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Διαφάνεια 1: Καλή διακυβέρνηση 

Καλή Διακυβέρνηση

Θεωρία και πράξη

 

Συζητήστε συνοπτικά την έννοια της καλής διακυβέρνησης του συλλόγου ή της 
ομάδας ως διάσταση της διαφθοράς στον αθλητισμό. Συζητήστε τους λόγους για 
τους οποίους εξετάζεται η καταπολέμηση της διαφθοράς. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 3 λεπτά 
 
 

Διαφάνεια 2: Διακυβέρνηση στον αθλητισμό 

Διακυβέρνηση στον αθλητισμό

• Ορισμός της «διακυβέρνησης»

– Η άσκηση οικονομικής, πολιτικής και διοικητικής 
εξουσίας για τη διαχείριση των υποθέσεων των 
αθλητικών οργανώσεων σε όλα τα επίπεδα

"Είναι ζωτικής σημασίας τα εγχώρια αθλητικά μας όργανα 

και οργανισμοί να υποστηρίξουν τα υψηλότερα πρότυπα 

διακυβέρνησης και να καθοδηγήσουν τον κόσμο σε αυτόν 

τον τομέα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργούν 

αποτελεσματικά και επιτυχώς, ενώ θα δρουν με διαφάνεια 

και θα αντιπροσωπεύουν την κοινωνία. Θα περιμένουμε 

να τηρήσουν τον νέο Κώδικα για τη Διακυβέρνηση των 

Αθλημάτων, εάν πρόκειται να λάβουν δημόσια κονδύλια 

στο μέλλον" (Υπουργός Αθλητισμού Tracey Couch).

 

Παρέχετε τον ορισμό της καλής διακυβέρνησης στον αθλητισμό. Διερευνήστε με 
τους φοιτητές/τριες τις δραστηριότητες μιας αθλητικής οργάνωσης και πώς η 
διακυβέρνηση είναι σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση αυτών των 
δραστηριοτήτων. Συζητήστε με τους φοιτητές/τριες πώς γίνεται η διακυβέρνηση 
στους συλλόγους τους και σε άλλους αθλητικούς οργανισμούς που συμμετέχουν. 
 



 

Εκτιμώμενος χρόνος: 5 λεπτά 
 
Διαφάνεια 3: Ορισμός της καλή διακυβέρνησης 

Ορισμός της καλής διακυβέρνησης

• Το πλαίσιο και η νοοτροπία μέσα στην οποία ένας 
αθλητικός οργανισμός:
– καθορίζει την πολιτική του, 
– αποδίδει τους στρατηγικούς στόχους του, 
– ασχολείται με τα ενδιαφερόμενα μέλη, 
– παρακολουθεί την απόδοση, αξιολογεί και 

διαχειρίζεται τους κινδύνους και 
– αναφέρει στα μέλη του τις δραστηριότητές του και την 

πρόοδό του, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
αποτελεσματικής, βιώσιμης και αναλογικής αθλητικής 
πολιτικής και κανονισμών.

EU Expert Group (2011-2014)

 

Συζητήστε τον ορισμό της καλής διακυβέρνησης που παρέχεται από την ΕΕ. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 3 λεπτά 
 
 

Διαφάνεια 4: Καλή διακυβέρνηση 

Καλή διακυβέρνηση

• Η προώθηση της καλής διακυβέρνησης 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
προγραμματισμού ανάπτυξης για 
πολλούς αθλητικούς οργανισμούς

• Αιτιολογία:

– Η διακυβέρνηση αποτελεί τον 
πυρήνα της προώθησης των 
δικαιωμάτων των αθλητών και των 
στόχων του αθλητικού οργανισμού.

– Απαιτείται για βιώσιμη ανάπτυξη.

– Κρίσιμη για παροχή 
αποτελεσματικής βοήθειας

 

Συζητήστε με τους φοιτητές/τριες την ανάγκη για καλή διακυβέρνηση. Εξηγήστε τον 
λόγο για τον οποίο η χρηστή διακυβέρνηση είναι σημαντική για τη βιωσιμότητα 
ενός οργανισμού. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5 λεπτά 
 
  



 

Διαφάνεια 5: Στόχοι της καλή διακυβέρνησης 

Στόχοι της καλής διακυβέρνησης

• Τα μέλη της οργάνωσης έχουν την υποχρέωση 
να προστατεύουν:

 

Περιγράψτε τους στόχους της χρηστής διακυβέρνησης. Συζητήστε με τους 
εκπαιδευόμενους για τη σημασία που έχουν τα άτομα για τη βιωσιμότητα ενός 
οργανισμού. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5 λεπτά 
 
 
Διαφάνεια 6: Δομή ενός αθλητικού οργανισμού 

Δομή ενός αθλητικού οργανισμού
Πρόεδρος

Γραμματέας Αντι-πρόεδρος Ταμίας

Μέλος της 
τακτικής 

επιτροπής

Manager οργανισμού/ 
σωματείου

Μέλος της 
τακτικής 

επιτροπής

Μέλος της 
τακτικής 

επιτροπής

Μέλος της 
τακτικής 

επιτροπής

Μέλος της 
τακτικής 

επιτροπής

Ομάδα 
κυλικείων

Λογιστής
Συντάκτης 

δελτίων 
ενημέρωσης

Ομάδα 
συντήρησης 

πεδίου

Προσωπικό 
Επιχειρήσεων 

Μπαρ / 
Παιχνιδιών

Υποεπιτροπές

 

Περιγράψτε τη δομή ενός αθλητικού οργανισμού (δείτε ένα παράδειγμα 
ποδοσφαιρικού συλλόγου). Συζητήστε πώς εφαρμόζεται αυτή η δομή στους 
αθλητικούς φορείς. Συζητήστε το ρόλο κάθε μέλους του οργανισμού για την 
εκπλήρωση των στόχων των αθλητικών οργανισμών. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 5 λεπτά 
 
 



 

Διαφάνεια 7: Διακυβέρνηση και διαφθορά 

Διακυβέρνηση και διαφθορά

Maennig (2005)

 

Συζητήστε παραδείγματα διαφθοράς στη διακυβέρνηση αθλητικών φορέων. 
Συζητήστε με τους φοιτητές/τριες τις συνέπειες αυτών των δραστηριοτήτων. 
Χρησιμοποιήστε παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 10 λεπτά 
 
 

Διαφάνεια 8: Σκάνδαλο RUSADA 

Σκάνδαλο RUSADA
Δεκέμβριος 2014: Ένα γερμανικό τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ υποστηρίζει ότι το 
99% των Ρώσων αθλητών είναι ένοχοι ντόπινγκ.

Νοέμβριος 2015: Μια επιτροπή της Wada δημοσιεύει μια έκθεση που 
αναφέρεται στην εκτεταμένη διαφθορά, που ισοδυναμούσε με χορηγούμενο 
από το κράτος ντόπινγκ στο ρωσικό στίβο. Η Rusada κηρύσσεται μη 
συμμορφούμενη.

Μάιος 2016: Ο πρώην επικεφαλής του εργαστηρίου αντι-ντόπινγκ της Μόσχας, 
Γκριγκόρι Ρόντσενκοφ, δήλωσε ότι δεκάδες Ρώσοι αθλητές στους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς του 2014 είχαν εξαπατήσει.

Ιούλιος 2016: Μια έκθεση αποκαλύπτει ότι η Ρωσία υποστήριξε ένα 
επιχορηγούμενο από το κράτος πρόγραμμα ντόπινγκ για 4 χρόνια στη "μεγάλη 
πλειοψηφία" των αθλητών σε θερινούς και χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δεκέμβριος 2016: Η Wada δημοσιεύει το δεύτερο μέρος μιας έκθεσης που 
αναφέρει ότι περισσότεροι από 1.000 Ρώσοι αθλητές ωφελήθηκαν από το 
ντόπινγκ.

Ιανουάριος 2017: Οι Rusada και οι ρωσικές αθλητικές αρχές έδωσαν τον 
κατάλογο των κριτηρίων που έπρεπε να επιτευχθούν προτού οι αθλητές 
κερδίσουν την πρόκριση για συμμετοχή σε αγώνες.

Μάρτιος 2017: Η Wada αναφέρει ότι οι μεταρρυθμίσεις της Ρωσίας κατά του 
ντόπινγκ δεν συμβαίνουν αρκετά γρήγορα.

Φεβρουάριος 2018: Απαγορεύεται στη Ρωσία να αγωνισθεί το 2018 στους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Νότιας Κορέας.

Μάιος 2018: Η Wada επικοινωνεί με τη Rusada, προσφέροντας έναν 
«συμβιβασμό».

Σεπτέμβριος 2018: Τα νέα του συμβιβασμού προκαλούν αντιδράσεις από 
αθλητές και φορείς ντόπινγκ.

Source: BBC, https://www.bbc.co.uk/sport/46655754

 

Παρουσιάστε στους φοιτητές/τριες το σκάνδαλο της RUSADA ως παράδειγμα κακής 
διακυβέρνησης. Περιγράψτε τις ενέργειες που έγιναν από την RUSADA. Συζητήστε 
τις ενέργειες της WADA ως παράδειγμα των προσπαθειών μιας αρχής για την 
αντιμετώπιση ενός προβλήματος διαφθοράς εντός αθλητικού οργανισμού. 
Συζητήστε με τους φοιτητές/τριες άλλους πιθανούς τρόπους αντίδρασης σε τέτοια 
περιστατικά. 
 



 

Χρόνος εκτίμησης: 10 λεπτά 
Διαφάνεια 9: Αρχές για καλή διακυβέρνηση (1) 

Αρχές για καλή διακυβέρνηση (1)

EU Expert Group (2011-2014)

 

Περιγράψτε τις βασικές αρχές που σχετίζονται με τη χρηστή διακυβέρνηση σε έναν 
αθλητικό οργανισμό. Συζητήστε με τους φοιτητές πώς αυτές οι αρχές μπορούν να 
εφαρμοστούν στην πράξη. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 10 λεπτά 
 
 

Διαφάνεια 10: Αρχές για καλή διακυβέρνηση (2) 

Αρχές για καλή διακυβέρνηση (2)

EU Expert Group (2011-2014)

 

Περιγράψτε τις βασικές αρχές που σχετίζονται με τη χρηστή διακυβέρνηση σε έναν 
αθλητικό οργανισμό. Συζητήστε με τους φοιτητές/τριες πώς αυτές οι αρχές μπορούν 
να εφαρμοστούν στην πράξη. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 10 λεπτά 
 



 

 

Διαφάνεια 11: Αρχές για καλή διακυβέρνηση (3) 

Αρχές για καλή διακυβέρνηση (3)

EU Expert Group (2011-2014)

 

Περιγράψτε τις βασικές αρχές που σχετίζονται με τη χρηστή διακυβέρνηση σε έναν 
αθλητικό οργανισμό. Συζητήστε με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες πώς αυτές οι 
αρχές μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. 
 
Εκτιμώμενος χρόνος: 10 λεπτά 
 
 

 

Διαφάνεια 12: Σύνοψη 

Σύνοψη

• Ορισμοί της διακυβέρνησης και της καλής 
διακυβέρνησης

• Στόχοι της καλής διακυβέρνησης

• Δομή ενός οργανισμού

• Αρχές της καλής διακυβέρνησης

 

Συνοψίστε τα πιο σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν σε αυτή τη συνεδρία, τους 
ορισμούς, τους στόχους της χρηστής διακυβέρνησης, τη δομή ενός οργανισμού και 
τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης 
 



 

Εκτιμώμενος χρόνος: 3 λεπτά 
 
 

Διαφάνεια 13: Δήλωση αποποίησης ευθυνών 

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] 
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

 

 

 


