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 Περίληψη

Ο παρών οδηγός αποτελεί το 
δεύτερο βήμα στο πλαίσιο της 
διετούς υλοποίησης του έργου 
GoSport. 

Οι αναγνώστες/ριες του Οδηγού 
θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώ-
σουν τις γνώσεις τους σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο οι αθλη-
τικοί οργανισμοί μπορούν να ανα-
γνωρίσουν, να ενσωματώσουν και 
να διαδώσουν την κοινωνική ευθύ-
νη στο εσωτερικό τους. Επιπλέον, 
θα παράσχει εργαλεία για κερδο-
σκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς 
αθλητικούς οργανισμούς που θα 
βοηθήσουν στην κατανόηση των 

σχέσεων μεταξύ των οργανισμών, 
των ενδιαφερόμενων μερών και 
της κοινωνίας, καθώς και στην εν-
σωμάτωση κοινωνικά υπεύθυνων 
πρακτικών εταιρικής διακυβέρνη-
σης.

Οι εταίροι του έργου GoSport θα 
ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά 
όλους τους οργανισμούς που συ-
νέδραμαν στην εκπόνηση του Οδη-
γού και που εξακολουθούν να τους 
εμπνέουν μέσω του τρόπου που 
συνεργάζονται στην καθημερινή 
τους εργασία για την προώθηση 
των αξιών του αθλητισμού. 

Το εταιρικό σχήμα του έργου 
GoSport είναι στην ευχάριστη θέση 
να σας παρουσιάσει τον Οδηγό για 
την αναγνώριση της κοινωνικής 
ευθύνης, την κατανόηση των 
σχέσεων μεταξύ ενός αθλητικού 
οργανισμού, των ενδιαφερόμενων 
μερών του και της κοινωνίας, και 
την αποτελεσματική ενσωμάτωση 
της κοινωνικής ευθύνης σε όλους 
τους αθλητικούς οργανισμούς. 



8 Οδηγός GoSport

1. Σχετικά με το έργο GoSport
Το GoSport είναι μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στον 
αθλητισμό μέσω της βελτίωσης της χρηστής διακυβέρνησης εντός 
αθλητικών οργανισμών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο και 
Ιταλία. Ειδικότερα, για την επίτευξη αυτού του σκοπού φιλοδοξεί: 

Να ενισχύσει τις 
ικανότητες και τις 
γνώσεις 
των αθλητικών οργανισμών/
συλλόγων και ομάδων – 
επαγγελματικών και ερασιτεχνικών 
– ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν 
τις αρχές της κοινωνικής 
υπευθυνότητας στην πολιτική 
τους εστιάζοντας στη συμμετοχή 
και τη συμπερίληψη ανεξαρτήτως 
φύλου, φυλής, αναπηρίας ή ηλικίας, 
καθώς και στην προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Να προσφέρει 
στους αθλητικούς 
οργανισμούς και στους/
στις επαγγελματίες τα 
κατάλληλα εργαλεία, ώστε 
να κατανοήσουν τις σχέσεις 
που αναπτύσσονται μεταξύ 
των οργανισμών, των μελών 
τους και της κοινωνίας, 
και να εντάξουν πρακτικές 
κοινωνικής ευθύνης στην 
πολιτική τους.
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1. Σχετικά με το έργο GoSport

Ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει σπουδαίο 
ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων και 
στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της ανεκτικότητας και της κοινωνικής 
ένταξης. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο 
να ενισχυθούν οι δυνατότητες των αθλητικών 
οργανισμών ούτως ώστε να υιοθετήσουν στο 
μέλλον κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά.

Να βελτιώσει τις 
γνώσεις 
των αθλητικών οργανισμών σχετικά με 
τον τρόπο που αντιλαμβάνονται, δίνουν 
προτεραιότητα και διαχειρίζονται 
θέματα κοινωνικής ευθύνης – ειδικά 
όσον αφορά στην καταπολέμηση της 
βίας, την αντιμετώπιση ρατσιστικών 
συμπεριφορών, διακρίσεων και 
μισαλλοδοξίας και την ενθάρρυνση 
της κοινωνικής ένταξης και των ίσων 
ευκαιριών – πώς επηρεάζει η εταιρική 
διακυβέρνηση την κοινωνική ευθύνη 
και πώς διαδίδεται η κοινωνική ευθύνη 
σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής 
δομής των αθλητικών οργανισμών.

Να προωθήσει 
την αρχή της 
συμμετοχικότητας 
και της 
συμπερίληψης
στον αθλητισμό μέσω της 
κοινωνικής ευθύνης.
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1.1  Λίγα λόγια για τους εταίρους του έργου

ΚΜΟΠ – Το Κέντρο Κοινωνικής 
Δράσης και Καινοτομίας απο-
τελεί μία από τις κορυφαίες και 
μακροβιότερες ΜΚΟ με περισσό-
τερα από 43 χρόνια πείρας στη 
στήριξη ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων μέσα από την παροχή κοι-
νωνικών υπηρεσιών, την υλοποί-
ηση κοινωνικών πρωτοβουλιών, 
την εκπαίδευση, την έρευνα και 
την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε 
θέματα κοινωνικής πολιτικής. 
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δρά-
σεις με θετικό κοινωνικό αντί-
κτυπο υπηρετώντας το όραμα για 
μία κοινωνία ίσων ευκαιριών για 
όλους.

Η παιδεία αποτελεί σταθερό θε-
μέλιο της δημοκρατίας και δι-
αδραματίζει καθοριστικό ρόλο 
στην οικοδόμηση ψυχικά ανθε-
κτικών και συμπεριληπτικών 
κοινωνιών. Σε έναν διαρκώς με-
ταβαλλόμενο κόσμο, όπου οι 
υπάρχουσες θεωρίες και ιδεολο-
γίες δεν μπορούν να δώσουν απα-
ντήσεις στα σύγχρονα προβλήμα-
τα, προσπαθούμε να συμβάλλουμε 
ενεργά σε κρίσιμα ζητήματα (π.χ. 
μετανάστευση, έμφυλες ανισότη-
τες, σχολικός εκφοβισμός, διακρί-
σεις, ρητορική μίσους και βία), κα-
θώς και να ενδυναμώσουμε άτομα 
που ανήκουν σε ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες. Για την εκπλή-
ρωση του οράματός μας, έχουμε 

αναπτύξει μία διαδικτυακή πλατ-
φόρμα στην οποία παρέχουμε 
δωρεάν διαδικτυακά εκπαιδευ-
τικά σεμινάρια προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους.

BSDA – Η Βουλγαρική Ένωση για 
την Ανάπτυξη του Αθλητισμού 
ιδρύθηκε το 2010 και είναι ΜΚΟ 
δημοσίου οφέλους. Αποστολή της 
είναι η προαγωγή του αθλητισμού 
και η βελτίωση του αθλητικού πο-
λιτισμού στη Βουλγαρία.

Οι βασικές προτεραιότητες της 
BSDA είναι η αναζωογόνηση της 
αθλητικής κουλτούρας, ο εθε-
λοντισμός στον αθλητισμό, η 
εκπαίδευση μέσω και εντός του 
χώρου του αθλητισμού, η χρηστή 
διακυβέρνηση στον αθλητισμό, 
η κοινωνική ένταξη μέσω του 
αθλητισμού, των δεξιοτήτων του 
μέλλοντος και της επιχειρηματι-
κότητας.  Θεωρούμε ότι ο αθλη-
τισμός αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της σύγχρονης ζωής των 
παιδιών και των νέων και οφείλει 
να τους μεταδίδει όλες αυτές τις 
αξίες, ώστε να τις υιοθετήσουν σε 
όλες τις πτυχές της ζωής τους. 
Ο αθλητισμός αποτελεί επίσης 
ένα άριστο μέσο για την πρόλη-
ψη πολλών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι/ες, όπως 
για παράδειγμα ο κοινωνικός απο-
κλεισμός, η βία, το έγκλημα και οι 
εξαρτήσεις. 

Το έργο GoSport υλοποιείται στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας πέντε (5) φορέων από πέντε (5) ευρωπαϊκές 
χώρες: ΚΜΟΠ (συντονιστής-Ελλάδα), BSDA (Βουλγαρία), 
CARDET (Κύπρος), CESIE (Ιταλία) και IDOP (Κροατία).
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CESIE – Το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Σπουδών και Πρωτοβουλιών εί-
ναι μία ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2001. 
Αποστολή του είναι η προώθηση 
της ανάπτυξης μέσω καινοτόμων 
και συμμετοχικών εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων. Έχοντας εμπνευ-
στεί από το έργο και τη θεωρία του 
Ιταλού κοινωνιολόγου Danilo Dolci 
(1924-1997), εστιάζει στην έρευνα 
των κοινωνικών αναγκών και των 
προκλήσεων και στη χρήση καινο-
τόμων μεθόδων μάθησης. Με αυτό 
τον τρόπο, το CESIE συνδέει ενεργά 
την έρευνα με τη δράση χρησιμοποι-
ώντας  μεθόδους τυπικής και μη-τυ-
πικής μάθησης.

Με την πάροδο των ετών, το CESIE 
έχει αποκτήσει εκτενή πείρα σε 
έργα και πρωτοβουλίες που αφο-
ρούν τον αθλητισμό, τον υγιεινό τρό-
πο ζωής και τη σωματική δραστη-
ριότητα. Τα έργα αυτά, συνέβαλαν 
στην υιοθέτηση εξαιρετικά επωφε-
λών δραστηριοτήτων και συνηθει-
ών, και επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν 
ως εργαλεία για την προώθηση θε-
τικών και δημοκρατικών αξιών και 
την ενίσχυση της κοινωνικής έντα-
ξης των ευάλωτων ομάδων-στόχων.

IDOP – Το Κροατικό Ινστιτούτο 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(ΕΚΕ) ιδρύθηκε το 2015, ως μη 
κερδοσκοπικός ερευνητικός και 
συμβουλευτικός οργανισμός που 
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και 
την εκπαίδευση της ΕΚΕ καθώς και 
στις πρακτικές βιωσιμότητας σε 
ποικίλους οργανισμούς. Το IDOP υι-
οθετεί μία παγκόσμια προσέγγιση 
και πιστοποιημένη μεθοδολογία για 
τις ανάγκες της τρέχουσας και της 
μελλοντικής ανάπτυξης της κοινω-
νίας. Είναι ο μοναδικός οργανισμός 
στην Κροατία που παρακολουθεί 
συστηματικά ειδήσεις, έρευνες και 

πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο 
σχετικά με τη βιωσιμότητα και την 
ΕΚΕ. Ακόμη, είναι μέλος ισχυρών δι-
εθνών οργανισμών όπως του Global 
Reporting Initiative (Διεθνής Πρω-
τοβουλία για την Έκδοση Απολογι-
σμών Βιωσιμότητας) και του CSR 
International. Συνεργάζεται με  ενδι-
αφερόµενους φορείς από ευρωπαϊ-
κά κράτη με στόχο τη διαμόρφωση 
νέων στρατηγικών και πολιτικών 
κοινωνικής ευθύνης που είναι σημα-
ντικές τόσο για την εκπαίδευση ενη-
λίκων όσο και για την έρευνα.

Τέλος, το IDOP συμμετέχει ενεργά 
στην υλοποίηση διαφόρων έργων 
της ΕΕ στον τομέα της ΕΚΕ.

CARDET – Το Κέντρο για την Προώ-
θηση της Έρευνας και την Ανάπτυ-
ξη της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
είναι ένα ανεξάρτητο, μη-κερδοσκο-
πικό, μη-κυβερνητικό ερευνητικό 
και αναπτυξιακό κέντρο που έχει 
ως έδρα την Κύπρο και συνεργάτες 
σε διάφορες χώρες του κόσμου. Πα-
ράλληλα, θεωρείται ως ένας από 
τους κορυφαίους φορείς στον το-
μέα της έρευνας και της ανάπτυξης 
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσο-
γείου. Η ομάδα του CARDET παρέ-
χει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με 
στόχο το κοινωνικό όφελος. Συνερ-
γάζεται με τοπικούς και διεθνείς 
οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς, καθώς και με διάφο-
ρους επιστημονικούς κλάδους στον 
σχεδιασμό λύσεων για τοπικές και 
παγκόσμιες προκλήσεις.

Η αποστολή του CARDET είναι να 
εμπνεύσει την εκπαίδευση της 
επόμενης γενιάς και να προωθήσει 
την έρευνα, την καινοτομία και την 
ανάπτυξη μέσω εμπεριστατωμένων 
πρακτικών, έρευνας αιχμής και ενί-
σχυσης των ανθρώπινων πόρων.
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Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) μπορεί σε πολλούς 
ανθρώπους να ακούγεται οικείος. Ωστόσο, παραπέμπει σε πληθώρα 
ορισμών. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, επιλέξαμε να 
χρησιμοποιήσουμε τον ακόλουθο ορισμό:

 «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μία 
έννοια από τη διοικητική επιστήμη σύμφωνα 
με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες 
στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 
και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Η ΕΚΕ γίνεται γενικά αντιληπτή ως ο 
τρόπος με τον οποίο μία εταιρεία επιτυγχάνει 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιταγών 
(“Triple-Bottom-Line- Approach”-«Προσέγγιση 
της Τριπλής Αξιολόγησης»), ενώ συγχρόνως 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των 
μετόχων και των ενδιαφερομένων μερών»¹.

2. Ορισμός της Εταιρικής    
    Κοινωνικής Ευθύνης

1 Τι είναι η ΕΚΕ; (https://www.unido.org/our-focus/advancing-
economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-
responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr)

https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr
https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr
https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr
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Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) έχει 
καταστεί ένας τομέας μείζονος σημασίας 
για μεγάλο αριθμό εταιρειών και, ως εκ 
τούτου, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Αν 
και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η ΕΚΕ εί-
ναι μία μόδα που θα περάσει, η έννοια της 
ΕΚΕ είναι πολύτιμη, διότι έχει πρακτικές 
συνέπειες στον κόσμο των επιχειρήσε-
ων². Παρόλο που η μελέτη της ΕΚΕ έχει 
γίνει ολοένα και πιο διαδεδομένη στη 
βιβλιογραφία για τη διοίκηση και την ορ-
γανωσιακή συμπεριφορά, η έννοια μόλις 
πρόσφατα εισήλθε στον τομέα της αθλη-
τικής διοίκησης³.

Οι αθλητικοί οργανισμοί έχουν αρχίσει 
πλέον να εφαρμόζουν συχνότερα την έν-
νοια της ΕΚΕ στο έργο τους. Δεδομένου 
ότι ο αθλητισμός γίνεται ένας ολοένα και 
πιο εξέχων οικονομικός και κοινωνικός 
θεσμός σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν θα 
πρέπει να πάψουν να τίθενται ερωτήματα 
σχετικά με το ποιες κοινωνικές ευθύνες 
έχουν οι αθλητές/ριες, οι προπονητές/
ριες, οι ιδιοκτήτες/ριες αθλητικών ομά-

δων, οι αξιωματούχοι του πρωταθλή-
ματος και το προσωπικό των διεθνών 
αθλητικών οργανισμών4. Επιπρόσθετα, 
η ύπαρξη του αθλητισμού έχει οδηγήσει 
στην ανάδειξη αθλητικών οργανισμών ως 
επιδραστικά μέλη της παγκόσμιας κοι-
νότητας, ιδίως από την άποψη ότι έχουν 
καταστεί μεγάλες επιχειρήσεις5. Παράλ-
ληλα, οι αθλητικοί οργανισμοί καλούνται 
να αντιμετωπίσουν ένα καταναλωτικό 
κοινό, το οποίο συνειδητοποιεί ολοένα 
και περισσότερο τις κοινωνικές πτυχές 
της εταιρικής πολιτικής ως αποτέλεσμα 
της κακής φήμης που αποδόθηκε σε πρό-
σφατα εταιρικά λάθη6.  

Οι δράσεις ΕΚΕ στον αθλητισμό περιλαμ-
βάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: αθλητι-
κός εθελοντισμός, εκπαιδευτικές πρω-
τοβουλίες, δωρεές για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς, κοινοτική ανάπτυξη, κοινοτικές 
πρωτοβουλίες, εκτίμηση της αξίας των 
φιλάθλων, πρωτοβουλίες που σχετίζο-
νται με την υγεία και περιβαλλοντικά 
προγράμματα με βάση την κοινότητα7.  

2 Guthey et al., (2006)
3  cf. Babiak & Wolfe, 2006; Bradish, 2006; Brietbarth & Harriss, 2008; Smith & 
Westerbeek, 2007; Walker, Kent,  and Rudd, 2007
4 Godfrey, 2009
5 Athanaspoulu et al., 2011
6 Athanaspoulu et al., 2011
7 Athanaspoulu et al., 2011
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2.1 Κοινωνική Ευθύνη, Διακυβέρνηση και     
      Εταιρική Φιλανθρωπία 

Η κύρια διαφορά μεταξύ της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης (ΕΚΕ) και της κοινωνικής ευθύνης (ΚΕ) είναι 
ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά την υποχρέωση 
των επιχειρήσεων να διασφαλίζουν το επιχειρηματικό 
τους όφελος για την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ η 
κοινωνική ευθύνη είναι ο γενικός τρόπος με τον οποίο 
ένα άτομο ή περισσότερα συμπεριφέρεται υπεύθυνα προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος. 
Επομένως, η κοινωνική ευθύνη, όταν εφαρμόζεται στις 
επιχειρήσεις, μετατρέπεται σε εταιρική κοινωνική 
ευθύνη9.

8 Εταιρική κοινωνική ευθύνη στον αθλητισμό: Διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών 
στη βιομηχανία ποδοσφαίρου του Ηνωμένου Βασιλείου (https://www.researchgate.net/
publication/271150910_Corporate_social_responsibility_in_sport_Stakeholder_management_in_
the_UK_football_industry) 

9  Ποια είναι η Διαφορά Μεταξύ της Κοινωνικής Ευθύνης και της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης (https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-social-responsibility-and-
corporate-social-responsibility/#:~:text=The%20main%20difference%20between%20social,a%20-
person(s)%20being%20responsible)  

Η εταιρική διακυβέρνηση και η (εταιρική) κοινωνική ευθύνη στον αθλητισμό 
έχουν τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής των ερευνητών/ριών, των διευ-
θυντικών στελεχών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Το γεγονός ότι 
οι αθλητικοί οργανισμοί έχουν εξουσία διανομής και επικοινωνίας, καθώς 
και απήχηση (στη νεολαία), στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθιστά ολοένα 
και πιο επιβεβλημένη την ανάγκη να υλοποιούν πρωτοβουλίες κοινωνικής 
ευθύνης με την πεποίθηση ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη στον αθλητι-
σμό έχει μεγαλύτερη επίδραση από τις δραστηριότητες ΕΚΕ των εμπορικών 
οργανισμών. Όπως αναφέρουν οι Smith and Westerbeek (2007), «η φύση του 
αθλητισμού έχει τη μοναδική ιδιότητα να επηρεάζει την κοινωνία γενικά και 
τις τοπικές κοινότητες ειδικότερα8». 

Προτού συνεχίσουμε, καλό θα ήταν να διακρίνουμε τις διαφορές που υπάρ-
χουν μεταξύ των εννοιών – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και Κοινωνική 
Ευθύνη (ΚΕ) & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και Φιλανθρωπία. 

https://www.researchgate.net/publication/271150910_Corporate_social_responsibility_in_sport_Stakeholder_management_in_the_UK_football_industry 
https://www.researchgate.net/publication/271150910_Corporate_social_responsibility_in_sport_Stakeholder_management_in_the_UK_football_industry 
https://www.researchgate.net/publication/271150910_Corporate_social_responsibility_in_sport_Stakeholder_management_in_the_UK_football_industry 
https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-social-responsibility-and-corporate-social-responsibility/#:~:text=The%20main%20difference%20between%20social,a%20person(s)%20being%20responsible
https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-social-responsibility-and-corporate-social-responsibility/#:~:text=The%20main%20difference%20between%20social,a%20person(s)%20being%20responsible
https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-social-responsibility-and-corporate-social-responsibility/#:~:text=The%20main%20difference%20between%20social,a%20person(s)%20being%20responsible
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Κοινωνική ευθύνη 
είναι η ευθύνη ενός οργανισμού 
για τον αντίκτυπο των αποφάσε-
ων και των δραστηριοτήτων του 
στην κοινωνία και το περιβάλλον 
μέσω της υιοθέτησης μίας δια-
φανούς και ηθικής συμπεριφοράς 
που: (α) συμβάλλει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την υγεία και την ευη-
μερία της κοινωνίας· (β) λαμβά-
νει υπόψη τις προσδοκίες των 
ενδιαφερόμενων· (γ) συμμορφώ-
νεται με την ισχύουσα νομοθεσία 
και συμβαδίζει με τα διεθνή πρό-
τυπα συμπεριφοράς· και (δ) εν-
σωματώνεται σε όλα τα επίπεδα 
του οργανισμού και εφαρμόζεται 
στις σχέσεις μεταξύ των μελών 
του. 

Το πιο σημαντικό και αποτελε-
σματικό μέσο ενσωμάτωσης 
της κοινωνικής ευθύνης σε έναν 
οργανισμό είναι μέσω της δια-
κυβέρνησής του, δηλαδή του συ-
στήματος λήψης και εφαρμογής 
των αποφάσεών του. Η χρηστή 
διακυβέρνηση στηρίζεται στην 
ενσωμάτωση αρχών και πρα-
κτικών λογοδοσίας, διαφάνειας, 
δεοντολογικής συμπεριφοράς, 
σεβασμού των συμφερόντων των 
ενδιαφερόμενων και σεβασμού 
του κράτους δικαίου στη λήψη 
αποφάσεων και στην υλοποίηση 
δράσεων.

Η διακυβέρνηση 
αποτελεί κεντρική εταιρική λει-
τουργία που μπορεί να επηρεά-
σει θετικά ή αρνητικά τη σχέση 
μεταξύ των οργανισμών και της 
κοινωνίας, ενώ η κοινωνική ευθύ-
νη αναφέρεται στον τρόπο με τον 
οποίο ένας οργανισμός επηρεάζει 
την κοινωνία. Επειδή η κοινωνι-
κή ευθύνη αφορά τις πιθανές και 
τις πραγματικές επιπτώσεις των 
αποφάσεων και των δραστηριοτή-
των ενός οργανισμού, οι τρέχου-
σες τακτικές του δραστηριότητες 
συνιστούν τη σημαντικότερη συ-
μπεριφορά που κρίνεται σκόπιμο 
να εξεταστεί περαιτέρω.

Υπάρχουν επίσης δύο παρόμοιες 
έννοιες που συχνά επικαλύπτο-
νται στην πράξη. Πρόκειται για 
την εταιρική φιλανθρωπία και την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη. Συνή-
θως, η φιλανθρωπία ενσωματώ-
νεται σε μία συνολική θεώρηση 
του σχεδίου εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης. Και οι δύο είναι έννοιες 
με θετικό περιεχόμενο που έχουν 
σχεδιαστεί για να παρέχουν εται-
ρικούς πόρους στην κοινότητα 
που υπηρετεί η εταιρεία, αν και οι 
εν λόγω πόροι μπορούν να αξιο-
ποιηθούν εξίσου στην εκπλήρωση 
συγκεκριμένων σκοπών.10. 

10  Η Διαφορά Μεταξύ Εταιρικής Φιλανθρωπίας Και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (https://
smallbusiness.chron.com/difference-between-corporate-philanthropy-corporate-social-
responsibility-65129.html) 

https://smallbusiness.chron.com/difference-between-corporate-philanthropy-corporate-social-responsibility-65129.htm
https://smallbusiness.chron.com/difference-between-corporate-philanthropy-corporate-social-responsibility-65129.htm
https://smallbusiness.chron.com/difference-between-corporate-philanthropy-corporate-social-responsibility-65129.htm
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2.2 Ευελιξία κατά τη διάρκεια της πανδημίας      
      COVID-19

Τους τελευταίους μήνες, το εται-
ρικό σχήμα GoSport ασχολήθηκε 
επισταμένα με ζητήματα ευελιξί-
ας, ψυχικής ανθεκτικότητας και 
συνεργασίας. Για την ακρίβεια, οι 
εταίροι αποφάσισαν να υλοποι-
ηθεί διαδικτυακά το έργο λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών και 
εργάστηκαν με τρόπους που δεν 
είχαν φανταστεί ποτέ στο παρελ-
θόν. Ακόμη, η πανδημία COVID-19 
δημιούργησε πολλά ερωτηματικά 
και στην αθλητική βιομηχανία. Συ-
γκεκριμένα, προκάλεσε σοβαρά 
εμπόδια στους αθλητικούς οργα-
νισμούς και κρίθηκε αναγκαίο να 
προσαρμοστεί σε νέους τρόπους 
λειτουργίας και διεξαγωγής των 
αθλητικών δραστηριοτήτων με τη 
μέγιστη δυνατή ευελιξία. Η υφι-
στάμενη περίοδος υγειονομικής 
και κοινωνικής κρίσης έχει αυξή-
σει περισσότερο από ποτέ άλλοτε 
την ανάγκη για ευελιξία, η οποία 

αποτελεί μία ζωτικής σημασίας 
ικανότητα για όλους τους αθλητι-
κούς οργανισμούς.

Στο μέλλον, στόχος μας είναι να 
ενισχύσουμε με ευελιξία τις κοι-
νότητες στις οποίες δραστηριο-
ποιούμαστε και να βοηθήσουμε τα 
εμπλεκόμενα άτομα λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες του έργου στις 
χώρες και τους πολιτισμούς των 
εταίρων. Η ευελιξία μπορεί να 
γίνεται κατανοητή με διαφορετι-
κό τρόπο για καθέναν από τους 
εταίρους δεδομένης της ποικιλο-
μορφίας των ρόλων που υπάρχει 
στο πλαίσιο του έργου. Ωστόσο, με 
την ομαδική εργασία και τη διαρ-
κή συνεργασία δημιουργούμε από 
κοινού ένα χρονοδιάγραμμα που 
είναι αποτελεσματικό για όλους 
σεβόμενοι συγχρόνως τις διαφο-
ρετικές ανάγκες που έχει κάθε 
εταίρος.  
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Ως ενδιαφερόμενα μέρη ορίζονται τα άτομα που 
συμμετέχουν σε αθλητικούς οργανισμούς. Σύμφωνα 
με το Small Business, υπάρχουν πέντε κατηγορίες 
ενδιαφερόμενων μερών στον αθλητισμό: 

Συμμετέχοντες/ουσες
Παίκτες, προπονητές, διοικητικοί 
υπάλληλοι, υπεύθυνοι τεχνικής 
και οικονομικής οργάνωσης, μά-
νατζερς παικτών, νεαροί παίκτες, 
αθλητικές σχολές και ακαδημίες 
νέων, διαιτητές, εργαζόμενοι, εθε-
λοντές και λοιποί αθλητικοί σύλ-
λογοι.

Διοικητικά Όργανα
Συμμετέχοντες που διοργανώνουν 
και ρυθμίζουν αθλητικούς 
διαγωνισμούς, εργαζόμενοι στη 
δημόσια διοίκηση και όργανα 
επιβολής του νόμου, τοπικοί και 
διεθνείς οργανισμοί και λοιποί 
αθλητικοί οργανισμοί.

Τοπική Κοινότητα
Η κοινότητα στην οποία λειτουργεί 
ο αθλητικός οργανισμός. Η κοινω-
νία είναι ευρύτερη έννοια σε σχέ-
ση με την κοινότητα, η οποία περι-
λαμβάνει λιγότερα άτομα από την 
κοινωνία. Η κοινότητα αποτελείται 
από το σύνολο των αθλητών, των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πα-
νεπιστημίων, των ΜΜΕ και του ευ-
ρύτερου κοινού μίας περιοχής.

Οικονομικοί 
Παράγοντες
Μέτοχοι, φορείς παροχής κεφα-
λαίου, χορηγοί, εμπορικοί εταίροι, 
επενδυτές, προμηθευτές και οι ερ-
γαζόμενοί τους.

Θεατές
Φίλαθλοι, κάτοχοι εισιτηρίων 
διαρκείας. 

Ενδιαφερόμενα 
Μέρη

Πηγή: Τι σημαίνει ενδιαφερόμενο μέρος στον αθλητισμό;11 

3.Βασικοί όροι και ευρήματα       
   της έρευνας πεδίου GoSport

11 Τι σημαίνει ενδιαφερόμενο μέρος στον αθλητισμό; (https://smallbusiness.chron.com/
stakeholder-sports-54584.html)

https://smallbusiness.chron.com/stakeholder-sports-54584.html
https://smallbusiness.chron.com/stakeholder-sports-54584.html
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Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει τα πολυποίκιλα οφέλη και τη σημασία που έχει 
η καλή επικοινωνία στον χώρο του αθλητισμού. Για να κατανοήσετε καλύτερα το 
περιεχόμενο του Οδηγού, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε πρώτα τους βασικούς 
όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω όροι είναι οι εξής: ενδιαφερόμενα μέρη, κοινωνία, 
κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί αθλητικοί οργανισμοί. 

* Οι ομάδες-στόχοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και παρουσιάζουν πολλές διαφορές μεταξύ 
τους, δεδομένου ότι οι κερδοσκοπικοί και οι μη επαγγελματικοί αθλητικοί οργανισμοί έχουν 
διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες.

«Κοινωνία, ή αλλιώς ανθρώπινη κοινωνία, είναι μία ομάδα ανθρώπων 
που συνδέονται μεταξύ τους μέσω διαρκών σχέσεων, ή μία μεγάλη 
κοινωνική ομάδα που μοιράζεται την ίδια γεωγραφική ή κοινωνική 
επικράτεια, η οποία συνήθως υπάγεται στην ίδια πολιτική αρχή και 
τις κυρίαρχες πολιτισμικές προσδοκίες»12 .

Κερδοσκοπικοί 
αθλητικοί οργανισμοί
Αθλητικοί φορείς που συμμετέ-
χουν ενεργά σε αθλητικές διοργα-
νώσεις σε εθνικό ή τοπικό επίπε-
δο. 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης 
περιγράφεται στην έκθεση της 
Επιτροπής Bruntland του 1987 ως 
«ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανά-
γκες του παρόντος χωρίς να δια-
κυβεύεται η δυνατότητα των μελ-
λοντικών γενεών να ικανοποιούν 
τις δικές τους ανάγκες»¹³.

Χρηστή Διακυβέρνηση 
Διαδικασία με την οποία τα κρατικά 
θεσμικά όργανα συμμετέχουν στα κοι-
νά και διαχειρίζονται τους δημόσιους 
πόρους με τρόπο που να προάγει το 
κράτος δικαίου και την πραγμάτωση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αστι-
κά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτισμικά δικαιώματα)14.

Μη κερδοσκοπικοί 
αθλητικοί οργανισμοί
Μικρότεροι αθλητικοί οργανισμοί που 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή περι-
φερειακό επίπεδο. 

Κοινωνία

12 Science Daily (https://www.sciencedaily.com/terms/society.htm) 
13 Βιώσιμη Ανάπτυξη (https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-
esd/sd) 
14 Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα· Καταπολέμηση της 
διαφθοράς>Ενότητα 2: Διαφθορά και Χρηστή Διακυβέρνηση > Βασικά Θέματα > Τι είναι η Χρηστή 
Διακυβέρνηση; (https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-2/key-issues/what-is-good-
governance.html) 

https://www.sciencedaily.com/terms/society.htm
https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd
https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd
https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-2/key-issues/what-is-good-governance.html
https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-2/key-issues/what-is-good-governance.html
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Για να καταστεί δυνατή η μέγιστη δυνατή κοινωνική ευαισθητοποίηση, είναι απαραίτητο 
να διασφαλιστεί η συνέπεια και η συνεκτικότητα σε κάθε παράγοντα. Για τον λόγο αυτό, 
εστιάσαμε σε τρεις βασικές πτυχές ούτως ώστε να προσδιορίσουμε με ποιον τρόπο 
μπορεί να εφαρμοστεί η πολιτική ΕΚΕ στους αθλητικούς οργανισμούς: κοινωνική, 
οικονομική ή/και περιβαλλοντική. 

Οι κοινωνικές πτυχές 
της εφαρμογής 
πολιτικών ΕΚΕ μπορούν 
να είναι οι ακόλουθες:
Καταπολέμηση των 
διακρίσεων, της βίας και 
του ρατσισμού

Προώθηση της 
συμμετοχής των 
γυναικών στον 
αθλητισμό

Κοινωνική ένταξη των 
περιθωριοποιημένων 
χωρών

Προαγωγή της υγείας 
και της σωματικής 
δραστηριότητας

Ασφάλεια των 
συμμετεχόντων/ουσών 

Εκπαίδευση των νέων

Παροχή ευκαιριών σε 
νέους/ες αθλητές/ριες 

Βιώσιμη ανάπτυξη και 
ηγεσία
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Οι οικονομικές πτυχές 
της εφαρμογής 
πολιτικών ΕΚΕ μπορούν 
να είναι οι ακόλουθες:
Χρηστή διακυβέρνηση και 
καταπολέμηση της διαφθοράς

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα 
σε μακροπρόθεσμη βάση

Βιώσιμη καινοτομία 

Ανάπτυξη εμπορικής επωνυμίας 
αθλητικού οργανισμού

Οι περιβαλλοντικές 
πτυχές της 
εφαρμογής 
πολιτικών ΕΚΕ 
μπορούν να είναι οι 
ακόλουθες: 
Βιώσιμη ενέργεια

Διαχείριση 
αποβλήτων 

Βασικά ευρήματα της έρευνας πεδίου του έργου GoSport

Τα κύρια θετικά ευρήματα 
της έρευνας πεδίου GoSport 
που διεξήχθη σε πέντε χώ-
ρες-εταίρους σε ό,τι αφορά 
την εφαρμογή πολιτικών 
ΕΚΕ είναι τα εξής:

 ‣ Συνεργασία των θεσμικών 
οργάνων για την εφαρμογή 
πολιτικών ΕΚΕ

 ‣ Κοινωνική ευαισθητοποίηση 

 ‣ Εργασία για την εφαρμογή 
πολιτικών ΕΚΕ

 ‣ Θετική βούληση για την 
εφαρμογή πολιτικών ΕΚΕ

 ‣ Χρήση των πόρων της ΕΕ

Παράλληλα, τα κύρια αρ-
νητικά ευρήματα κατά την 
εφαρμογή πολιτικών ΕΚΕ εί-
ναι τα εξής:

 ‣ Έλλειψη γνώσεων σχετικά 
με την ΕΚΕ στους αθλητικούς 
οργανισμούς κερδοσκοπικού και 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 ‣ Ανεπαρκής περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση

 ‣ Χαμηλή εκπροσώπηση των 
γυναικών στον αθλητισμό στα 
μέσα ενημέρωσης

 ‣ Έλλειψη χρηματοδοτικών 
πόρων για καλύτερη εφαρμογή 
των πολιτικών ΕΚΕ

21Βασικοί Όροι και Ευρήματα της Έρευνας Πεδίου του Έργου GoSport
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4. Ενσωμάτωση της εταιρικής                     
     κοινωνικής ευθύνης στους          
     αθλητικούς οργανισμούς    
    κερδοσκοπικού και μη       
    κερδοσκοπικού χαρακτήρα   

Οδηγός GoSport

Έχει γίνει ευρέως αποδεκτό ότι 
οι αθλητικοί σύλλογοι είναι ισχυ-
ροί και επιδραστικοί θεσμοί λόγω 
των παραδοσιακών διττών οικο-
νομικών και κοινωνικών δεσμών 
τους με τις τοπικές κοινότητες. 
Σχεδιάστηκαν τόσο ως εστίες κοι-
νωνικής αλληλεπίδρασης όσο και 
ως ισχυρά μέσα κοινωνικής «ανταλ-
λαγής», κυρίως λόγω της τεράστι-
ας επικοινωνιακής τους δύναμης, 
της έλξης που ασκούν στη νεολαία 
και της ικανότητάς τους να διαμορ-
φώνουν πρότυπα. Επιπλέον, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και ο αθλητι-
σμός καθίστανται ολοένα και πιο 

αλληλένδετα, καθώς ο αθλητισμός 
μπορεί σε μεγάλο βαθμό να επηρε-
άσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών έχει αναγνωρίσει την πολύ-
τιμη συμβολή του αθλητισμού στην 
προώθηση της εκπαίδευσης, της 
ανάπτυξης, της ειρήνης, της συ-
νεργασίας, της αλληλεγγύης, της 
δικαιοσύνης, της κοινωνικής έντα-
ξης και της υγείας σε τοπικό, περι-
φερειακό και διεθνές επίπεδο, και 
συγχρόνως έχει επισημάνει ότι ο 
αθλητισμός μπορεί να συμβάλει σε 
ένα κλίμα ανοχής και κατανόησης 
μεταξύ των λαών και των εθνών.
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Ένας κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός μπορεί να ενισχύσει την εικόνα ενός 
συλλόγου, να καλλιεργήσει την αναγνώριση της επωνυμίας του και να αυ-
ξήσει την επιτυχία του. Η στρατηγική για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ σε έναν 
αθλητικό οργανισμό μπορεί να εφαρμοστεί με βάση τα ακόλουθα στάδια:

1. Ανάλυση των τυπικών απαιτή-
σεων (νομικό πλαίσιο), λοιπών ζη-
τημάτων και αρχική εκτίμηση των 
κινδύνων για κερδοσκοπικούς και 
μη κερδοσκοπικούς αθλητικούς ορ-
γανισμούς που επιθυμούν να ενσω-
ματώσουν την ΕΚΕ στο έργο τους:

 ‣ Ανάλυση των ρυθμιστικών μη-
χανισμών και των διαταγμάτων 
των αθλητικών οργανισμών 
σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη

 ‣ Ανάλυση των νόμων σχετικά με 
τη βιώσιμη ανάπτυξη

 ‣ Αρχική αξιολόγηση των ζητημά-
των που έθεσαν οι ενδιαφερό-
μενοι φορείς σχετικά με τους 
αθλητικούς οργανισμούς τόσο 
σε τοπικό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο

 ‣ Ανάλυση και εκτίμηση του επι-
χειρηματικού κινδύνου για κερ-
δοσκοπικούς και μη κερδοσκο-
πικούς εθνικούς αθλητικούς 
οργανισμούς

 ‣ Συζήτηση και εντοπισμός των 
κύριων ζητημάτων της διαδικα-
σίας βιωσιμότητας σε βασικούς 
τομείς (οικονομία, περιβάλλον 
και κοινωνία) στην πράξη

 ‣ Εντοπισμός των σχετικών και 
σημαντικών ζητημάτων και αι-
τίων για τον οργανισμό και την 
κοινότητά του

2. Ανάλυση του βιώσιμου πλαισίου, 
όπως επίσης μία εμπεριστατωμένη 
έρευνα προτύπων, για το ποιος θα 
έπρεπε να είναι ή όχι ο αντίκτυπος 
ενός οργανισμού σε ζωτικούς πό-
ρους, προκειμένου να είναι βιώσι-
μος:

 ‣ Εκτενής εξέταση των υφι-
στάμενων οικονομικών, περι-
βαλλοντικών και κοινωνικών 
προγραμμάτων και πρωτοβου-
λιών που υλοποιούνται από τον 
αθλητικό οργανισμό σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο

 ‣ Χαρτογράφηση των ενδιαφερό-
μενων και κατανόηση των ανα-
γκών τους 

 ‣ Ανάλυση των νόμων σχετικά με 
τη βιώσιμη ανάπτυξη

3. Ανάλυση του αντικτύπου ως δια-
δικασία προσδιορισμού των δυνητι-
κών αποτελεσμάτων που μπορούν 
να επιφέρουν αλλαγή στο πεδίο: 

 ‣ Ανάλυση του αντικτύπου του 
αθλητικού οργανισμού σε τοπι-
κό και εθνικό επίπεδο

 ‣ Διεξοδική εξέταση του βαθμού 
επιρροής που ασκεί ένας αθλη-
τικός οργανισμός

23
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4.1. Ενσωμάτωση και εφαρμογή της    
         ΕΚΕ ανάμεσα στον οργανισμό και την    
         κοινωνία 

Σκοπός κάθε οργανισμού είναι να 
αυξήσει όσο το δυνατόν περισ-
σότερο τα θετικά αποτελέσμα-
τά του στην κοινωνία. Σε πρώτη 
φάση, θα πρέπει να προωθήσει 
μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες 
που αποβλέπουν στην ανάπτυξη 
της βιωσιμότητάς του μέσω των 
κοινωνικών, οικονομικών και πε-
ριβαλλοντικών παραγόντων του. 
Δεύτερον, οι αθλητικοί οργανισμοί 
έχουν τη δύναμη να επιφέρουν 
ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνία. 
Συνεπώς, μπορούν να ξεκινήσουν 
πολυάριθμες πρωτοβουλίες για 
ευαισθητοποίηση της κοινωνί-
ας, οι οποίες θα αφορούν κυρίως 
τη δημιουργία και τη διαχείριση 
προσαρμοσμένων και συμπεριλη-
πτικών σχολών κοινωνικών αθλη-
μάτων, καθώς και τη στήριξη φι-
λανθρωπικών πρωτοβουλιών που 
θα είναι αφιερωμένες ιδίως στα 
παιδιά, τους εν ενεργεία και τους 
βετεράνους αθλητές καθώς και 
στις μειονεκτούσες ομάδες. Μία 
άλλη σημαντική δέσμευση ενός 
αθλητικού συλλόγου με τους υπαλ-
λήλους του και την κοινωνία είναι 
να επικεντρωθεί στην πρόληψη 
των επαγγελματικών κινδύνων και 
να προωθεί αδιάλειπτα την υγεία, 
την ασφάλεια και την υγιεινή στην 
εργασία. Λόγω όλων αυτών των 
παραμέτρων, κρίνεται απαραίτητο 
να ανταποκριθούμε στις προσδο-
κίες που έχει η κοινωνία από τους 

αθλητικούς οργανισμούς σε ό,τι 
αφορά την ΕΚΕ. Η ενασχόληση με 
τον αθλητισμό σε επαγγελματικό 
ή ερασιτεχνικό επίπεδο δείχνει 
ότι ο χρόνος και το υπόβαθρο ενός 
παίκτη είναι άσχετο με την επιτυ-
χή ομαδική εργασία και ότι μπο-
ρούν να επιτευχθούν περισσότερα 
αποτελέσματα, όταν μία ομάδα αν-
θρώπων ενώνει τις δυνάμεις της 
για έναν κοινό σκοπό. Οι αθλητικοί 
οργανισμοί οφείλουν να προωθή-
σουν την κοινωνική ένταξη και την 
συμπερίληψη και γενικά, να κάνουν 
ό,τι είναι εφικτό προκειμένου να 
αποτρέψουν κάθε είδους αποκλει-
σμό. Για παράδειγμα, οι αθλητικοί 
οργανισμοί, σε εθνικό επίπεδο 
κατά κύριο λόγο, έχουν συχνά στο 
δυναμικό τους ξένους παίκτες. Η 
κοινωνία μπορεί να διαδραματίσει 
σημαίνοντα ρόλο στην αποδοχή 
αλλοδαπών παικτών και να τους 
επιτρέψει να αισθάνονται ευπρόσ-
δεκτοι στο εσωτερικό ενός αθλη-
τικού οργανισμού. 

Τέλος, ένας αθλητικός οργανισμός 
θα πρέπει να προάγει εξίσου την 
κοινωνική ευθύνη σε όλους τους 
ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας και επιπέδου εκπαίδευσης. 
Με αυτόν τον τρόπο, προωθείται η 
κοινωνική ισότητα, η οποία είναι 
ένα από τα προϊόντα της κοινωνι-
κής ευθύνης.
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4.2 Ενσωμάτωση και εφαρμογή της    
       ΕΚΕ ανάμεσα στον οργανισμό και   
       τα ενδιαφερόμενα μέρη

Στα προηγούμενα κεφάλαια, ανα-
φερθήκαμε σε βασική ορολογία 
όπως ΕΚΕ, αθλητικοί οργανισμοί 
και ενδιαφερόμενα μέρη. Η πρώτη 
ομάδα ενδιαφερόμενων ενός ορ-
γανισμού είναι οι συμμετέχοντες 
– οι παίκτες, οι προπονητές, οι δι-
οικητικοί υπάλληλοι, οι υπεύθυνοι 
τεχνικής και οικονομικής οργάνω-
σης, οι μάνατζερς των παικτών, 
οι νεαροί παίκτες, οι αθλητικές 
σχολές και οι ακαδημίες νέων, 
οι διαιτητές, οι εργαζόμενοι, οι 
εθελοντές και λοιποί αθλητικοί 
σύλλογοι. Σε πρώτο επίπεδο, εί-
ναι απαραίτητο να πραγματοποιη-
θεί μία αρχική αξιολόγηση και να 
προσδιοριστεί εάν υπάρχουν ή αν 
θα μπορούσαν να υπάρχουν προ-
βλήματα στη σχέση μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων και των αθλη-
τικών οργανισμών. Εκτός από 
αυτό, κάθε οργανισμός θα πρέπει 
να διαθέτει ρυθμιστικούς μηχανι-
σμούς, οι οποίοι θα διευκολύνουν 
την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων και των 
αθλητικών οργανισμών. Ακόμη, η 
θέσπιση εθνικού νομικού πλαισί-
ου είναι καθοριστικής σημασίας 

για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, καθώς θα δημιουργή-
σει έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ 
των αθλητικών οργανισμών και 
των ενδιαφερόμενων μερών. 

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμε-
νων μερών δίνει τη δυνατότητα 
σε έναν οργανισμό να κατανοή-
σει καλύτερα το περιβάλλον στο 
οποίο πραγματοποιείται μία εκ-
δήλωση από πλευράς κινδύνων, 
ευκαιριών και φιλοδοξιών για να 
καθοδηγήσει τον σχεδιασμό και 
τη λήψη αποφάσεων που αφορούν 
την εκδήλωση, αλλά και να διευ-
κολύνει την υλοποίηση συγκεκρι-
μένων δραστηριοτήτων, ούτως 
ώστε να διασφαλίσει ότι τα προϊ-
όντα και οι υπηρεσίες παρέχονται 
σύμφωνα με τις προσδοκίες του¹5. 
Επιπρόσθετα, οι αθλητικοί οργανι-
σμοί οφείλουν να γνωρίζουν τον 
αντίκτυπο που μπορούν να επι-
φέρουν τα ενδιαφερόμενα μέρη 
τους και να εξετάζουν σε βάθος 
τον βαθμό επιρροής που μπορούν 
να ασκήσουν οι ίδιοι. 

15 Έκθεση βιωσιμότητας της FIFA, 2018 (https://www.fifa.com/worldcup/news/
sustainability-report-of-the-2018-fifa-world-cup-russia)
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Εν προκειμένω, έχουμε 
εντοπίσει πέντε (5) 
ομάδες συμμετεχόντων 
που μπορούν να 
ασκήσουν επιρροή 
στους αθλητικούς 
οργανισμούς, εκ των 
οποίων καθεμία έχει 
διαφορετικά συμφέροντα 
που καλούνται να 
υπηρετήσουν οι 
αθλητικοί οργανισμοί. 
Οι πέντε ομάδες 
ενδιαφερομένων και ο 
αντίκτυπός που μπορούν 
να επιφέρουν αναλύονται 
παρακάτω ως εξής:

1. Η πρώτη ομάδα 
ενδιαφερόμενων μερών, 
δηλαδή οι προπονητές και 
οι παίκτες,
μπορούν να διαδραματίσουν σπου-
δαίο ρόλο στην προώθηση των αξι-
ών που πρεσβεύουν οι αθλητικοί 
οργανισμοί. Από αυτή την άποψη, η 
έννοια της ΕΚΕ μπορεί να μεταδοθεί 
καλύτερα σε ένα ευρύτερο κοινό. Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν κάλλι-
στα να ασκήσουν θετική επίδραση σε 
μία δραστηριότητα, π.χ. παρέχοντας 
εμπειρογνωμοσύνη ή εναρμονίζο-
ντας τις υφιστάμενες πολιτικές βιω-
σιμότητας με τις δεσμεύσεις, ιδίως 
στην περίπτωση των προπονητών 
και των παικτών, όπως αναφέραμε 
πρωτύτερα.



2. Η δεύτερη ομάδα 
ενδιαφερόμενων είναι οι 
θεατές,
η οποία αποτελείται από φιλάθλους και 
κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Πρό-
κειται για την ομάδα στην οποία ασκεί 
τη μεγαλύτερη επιρροή ένας αθλητικός 
οργανισμός. Ένας σημαντικός παράγο-
ντας σε αυτή τη σχέση είναι η διαδικα-
σία χαρτογράφησης των αναγκών των 
μελών της εν λόγω ομάδας. Εξάλλου, 
αυτή είναι η μεγαλύτερη ομάδα ενδια-
φερόμενων, γεγονός που συνεπάγεται 
ότι ο οργανισμός θα πρέπει να καταβά-
λει σοβαρές προσπάθειες σε σχέση με 
τους θεατές, π.χ. αναγνωρίζοντας τις 
ανάγκες τους και ενσωματώνοντάς τες 
στα σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης. 

3. Η τρίτη ομάδα 
ενδιαφερόμενων είναι τα 
διοικητικά όργανα. 
Όπως προαναφέραμε, τα διοικητικά όρ-
γανα αποτελούνται από συμμετέχοντες 
που διοργανώνουν και ρυθμίζουν αθλη-
τικούς διαγωνισμούς, εργαζόμενους 
στη δημόσια διοίκηση και όργανα επι-
βολής του νόμου, τοπικούς και διεθνείς 
οργανισμούς και λοιπούς αθλητικούς 
οργανισμούς. Δεδομένου ότι συμμετέ-
χουν ενεργά στη διοργάνωση μεγάλων 
αθλητικών εκδηλώσεων, οι οργανισμοί 
υποχρεούνται να καθορίζουν όλους 
τους σχετικούς ρυθμιστικούς μηχανι-
σμούς, τους κανόνες και το καταστα-
τικό του αθλητικού οργανισμού. Ως εκ 
τούτου, κρίνεται σκόπιμο να χαρτογρα-
φηθούν όλα τα σχετικά ζητήματα μετα-
ξύ αθλητικών οργανισμών και κυβερνη-
τικών φορέων, ούτως ώστε να είναι πιο 
βιώσιμα και αποδοτικά.  

4. Το μεγαλύτερο βήμα 
που πρέπει να κάνει ως 
αθλητικός οργανισμός 
είναι προς την ομάδα των 
ενδιαφερομένων που 
απαρτίζουν τους μετόχους 
ή τους φορείς παροχής 
κεφαλαίου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι βρί-
σκονται στα χέρια τους, μέσω αυτής 
της προσέγγισης είναι δυνατόν να επι-
τευχθεί τεράστιος συνολικός θετικός 
αντίκτυπος αφενός στον οργανισμό 
και αφετέρου στην κοινωνία. Αυτή η 
προσπάθεια για να στεφθεί με επιτυχία 
απαιτεί γενική συνέπεια στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, πράγμα που 
σημαίνει ότι όλοι οι νομικοί και κανονι-
στικοί μηχανισμοί θα πρέπει να εξετά-
ζονται στη σχέση μεταξύ του αθλητικού 
οργανισμού και των οικονομικών φορέ-
ων.

5. Τέλος, οι σχέσεις μεταξύ 
αθλητικών οργανισμών και 
τοπικών κοινοτήτων
είναι εξίσου σημαντικές. Σε αυτό το 
σημείο, μπορούμε να υπογραμμίσουμε 
την ισχύ του αντίκτυπου, αλλά και των 
ευκαιριών μάθησης που μπορούν να 
προσφέρουν τα πανεπιστήμια και τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι αθλητικοί 
οργανισμοί σε εθνικό επίπεδο έχουν 
δημιουργήσει μία επωνυμία, την οποία 
θα μπορούσαν να προωθήσουν τα μέσα 
ενημέρωσης. Το σημαντικότερο, όμως, 
είναι ότι οι αθλητικοί οργανισμοί σε συ-
νεργασία με τα μέσα ενημέρωσης μπο-
ρούν από κοινού να προωθήσουν την 
έννοια της κοινωνικής ευθύνης και τη 
σημασία της ΕΚΕ. 
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Ο ορισμός της κοινωνίας παρουσιάστηκε 
στο κεφάλαιο 3 με τίτλο «Βασικοί 
όροι και ευρήματα της έρευνας 
πεδίου GoSport». Σύμφωνα με αυτόν, 
στο πλαίσιο του παρόντος οδηγού - η 
κοινωνία εκπροσωπείται από όλους 
τους ενδιαφερόμενους. Συνεπώς, είναι 
σημαντικό η ΕΚΕ να ενσωματωθεί 
με κατάλληλο τρόπο μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών και της 
κοινωνίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(συμμετέχοντες, θεατές, διοικητικά 
όργανα, οικονομικοί παράγοντες 
και τοπική κοινότητα) αποτελούν 
ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. 
Το γεγονός αυτό, καθιστά δύσκολη 
ορισμένες φορές τη σύνδεση μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων και της κοινωνίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται σε άμεση 

επαφή με τον αθλητικό οργανισμό μέσω 
της συμμετοχής τους σε έναν από τους 
ρόλους που αναφέραμε προηγουμένως. 

Για την ευρύτερη χρήση αυτού του 
Οδηγού, το έργο GoSport ανέπτυξε 
μία ολοκληρωμένη στρατηγική για τη 
βιωσιμότητα επισημαίνοντας βασικά 
προβλήματα και αποβλέποντας στην 
επίλυσή τους. Απώτερος σκοπός 
των αθλητικών οργανισμών είναι να 
διασφαλίσουν ότι η δράση τους έχει 
θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, την 
οικονομία και το περιβάλλον. Ένας από 
τους στόχους για κοινωνική ανάπτυξη 
είναι η βελτίωση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου σε όλο το φάσμα του 
αθλητισμού.

4.3  Ενσωμάτωση της ΕΚΕ ανάμεσα στα   
       ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία



4.4  Ενέργειες για την ανάπτυξη σχεδίου  
        ΕΚΕ στους αθλητικούς οργανισμούς
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει ανα-
γνωρίσει, έχει ταχθεί υπέρ και έχει υπο-
στηρίξει εδώ και καιρό την πολύτιμη συμ-
βολή του αθλητισμού στην ανάπτυξη και 
την ειρήνη μέσω των ψηφισμάτων της 
Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των συνθη-
κών του ΟΗΕ, των εκθέσεων του Γενικού 
Γραμματέα και λοιπών εγγράφων οδηγι-
ών που υπογραμμίζουν τις τεράστιες δυ-
νατότητες του αθλητισμού.

Τις διαδικασίες και τα σημαντικά γεγονό-
τα που οδήγησαν στην ιστορική έγκριση 
του Προγράμματος Δράσης για τη Βιώσι-
μη Ανάπτυξη του 2030 και των 17 Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) το 2015 ακο-
λούθησε η κοινότητα Αθλητισμού για την 
Ανάπτυξη και την Ειρήνη που εκδήλωσε 
έντονο ενδιαφέρον και δεσμεύτηκε να 
συνεχίσει να αξιοποιεί τον αθλητισμό ως 
ένα μοναδικό εργαλείο για την υποστή-

ριξη αυτού του νέου παγκόσμιου σχεδί-
ου δράσης¹6.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, γνωστοί 
και ως Παγκόσμιοι Στόχοι, υιοθετήθηκαν 
από όλα τα Κράτη Μέλη του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών το 2015 ως καθολική 
έκκληση για δράση με σκοπό τον τερμα-
τισμό της φτώχειας, την προστασία του 
πλανήτη και τη διασφάλιση ότι όλοι οι 
άνθρωποι θα απολαμβάνουν ειρήνη και 
ευημερία μέχρι το 2030¹7.

Χάρη στις κοινές προσπάθειες, συμπερι-
λαμβανομένης ιδίως της στήριξης των 
Κρατών Μελών του ΟΗΕ για την αναγνώ-
ριση της συμβολής του αθλητισμού στους 
ΣΒΜ, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσε-
ων, όπως επίσης, οι Ύπατοι Εκπρόσωποι 
ανέφεραν στην Πολιτική Διακήρυξη για 
τη Νέα Ατζέντα τα εξής:

Ο αθλητισμός αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα της 
βιώσιμης ανάπτυξης. Αναγνωρίζουμε την αυξανόμενη συμβολή 
του αθλητισμού στην υλοποίηση της ανάπτυξης και της ειρήνης, 
στην προώθηση της ανεκτικότητας και του σεβασμού, καθώς και 
τη συμβολή του στην ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων, 
ατόμων και κοινοτήτων, καθώς και στους στόχους της υγείας, της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης18.

16 Αθλητισμός και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης· Επισκόπηση για τη συμβολή του 
αθλητισμού στους ΣΒΜ, https://www.un.org/sport/sites/www.un.org.sport/files/
ckfiles/files/Sport_for_SDGs_finalversion9.pdf 
17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, https://www.undp.org/content/undp/en/home/
sustainable-development-goals.html 
18  Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη A/RES/70/1, παράγραφος 37
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Το σπουδαιότερο και αποτελεσματικό-
τερο μέσο ενσωμάτωσης αυτών των 
προσπαθειών στο εσωτερικό ενός ορ-
γανισμού είναι η διακυβέρνηση σε συν-
δυασμό με το σύστημα λήψης και εφαρ-
μογής των αποφάσεών του. Η χρηστή 
διακυβέρνηση στηρίζεται στην ενσω-
μάτωση των αρχών και των πρακτικών 
της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της 
δεοντολογικής συμπεριφοράς, του σε-
βασμού των συμφερόντων των ενδιαφε-
ρόμενων μερών και του σεβασμού του 
κράτους δικαίου στη λήψη αποφάσεων 
και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων. 
Κατά την έρευνα πεδίου που διενεργή-

θηκε στο πλαίσιο του έργου GoSport, δι-
ατυπώθηκαν πολλές και διάφορες προ-
τάσεις σχετικά με αυτό το θέμα. 

Μία από αυτές που είναι άξια λόγου στην 
προκειμένη περίπτωση είναι η ακόλου-
θη : Οι αθλητικοί οργανισμοί θα πρέπει 
να λαμβάνουν στήριξη και καθοδήγηση, 
ώστε να είναι σε θέση να συλλαμβάνουν 
και να καταρτίζουν δομημένα σχέδια για 
τις δραστηριότητές τους στον τομέα 
της ΕΚΕ με τρόπο που να τους επιτρέπει 
να αυξήσουν τόσο τον βαθμό στον οποίο 
εργάζονται για τον εν λόγω σκοπό όσο 
και την αποτελεσματικότητά τους.

2. Προσδιορίστε ποια είναι 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
ποιες αξίες επιθυμείτε να τους 
μεταδώσετε; 
Για παράδειγμα, τα ενδιαφερόμενα 
μέρη θα μπορούσαν να είναι 
οι συμμετέχοντες (παίκτες, 
προπονητές, διοικητικοί υπάλληλοι, 
μάνατζερς παικτών, νεαροί παίκτες 
κτλ.), οι θεατές (φίλαθλοι, κάτοχοι 
εισιτηρίων διαρκείας), διοικητικά 
όργανα, οικονομικοί παράγοντες και 
η τοπική κοινότητα. Οι αξίες που 
θέλετε να τους μεταδώσετε είναι 
η δικαιοσύνη, το ομαδικό πνεύμα, η 
ισότητα, η πειθαρχία, η συμπερίληψη, 
η επιμονή κτλ.

1. Καθορίστε την αποστολή 
σας και για ποιους 
λόγους επιθυμείτε να την 
εκπληρώσετε. 

Για παράδειγμα, η αποστολή 
μπορεί να είναι η ανάπτυξη του 
ποδοσφαίρου στην περιοχή της 
Σόφιας (Βουλγαρία) με σκοπό 
την αναγνώριση του εν λόγω 
αθλήματος σε εθνικό επίπεδο. 

Με αυτό το σκεπτικό, 
δημιουργήσαμε 
έναν κατάλογο 
που περιέχει απλά 
βήματα που πρέπει 
να εξετάσουν οι 
αθλητικοί οργανισμοί 
κατά τη χάραξη 
στρατηγικής ή την 
ανάπτυξη ενός σχεδίου 
ή μίας πρωτοβουλίας 
ΕΚΕ για τη χρηστή 
διακυβέρνηση του 
οργανισμού:
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3. Καθορίστε το περιεχόμενο της 
ΕΚΕ για τους ενδιαφερόμενους και 
πώς σχετίζεται με την αποστολή και 
το όραμα του οργανισμού σας. 
Για παράδειγμα, η ΕΚΕ για τον αθλητικό 
σας οργανισμό μπορεί να γίνεται 
κατανοητή από την άποψη ότι βοηθάτε 
την τοπική σας κοινότητα μέσω διαφόρων 
προγραμμάτων για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων και του ρατσισμού. Θα 
πρέπει να σχετίζεται βέβαια με τη γενική 
σας αποστολή – την ανάπτυξη και την 
αναγνώριση του ποδοσφαίρου σε εθνικό 
επίπεδο.

4. Αξιολογήστε τι κάνει ήδη ο 
οργανισμός σας σε αυτόν τον 
τομέα και ποιοι είναι οι άνθρωποι/
επωνυμίες/πρωτοβουλίες που 
στηρίζει. 

Για παράδειγμα, γράψτε σε ένα φύλλο 
χαρτί κάθε πρωτοβουλία και σχέδιο 
που έχετε υλοποιήσει μέχρι στιγμής. 
Στη συνέχεια, συζητήστε διεξοδικά με 
την ομάδα σας καθεμία από τις εν λόγω 
πρωτοβουλίες. Δημιουργήστε έναν 
κατάλογο με τα άτομα ή τις επωνυμίες/
πρωτοβουλίες που στηρίζετε για να 
έχετε μία συνολική εικόνα του είδους των 
δεσμεύσεων που έχετε αναλάβει.  

5. Αναγνωρίστε ποια ζητήματα ΕΚΕ 
έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους 
ενδιαφερόμενους. 
Για παράδειγμα, ορίστε ποια ζητήματα 
ΕΚΕ είναι σημαντικά για τους 
ενδιαφερόμενους, π.χ. καταπολέμηση 
του ρατσισμού και των διακρίσεων, 
φιλανθρωπική προσφορά, εθελοντισμός 
σε επίπεδο τοπικής κοινότητας κλπ.

6. Σκεφτείτε σοβαρά 
την ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών σας επιπτώσεων. 

Για παράδειγμα, δωρίστε αχρησιμοποίητα 
υλικά, οργανώστε σύστημα ανακύκλωσης 
για πλαστικές φιάλες και ενθαρρύνετε 
τους θεατές να χρησιμοποιούν φιλικά 
προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς. 

7. Ιεραρχήστε τις προτεραιότητές 
σας και επικεντρωθείτε σε αυτές 
πρώτα. 
Για παράδειγμα, φέρτε το ποδόσφαιρο πιο 
κοντά στους ανθρώπους και αυξήστε τη 
δημοτικότητά του στη Βουλγαρία. 

8. Ενσωματώστε τις προτεραιότητές 
σας στη συνολική στρατηγική και 
προσέγγιση της επιχείρησής σας. 

Για παράδειγμα, ενσωματώστε το σχέδιο 
ΕΚΕ στα επίσημα έγγραφά σας, όπως στη 
Στρατηγική του Συλλόγου, στην Έκθεση 
Βιωσιμότητας, στο Καταστατικό του 
Συλλόγου κτλ.

9. Εκτιμήστε τους πιθανούς 
κινδύνους μέσω της υλοποίησης 
μίας συγκεκριμένης δράσης.           

Για παράδειγμα, μπορείτε να εισηγηθείτε 
την υλοποίηση ενός έργου με βάση 
τις τρέχουσες ανάγκες, αφού πρώτα 
εκτιμήσετε τους πιθανούς κινδύνους 
που εγκυμονεί. Για παράδειγμα, ποια 
ενδέχεται να είναι η αντίδραση των 
ενδιαφερόμενων μερών και της 
κοινότητας ή των φιλάθλων;

10. Συνεργαστείτε με το δίκτυό σας 
και διαδώστε τις προτεραιότητες 
ΕΚΕ. 

Για παράδειγμα, υποστηρίξτε και 
μοιραστείτε την ιστορία σας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (social media) και 
την τοπική σας κοινότητα.

Σημαντική συμβουλή: Φροντίστε 
να έχετε θετική διάθεση και να το 
διασκεδάσετε κατά τη διάρκεια 
εξέτασης των παραπάνω βημάτων!
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Οι αθλητικοί οργανισμοί 
δημιουργώντας και αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ μπορούν να 
φέρουν πιο κοντά την αποστολή 
και τις αξίες τους στους 
ενδιαφερόμενους. Παρακάτω, 
ακολουθεί μία σύντομη λίστα με 
τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει 
η ΕΚΕ στον αθλητισμό:

Πρωτοβουλίες
ΕΚΕ

Οδηγός GoSport32



1

2

3

4

5

66

Οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ παράγουν θετικό 
κοινωνικό αντίκτυπο και συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη νέων ιδεών. Επιπλέον, 
οι πρωτοβουλίες αυτές ενδυναμώνουν, 
εμπνέουν και παρέχουν κίνητρα, ιδίως στους 
νέους για κοινωνική συνεισφορά.

Οι πρακτικές ΕΚΕ στον αθλητισμό 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
κοινωνικών παθογενειών, όπως οι 
διακρίσεις, ο ρατσισμός και το έγκλημα.

Οι πρακτικές ΕΚΕ παρέχουν διάφορα 
μέσα για την προώθηση αλλαγών στην 
τοπική κοινότητα, κυρίως μέσω του 
αθλητισμού ενώνοντας ανθρώπους με 
διαφορετικές καταβολές. 

Τα προγράμματα ΕΚΕ, μέσω των 
πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν, δημιουργούν 
ευκαιρίες συμπερίληψης και εθελοντισμού, 
δημιουργίας κοινοτήτων και προώθησης ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής.

Τα προγράμματα ΕΚΕ συμβάλλουν στη 
διαφύλαξη του περιβάλλοντος μέσω της 
προστασίας ανοικτών χώρων και την ενθάρρυνση 
των εξωτερικών δραστηριοτήτων. 

Τα προγράμματα ΕΚΕ στηρίζουν την οικονομική 
ανάπτυξη μέσω επιχειρηματικών επενδύσεων, ευκαιριών 
απασχόλησης και δικτύωσης, της διοργάνωσης σημαντικών 
εκδηλώσεων και της ώθησης του τουρισμού.
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5. Καλές πρακτικές και   
    παραδείγματα δράσεων ΕΚΕ  
    που μπορούν να υιοθετήσουν  
    οι αθλητικοί οργανισμοί

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο 
κεφάλαιο, οι αθλητικοί σύλλογοι εί-
ναι ισχυροί και επιδραστικοί θεσμοί 
λόγω των παραδοσιακών διττών οι-
κονομικών και κοινωνικών δεσμών 
τους με τις τοπικές κοινότητες. 
Σχεδιάστηκαν τόσο ως εστίες κοι-
νωνικής αλληλεπίδρασης όσο και 
ως ισχυρά μέσα κοινωνικής «ανταλ-
λαγής», κυρίως λόγω της τεράστι-
ας επικοινωνιακής τους δύναμης, 
της έλξης που ασκούν στη νεολαία 
και της ικανότητάς τους να διαμορ-
φώνουν πρότυπα. Η εταιρική διακυ-
βέρνηση και η (εταιρική) κοινωνική 
ευθύνη στον αθλητισμό έχουν τεθεί 
στο επίκεντρο της προσοχής των 
ερευνητών/ριών, των διευθυντικών 
στελεχών και των υπευθύνων χά-
ραξης πολιτικής. Το γεγονός ότι οι 

αθλητικοί οργανισμοί έχουν εξουσία 
διανομής και επικοινωνίας, καθώς 
και απήχηση (στη νεολαία), στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, καθιστά ολοέ-
να και πιο επιβεβλημένη την ανάγκη 
να υλοποιούν πρωτοβουλίες κοινω-
νικής ευθύνης με την πεποίθηση ότι 
η εταιρική κοινωνική ευθύνη στον 
αθλητισμό έχει μεγαλύτερη επίδρα-
ση από τις δραστηριότητες ΕΚΕ των 
εμπορικών οργανισμών. Όπως υπο-
στηρίζουν οι Smith και Westerbeek 
(2007), «η φύση του αθλητισμού έχει 
τη μοναδική ιδιότητα να επηρεάζει 
την κοινωνία γενικά και τις τοπικές 
κοινότητες ειδικότερα¹9».

Παρακάτω, παρουσιάζονται ορισμέ-
να αξιόλογα παραδείγματα πρακτι-
κών βιωσιμότητας στον αθλητισμό .

«Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησε τον συνάνθρωπό 
σου. Αν έχεις τη δύναμη να κάνεις κάποιον 
ευτυχισμένο, κάν’ το. Γίνε σaνίδα σωτηρίας, γίνε 
η αλλαγή, κάνε τη διαφορά ή αποτέλεσε έμπνευση 
για τους άλλους. Γίνε ένα φωτεινό παράδειγμα. Ο 
κόσμος αυτό χρειάζεται περισσότερο.» 

Germany Kent

19 Εταιρική κοινωνική ευθύνη στον αθλητισμό: Διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών 
στη βιομηχανία ποδοσφαίρου του Ηνωμένου Βασιλείου (https://www.researchgate.net/
publication/271150910_Corporate_social_responsibility_in_sport_Stakeholder_management_
in_the_UK_football_industry)
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 Forest Green Rovers
 Η πιο πράσινη ποδοσφαιρική ομάδα του πλανήτη

Έχοντας ανακηρυχθεί από τη FIFA ως η πιο βιώσιμη ποδοσφαιρική ομάδα του 
κόσμου, το όραμα των Rovers για ουδετερότητα του άνθρακα εκπληρώνεται 
μέσα από την κατασκευή του Eco Park, ενός γηπέδου χωρητικότητας 5.000 
θεατών, το οποίο σχεδιάστηκε από την αρχιτεκτονική εταιρεία Zaha Hadid. Θα 
κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από ξύλο και θα είναι «το πιο πράσινο ποδοσφαιρικό 
γήπεδο που έχει κατασκευαστεί ποτέ στον κόσμο».

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Forest Green, Dale Vince: 
«Πιστεύουμε ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η επιτυχία στο γήπεδο είναι 
έννοιες αλληλοεξαρτώμενες. Για παράδειγμα,  το ενδιαφέρον εκ μέρους των 
ΜΜΕ, μας βοηθά όχι μόνο να μεγαλώσουμε το πλήθος και να βρούμε χορηγούς, 
αλλά επίσης να προσελκύσουμε παίκτες. Από ποδοσφαιρικής άποψης, όταν 
σημειώνουμε επιτυχίες στο γήπεδο, αυτό φέρνει αξιοπιστία στο οικολογικό 
μήνυμα που θέλουμε να μεταδώσουμε». 
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Juventus FC
Υιοθέτηση μίας επιχειρηματικής προσέγγισης για τη βιωσιμότητα

Το 2017, η ποδοσφαιρική ομάδα Juventus FC δημιούργησε ένα ειδικό τμήμα 
βιωσιμότητας, αφού ενσωμάτωσε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
στην κυρίαρχη επιχειρηματική της στρατηγική.

Τα τελευταία έξι χρόνια, η Juventus δημοσιεύει ετήσια έκθεση βιωσιμότητας, η 
οποία παρέχει μία γενική επισκόπηση των προσπαθειών του συλλόγου στον τομέα 
της βιωσιμότητας - οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής. Kάθε έκθεση 
επαληθεύεται από τους ελεγκτές της PricewaterhouseCoopers και περιλαμβάνει 
μία λεπτομερή ανάλυση των ποικίλων δραστηριοτήτων του συλλόγου, óπως έργα 
κοινωνική ένταξης, ισότητας των φύλων, κατανάλωσης ενέργειας και διαχείρισης 
αποβλήτων. Κατά συνέπεια, ο σύλλογος, ο οποίος αυτοαποκαλείται «ποδοσφαιρική 
εταιρεία» και δεν θεωρείται ως μία απλή ποδοσφαιρική ομάδα, είναι σε θέση 
να προσδιορίσει ποσοτικά και να παρακολουθήσει τον αντίκτυπό της και να 
επικροτήσει θερμά τη διαφάνεια που αφορά στις εταιρικές πρακτικές της.
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World Athletics
Εφαρμογή μίας επιστημονικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης

Το 2018, η World Athletics - που μέχρι πρότινος ήταν γνωστή ως IAAF - συνεργάστηκε 
με τη Συμμαχία για το Κλίμα και την Καθαρή Ατμόσφαιρα (Climate & Clean Air Coalition 
-CCAC) στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον προκειμένου να 
κατανοήσει καλύτερα τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των 
ανθρώπων. Για τον σκοπό αυτό, ανέπτυξε μία εταιρική σχέση διάρκειας πέντε ετών 
για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε περίπου 1.000 γήπεδα στίβου 
σε όλο τον κόσμο.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στους τόπους διεξαγωγής των αθλητικών 
διαγωνισμών χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την ανάπτυξη μίας βάσης 
δεδομένων για την ποιότητα του αέρα σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, βοηθούν 
τους δρομείς να επιλέξουν ποιες είναι οι καλύτερες ώρες για να τρέξουν στις 
πόλεις τους, αλλά και τους διοργανωτές των εκδηλώσεων να σχεδιάσουν 
ασφαλέστερα χρονοδιαγράμματα και να μελετήσουν τη συσχέτιση μεταξύ της 
ποιότητας του αέρα και της αθλητικής απόδοσης. Μία οθόνη που τοποθετήθηκε 
για το περσινό World Relays στη Γιοκοχάμα οδήγησε σε μία ακόμη επιστημονική 
έκδοση που αξιολογήθηκε από ομοτίμους.
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The Ocean Race
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Εκτός από τη λήψη μέτρων για τη μείωση των επιπτώσεων των εκδηλώσεων 
που διεξάγει, το Ocean Race καταβάλλει προσπάθειες για να συμβάλει στην 
επιστημονική κατανόηση της υγείας των ωκεανών και των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής. Τα αγωνιστικά σκάφη του διπλασιάζονται, καθώς τα 
ερευνητικά σκάφη συλλέγουν δεδομένα για τη θερμοκρασία της επιφάνειας 
της θάλασσας, τις συγκεντρώσεις μικροπλαστικών και την οξείδωση των 
ωκεανών πραγματοποιώντας ταξίδια σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα 
μέρη του πλανήτη. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά διατίθενται σε βάση 
δεδομένων ανοικτής πηγής, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμες 
γνώσεις στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
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Pac-12 Conference 
Εκπαίδευση φοιτητών για το περιβαλλοντικό κίνημα

Το ετήσιο Συνέδριο για τη Βιωσιμότητα Pac-12, με τη στήριξη της Συμ-
μαχίας Πρασίνων στον Αθλητισμό (Green Sports Alliance - GSA),  συγκε-
ντρώνει ειδικούς από τον χώρο του αθλητισμού, των επιχειρήσεων και 
την ακαδημαϊκή κοινότητα με σκοπό να συζητήσουν τις βέλτιστες πρα-
κτικές και να σχεδιάσουν από κοινού νέες συλλογικές πρωτοβουλίες. Οι 
σχολές Pac-12 σε συνεργασία με την πλατφόρμα διαχείρισης αποβλήτων 
Copia, δωρίζουν τα υπολείμματα τροφίμων σε όσους τα έχουν ανάγκη, 
ενώ τα πανεπιστήμια εμπνέονται να αναλάβουν δράση μέσω της Zero 
Loss Challenge, μίας πρωτοβουλίας που ενθαρρύνει τους αθλητικούς 
χώρους στις πανεπιστημιουπόλεις να αποφεύγουν την υγειονομική ταφή 
των απορριμμάτων και να εξαλείφουν απόβλητα κατά τη διάρκεια σημα-
ντικών εκδηλώσεων.

Johan Cruifjj Arena
Προβολή των τεχνολογιών έξυπνων πόλεων του μέλλοντος

Το στάδιο Johan Cruijff Arena στο Άμστερνταμ μπορεί να καυχιέται δι-
καιωματικά ότι είναι το στάδιο που αγαπάει περισσότερο από κάθε άλλο 
στον κόσμο το περιβάλλον αποδεικνύοντάς το στην πράξη. Διαθέτει πε-
ρισσότερους από 4.200 ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή του, σύστημα 
συλλογής βροχοπτώσεων, ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED, αμφίδρο-
μα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ακόμα και ανεμόμυλο για την 
παραγωγή πρόσθετης ενέργειας.

Έχοντας αποκομίσει πολλά περιβαλλοντικά οφέλη, το 2018 η έδρα των 
Ολλανδών κολοσσών του ποδοσφαίρου AFC Ajax έγινε το μεγαλύτερο 
εμπορικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρώπη χάρη στην προ-
σθήκη ενός συστήματος αποθήκευσης ισχύος 3MW που μπορεί να τροφο-
δοτήσει 7.000 νοικοκυριά για μία ώρα. Πλέον, το στάδιο -το οποίο ανήκει 
στη δημοτική αρχή του Άμστερνταμ - τροφοδοτεί το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας της ολλανδικής πρωτεύουσας όταν δεν χρησιμοποιείται, επι-
βεβαιώνοντας την κατάστασή του ως μία ζωντανή μελέτη για τις έξυπνες 
τεχνολογίες της πόλης του μέλλοντος.
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Borussia Dortmund 
Ο αγώνας του συλλόγου κατά της ακροδεξιάς

Η γερμανική ομάδα ποδοσφαίρου Borussia Dortmund στηρίζει και ενισχύει τις 
δημοκρατικές, αντιρατσιστικές ομάδες και πρωτοβουλίες στη βάση των φιλάθλων 
της. Ένα παράδειγμα τέτοιας πρωτοβουλίας είναι το ballspiel.vereint! - ένα έργο με 
λέξεις που συνθέτουν το πλήρες όνομα του συλλόγου, Ballspielverein Borussia, και τη 
γερμανική λέξη που σημαίνει «ένωση». Η εν λόγω πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε το 2014 
και είναι ανεξάρτητη από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
της, αποσκοπεί στην «αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις καθημερινές διακρίσεις 
που σχετίζονται με την Borussia Dortmund». Το έργο της Borussia Dortmund για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την πολύτιμη συμβολή του 
τοπικού «πρότζεκτ φιλάθλων» (Fanprojekt). Πρόκειται για ένα κοινωνικό πρόγραμμα 
νέων που αναπτύχθηκε στη Γερμανία σε σχέση με το ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 
1980, όταν ακούγονταν συχνά στα γερμανικά γήπεδα συνθήματα φωνές για «αποστολή 
οπαδών της αντίπαλης ομάδας στο Άουσβιτς». Εδώ και αρκετά χρόνια, η Borussia 
Dortmund συνεργάζεται με το Fanprojekt στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών για 
φιλάθλους νεαρής ηλικίας σε πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα ταξίδια κοστίζουν 
μόλις 50 ευρώ (56 δολάρια), συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, της 
διαμονής και λοιπών εξόδων, ενώ ο σύλλογος καλύπτει όλα τα υπόλοιπα έξοδα²0.

ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Στήριξη των ευάλωτων πολιτών και ενίσχυση της κοινωνικής ισορροπίας

Παραμένει ιστορική ευθύνη, ο Παναθηναϊκός να συμμετέχει σε κάθε δράση με στόχο 
τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής ισορροπίας. Η 
εταιρεία συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα κοινωνικής ευθύνης όπως το FARE, το Ευρωπα-
ϊκό Δίκτυο Ποδοσφαίρου για την Ανάπτυξη και το ECA και οι ενέργειές της ισχύουν για 
την οργάνωση εκδηλώσεων κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων, την υποστήριξη 
ανθρωπιστικών οργανώσεων μέσω φιλανθρωπικών παιχνιδιών και την υποδοχή ευά-
λωτων κοινωνικών ομάδων στο Αθλητικό Κέντρο.

Γκολ στη Ζωή
Στήριξη της κοινότητας

Το «Γκολ στη Ζωή» είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από εν ενερ-
γεία και παλαίμαχους ποδοσφαιριστές. Ξεκίνησε το έργο του το 2017 και επιθυμεί να 
αξιοποιήσει τη δυναμική που έχουν οι ποδοσφαιριστές, ως άτομα με επιρροή, στοχεύ-
οντας μέσω της δράσης τους, να επηρεάσουν θετικά την κοινωνία, να ενδυναμώσουν 
άτομα που το έχουν ανάγκη, αλλά και να στείλουν σημαντικά μηνύματα προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Μέχρι στιγμής, ο οργανισμός έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές δραστη-
ριότητες ευαισθητοποίησης κατά των διακρίσεων, του ρατσισμού και του σχολικού εκ-
φοβισμού, καθώς και δράσεις για την προώθηση του εθελοντισμού. 

20 Borussia Dortmund: Οι δομές πίσω από τον αγώνα του συλλόγου κατά της ακροδεξιάς 
(https://www.dw.com/en/borussia-dortmund-the-structures-behind-the-clubs-fight-against-the-far-
right/a-50281070) 
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Παγκόσμια Ιστιοπλοΐα
Ο άνεμος στα πανιά της αναζήτησης για καθαρές θάλασσες

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιωσιμότητα στην Παγκόσμια Ιστιοπλοΐα καθορίζει τη 
φιλόδοξη στρατηγική βιωσιμότητας του παγκόσμιου διευθύνοντος οργάνου πε-
ριγράφοντας λεπτομερώς έναν εκτενή κατάλογο στόχων, προτύπων και απαι-
τήσεων που καλύπτουν το εύρος των δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και τόπων 
διεξαγωγής. Τον περασμένο Αύγουστο, η ομοσπονδία εισήγαγε τον ειδικό χάρ-
τη βιωσιμότητας της εκδήλωσης, μία ενέργεια που υποχρεώνει μερικούς από 
τους κορυφαίους διοργανωτές της εκδήλωσης ιστιοπλοΐας, όπως το Navigp 
GP και το World Match Race Tour, να λάβουν μετρήσιμα μέτρα για να μειώσουν 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Εκτός από την προμήθεια επαναχρη-
σιμοποιούμενων προϊόντων, την παροχή οργανικού ρουχισμού σε στελέχη και 
εθελοντές των αγώνων και την προσφορά σε μεγάλο βαθμό φυτικών μενού 
τοπικής παραγωγής, οι διοργανωτές καλούνται να αναπτύξουν στρατηγικές 
που θα μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα και θα διαφυλάξουν τη θαλάσσια βι-
οποικιλότητα²¹.

21 Η αθλητική βιομηχανία και η βιωσιμότητα, μέρος πρώτο: Οι κάτοχοι δικαιωμάτων 
διαδραματίζουν τον δικό τους ρόλο (https://www.sportspromedia.com/from-the-
magazine/forest-green-juventus-formula-e-ocean-race-climate-change-sustainability) 
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Διάδοση της Κοινωνικής 
Ευθύνης των αθλητικών  
οργανισμών ανάλογα 
με την      κοινωνία 
και τους βασικούς 
ενδιαφερόμενους 

Σχεδόν όλες οι επαγγελματικές 
οργανώσεις και οι αθλητικές ομά-
δες έχουν αρχίσει να ασχολούνται 
με διάφορες μορφές εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) τα τε-
λευταία χρόνια²². Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι η ΕΚΕ μπορεί να 
παράσχει οικονομικά οφέλη²³, 
να αυξήσει την ευαισθητοποίηση 
ενός οργανισμού²4, να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη στο εμπορικό 
σήμα²5 και να προσελκύσει πιθανά 
ταλέντα σε μία εταιρεία²6. Η με-
τάδοση της ΕΚΕ είναι μία πρακτι-
κή με μακροχρόνια διάρκεια, την 
οποία ακολουθούν πολλές εται-
ρείες μεταξύ των οποίων και πο-
λυεθνικές. Από το 2017, η Οδηγία 
της ΕΕ για τη Μη Χρηματοοικονο-
μική Πληροφόρηση απαιτεί από τις 

εταιρείες με περισσότερους από 
500 εργαζόμενους να κοινοποιούν 
ορισμένες πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο λειτουργίας και δια-
χείρισης των κοινωνικών και περι-
βαλλοντικών προκλήσεων. Ωστό-
σο, οι αθλητικοί οργανισμοί δεν 
είναι υποχρεωμένοι να κοινοποι-
ούν τις δραστηριότητες ή τα προ-
γράμματα ΕΚΕ που υλοποιούν, αν 
και αρκετοί αθλητικοί οργανισμοί 
(κυρίως κερδοσκοπικοί) αποφάσι-
σαν να ξεκινήσουν αυτή την κοινο-
ποίηση. Το βασικό εργαλείο για τη 
μετάδοση της ΕΚΕ είναι η μη χρη-
ματοοικονομική έκθεση, η οποία 
αποτελεί μία πολύ καλή πρακτική 
που παρουσιάζει μία εικόνα των 
βασικών δεικτών των επιδόσεων 
μίας εταιρείας. 

22   Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον Αθλητισμό: Προσπάθειες και Επικοινωνία· Daniel 
Erickson από το Πανεπιστήμιο Marquette(2009), https://epublications.marquette.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1428&context=theses_open 

23 Brammer & Millington, 2008; Oliver, 1991

24 Godfrey, 2009; Walker & Kent, 2009

25  Moon, Lee, & Oh, 2015

26 Shamir, 2005

6.
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Κάθε αθλητικός οργανισμός έχει 
τα δικά του μέσα συμμετοχής 
στην κοινωνία, ενώ η εμβέλεια 
και η αποτελεσματικότητά του σε 
αυτό το ζήτημα εξαρτάται από το 
«μέγεθός» και τις «δυνατότητές» 
του. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των αθλητικών οργανισμών που 
συμμετείχαν στην έρευνα πεδί-
ου του έργου GoSport διαθέτουν 
έναν δικτυακό τόπο (website) και 
λογαριασμούς μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (συνήθως σελίδα στο 
Facebook) που χρησιμοποιούν 
για να προβάλλουν το έργο τους, 
καθώς και για να απευθύνουν δη-
μόσιες εκκλήσεις, ειδήσεις και 
δράσεις που ενδιαφέρουν τους 
φιλάθλους τους και το ευρύ κοινό.

Η έκταση και ο τρόπος χρήσης αυ-
τών των μέσων εξαρτάται από τις 
δυνατότητες κάθε αθλητικού ορ-
γανισμού. Οι κερδοσκοπικοί αθλη-
τικοί οργανισμοί αναπτύσσουν 
και διεξάγουν συχνά εκστρατείες 
προβολής και δέσμευσης επικοι-
νωνίας υψηλού επιπέδου. Όπως 
προέκυψε από την έρευνα, μόνο 
οι κερδοσκοπικοί αθλητικοί ορ-
γανισμοί και οι ομοσπονδίες αφι-
ερώνουν ένα συγκεκριμένο τμήμα 
στον δικτυακό τόπο τους, όπου 
δημοσιεύουν πολιτικές ΕΚΕ και 
σχετικές πληροφορίες διασφαλί-
ζοντας με αυτό τον τρόπο τη δια-
φάνεια. Επιπλέον, οι εν λόγω αθλη-
τικοί οργανισμοί και ομοσπονδίες 

διοργανώνουν τακτικά δράσεις/
εκστρατείες επικοινωνίας μεγά-
λης κλίμακας με τη βοήθεια των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(social media) για να προσεγγί-
σουν και να συνεργαστούν με το 
ευρύτερο κοινό και τους φιλά-
θλους τους. Οι οργανισμοί αυτοί, 
είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά 
μέσω αναθέσεων σε εξωτερικούς 
συνεργάτες και υπηρεσίες, σχε-
διάζουν τον τρόπο με τον οποίο 
θα επιτευχθεί η συμμετοχή του 
κοινού και πώς θα εφαρμοστούν 
στρατηγικές που θα έχουν τον 
μέγιστο δυνατό αντίκτυπο. Επι-
πρόσθετα, οι αθλητικές ομάδες 
επαγγελματικών κατηγοριών λαμ-
βάνουν σημαντική κάλυψη από τα 
ΜΜΕ, τα οποία αξιοποιούν για να 
αυξήσουν την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τις πρωτοβουλίες και 
τις δράσεις τους που αφορούν την 
ΕΚΕ. Οι μη κερδοσκοπικοί αθλητι-
κοί οργανισμοί περιορίζονται σε 
ad-hoc ενέργειες περιορισμένης 
εμβέλειας. Έχοντας λιγότερους 
οικονομικούς πόρους, δεν επεν-
δύουν σε τόσο μεγάλο βαθμό σε 
εκστρατείες με υψηλή απήχηση, 
αν και χρησιμοποιούν τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης (social media) 
ως την κύρια πηγή ανταλλαγής 
πληροφοριών με το κοινό. Υστε-
ρούν επίσης σε σχέση με τις το-
πικές/εθνικές εκστρατείες που 
συνδέονται με τις επικοινωνιακές 
πρωτοβουλίες ΕΚΕ.

6.1  Διάδοση της κοινωνικής ευθύνης μεταξύ    
        του οργανισμού και της κοινωνίας



Οδηγός GoSport44

Η δέσμευση μεταξύ των αθλητι-
κών οργανισμών και των ενδιαφε-
ρόμενων μερών πραγματοποιεί-
ται κυρίως μέσω άμεσων επαφών 
με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι 
ενημερώνονται για τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει ο οργανι-
σμός, καθώς και για τις αλλαγές 
και τα σχέδιά του για το μέλλον. 
Πέραν αυτού, οι οργανισμοί απο-
στέλλουν επίσης υπομνήματα και 
επιστολές στους ενδιαφερόμε-
νους και στα θεσμικά όργανα για 
να προωθήσουν συγκεκριμένα ζη-
τήματα και πληροφορίες με επί-
σημο τρόπο.

Η επικοινωνία μεταξύ των οργα-
νισμών και των ενδιαφερόμενων 
μερών πραγματοποιείται μέσω 
συγκεκριμένων δράσεων εσωτε-
ρικής επικοινωνίας και ομάδων 
υπό την ηγεσία μελών του προ-
σωπικού που ασχολούνται με την 
ανάπτυξη της ΕΚΕ σε διάφορα 
τμήματα, όπως αυτά της Εταιρι-
κής Επικοινωνίας ή των Δημοσίων 
Σχέσεων. Οι κερδοσκοπικοί αθλη-
τικοί οργανισμοί επικοινωνούν με 

τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους 
χορηγούς τους εστιάζοντας στις 
επιδόσεις και την αξία που προ-
κύπτουν από τις δραστηριότητες 
που υλοποιούνται. Οι μη κερδο-
σκοπικοί αθλητικοί οργανισμοί 
όχι μόνο διαθέτουν περιορισμένο 
προσωπικό που μπορεί να ηγηθεί 
τέτοιων αναπτυξιακών στρατη-
γικών ΕΚΕ, αλλά αντιμετωπίζουν 
συνάμα δυσκολίες στην εξασφά-
λιση συμφωνιών χορηγίας που 
μπορούν να παράσχουν επαρκείς 
οικονομικούς πόρους και, ως εκ 
τούτου, να στηρίξουν την εφαρμο-
γή διαδικασιών ΕΚΕ και συναφών 
έργων/πρωτοβουλιών.  

Όλοι οι οργανισμοί (κερδοσκοπι-
κοί και μη κερδοσκοπικοί αθλη-
τικοί οργανισμοί) έχουν άμεσες 
επαφές και συνεργασία με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς κατά τη 
διάρκεια σημαντικών αθλητικών 
εκδηλώσεων, π.χ. αγώνων, ανα-
καίνισης γηπέδου, παρουσίασης 
νέας εμφάνισης της ομάδας, κα-
λωσορίσματος νέων παικτών κλπ. 

Διάδοση της κοινωνικής          
ευθύνης μεταξύ του οργανισμού  
και των ενδιαφερόμενων μερών

6.2
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Τα ενδιαφερόμενα μέρη κοινο-
ποιούν τις δράσεις τους, τις συ-
νεργασίες τους και τη συμμετοχή 
τους σε προγράμματα ΕΚΕ για να 
έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή με 
την κοινωνία. Ο αθλητισμός απο-
τελεί ένα σπουδαίο μέσο για τη 
διάδοση πρωτοβουλιών μέσω 
των οποίων υπενθυμίζει στους 
πολίτες ότι είναι ενεργά μέλη της 
τοπικής κοινότητας. Τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη χρησιμοποιούν ένα 
συνδυασμό προσεγγίσεων για να 
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή της 
κοινωνίας και να προβάλουν ενέρ-
γειες ενημέρωσης. Δεδομένων 
των δυνατοτήτων και της κατά-
στασής τους, συνηθίζουν να χρησι-
μοποιούν περισσότερα «παραδο-
σιακά» μέσα για να εκφράσουν την 
κοινωνική τους δέσμευση, όπως 
ανακοινώσεις, δελτία τύπου και 
συνεντεύξεις για την προώθηση 
πληροφοριών σχετικά με το έργο 
τους, κοινωνικών μηνυμάτων και 

εκκλήσεων για δράση. Βέβαια, τα 
τελευταία χρόνια, χρησιμοποιού-
νται ολοένα και πιο καινοτόμα ερ-
γαλεία ενίσχυσης της κοινωνικής 
συμμετοχής, όπως εκστρατείες 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(social media) και σχετικά βίντεο. 
Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, 
μεταξύ των οποίων χορηγοί, πρε-
σβευτές και συνεργάτες, διασφα-
λίζουν ότι ο κοινωνικός αντίκτυ-
πος που δημιουργείται χάρη στην 
υποστήριξή τους προωθείται με 
αποτελεσματικό και επωφελή 
τρόπο. Οι χορηγοί συνεργάζονται 
στενά με τους οργανισμούς προ-
κειμένου να διασφαλίσουν ότι η 
συμμετοχή και η στήριξή τους 
στην ανάπτυξη της ΕΚΕ του ορ-
γανισμού προωθείται ευρέως 
στο κοινό με σκοπό να αυξηθεί η 
προβολή με τη βοήθεια των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης, των 
influencers, των γεγονότων ή της 
κάλυψης των μέσων ενημέρωσης.

Διάδοση της κοινωνικής ευθύνης 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών 
και της κοινωνίας

6.3



46 Οδηγός GoSport

Προτάσεις για    
κερδοσκοπικούς και μη 
κερδοσκοπικούς αθλητικούς 
οργανισμούς

Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για την προώθη-
ση της ενισχυμένης γνώσης και σύλληψης βασικών θεμάτων 
που σχετίζονται με τις προτεραιότητες της ΕΚΕ των αθλητι-
κών οργανισμών. Τα θέματα που θα μπορούσαν να αναδειχθούν 
είναι ο ρατσισμός και η βία στον αθλητισμό, οι διακρίσεις και η 
διαφθορά, καθώς και οι έννοιες της συμμετοχής των πολιτών 
στα κοινά και τον δημοκρατικό βίο. Με την καλύτερη κατανό-
ηση αυτών των θεμάτων, οι εκπρόσωποι και τα στελέχη των 
αθλητικών οργανισμών θα έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν 
το πεδίο των δραστηριοτήτων τους σε ό,τι αφορά την ΕΚΕ και 
να επιδιώκουν στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις.

Θα πρέπει να καταβληθούν προ-
σπάθειες στο πλαίσιο της δομής 
της διοίκησης των κερδοσκο-
πικών και μη κερδοσκοπικών 
αθλητικών οργανισμών για την 
προώθηση μίας καλύτερης κατα-
νόησης της έννοιας της ΕΚΕ, της 
θεματολογίας και του είδους των 
δραστηριοτήτων που συνεπάγε-
ται. Δεδομένης της θέσης που κα-
τέχουν στην κοινωνία, οι εν λόγω 
αθλητικοί οργανισμοί παράγουν 
σημαντικό θετικό αντίκτυπο, ενώ 
παράλληλα μπορούν να αποκομί-
σουν αντίστοιχα οφέλη επενδύο-
ντας σε τέτοιες δράσεις.

Με βάση τα κύρια 
συμπεράσματα που 
προέκυψαν τόσο από την 
έρευνα γραφείου όσο και 
από την έρευνα πεδίου, 
παραθέτουμε παρακάτω 
μία σειρά από προτάσεις 
για κερδοσκοπικούς 
και μη κερδοσκοπικούς 
αθλητικούς οργανισμούς: 

7.
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Η δομή της διοίκησης και του προ-
σωπικού θα πρέπει να αποκτήσει 
μεγαλύτερη ποικιλομορφία. Ακό-
μη, οι διαδικασίες πρόσληψης 
που προωθούν την ποικιλομορφία 
αντιπροσωπεύουν βασικές αρχές 
των πολιτικών και των στρατηγι-
κών ΕΚΕ και επομένως, θα πρέπει 
να διέπονται από μεγαλύτερη δια-
φάνεια. Εξίσου σημαντικό είναι να 
ενισχυθεί η εκπροσώπηση των γυ-
ναικών στα διοικητικά συμβούλια 
των αθλητικών συλλόγων.

Θα πρέπει να υπάρξουν μεγα-
λύτερες επενδύσεις τόσο για 
κερδοσκοπικούς όσο και για μη 
κερδοσκοπικούς αθλητικούς ορ-
γανισμούς με σκοπό την προώθηση 
της γνώσης σε βασικούς τομείς 
στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
της ΕΚΕ, π.χ. ισότητα των φύλων 
και καταπολέμηση του ρατσισμού 
στον αθλητισμό.

Θα πρέπει να αναπτυχθούν κα-
λύτερες στρατηγικές επικοινω-
νίας από τους κερδοσκοπικούς 
και τους μη κερδοσκοπικούς 
αθλητικούς οργανισμούς, οι 
οποίες να μπορούν να αυξήσουν 
την ευαισθητοποίηση και τη 
συνολική προβολή της έννοιας 
της ΕΚΕ στον αθλητισμό μέσω 
της συμμετοχής του κοινού, 
των influencers, των εκπροσώ-
πων και των χορηγών υψηλού 
επιπέδου.

Θα πρέπει επίσης να υπάρχει 
μεγαλύτερη διαφάνεια στις 
προσπάθειες ΕΚΕ και την ενερ-
γό προώθησή τους μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών και 
λοιπών οργανισμών που μπο-
ρούν να επικουρούνται από 
περισσότερο εξειδικευμένο 
προσωπικό, το οποίο μπορεί να 
ηγηθεί των εταιρικών επικοι-
νωνιών.
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