεγονότα διάδοσης, να δωθεί μεγαλύτερη προσοχή στη 
χρηστή διακυβέρνηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

•	 Να προετοιμάσει και να υποστηρίξει τους επόμενους ηγέτες του αθλητισμού, που πι-
στεύουν και εφαρμόζουν τις αξίες της ακεραιότητας, του «fair play», της διαφάνειας, 
της ακεραιότητας, της αμεροληψίας, της αφοσίωσης με την μέθοδο της αυτοδιδα-
σκαλίας και της κατάρτισης που υλοποιείται κατά τη διάρκεια του έργου.

•	 Ενίσχηση της βάσης δεδομένων για τη χάραξη πολιτικής (μελέτες, συλλογή δεδομέ-
νων, έρευνες) σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

•	 Προώθηση των αρχών χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό σε όλους τους ενδια-
φερόμενους και δημιουργία πολλαπλασιαστών χρηστής διακυβέρνησης.

•	 Βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό με εξοικονόμηση πόρων – Αυ-
τοδιδασκαλία για τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό.

•	 Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού 
και των σωματικών δραστηριοτήτων σε σχέση με την προσωπική, επαγγελματική και 
κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων μέσω όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτή-
των του έργου.

Η χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα του αθλητισμού υπήρξε ένα θέμα που όλο και περισσό-
τερο χρειάζεται στον αθλητισμό, καθώς βλέπουμε τα ατελείωτα προβλήματα: 

•	 Χαμηλός αριθμός ατόμων εμπλέκεται ενεργά στον αθλητισμό και τη σωματική άσκη-
ση. Ο αθλητισμός στην παρούσα πραγματικότητα είναι μια από τις πολλές δυνατό-
τητες που έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες και μερικές φορές, μερικές φορές, όχι οι πιο 
ελκυστικές.
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•	 Το ενδιαφέρον των μελών της κοινωνίας για συμμετοχή στον αθλητισμό μειώνεται 
ολοένα και περισσότερο εξαιτίας των ατελείωτων σκανδάλων, της διαφθοράς, του 
στησίματος αγώνων, του ντόπινγκ, της έλλειψης διαφάνειας, των δραστηριοτήτων, 
της απουσίας του αθλητισμού για όλες τις δραστηριότητες και της δημόσιας χρημα-
τοδότησης που επενδύεται κυρίως στον επαγγελματικό αθλητισμό.

•	 Η δημόσια προσοχή αυξάνεται στις δαπάνες των δημόσιων οικονομικών (πρόσφατη 
παραίτηση των υποψήφιων πόλεων για να φιλοξενήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες) 
και αντανακλούν τα προβλήματα διακυβέρνησης στον αθλητισμό, οι άνθρωποι χά-
νουν την εμπιστοσύνη τους στο δυναμικό των αθλητικών οργανισμών και την πίστη 
τους στην επιστροφή των επενδύσεων στα μεγάλες αθλητικά γεγονότα.

Οι ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αθλητικές ομοσπονδίες και οργανισμοί και το κομάτι 
της κυβέρνησης αρμόδιο για θέματα αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα πρέπει να υλοποιήσουν τις 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, όπως έχουν ήδη αναφερθεί από πολλούς ευρωπαϊκούς αθλητικούς 
οργανισμούς με την υπογραφή της δήλωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση (υποβλήθηκε στις Βρυ-
ξέλλες τον Σεπτέμβριο του 2016 και υπογράφηκε από την BSDA Μάλτα τον Μάρτιο του 2017). 
Δεδομένου ότι οι φορείς του αθλητισμού έχουν προσκληθεί να δεσμευτούν να προωθήσουν ή 
να εφαρμόσουν βασικές αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό: ακεραιότητα, δια-
φάνεια, λογοδοσία, δημοκρατία και ένταξη, αυτή είναι μόνο η αρχή μιας διαδικασίας που πρέπει 
να ακολουθήσουμε στην παρούσα πραγματικότητα, προκειμένου να κατασταθεί ο αθλητισμός 
συμβατός στον σύγχρονο κόσμο.

Μέχρι στιγμής, σε ολόκληρη την Ευρώπη, καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάπτυ-
ξη προτύπων διακυβέρνησης στον αθλητικό τομέα και πιο συγκεκριμένα γύρω από τις αρχές της 
δημοκρατίας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας στη λήψη αποφάσεων και της συμμετοχής στην 
εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων μερών. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία των δομών 
του αθλητισμού σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, η ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της οργάνωσης 
του αθλητισμού στην Ευρώπη. Η σωστή προσέγγιση θα πρέπει να προσδίδει προστιθέμενη αξία 
στην εργασία σε εθνικό επίπεδο, μέσω της συλλογής και της ανταλλαγής καλών πρακτικών και 
της παροχής πρακτικών συμβουλών που θα συμβάλουν στην αύξηση των προτύπων χρηστής 
διακυβέρνησης στον αθλητισμό.

Συγκεκριμένα αποτελέσματα έργου: 
•	 Έρευνα για τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και αναφορά των πορισμάτων της. 

•	 Εγχειρίδιο για τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στον αθλητισμό.

•	 Διαδραστική πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένης της πορείας αυτοδιδασκαλίας, εκ-
παιδευτικού υλικού, εργαλεία για την αξιολόγηση της χρηστής διακυβέρνησης στις 
αθλητικές συμπεριφορές.

•	 Εκδηλώσεις διάδοσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το #GoodGovernanceSport. 
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Μέλη της κοινοπραξίας:
Bulgarian sports development association Bulgaria

Rijeka Sport’s Association Croatia

ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Greece

Institute of Innovative Technologies Poland

Hope for children Hungary Hungary

Mine Vaganti NGO Italy

A.D.E.L.-Association for Development, Education and Labour Slovakia

Αποποίηση ευθυνών
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα από τα παραδοτέα του έργου «Καλή διακυβέρνηση 

στον αθλητισμό» υπό την αιγίδα της BSDA, η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Για οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με αυτήν την αναφορά, επικοινωνήστε με την BSDA: 
info@bulsport.bg. 
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