
Δρ. Χρήστος Αναγνωστόπουλος 

Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης & Οργάνωσης Αθλητισμού  

29 Σεπτεμβρίου 2017 

Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης  



Λόγοι συγγραφής  

Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης 

 
Μεθοδολογία - Χρονικό 

Προκαταρκτικές (υπό 

διαβούλευση) Αρχές Κώδικα 

 
Δημόσια διαβούλευση 
Eρωτήσεις - εισηγήσεις - παρατηρήσεις 

 



 Σημερινές προκλήσεις 

Αθλητικών Ομοσπονδιών  
 
 

Αυξανόμενες θεσμικές 
πιέσεις για την 
καταπολέμηση: 

 
 Διαφθοράς  
 Ντόπινγκ   
 Προσυνεννοημένων 

αγώνων  
 

  
 

 
Αυξανόμενη εμπορευματοποίηση 

αθλητισμού: 
 

 ‘Νέοι παίχτες’ 
 Νέες / διαφοροποιημένες υπηρεσίες 
 Περισσότερο πολύπλοκες διεργασίες στη λήψη 

αποφάσεων  
 
 
 

 

 
 

Αυξανόμενες θεσμικές 
πιέσεις για την 

προώθηση: 
 

 Ισότητας 
 Διαφορετικότητας 
 (ει δυνατόν) 

Ισορροπημένης 
εκπροσώπησης φύλων 
στα ΔΣ  

 
 



Επιχορηγήσεις 

αθλητικών 

ομοσπονδιών 

Προϋπολογισμός 

2016 

Έξοδα λειτουργίας 

ιδιόκτητων & άλλων 

αθλητικών χώρων  

Επιχορηγήσεις για 

δημιουργία & 

βελτίωση μη 

ιδιόκτητων 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων  

€25.9εκ 
€12,1εκ 

≈48% 

€4,01εκ 

€1.7εκ 

Κρατικοί πόροι:  

Θεσμικές πιέσεις για λογοδοσία 



Αυξανόμενη εμπορευματοποίηση 
αθλητισμού 

 ‘Νέοι’ παίχτες 
 ‘Νέες’ / διαφοροποιημένες 

υπηρεσίες 
 Περισσότερο πολύπλοκες 

διεργασίες στη λήψη αποφάσεων  
 

 
 

θεσμικές πιέσεις για την 
καταπολέμηση: 

 
 Διαφθοράς  
 Ντόπινγκ   
 Προσυνεννοημένων αγώνων  

 
 

θεσμικές πιέσεις για την 
προώθηση: 

 
 Ισότητας 
 Διαφορετικότητας 
 Ισορροπημένης εκπροσώπησης 

φύλων 
 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 



Διαθέσιμοι 

Πόροι 
Φόρτος 

Εργασίας 

Εμπειρικά αποδεδειγμένη ‘ανισορροπία’ 



Θεσμική υποχρέωση: ‘Βοήθεια’ & ‘Προστασία’ 



Το ‘Θεσμικό Εργαλείο’ για τη ‘Βοήθεια & Προστασία’ 



Ιανουάριος 

 2017 

Μεθοδολογία: Χρονικό (1)  

Στάδιο 1 
Συμμετοχή ΚΟΑ στο 

Ευρωπαϊκό ερευνητικό 

πρόγραμμα για την 

Χρηστή Διακυβέρνηση 

στις Εθνικές Αθλητικές 

Ομοσπονδίες  
 

SGO 2017: ‘National Sports 

Governance Observer: 

Benchmarking sports 

governance across national 

boundaries’ 

(€383,000)   

 



Ιστορικό (‘οικονομίες φάσματος’) 



Στάδιο 2 

Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

Χρηστής 

Διακυβέρνησης 

στον αθλητισμό 

 

Καλές 

Πρακτικές  
 

Ιανουάριος 

 2017 

Φεβρουάριος - 
Μάιος  
2017 

 

Μεθοδολογία: Χρονικό (2)  

Στάδιο 1 
Συμμετοχή ΚΟΑ στο 

Ευρωπαϊκό ερευνητικό 

πρόγραμμα για την 

Χρηστή Διακυβέρνηση 

στις Εθνικές Αθλητικές 

Ομοσπονδίες  
 

SGO 2017: ‘National Sports 

Governance Observer: 

Benchmarking sports 

governance across national 

boundaries’ 

(€383,000)   

 



Βέλγιο 
(Φλαμανδοί) Μεγ. Βρετανία Αυστραλία Νέα Ζηλανδία 



Το πλαίσιο και η φιλοσοφία εντός των οποίων μία αθλητική 

ομοσπονδία διαμορφώνει πολιτική, εκπληρώνει τους στρατηγικούς 

της στόχους, αλληλοεπιδρά με τα ενδιαφερόμενα μέρη της, εποπτεύει 

τις επιδόσεις της, αξιολογεί και διαχειρίζεται τον κίνδυνο και παρέχει 

πληροφόρηση στο κοινό στο οποίο απευθύνεται για τις 

δραστηριότητές και την πρόοδό της συμπεριλαμβανομένης της 

αποδοτικής, βιώσιμης και αναλογικής πολιτικής για τα αθλήματα και 

τους κανονισμούς 
 

Χρηστή Διακυβέρνηση 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση: Σχέδιο Εργασίας για τον Αθλητισμό 2011-2014, Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Χρηστής Διακυβέρνησης  



Διαφάνεια 
 

 

Λογοδοσία & 

Έλεγχος 
 

Δημοκρατικές  

Διαδικασίες 
 

Κοινωνική 

Ευθύνη 
 



Στάδιο 2 

Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

Χρηστής 

Διακυβέρνησης 

στον αθλητισμό 

 

Καλές 

Πρακτικές  
 

Στάδιο 3 

Φάση Α:  

Συλλογή 

Δεδομένων  
 

 

Ιανουάριος 

 2017 

Φεβρουάριος - 
Μάιος  
2017 

 

Ιούνιος - 
Σεπτέμβριος 

2017 

Μεθοδολογία: Χρονικό (3α)  

Στάδιο 1 
Συμμετοχή ΚΟΑ στο 

Ευρωπαϊκό ερευνητικό 

πρόγραμμα για την 

Χρηστή Διακυβέρνηση 

στις Εθνικές Αθλητικές 

Ομοσπονδίες  
 

SGO 2017: ‘National Sports 

Governance Observer: 

Benchmarking sports 

governance across national 

boundaries’ 

(€383,000)   

 



Δημοκρατικές 

διαδικασίες 

Διαφάνεια 

Λογοδοσία- 

Έλεγχος 

Κοινωνική 

Ευθύνη 

Καταστατικό? 

Οργανωτική δομή / οργανόγραμμα / βιογραφικά ΔΣ  

Εσωτερικοί κανονισμοί? Στοιχεία επικοινωνίας? 

Πολυετές στρατηγικό σχέδιο? Ετήσια Έκθεση? 

Πρακτικά συνεδριάσεων ΔΣ / Γενικής Συνελεύσεως? 

…κοκ 

 

 

 
Εκλογικές διαδικασίες – επιθυμητά προφίλ υποψηφίων? 

Επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων?  

Απαρτία (%)? 

Όριο θητειών ΔΣ? / Αριθμός συνεδριών ΔΣ  

Πολυετές πλάνο μέσω διαβούλευσης με 

προπονητές/αθλητές/διαιτητές/εθελοντές?  

…κοκ 

 

Σαφής διάκριση εξουσιών  

Ετήσια αξιολόγηση σύνθεσης & απόδοσης ΔΣ 

Έλεγχος Ομοσπονδίας από εξωτερικό ελεγκτή 

…κοκ 

Εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων για την προώθηση του 

υγιούς αθλητισμού 

Επιμορφωτικές δράσεις για αθλητές-προπονητές-διαιτητές-

εθελοντές-γονείς αθλητών  

‘Μετά-αθλητική’ επαγγελματική κατάρτιση / ‘Διπλή καριέρα’   

…κοκ 



Μόλις 33 από τις 78 Ομοσπονδίες  (42%) που 

χρηματοδοτούνται από τον ΚΟΑ έχουν την δική τους 

ιστοσελίδα 



 

 

 

 
25 στις 33 (75%) έχουν 

διαθέσιμο το καταστατικό 

τους στην ιστοσελίδα 

 
 

 
Μόλις 3 στις 33 (9%) 

έχουν δημοσιοποιημένο 

πολυετές στρατηγικό 

σχέδιο  

 

Μόνο 4 στις 33 (8%) 

Ομοσπονδίες προβλέπουν 

την (θεσμική) συμμετοχή 

των αθλητών στις λήψεις 

αποφάσεων της 

Ομοσπονδίας 

 

 

Το καταστατικό ή ο 

εσωτερικός κανονισμός των 

23 από τις 33 (70%) 

αναφέρει ρητά το ποσοστό 

απαρτίας που απαιτείται 

στη Γενική Συνέλευση   

 



 

 

 

 
Στις 18 από τις 33 (54%) 

Ομοσπονδίες το Διοικητικό 

Συμβούλιο θεσπίζει 

διαδικασίες σχετικά με την 

πρόωρη παραίτηση των 

μελών του 

 
  

Μόλις 2 στις 33 (8%) 

υιοθετούν δράσεις με 

σκοπό την ενημέρωση των 

αθλητών τους για τους 

(όποιους) κινδύνους 

σχετικά με το άθλημα που 

εξασκούν  

 

3 στις 33 (9%) διαθέτουν 

Κώδικα Δεοντολογίας 

που αφορά αποκλειστικά 

στα μέλη του ΔΣ 

 

19 στις 33 (57%) 

Ομοσπονδίες εφαρμόζουν 

συγκεκριμένους στόχους 

και δράσεις με στόχο την 

πρόληψη, τον εντοπισμό 

και την καταπολέμηση του 

ντόπινγκ 

 



Στάδιο 2 

Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

Χρηστής 

Διακυβέρνησης 

στον αθλητισμό 

 

Καλές 

Πρακτικές  
 

Στάδιο 3 
Φάση Α:  

Συλλογή Δεδομένων  

 

Φάση Β: 

Επαλήθευση 

δεδομένων μέσω  

συνεντεύξεων  
 

Ιανουάριος 

 2017 

Φεβρουάριος - 
Μάιος  
2017 

 

Ιούνιος - 
Σεπτέμβριος 

2017 

Μεθοδολογία: Χρονικό (3β)  

Στάδιο 1 
Συμμετοχή ΚΟΑ στο 

Ευρωπαϊκό ερευνητικό 

πρόγραμμα για την 

Χρηστή Διακυβέρνηση 

στις Εθνικές Αθλητικές 

Ομοσπονδίες  
 

SGO 2017: ‘National Sports 

Governance Observer: 

Benchmarking sports 

governance across national 

boundaries’ 

(€383,000)   

 



21 



Σύγκρουση συμφερόντων και ασυμβίβαστο; 

Μιλάς σοβαρά; Χωρίς αυτόν στο Συμβούλιο 

καταρρέουμε- για να είμαι ειλικρινής θα ήθελα 

και άλλους σαν και αυτόν.  
Ξέρεις τί: φοβάμαι ότι θα 

αρχίσουμε να δίνουμε έμφαση 

στις διαδικασίες και θα ξεχνάμε 

τον στόχο της ομοσπονδίας… 

Όριο στις θητείες; Καλό 

ακούγεται, αλλά ποιος θα μπει 

μπροστά; Δε λες που έχουμε και 

αυτούς που συντηρούν το 

άθλημα;; 

Καλά τα λες- είμαστε πρόθυμοι να τα κάνουμε 

όλα αυτά- αλλά είμαι εγώ και ένα πρόσωπο 

μερικής απασχόλησης. Να πεις στον ΚΟΑ να 

μας βοηθήσει γιατί σήμερα ακόμα και αν 

θέλω, δεν μπορώ… 



Στάδιο 2 

Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

Χρηστής 

Διακυβέρνησης 

στον αθλητισμό 

 

Καλές 

Πρακτικές  
 

Στάδιο 3 
Φάση Α:  

Συλλογή 

Δεδομένων  

 

Φάση Β: 

Επαλήθευση 

δεδομένων μέσω  

συνεντεύξεων  

 

Στάδιο 4 
Δημόσια 
Διαβούλευση 
 
Πρόσθετες 
συναντήσεις με 
Ομοσπονδίες 
 
Ενσωμάτωση 
προτάσεων από 
ενδιαφερόμενα 
μέρη στο 
προσχέδιο του 
Κώδικα 
 
 

Στάδιο 5 
Παρουσίαση συνολικού 

σχεδίου στην ομάδα 

εργασίας SGO2017 στο 

διεθνές συνέδριο Play the 

Game (Eindhoven, 

Ολλανδία, 30 Νοεμβρίου 

2017).  

 

Μέσα Δεκεμβρίου:  

-- Ολοκλήρωση συγγραφής 

Κώδικα   

-- Δημοσιογραφική στον 

ΚΟΑ για την παρουσίαση 

της τελικής μορφής του  
 

Ιανουάριος 

 2017 

Φεβρουάριος - 
Μάιος  
2017 

 

Ιούνιος - 
Σεπτέμβριος 

2017 

29 Σεπτεμβρίου 

(& Οκτώβριος) 

2017 

Νοέμβριος -  

Δεκέμβριος 

2017 

Μεθοδολογία: Χρονικό (4)  

Στάδιο 1 
Συμμετοχή ΚΟΑ στο 

Ευρωπαϊκό ερευνητικό 

πρόγραμμα για την 

Χρηστή Διακυβέρνηση 

στις Εθνικές Αθλητικές 

Ομοσπονδίες  
 

SGO 2017: ‘National Sports 

Governance Observer: 

Benchmarking sports 

governance across national 

boundaries’ 

(€383,000)   

 



 Σας ακούμε! 

 Ο Κώδικας ως ‘βοηθητικό 

εργαλείο’ και όχι ως 

‘αστυνομικό όχημα’ 

 Ο ΚΟΑ έμπρακτα δίπλα σας   

 Βασικές προδιαγραφές Χρηστής 

Διακυβέρνησης: Αθλ. Ομ. Κατηγορίας Γ 

 Ανώτερες προδιαγραφές Χρηστής 

Διακυβέρνησης: Αθλ. Ομ. Κατηγορίας Β 

 Ανώτατες προδιαγραφές Χρηστής 

Διακυβέρνησης: Αθλ. Ομ. Κατηγορίας Α 

Εφαρμογή Κώδικα:  

Βασικές προδιαγραφές:  

Ιαν. 2018 – Απρ. 2018 (4 μήνες) 

Ανώτερες προδιαγραφές: 

Ιαν. 2018 – Αυγ. 2018 (8 μήνες) 

Ανώτατες προδιαγραφές: 

Ιαν. 2018 – Δεκ. 2019 (12 μήνες) 

 

 

 
 

Ρεαλισμός Αναλογικότητα Ευελιξία 

Βάσεις Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης 



 

Οι Αρχές του Κώδικα που προτείνονται ακολούθως αποσκοπούν 

στην ενίσχυση της διαφάνειας και ως εκ τούτου παρέχουν στους 

ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να επιτηρούν τις εσωτερικές 

λειτουργίες των Ομοσπονδιών. 

 
 
 
  

 
 



H Ομοσπονδία διατηρεί την δική της ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύει 
το καταστατικό της, το οργανόγραμμα, τους αθλητικούς κανόνες και το 
πολυετές στρατηγικό σχέδιό της. Η πρόσβαση στα έγγραφα αυτά είναι 

εύκολη και επιτρέπεται σε όλους.  

Η Ομοσπονδία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τον πιο πρόσφατα 

επικαιροποιημένο εσωτερικό κανονισμό της, στον οποίο η πρόσβαση είναι 

εύκολη και επιτρέπεται σε όλους.  



H Ομοσπονδία περιέχει τουλάχιστον μία γενική διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς 

επικοινωνίας από οποιονδήποτε   

Η Ομοσπονδία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις των μελών του ΔΣ, καθώς και αυτές του διοικητικού (και 

διαφόρων Επιτροπών) προσωπικού με σαφή αναφορά και προσδιορισμό 
των τομέων ευθύνης τους    



 

Η Ομοσπονδία δημοσιεύει πληροφορίες για τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) 



Η ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας παρέχει πληροφορίες για το 

βιογραφικό των μελών του ΔΣ, καθώς και για άλλες σχετικές 

θέσεις που κατέχουν (π.χ. σε διεθνείς οργανισμούς / 

Συνομοσπονδίες κοκ).  

Στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας αναφέρεται η ημερομηνία 

έναρξης και λήξης της θητείας κάθε μέλους του ΔΣ. Ανάλογα με 

την περίπτωση, η ιστοσελίδα αναφέρει επίσης τη διάρκεια και τον 

αριθμό των προηγούμενων θητειών.  

Στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας αναφέρεται η υφιστάμενη 

σύνθεση του ΔΣ και ορίζονται τα μέλη που θεωρούνται 

εξωτερικά. Οι πληροφορίες αυτές περιέχονται επίσης στην ετήσια 

έκθεση.  

Κάθε χρόνο, το ΔΣ παρέχει στη ΓΣ ετήσια επισκόπηση των 

λοιπών θέσεων/εντολών που κατέχει κάθε μέλος του ΔΣ, καθώς 

και άλλες σχετικές βιογραφικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες 

αυτές περιέχονται επίσης στην ετήσια έκθεση. 

Μέλη  

Διοικητικού Συμβουλίου 

 



 

Η Ομοσπονδία δημοσιεύει βασικές πληροφορίες για τα σωματεία-μέλη 
της στην επίσημη ιστοσελίδα της.  

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό των 
σωματείων-μελών ή/και αθλητών και, στην περίπτωση των σωματείων, 

την ιστοσελίδα τους, την διεύθυνσή τους, την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, 
καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 



 

Η Ομοσπονδία δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της 
την ημερήσια διάταξη και τα πρακτικά της Γενικής 

Συνέλευσης (ΓΣ) 



Η ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα σε 

εύθετο χρόνο πριν από τη σύγκληση της ΓΣ. Περιλαμβάνει τα 

επιμέρους θέματα της ημερήσιας διάταξης μαζί με σύντομη 

επεξήγηση, καθώς και τον κατάλογο των προς συζήτηση 

θεμάτων, και ορίζει τα θέματα προς ψήφιση. 

Τα πρακτικά πρέπει να περιέχουν ακριβή περίληψη των 

συζητήσεων και των ψηφοφοριών της ΓΣ, η οποία και τα εγκρίνει.  

Τα πρακτικά αποστέλλονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

της Ομοσπονδίας – το αργότερο εντός δύο εβδομάδων -  στα 

σωματεία-μέλη και τους λοιπούς εσωτερικούς ενδιαφερόμενους.  

Έχοντας εγκριθεί από την ΓΣ, τα πρακτικά και τα αποτελέσματα 

των ψηφοφοριών δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της 

Ομοσπονδίας. 

Πρακτικά  

Γενικής Συνέλευσης 
 

 



 

Η Ομοσπονδία παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ).  



Η Ομοσπονδία δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της 

δημόσια έκδοση των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ της. 

Ορισμένες φορές η πλήρης διαφάνεια δεν ενδείκνυται για λόγους 

ιδιωτικότητας ή διακριτικότητας. 

Τα πρακτικά, τα οποία πρέπει να εγκρίνονται από το ΔΣ, 

περιέχουν περίληψη των συζητήσεων του ΔΣ και απαριθμούν τις 

αποφάσεις του. 

Ενώ η πρόσβαση στα έγγραφα αυτά είναι εύκολη και επιτρέπεται 

σε όλους, η Ομοσπονδία υποχρεούται να διανείμει εντός μίας 

εβδομάδας από τη συνεδρίαση τα εν λόγω πρακτικά στα 

σωματεία-μέλη μέσω της ηλεκτρονικής της διεύθυνσης.    

Πρακτικά  

Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 



Η Ομοσπονδία καταρτίζει  

πολυετές στρατηγικό σχέδιο   



Το ΔΣ αντιλαμβάνεται ότι ο βασικός του ρόλος είναι 

στρατηγικός και ως εκ τούτου υποβάλλει προς έγκριση στη ΓΣ 

πολυετές στρατηγικό σχέδιο, καθώς και αιτιολογημένο και 

υπεύθυνο μακροπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό. 
  

 

Το σχέδιο επικεντρώνεται στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

[σκοπούς] και όχι στις τακτικές που θα χρησιμοποιηθούν [μέσα]. 

Οι τελευταίες σχεδιάζονται από την διαχειριστική διεύθυνση. 
  

  
Το στρατηγικό σχέδιο υπόκειται σε κριτική αξιολόγηση για να 

διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται στις βασικές προκλήσεις της 

Ομοσπονδίας, και καταρτίζεται με γνώμονα τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα και όχι επιμέρους δραστηριότητες.  

Το στρατηγικό σχέδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους 

κινδύνους και τους αστάθμητους παράγοντες που αντιμετωπίζει η 

Ομοσπονδία, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλει για να 

ελέγξει τους εν λόγω κινδύνους. 

 

Πολυετές  

Στρατηγικό Σχέδιο 

 
 

 



 

Η Ομοσπονδία δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Ετήσια Έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 

καταστάσεων και εκθέσεων των εσωτερικών επιτροπών 



Η εν λόγω Έκθεση δίνει αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης 

της Ομοσπονδίας. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 

αποζημιώσεις που λαμβάνουν τα μέλη του ΔΣ ως αντάλλαγμα για τις 

εθελοντικές υπηρεσίες που παρέχουν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

πρόσθετων παροχών, με ανώνυμο ή συγκεντρωτικό τρόπο.  

(βλ. Διάσταση Ελέγχου ‘εξωτερικός/ανεξάρτητος ελεγκτής’) 

Περιέχει περιεκτική έκθεση σχετικά με τα πρωταθλήματα και τις 

εκδηλώσεις που (συν)διοργάνωσε η Ομοσπονδία  

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η 

Ομοσπονδία εφαρμόζει τον παρόντα κώδικα. Επιπλέον, αναλύει 

και καταγράφει τις περιπτώσεις στις οποίες επέλεξε να παρεκκλίνει 

από τον κώδικα, τεκμηριώνοντας τον λόγο, σύμφωνα με την αρχή 

της «συμμόρφωσης ή εξήγησης» / «αν όχι, γιατί όχι;» (comply or 

explain / If  not, why not?). 

Ετήσια Έκθεση 

 



Οι Αρχές του Κώδικα που προτείνονται ακολούθως αναφέρονται 

στους εσωτερικούς κανονισμούς και τα πρότυπα που διαπνέονται 

από τις δημοκρατικές αρχές. Ειδικότερα, ο όρος αναφέρεται στη 

συμμετοχή αυτών που αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε 

πολιτικής στις διαδικασίες χάραξης της εν λόγω πολιτικής.   

  
 
 



 

 

 

 
Η ΓΣ (επανά-)διορίζει τα 

μέλη του ΔΣ και διατηρεί 

πάντα το δικαίωμα να προτείνει 

μέλη για αυτό  

 
 

 
Το ΔΣ έχει τη δυνατότητα να 

διορίζει ανεξάρτητα μέλη με 

γνώμονα τον εμπλουτισμό του 

εύρους δεξιοτήτων του. Η 

Ομοσπονδία επιδιώκει τη 

διαφοροποιημένη σύνθεση του ΔΣ 

όσον αφορά το φύλο ή την ηλικία 

 

Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι το 

ΔΣ και η ΓΣ έχουν επαρκείς 

πληροφορίες για τους 

υποψήφιους προς εκλογή, όπως το 

βιογραφικό τους, άλλες σχετικές 

θέσεις και το κατά πόσο ο/η 

υποψήφιος/α διαθέτει επαρκή 

χρόνο για την προσήκουσα 

εκτέλεση των καθηκόντων του/της 

 

Η Ομοσπονδία μεριμνά για την 

ύπαρξη πρόβλεψης σχετικά με 

την απαιτούμενη απαρτία 

τόσο του ΔΣ όσο και της ΓΣ  

 



 

 

 

 
Η θητεία των μελών του ΔΣ 

είναι καθορισμένη και τηρείται 

για να διασφαλίζεται η συνεχής 

ανανέωσή του.  

 

Η μέγιστη διάρκεια των 

συνεχόμενων θητειών στο ΔΣ 

δεν υπερβαίνει τα 10 έτη 

 
 
 

Η ΓΣ εκπροσωπεί το σύνολο των 

μελών της Ομοσπονδίας, άμεσα ή 

έμμεσα, και συνέρχεται 

τουλάχιστον μία φορά ετησίως 

 

 

Για τα νέα μέλη του ΔΣ θεσπίζεται 

τυποποιημένη διαδικασία 

εισαγωγικής 

ενημέρωσης/επιμόρφωσης,  

ούτως ώστε όλα τα μέλη να 

διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σχετικά 

με την Ομοσπονδία και το 

περιβάλλον της 

 

 

 

 

 

Η δυνατότητα στα μέλη του 

ΔΣ να ψηφίζουν εξ 

αποστάσεως, π.χ. διά 

αντιπροσώπου ή μέσω 

ηλεκτρονικών μέσων, δεν 

παρέχεται από καμία 

Ομοσπονδία 

  

 



 

 

 

 
Το ΔΣ συνέρχεται σε τακτική 

βάση (τουλάχιστον τέσσερις 

φορές ετησίως). Ο ακριβής 

αριθμός των συνεδριάσεων 

εξαρτάται από το μέγεθος της 

Ομοσπονδίας και τις εκάστοτε 

ειδικές εσωτερικές και 

εξωτερικές περιστάσεις  

 
 
 
 

 

Η Ομοσπονδία διατηρεί καλές 

σχέσεις με τους εσωτερικούς 

ενδιαφερόμενους, ειδικά τους 

αθλητές/προπονητές, και 

αναπτύσσει πολιτική για την 

ενεργό συμμετοχή τους στις 

λειτουργίες της Ομοσπονδίας 

 

 

 

 

 

 

Το καταστατικό της Ομοσπονδίας 

διασφαλίζει ότι δεν δύναται να 

υπάρχει καμία ανεξάρτητη ή 

αυτόνομη (περιφερειακή) 

οντότητα, η οποία μπορεί να 

καθορίζει τη δική της πολιτική, η 

οποία διαφέρει από την πολιτική 

που θεσπίζεται από τη 

 ΓΣ και το ΔΣ 

 

 

 

 

 

 

Η Ομοσπονδία παρέχει 

υποστήριξη στα σωματεία-

μέλη της στους τομείς της 

διακυβέρνησης, διοίκησης και 

οργάνωσης μέσω της 

μεταφοράς γνώσης 

 

 



Οι Αρχές του Κώδικα που προτείνονται ακολούθως 

αποτρέπουν τη συγκέντρωση εξουσιών και διασφαλίζουν ότι 

η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι αξιόπιστη και δεν 

υφίσταται αθέμιτες επιρροές  

 
  

 
 



 

 

 
Όλα τα μέλη του ΔΣ κατανοούν 

τις υποχρεώσεις και τα 

καθήκοντά τους βάσει του 

νόμου, όπως αυτά 

τεκμηριώνονται ρητά στο 

καταστατικό της Ομοσπονδίας 

 
 
 
 

 

Η Ομοσπονδία, μέσω του   

εσωτερικού κανονισμού της, ορίζει 

με σαφήνεια και οριοθετεί τον 

ρόλο, τα καθήκοντα και τις 

ευθύνες των μελών του ΔΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Το ΔΣ διαπνέεται από νοοτροπία 

λογοδοσίας προς τους 

ενδιαφερόμενους, τα σωματεία-

μέλη, τους επενδυτές και τους 

σημαντικούς εταίρους, μεταξύ 

άλλων και μέσω ενός 

οργανωμένου πλαισίου 

επικοινωνίας  

(βλ. Διάσταση ‘Διαφάνεια’) 
 

 

 

 

 

 

Ο διαχειριστικός διευθυντής 

δεν είναι επίσημο μέλος του 

ΔΣ. Υπάρχει τεκμηριωμένη 

δήλωση ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων που καθιστά 

σαφή τα όρια της εξουσίας του 

και περιγράφει την ελευθερία 

δράσης/λήψης αποφάσεων  

που έχει  

 

 



 

 

 
 

Στο καταστατικό της 

Ομοσπονδίας περιλαμβάνεται 

πολιτική σχετικά με τη 

σύγκρουση συμφερόντων.  

Το ΔΣ διατηρεί μητρώο 

συμφερόντων 

 

 
 



Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι είναι φυσιολογικό να προκύπτουν 

συγκρούσεις συμφερόντων. Μερικές φορές είναι ακόμα και αναπόφευκτες. 

Συνεπώς, είναι αδύνατη και μερικές φορές ανεπιθύμητη η προσπάθεια 

απαγόρευσης όλων των ειδών σύγκρουσης συμφερόντων. Η απλή ύπαρξη 

σύγκρουσης συμφερόντων δεν μπορεί επομένως να θεωρηθεί παράπτωμα. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται σωστά οι εν λόγω 

συγκρούσεις συμφερόντων. Το σκεπτικό είναι η προσπάθεια αποφυγής 

συγκρούσεων και η διασφάλιση ότι αναφέρονται και καταγράφονται.  

 
 



 

 

 
 

Στο καταστατικό της 

Ομοσπονδίας περιλαμβάνεται 

πολιτική σχετικά με τη 

σύγκρουση συμφερόντων.  

Το ΔΣ διατηρεί μητρώο 

συμφερόντων 

 

 
 

 

 

 

Η Ομοσπονδία έχει μια 

ανεξάρτητη οικονομική 

επιτροπή ή επιτροπή ελέγχου 

που διορίζεται από τη ΓΣ 
 

{Ανεξάρτητη σημαίνει ότι η πλειοψηφία 

της επιτροπής αποτελείται από  

μέλη που δεν βρίσκονται στο ΔΣ} 

 

 

 

 

 

 

Η Ομοσπονδία, μέσω του   

εσωτερικού κανονισμού της, 

ορίζει με σαφήνεια και 

οριοθετεί τον ρόλο, τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες των 

μελών του ΔΣ 

 

 



 

 

 
 

Το ΔΣ και η Ομοσπονδία  

έχουν αναλάβει πρόγραμμα 

αναγνώρισης κινδύνου που 

υποστηρίζεται από  

στρατηγικές διαχείρισης και 

άμβλυνσης  

των κινδύνων αυτών  

 

 
 

 
 

 

Το ΔΣ θεσπίζει κώδικα 

δεοντολογίας που  

εφαρμόζεται στα μέλη  

του ΔΣ, στη διοίκηση και  

στο προσωπικό  
 

(βλ.  έξοδα ταξιδιών, δώρα, κοκ) 

 

 

 

 

 

 

 

Το ΔΣ αξιολογεί ετησίως τη 

σύνθεση και την απόδοσή του 

καθώς και εκείνη των μελών 

του, συνεπικουρούμενο - εν 

ανάγκη - από εξωτερικούς 

ειδικούς 
 

 

 

 

 

 

 
Το ΔΣ θεσπίζει πολιτική σχετικά 

με την υποβολή καταγγελιών που 

σέβεται την εμπιστευτικότητα και 

εμπεριέχει σαφείς κατευθυντήριες 

οδηγίες για τη χρήση της  

 

(αφορά αθλητές, προπονητές, 

διαιτητές, διοικητικό προσωπικό, 

εθελοντές, γονείς αθλητών κ.α.)  

 



Οι Αρχές του Κώδικα που προτείνονται ακολούθως αφορούν 

στην έμπρακτη ανάληψη ευθύνης έναντι των εσωτερικών και 

εξωτερικών ενδιαφερόμενων  

  

 
 
  

 
 



 

 

 
 

Η Ομοσπονδία εφαρμόζει 

πολιτική κοινωνικής ευθύνης, η 

οποία εστιάζει σε κοινωνικά 

ζητήματα, περιβαλλοντικά 

ζητήματα, ή/και μέριμνα για την 

τοπική κοινότητα στην οποία ο 

οργανισμός (συν)διοργανώνει 

αθλητικές εκδηλώσεις. 

 

 
 

 
 

 

Η Ομοσπονδία εφαρμόζει 

συγκεκριμένους στόχους και 

δράσεις με στόχο την πρόληψη, 

τον εντοπισμό και την 

καταπολέμηση (i) του ντόπινγκ 

και (ii) των προσυνεννοημένων 

αγώνων. σύμφωνα με τους 

σχετικούς κανονισμούς  

 

 

 

 

 

 

 

Η Ομοσπονδία εφαρμόζει 

συγκεκριμένους στόχους και 

δράσεις για την προώθηση του 

υγιούς αθλητισμού που σέβεται 

τους κανόνες δεοντολογίας, 

σύμφωνα με τους σχετικούς 

κανονισμούς 
 

 

 

Η Ομοσπονδία εφαρμόζει 

επιμορφωτικές δράσεις (i) για 

αθλητές-προπονητές-διαιτητές-

εθελοντές-γονείς αθλητών  

(ii) μετά-αθλητική’ 

επαγγελματική κατάρτιση (iii) 

διπλή καριέρα   
 



Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Αρχών του Κώδικα 
Ρεαλισμός - Ευελιξία - Αναλογικότητα 

Δεκέμβριος  

2018 

 
Αθλητικές 

Ομοσπονδίες 
Κατηγορίας 

Α 
 

Αύγουστος  
2018 

 

Κυπριακός 

Οργανισμός 

Αθλητισμού 

(ΚΟΑ) 

Αύγουστος 

2018 

 

Αθλητικές 

Ομοσπονδίες 

Κατηγορίας 

Β 
 

 
Αθλητικές 

Ομοσπονδίες 
Κατηγορίας  

Γ 

Απρίλιος 

2018 



Θεσμική Βοήθεια: 

Εκπαίδευση 

Ο ΚΟΑ σε συνεργασία με 

την ΚΕΔΑ θα 

διενεργήσουν μία σειρά 

από σεμινάρια για την 

εκπαίδευση των στελεχών 

των Ομοσπονδιών 
 
 

 

Ετοιμασία σειράς 

πρακτικών εργαστηρίων με 

μικρό αριθμό ομοσπονδιών 

για την εφαρμογή του 

Κώδικα 
 
 
 

2 



Θεσμική Βοήθεια: 

Εκπαίδευση 

Good Governance enhancement through  

e-Learning for Sport Volunteer Board Members 

(GReFORM) 
 
 
 

3 



 

Θεσμική Βοήθεια: 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες  

 

Ηλεκτρονικό 

Σύστημα 

αρχειοθέτησης 
 
 

 

Κεντρικό 

Λογιστήριο  
 
 
 

2 



Θεσμική Βοήθεια: 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες  

Νομοθεσία: ετοιμασία ελάχιστων 

απαιτήσεων για το περιεχόμενο 

των καταστατικών των 

Ομοσπονδιών (όχι πρότυπο 
καταστατικό) για να συνάδουν με 

τον Κώδικα 

 
 
 

Δημιουργία 

ιστοσελίδων - 
websites standardisation 

  
 
 
 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

canagnostopoulos@uclan.ac.uk 
99 101 881 


