ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας τα μέλη της Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α. δεσμεύονται ότι:
1. Τιμούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία προσπαθούν να
διαφυλάξουν και να προάγουν.
2.

Υιοθετούν:

α)

τον

Ολυμπιακό

Καταστατικό

Χάρτη

(παράρτημα

1),

β) το Διεθνή Χάρτη της Φ. Α. και του Αθλητισμού της UNESCO (1978) (παράρτημα
και γ) τον Ευρωπαϊκό Αθλητικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης (1992)
(παράρτημα 3).
3. Ασκούν τα καθήκοντά τους με υπευθυνότητα / εργατικότητα / συνέπεια /
αντικειμενικότητα, με στόχο το δημόσιο συμφέρον, στα πλαίσια των διατάξεων των
Χαρτών που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, των νόμων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Συντάγματος και των νόμων του ελληνικού κράτους, και του
Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Επιδιώκουν τη δημιουργία ενός ελεύθερου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της
επιστημονικής έρευνας και επικοινωνίας.
5. Καταβάλλουν κάθε δυνατή και θεμιτή προσπάθεια να επιτύχουν υψηλά επίπεδα
επαγγελματικής πρακτικής.
6. Προτάσσουν σε όλες τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες την υγεία /
ασφάλεια των αθλητών.
7. Προσφέρουν την επιστημονική τους γνώση / συμβουλή / υπηρεσία για τη βελτίωση
της λειτουργίας και την ανάπτυξη του Ελληνικού αθλητισμού.
8. Στηρίζουν τις προσπάθειες των άλλων συναδέλφων τους-μελών της Εταιρείας.
9. Συνεργάζονται τίμια και ειλικρινά μεταξύ τους, με τους εργοδότες / υφιστάμενους /
πελάτες / υποψήφιους πελάτες / δημόσιους λειτουργούς / δημοσιογράφους / πολίτες
της χώρας με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες λειτουργεί ο
ελληνικός αθλητισμός.

10. Αποφεύγουν πρακτικές που ενδεχόμενα θα φέρουν σε δύσκολη θέση, ή θα
δυσφημίσουν όσους αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.
11. Τηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών πρώην / νυν
εργοδοτών, ή πελατών τους, τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια της προσφοράς
υπηρεσιών προς αυτούς, εκτός αν αυτές αφορούν παράνομες δραστηριότητες ή/και
αντιβαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στις διατάξεις των Χαρτών του άρθρου 2, των
νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συντάγματος και των νόμων του ελληνικού
κράτους, και του Καταστατικού της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές θα
απευθύνονται στις κατάλληλες αρχές για να τις ενημερώσουν και να καταθέσουν σε
δικαστήριο εφ' όσον κληθούν.
12. Σέβονται τους κανόνες κοινωνικής, επιστημονικής και επαγγελματικής
αξιοπρέπειας.
13. Δεν εκπροσωπούν αντικρουόμενα, ή αντίπαλα συμφέροντα χωρίς τη
συγκατάθεση των εμπλεκόμενων μερών.
14. Δεν θέτουν τον εαυτό τους σε θέση όπου το προσωπικό τους συμφέρον είναι /
μπορεί να έλθει σε αντίθεση με υποχρέωση απέναντι σε έναν εργοδότη / πελάτη
χωρίς να ενημερώσουν για την κατάσταση αυτή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
15. Μπορούν να επιλέξουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο σε άτομα /
ομάδες / οργανισμούς με τη φιλοσοφία / πρακτική των οποίων συμφωνούν.
16. Διεκδικούν αμοιβή μόνο για τις υπηρεσίες για τις οποίες προσφέρουν τις
συμβουλές τους.
17. Αναζητούν συμβουλές ειδικών για θέματα που αφορούν την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους αλλά οι ίδιοι δεν έχουν σχετικές γνώσεις (π.χ. για θέματα
πνευματικής ιδιοκτησίας).
18. Κατά την παρουσίαση προτάσεών τους σε μελλοντικούς εργοδότες / πελάτες
αποφεύγουν παραπλανητικές εκφράσεις / δηλώσεις / σχόλια που ενδεχόμενα θα
δώσουν στον εαυτό τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ή θα βλάψουν προσωπικά /
επαγγελματικά άλλα μέλη.

19. Αναγνωρίζουν τις ιδέες και τα έργα των συναδέλφων τους.
20. Προσπαθούν άμεσα και ειλικρινά να επανορθώσουν σφάλμα που έγινε με
υπαιτιότητά τους.
21. Προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν τις γνώσεις / επαγγελματικές τους
ικανότητες μέσα από τη διά βίου εκπαίδευση.
22. Συμβάλλουν με κάθε πρόσφορο / θεμιτό / νόμιμο τρόπο στην αύξηση / βελτίωση
της υπάρχουσας γνώσης σχετικά με την οργάνωση / διοίκηση του αθλητισμού.
23. Θέτουν τις επαγγελματικές τους υπηρεσίες στην υπηρεσία του ελληνικού
αθλητισμού και του κοινωνικού συνόλου.
Με απόφαση του 23ου Δ.Σ. (09.05.2002) και της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
(05.10.2002) τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού υιοθετούν τον
παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος αντικαθιστά τη Διακύρηξη Αρχών της
Εταιρείας του 1997.
Θεσσαλονίκη 5 Οκτωβρίου 2002

Παράρτημα Ι
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ- ΒΑΣΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ
1. Ο σύγχρονος Ολυμπισμός ήταν ιδέα του Πιερ ντε Κουμπερτέν, με την
πρωτοβουλία του οποίου οργανώθηκε το πρώτο διεθνές συνέδριο στο Παρίσι τον
Ιούνιο του 1894. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) δημιουργήθηκε στις 23
Ιουνίου 1894.
2. Ο Ολυμπισμός είναι μια φιλοσοφία ζωής, η οποία εξυμνεί και συνδυάζει σε ένα
ισορροπημένο σύνολο τις ιδιότητες του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής.
Συνδέοντας τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, ο Ολυμπισμός θέλει
να δημιουργήσει έναν τρόπο ζωής που βασίζεται στη χαρά που υπάρχει στην
προσπάθεια, την εκπαιδευτική αξία του καλού παραδείγματος και το σεβασμό για τις
παγκόσμιες θεμελιώδεις ηθικές Αρχές.

3. Ο σκοπός του Ολυμπισμού είναι να θέσει παντού τον αθλητισμό στην υπηρεσία
της αρμονικής ανάπτυξης του ανθρώπου, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία μιας
ειρηνικής κοινωνίας, η οποία ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
4. Η Ολυμπιακή Κίνηση, οδηγούμενη από τη ΔΟΕ, πηγάζει από το σύγχρονο
Ολυμπισμό.
5. Υπό την ανώτατη εξουσία της ΔΟΕ, η Ολυμπιακή Κίνηση περιλαμβάνει
οργανισμούς, αθλητές και άλλα πρόσωπα που συμφωνούν να καθοδηγούνται από τον
Ολυμπιακό Χάρτη. Το κριτήριο για να συμπεριληφθεί κανείς στην Ολυμπιακή
Κίνηση είναι η αναγνώρισή του από τη ΔΟΕ.
6. Ο στόχος της Ολυμπιακής Κίνησης είναι η συνεισφορά στη δημιουργία ενός
ειρηνικού και καλύτερου κόσμου με την εκπαίδευση της νεολαίας μέσα από τον
αθλητισμό, ο οποίος λειτουργεί χωρίς κανενός είδους διάκριση και μέσα στο
Ολυμπιακό πνεύμα, που απαιτεί την αμοιβαία κατανόηση με πνεύμα φιλίας
αλληλεγγύης και "ευ αγωνίζεσθαι".
7. Η δραστηριότητα της Ολυμπιακής Κίνησης είναι μόνιμη και παγκόσμια. Φτάνει
στο ψηλότερο σημείο της όταν φέρνει κοντά τους αθλητές όλου του κόσμου στη
μεγαλύτερη αθλητική γιορτή, τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
8. Ο Ολυμπιακός Χάρτης είναι η κωδικοποίηση των Θεμελιωδών Αρχών, των
Κανόνων και Κανονισμών που έχουν υιοθετηθεί από τη ΔΟΕ. Διέπει την οργάνωση
και λειτουργία της Ολυμπιακής Κίνησης και ορίζει τις συνθήκες για τον εορτασμό
των Ολυμπιακών Αγώνων.
Παράρτημα ΙI
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ UNESCO
Προοίμιο
Η 20ή Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και
Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που πραγματοποιήθηκε στο
Παρίσι στις 21.11.1978, έχοντας υπόψη ότι στο Χάρτη των ΟΗΕ οι λαοί διακήρυξαν

την πίστη τους στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια και αξία
του ανθρώπου και επιβεβαίωσαν την απόφασή τους να προάγουν την κοινωνική
πρόοδο και να βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής.
Έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους όρους της Παγκόσμιας Διακήρυξης των
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, όλοι έχουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που
περιλαμβάνονται εκεί χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας,
πολιτικής ή άλλης γνώμης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ιδιοκτησίας, γέννησης ή
άλλης αιτίας.
Πεπεισμένη ότι μια ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι ότι όλοι πρέπει να είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν και
να διατηρήσουν τη φυσική, πνευματική και ηθική τους δύναμη, και, συνεπώς, πρέπει
να εξασφαλίζεται και να εγγυάται σε όλους τους ανθρώπους η πρόσβαση στη Φυσική
Αγωγή (Φ.Α.) και στον αθλητισμό.
Πεπεισμένη ότι η διατήρηση και ανάπτυξη της φυσικής, πνευματικής και ηθικής
δύναμης των ανθρώπων βελτιώνει την ποιότητα ζωής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
πιστεύοντας ότι η Φ.Α. και ο αθλητισμός πρέπει να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα
στην κατανόηση των θεμελιωδών ανθρώπινων αξιών που είναι απαραίτητες για την
πλήρη ανάπτυξη των λαών, τονίζοντας ότι η Φ.Α. και ο αθλητισμός πρέπει να
επιδιώκουν στενότερη σχέση μεταξύ των λαών και μεταξύ ατόμων, σε συνδυασμό με
αμερόληπτη άμιλλα, αλληλεγγύη και αδελφότητα, αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση,
και πλήρη σεβασμό στην ακεραιότητα και αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
Θεωρώντας ότι υπευθυνότητες και υποχρεώσεις επιβάλλονται εξ ίσου στις
βιομηχανοποιημένες και αναπτυσσόμενες χώρες για τη μείωση των ανισοτήτων που
συνεχίζουν να υπάρχουν μεταξύ τους σε σχέση με την ελεύθερη και παγκόσμια
πρόσβαση στη Φ.Α. και στον αθλητισμό, θεωρώντας ότι η Φ.Α. και ο αθλητισμός
εμπλουτίζονται από την ενσωμάτωσή τους στο φυσικό περιβάλλον και εμπνέονται
από σεβασμό για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της γης και ενδιαφέρον για να τις
συντηρήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν για το καλό της ανθρωπότητας ως
συνόλου.
Υπολογίζοντας την ποικιλία των μορφών προπόνησης και εκπαίδευσης που υπάρχει
στον κόσμο, αλλά σημειώνοντας ότι, παρ’ όλες τις διαφορές μεταξύ των εθνικών

αθλητικών δομών, είναι προφανές ότι η Φ.Α. και ο αθλητισμός δεν περιορίζονται
στην καλή φυσική κατάσταση και υγεία, αλλά συμβάλλουν επίσης στην πλήρη και
καλά ισορροπημένη ανάπτυξη του ανθρώπου.
Υπολογίζοντας, επιπλέον, τις τεράστιες προσπάθειες που πρέπει να γίνουν πριν το
δικαίωμα στη Φ.Α. και στον αθλητισμό μπορέσει να γίνει πραγματικότητα για όλους
τους ανθρώπους.
Τονίζοντας τη σπουδαιότητα για ειρήνη και φιλία μεταξύ των λαών και συνεργασία
μεταξύ των διεθνών κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανισμών αρμόδιων για
τη Φ.Α. και τον αθλητισμό.
Προκηρύσσει αυτό το Διεθνή Χάρτη με σκοπό να θέσει την ανάπτυξη της Φ.Α. και
του αθλητισμού στην υπηρεσία της ανθρώπινης προόδου, να προάγει την ανάπτυξή
τους και να ωθήσει τις κυβερνήσεις, τους αρμόδιους μη-κυβερνητικούς οργανισμούς,
τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες και τα άτομα να οδηγούνται από αυτόν, να τον
διαδίδουν και να τον μεταφέρουν στην πράξη.
Άρθρο 1: Η πρακτική της Φ.Α. και του αθλητισμού είναι ένα θεμελιώδες
δικαίωμα όλων των ανθρώπων
1.1 Κάθε άνθρωπος έχει ένα θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης στη Φ.Α. και στον
αθλητισμό, που είναι ουσιαστικά στοιχεία για την πλήρη ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του. Το εκπαιδευτικό σύστημα και οι άλλες εκφάνσεις της
κοινωνικής ζωής πρέπει να εγγυώνται την ελευθερία ανάπτυξης των φυσικών,
πνευματικών και ηθικών δυνάμεων των ανθρώπων μέσω της Φ.Α. και του
αθλητισμού.
1.2 Κάθε άνθρωπος, σύμφωνα με την εθνική παράδοση του αθλητισμού, πρέπει να
έχει πλήρεις ευκαιρίες για να ασκηθεί και να αναπτύξει την προσωπική του φυσική
κατάσταση και να επιτύχει ένα επίπεδο επίδοσης στον αθλητισμό ανάλογο με το
ταλέντο του.
1.3 Στους νέους ανθρώπους, περιλαμβανομένων των παιδιών προσχολικής ηλικίας,
στους ηλικιωμένους και στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες πρέπει να δίνονται
ευκαιρίες να αναπτύξουν πλήρως τις προσωπικότητές τους μέσω της Φ.Α. και
αθλητικών προγραμμάτων ανάλογων με τις απαιτήσεις τους.

Άρθρο 2: Η Φ.Α. και ο αθλητισμός είναι ουσιαστικά στοιχεία μιας εφ' όρου ζωής
εκπαίδευσης στο συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα
2.1 Η Φ.Α. και ο αθλητισμός, ως μια ουσιαστική διάσταση της εκπαίδευσης και του
πολιτισμού, πρέπει να αναπτύσσουν τις ικανότητες, τη δύναμη της θέλησης και την
αυτοπειθαρχία κάθε ανθρώπου, ως πλήρως συσσωματωμένου μέλους της κοινωνίας.
2.2 Σε ατομικό επίπεδο, η Φ.Α. και ο αθλητισμός συμβάλλουν στη διατήρηση και
βελτίωση της υγείας, παρέχουν μια συνολική απασχόληση για τον ελεύθερο χρόνο
και δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ξεπεράσει τα μειονεκτήματα της
σύγχρονης ζωής. Σε επίπεδο κοινότητας, εμπλουτίζουν τις κοινωνικές σχέσεις και
αναπτύσσουν το "ευ αγωνίζεσθαι", το οποίο είναι ουσιαστικό όχι μόνο για τον
αθλητισμό αλλά για όλη την κοινωνική ζωή.
2.3 Κάθε συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να δίνει την απαιτούμενη
σπουδαιότητα στη Φ.Α. και στον αθλητισμό, για να καθιερώσει μια ισορροπία και να
δυναμώσει τους δεσμούς μεταξύ των φυσικών δραστηριοτήτων και των άλλων
στόχων της εκπαίδευσης.
Άρθρο 3: Η Φ.Α. και τα αθλητικά προγράμματα πρέπει να πληρούν τις ατομικές
και κοινωνικές ανάγκες
3.1 Η Φ.Α. και τα αθλητικά προγράμματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να
ταιριάζουν στις απαιτήσεις και στα προσωπικά χαρακτηριστικά όσων συμμετέχουν
σε αυτά, καθώς επίσης και στις θεσμικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και
κλιματολογικές συνθήκες κάθε χώρας και να δίνουν προτεραιότητα στις απαιτήσεις
των μειονεκτούντων ομάδων της κοινωνίας.
3.2 Γενικά, στη διαδικασία της εκπαίδευσης, η Φ.Α. και τα αθλητικά προγράμματα
πρέπει, με τη δύναμη του περιεχομένου και των προγραμμάτων τους, να βοηθούν στη
δημιουργία συνηθειών και προτύπων συμπεριφοράς που συντελούν στην πλήρη
ανάπτυξη του ανθρώπου.
3.3 Ακόμα και αν έχει τα χαρακτηριστικά του θεάματος, ο αγωνιστικός αθλητισμός
πρέπει πάντα να στοχεύει, σύμφωνα με το Ολυμπιακό Ιδεώδες, στην εξυπηρέτηση
των σκοπών του εκπαιδευτικού αθλητισμού, το επιστέγασμα του οποίου εκφράζει.
Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να επηρεάζεται από εμπορικά συμφέροντα που
αναζητούν το κέρδος.

Άρθρο 4: Η διδασκαλία, η προπονητική και η διοίκηση της Φ.Α. και του
αθλητισμού πρέπει να ασκούνται από ειδικευμένο προσωπικό
4.1 Όλο το προσωπικό που αναλαμβάνει επαγγελματική ευθύνη για τη Φ.Α. και τον
αθλητισμό πρέπει να έχει κατάλληλα προσόντα και εξάσκηση. Πρέπει να επιλέγεται
προσεκτικά σε επαρκείς αριθμούς και να του δίνεται προκαταρκτική και περαιτέρω
εξάσκηση, για να εξασφαλιστεί ότι φτάνει σε επαρκές επίπεδο ειδίκευσης.
4.2 Το "εθελοντικό προσωπικό" με την κατάλληλη άσκηση και επίβλεψη μπορεί να
συμβάλλει ανεκτίμητα στην ανάπτυξη του αθλητισμού και να ενθαρρύνει τη
συμμετοχή του πληθυσμού στην άσκηση και οργάνωση των φυσικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων.
4.3 Πρέπει να καθιερωθούν κατάλληλες δομές για την άσκηση του προσωπικού που
ασχολείται με τη Φ.Α. και τον αθλητισμό. Το προσωπικό που κάνει τέτοια άσκηση
πρέπει να παίρνει ανάλογη θέση.
Άρθρο 5: Οι επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός είναι
ουσιαστικά στοιχεία για τη Φ.Α. και τον αθλητισμό
5.1 Πρέπει να δημιουργούνται επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις και να παρέχεται
εξοπλισμός για να καλύπτονται οι ανάγκες της εντατικής και ασφαλούς συμμετοχής
σε σχολικά και εξωσχολικά προγράμματα Φ.Α. και αθλητισμού.
5.2 Επιβάλλεται οι κυβερνήσεις, οι δημόσιες αρχές, τα σχολεία και οι αρμόδιοι
ιδιωτικοί φορείς όλων των επιπέδων να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να σχεδιάζουν
μαζί την παροχή και καλύτερη δυνατή χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού για τη Φ.Α. και τον αθλητισμό.
5.3 Είναι ουσιαστικό τα σχέδια για την αγροτική και αστική ανάπτυξη να
περιλαμβάνουν προβλέψεις για μακροπρόθεσμες ανάγκες σε εγκαταστάσεις και
εξοπλισμό για τη Φ.Α. και τον αθλητισμό, παίρνοντας υπόψη τις ευκαιρίες που
προσφέρει το φυσικό περιβάλλον.
Άρθρο 6: Η έρευνα και η αξιολόγηση είναι απαραίτητα στοιχεία για την
ανάπτυξη της Φ.Α. και του αθλητισμού

6.1 Η έρευνα και η αξιολόγηση στη Φ.Α. και στον αθλητισμό πρέπει να συμβάλλουν
στην πρόοδο όλων των μορφών αθλητισμού και να βοηθούν την προσπάθεια για
βελτίωση της υγείας και ασφάλειας των αθλουμένων, καθώς και των προπονητικών
μοθόδων και των οργανωτικών και διαχειριστικών διαδικασιών. Ως εκ τούτου, το
εκπαιδευτικό σύστημα θα ωφεληθεί από καινοτομίες που θα αναπτυχθούν για τη
βελτίωση των διδακτικών μεθόδων και των αθλητικών επιδόσεων.
6.2 Η επιστημονική έρευνα, της οποίας τα κοινωνικά συμπεράσματα σε αυτή τη
σφαίρα δεν πρέπει να παραβλέπονται, οφείλει να προσανατολίζεται έτσι ώστε να μην
επιτρέπει ακατάλληλες εφαρμογές στη Φ.Α. και στον αθλητισμό.
Άρθρο 7: Οι πληροφορίες και η τεκμηρίωσή τους βοηθούν την προαγωγή της
Φ.Α. και του αθλητισμού
7.1 Η συλλογή, η προμήθεια, η μετάδοση και η τεκμηρίωση πληροφοριών σε θέματα
Φ.Α. και αθλητισμού συνιστούν μεγάλη ανάγκη. Ειδικότερα, υπάρχει ανάγκη
κυκλοφορίας των πληροφοριών που σχετίζονται με αποτελέσματα ερευνών και
μελετών αξιολόγησης και αφορούν (αθλητικά) προγράμματα, πειράματα και
δραστηριότητες.
Άρθρο 8: Τα ΜΜΕ πρέπει να ασκούν μια θετική επιρροή στη Φ.Α. και στον
αθλητισμό
8.1 Χωρίς προκατάληψη στο δικαίωμα της ελευθερίας της πληροφόρησης, είναι
ουσιαστικό ότι όλοι όσοι σχετίζονται με τα ΜΜΕ πρέπει να έχουν πλήρη συναίσθηση
των υποχρεώσεών τους που αφορούν στην κοινωνική σπουδαιότητα, στον
ανθρωπιστικό σκοπό και στις ηθικές αξίες που εμπεριέχονται στη Φ.Α. και στον
αθλητισμό.
8.2 Οι σχέσεις μεταξύ αυτών που ασχολούνται με τα ΜΜΕ και των ειδικών στη Φ.Α.
και στον αθλητισμό πρέπει να είναι στενές και να βασίζονται σε αμοιβαία
εμπιστοσύνη, για να μπορέσουν να ασκήσουν θετική επίδραση στη Φ.Α. και στον
αθλητισμό και να εξασφαλίσουν αντικειμενική και καλά θεμελιωμένη πληροφόρηση.
Η άσκηση του προσωπικού των ΜΜΕ μπορεί να περιλαμβάνει θέματα που
σχετίζονται με τη Φ.Α. και τον αθλητισμό.

Άρθρο 9: Οι εθνικοί θεσμοί παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο στη Φ.Α. και στον
αθλητισμό
9.1 Είναι ουσιαστικό οι δημόσιες αρχές όλων των επιπέδων και οι ειδικοί μηκυβερνητικοί φορείς να ενθαρρύνουν εκείνες τις δραστηριότητες της Φ.Α. και του
αθλητισμού, των οποίων οι εκπαιδευτικές αξίες είναι πλέον προφανείς. Οι πράξεις
τους πρέπει να αποβλέπουν στην επιβολή νομοθεσίας και κανονισμών, παρέχοντας
ουσιαστική βοήθεια και υιοθετώντας όλα τα μέτρα ενθάρρυνσης, παρακίνησης και
ελέγχου. Οι δημόσιες αρχές θα εξασφαλίζουν την υιοθέτηση οικονομικών μέτρων
που θα ενθαρρύνουν αυτές τις δραστηριότητες.
9.2 Επιβάλλεται όλοι θεσμοί που αφορούν στη Φ.Α. και στον αθλητισμό να προάγουν
ένα συνεπές, συνολικό και αποκεντρωμένο σχέδιο δράσης στα πλαίσια μιας εφ' όρου
ζωής εκπαίδευσης, ώστε να επιτρέπουν τη συνέχεια και το συντονισμό μεταξύ των
υποχρεωτικών φυσικών δραστηριοτήτων και αυτών που γίνονται ελεύθερα και
αυθόρμητα.
Άρθρο 10: Για μια παγκόσμια και καλά ισορροπημένη προαγωγή της Φ.Α. και
του αθλητισμού απαιτείται η διεθνής συνεργασία
10.1 Είναι ουσιαστικό τα κράτη και οι διεθνείς και περιφερειακοί διακυβερνητικοί
και μη-κυβερνητικοί οργανισμοί στους οποίους εκπροσωπούνται οι ενδιαφερόμενες
χώρες και οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη Φ.Α. και τον αθλητισμό να δώσουν
μεγαλύτερη σημασία, όσον αφορά τα θέματα διεθνούς διμερούς και πολυμερούς
συνεργασίας.
10.2 Η διεθνής συνεργασία πρέπει να παρακινείται εξ ολοκλήρου από αμερόληπτα
κίνητρα, ώστε να προάγει και να παρακινεί την ενδογενή ανάπτυξη σε αυτό το πεδίο.
10.3 Μέσα από τη συνεργασία και την επιδίωξη αμοιβαίων ενδιαφερόντων στην
παγκόσμια γλώσσα της Φ.Α. και του αθλητισμού, όλοι οι λαοί θα συμβάλλουν στη
διατήρηση της ειρήνης, του αμοιβαίου σεβασμού και της φιλίας και έτσι θα
δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό κλίμα για την επίλυση διεθνών προβλημάτων. Η στενή
συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων εθνικών και διεθνών κυβερνητικών και μηκυβερνητικών φορέων, βασιζόμενη στο σεβασμό της ειδικής αρμοδιότητας του
καθενός, αναγκαστικά θα ενθαρρύνει στην ανάπτυξη της Φ.Α. και του αθλητισμού σε
όλο τον κόσμο.

Παράρτημα ΙII
ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
1. Οι πρόσφατες εξελίξεις στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και οι
αλλαγές που ακολούθησαν κατέστησαν αναγκαίο για το Συμβούλιο της Ευρώπης να
δημιουργήσει και να υλοποιήσει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος να καλύπτει
τους κύριους σκοπούς του στον τομέα του αθλητισμού, αφήνοντας, ωστόσο, αρκετό
χώρο για ελαστικότητα στην επιλογή των δραστηριοτήτων.
2. Αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να προσδιορίζει τη μελλοντική δραστηριότητα της
Επιτροπής για την Ανάπτυξη του Αθλητισμού και να παρέχει όχι μόνο ένα
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αλλά και κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση και
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Επιτροπής.
3. Με τη δήλωση του σκοπού και του στόχου της Επιτροπής και προσδιορίζοντας από
πού θα προέρχονται οι απαραίτητοι πόροι και πώς θα χρησιμοποιούνται, αυτός ο
σχεδιασμός θα επιτρέψει στο Συμβούλιο της Ευρώπης να επιδιώξει συναφείς
αθλητικές πολιτικές, σχεδιασμένες να επιτύχουν τους σκοπούς που το ίδιο θέτει,
περιλαμβανομένου - δυνάμει της εθελοντικής και σωματειακής του βάσης - του
ρόλου του αθλητισμού ως σχολείου για τη δημοκρατία και μέσα σε αυτή.
Η παρούσα κατάσταση του αθλητισμού στην Ευρώπη μας παρακίνησε να
επιβεβαιώσουμε τη δικαίως σημαντική θέση αυτού του τομέα στη σημερινή
κοινωνία, να τονίσουμε το ρόλο που πρέπει να του δοθεί σε αυτή, και να ζητήσουμε
τα μέσα για να το πετύχουμε.
5. Η από κοινού δημόσια και ιδιωτική φύση της οικονομικής υποστήριξης του
αθλητισμού πρέπει να ενθαρρύνεται, περιλαμβάνοντας τη δημιουργία, απαραίτητων
για την περαιτέρω ανάπτυξή του, οικονομικών πόρων από τον ίδιο τον αθλητικό
τομέα. Αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί ειδικά στις χώρες, οι οικονομίες των
οποίων βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο και όπου το επίπεδο των διαθέσιμων πόρων
μπορεί, γι' αυτό, να υπόκειται σε διακυμάνσεις.
6. Η φυσική κατάσταση πολλών Ευρωπαίων δεν έχει φτάσει σε ικανοποιητικό
επίπεδο, παρ' όλη την επίδραση του αθλητισμού στην οικονομία και στα ΜΜΕ.

(Προς την κατεύθυνση αυτή) είναι απαραίτητο να δοθεί η αρμόζουσα θέση και
σπουδαιότητα στη σχολική φυσική αγωγή, οι προϋπολογισμοί των δημόσιων αρχών
για τον αθλητισμό να είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα και να βοηθηθεί η αθλητική
κίνηση ώστε να διατηρήσει τη μακρόχρονη παράδοση της εθελοντικής εργασίας.
7. Αυτές οι σκέψεις, μεταξύ άλλων, μας έπεισαν ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης
του

Ευρωπαϊκού

Χάρτη

για

τον

"Αθλητισμό

για

Όλους"

του

1975.

8. Κατέστη αναγκαίο να επανεξεταστεί και να εκσυγχρονιστεί αυτό το όργανο, του
οποίου οι βασικές ιδέες εξακολουθούν να ισχύουν, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει
τις προκλήσεις της ενσωμάτωσης, της προσέγγισης και της απαραίτητης συνεργασίας
μεταξύ όλων των χωρών-μελών, η οποία παραμένει ο βασικός σκοπός της δράσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
9. Αυτές ήταν οι σκέψεις που μας οδήγησαν στο σχεδιασμό του νέου Ευρωπαϊκού
Αθλητικού Χάρτη.
ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
1. Οι Υπουργοί Αθλητισμού των Ευρωπαϊκών χωρών συναντώμενοι στη Ρόδο για την
7η Συνδιάσκεψή τους στις 14 και 15 Μαίου 1992.
2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν η πρώτη φορά που Υπουργοί Αθλητισμού από όλες
τις Ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν στις εργασίες της Συνδιάσκεψης
3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να επιτύχει
μια μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των μελών του για τους σκοπούς της διαφύλαξης των
ιδανικών και αρχών που είναι η κοινή τους κληρονομιά και της διευκόλυνσης της
οικονομικής και κοινωνικής προόδου
4. Λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών και ειδικά "τα δικαιώματα της ελευθερίας
της ειρηνικής συγκέντρωσης και της ελευθερίας δημιουργίας σχέσεων με άλλους
(ανθρώπους)", και την άσκηση των δικαιωμάτων "χωρίς καμία διάκριση φύλου,
φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης γνώμης, εθνικής ή
κοινωνικής καταγωγής, σχέσης με εθνική μειονότητα, ιδιοκτησίας, γέννησης ή άλλης
κατάστασης".

5. Λαμβάνοντας υπόψη την αποδοχή από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου
της Ευρώπης της Απόφασης 41 του 1976 για τις Αρχές μιας Πολιτικής για τον
Αθλητισμό για Όλους, όπως προσδιορίστηκαν από τους Υπουργούς Αθλητισμού της
Ευρώπης κατά την πρώτη τους Συνδιάσκεψη το 1975 με τον τίτλο: "Ευρωπαϊκός
Χάρτης για τον Αθλητισμό για Όλους" και ότι αυτός ο Χάρτης παρείχε μια
ουσιαστική βάση για κυβερνητικές πολιτικές στον τομέα του αθλητισμού και έδωσε
τη δυνατότητα σε πολλά άτομα να ασκήσουν το "δικαίωμα για συμμετοχή στον
αθλητισμό".
6. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις Συστάσεις Νο R 1 του 1980 για τον Αθλητισμό και
την Τηλεόραση, Νο R 8 του 1981 για τον Αθλητισμό, τη Φυσική Αναψυχή και τη
Διατήρηση της Φύσης σε Υγρότοπους, Νο R 6 του 1983 για τα Μέτρα
Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Νο R 18 του 1986 για τον
Αθλητισμό για Όλους - Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Νο R 9 του 1987 για την
Εκτίμηση της Φυσικής Κατάστασης μέσω των Τεστ Eurofit, Νο R 8 του 1988 για τον
Αθλητισμό για Όλους - Ηλικιωμένους, η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου
της Ευρώπης έχει υιοθετήσει κείμενα για υλοποίηση πολιτικών για τον Αθλητισμό
για Όλους.
7. Θεωρώντας ότι ο αθλητισμός είναι μια κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα
βασιζόμενη σε εθελοντική επιλογή, η οποία ενθαρρύνει τις επαφές μεταξύ
Ευρωπαίων πολιτών και των χωρών τους και παίζει ένα θεμελιώδη ρόλο στην
υλοποίηση του σκοπού του Συμβουλίου της Ευρώπης με την ενδυνάμωση των
δεσμών μεταξύ των λαών και την ανάπτυξη της κατανόησης της Ευρωπαϊκής
πολιτιστικής ταυτότητας.
8. Επιθυμώντας να προάγει τα πολλαπλά οφέλη του αθλητισμού στην προσωπική και
κοινωνική ανάπτυξη μέσω των δημιουργικών δραστηριοτήτων, επιδιώξεων αναψυχής
και τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της αθλητικής επίδοσης και λαμβάνοντας
υπόψη ότι η φυσική άσκηση βοηθάει στην προαγωγή της φυσικής και πνευματικής
ανάπτυξης των ατόμων.
9. Λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και άλλες αλλαγές
στην Ευρώπη από το 1976 και μετά, το γρήγορο ρυθμό αυτών των αλλαγών και την
επίδρασή τους στον αθλητισμό και ότι είναι απαραίτητος ένας νέος Ευρωπαϊκός

Αθλητικός Χάρτης προσαρμοσμένος σε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσει τις
μελλοντικές προκλήσεις.
10. Λαμβάνοντας υπόψη τη στενή σχέση μεταξύ καλών περιβαλλοντικών
καταστάσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς και την ανάγκη της
συσσωμάτωσης περιβαλλοντικών προβληματισμών με την αρχή της προοδευτικής
ανάπτυξης του αθλητισμού.
11. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της συμπλήρωσης, σε ευρύτερη βάση, της
"Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Βία από τους Θεατές και την Κακή Συμπεριφορά σε
Αθλητικά Γεγονότα και Ειδικά σε Ποδοσφαιρικούς Αγώνες" και της "Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Ενάντια στο Ντόπινγκ", οι οποίες έχουν ήδη προσφέρει στη διαφύλαξη
των αξιών του αθλητισμού.
12. Αναγνωρίζοντας ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να αναπτύξουν αμοιβαία
συνεργασία με το αθλητικό κίνημα που είναι η ουσιαστική βάση του αθλητισμού, για
να προάγουν τις αξίες και τα οφέλη του αθλητισμού και ότι σε πολλά Ευρωπαϊκά
κράτη η κυβερνητική δράση στον αθλητισμό εκδηλώνεται συμπληρωματικά και
υποστηρικτικά προς την εργασία του κινήματος (επικουρικότητα).
13. Θεωρώντας ότι είναι απαραίτητο να συμφωνηθεί ένα κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο
αθλητικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, το οποίο να βασίζεται στις αντιλήψεις της
πλουραλιστικής δημοκρατίας, στην επικράτηση του νόμου και των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και στις ηθικές αρχές που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Ηθικών
Αθλητικών Αρχών που υιοθετήθηκαν σε αυτή τη Συνδιάσκεψη,


ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ τις βασικές αρχές για τις αθλητικές πολιτικές που
περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Αθλητικό Χάρτη που ακολουθεί και
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ να τις ακολουθήσουν και να τις υλοποιήσουν όσο τους
επιτρέπει η εξουσία τους. ΚΑΛΟΥΝ την Επιτροπή των Υπουργών του
Συμβουλίου της Ευρώπης να υιοθετήσει αυτές τις αρχές ως Σύσταση προς τις
κυβερνήσεις.



ΚΑΛΟΥΝ την Επιτροπή των Υπουργών να εμπιστευθεί στη CDDS την
υπευθυνότητα της παρακολούθησης της εφαρμογής αυτού του Χάρτη,
εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη Ευρωπαϊκή συνεργασία σε αυτά τα
θέματα.

Άρθρο 1: Σκοπός του Χάρτη
Οι κυβερνήσεις, έχοντας υπόψη τους ότι η προαγωγή του αθλητισμού είναι ένας
σημαντικός παράγοντας στην ανάπυξη του ανθρώπου, θα κάνουν όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για να εφαρμόσουν ό,τι προβλέπει αυτός ο Χάρτης, σε
συμφωνία με τις αρχές που τίθενται στον Κώδικα Αθλητικής Δεοντολογίας, ώστε να:
Α. δώσουν τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να συμμετέχει στον αθλητισμό και
ειδικότερα να εξασφαλίσουν ότι:


όλοι οι νέοι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν τη Φυσική Αγωγή
και την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές αθλητικές δραστηριότητες, κάθε
άνθρωπος θα έχει την ευκαιρία να συμετέχει στον αθλητισμό και στη φυσική
αναψυχή σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, και σε συνεργασία με τους
αρμόδιους αθλητικούς οργανισμούς:



να εξασφαλίσουν ότι κάθε άνθρωπος με ενδιαφέρον και ικανότητα θα έχει την
ευκαιρία να βελτιώσει την απόδοσή του στον αθλητισμό και να φτάσει σε
επίπεδα προσωπικής επίδοσης ή/και σε δημόσια αναγνωρισμένα επίπεδα
τελειότητας,

Β. προστατεύσουν και να αναπτύξουν τις ηθικές και δεοντολογικές βάσεις του
αθλητισμού, καθώς και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ασφάλεια εκείνων που
ασχολούνται με τον αθλητισμό, με το να προστατεύουν τον αθλητισμό, τους αθλητές
και τις αθλήτριες από εκμετάλλευση για πολιτικά και οικονομικά οφέλη και από
πρακτικές που τους κακοποιούν και τους υποβιβάζουν, συμπεριλαμβανομένης και της
κατάχρησης των φαρμάκων.
Άρθρο 2: Ορισμός και διάσταση του Χάρτη
Για τους σκοπούς αυτού του Χάρτη, "Αθλητισμός" σημαίνει όλες τις μορφές φυσικής
δραστηριότητας, οι οποίες, μέσω περιστασιακής ή οργανωμένης συμμετοχής, έχουν
στόχο την έκφραση ή τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και πνευματικής υγείας,
δημιουργώντας κοινωνικές σχέσεις ή επιτυγχάνοντας επιδόσεις σε αγώνες όλων των
επιπέδων.

Ο Χάρτης αυτός συμπληρώνει τις δεοντολογικές αρχές και τις κατευθυντήριες
γραμμές που έχουν τεθεί:


στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Βία από τους Θεατές και την Κακή
Συμπεριφορά σε Αθλητικά Γεγονότα και Ειδικά σε Ποδοσφαιρικούς Αγώνες,
και



στη Σύμβαση Ενάντια στο Ντόπινγκ.

Άρθρο 3: Το αθλητικό κίνημα
1. Ο ρόλος των δημόσιων αρχών είναι πρωταρχικά συμπληρωματικός στη δράση του
αθλητικού κινήματος. Για το λόγο αυτό, η στενή συνεργασία με μη-κυβερνητικούς
αθλητικούς οργανισμούς είναι ουσιαστική για να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των
σκοπών αυτού του Χάρτη, συμπεριλαμβανομένης (όπου είναι απαραίτητη) της
δημιουργίας μηχανισμών για την ανάπτυξη και το συντονισμό του αθλητισμού.
2. Θα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη του εθελοντικού ήθους και κινήματος στον
αθλητισμό, ιδιαίτερα μέσω της υποστήριξης της εργασίας των αθλητικών οργανισμών
που λειτουργούν από εθελοντές.
3. Οι οργανισμοί που λειτουργούν από εθελοντές έχουν το δικκαίωμα να
δημιουργούν αυτόνομες διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσα στα πλαίσια του νόμου,
ενώ οι κυβερνήσεις και οι αθλητικοί οργανισμοί θα αναγνωρίζουν την ανάγκη για
αμοιβαίο σεβασμό των αποφάσεών τους.
4. Η υλοποίηση μερικών προβλέψεων αυτού του Χάρτη μπορεί να ανατεθεί σε
κυβερνητικές ή μη-κυβερνητικές αθλητικές αρχές ή αθλητικούς οργανισμούς.
5. Οι αθλητικοί οργανισμοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να δημιουργούν αμοιβαία
ωφέλιμες ρυθμίσεις μεταξύ τους και με πιθανούς συνεργάτες, όπως είναι ο εμπορικός
τομέας, τα ΜΜΕ κλπ., εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι αποφεύγεται η εκμετάλλευση
του αθλητισμού ή των αθλητών.
Άρθρο 4: Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες
1. Καμία διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσα, τη θρησκεία, την
πολιτική ή άλλη γνώμη, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, τη σχέση με εθνική

μειονότητα, ιδιοκτησία, γέννηση ή άλλη κατάσταση δεν θα επιτρέπεται σχετικά με
την πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή αθλητικές δραστηριότητες.
2. Θα λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι πολίτες έχουν ευκαιρίες να
συμμετέχουν στον αθλητισμό και, όπου είναι απαραίτητο, θα παίρνονται πρόσθετα
μέτρα με σκοπό να δίνεται η δυνατότητα τόσο στους νέους ανθρώπους με ταλέντο,
όσο και στα άτομα ή ομάδες με ειδικές ανάγκες να αξιοποιούν αποτελεσματικά αυτές
τις ευκαιρίες.
3. Εφ' όσον ο βαθμός της συμμετοχής στον αθλητισμό εξαρτάται μερικώς από την
έκταση, την ποικιλία και τη δυνατότητα πρόσβασης των αθλητικών εγκαταστάσεων,
ο συνολικός σχεδιασμός τους θα ενδιαφέρει τις δημόσιες αρχές. Η χωροταξική
διάταξη των εγκαταστάσεων που πρόκειται να δημιουργηθούν θα λαμβάνει υπόψη
της τις δημόσιες, ιδιωτικές, εμπορικές και άλλες εγκαταστάσεις που είναι διαθέσιμες.
Οι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα παίρνουν υπόψη τους τις εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές ανάγκες και θα περιλαμβάνουν (σε αυτόν) μέτρα σχεδιασμένα να
εξασφαλίσουν την καλή διαχείριση, καθώς και την ασφαλή και πλήρη χρήση τους.
4. Οι ιδιοκτήτες αθλητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να παίρνουν τα κατάλληλα
μέτρα για να δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων με φυσικά και πνευματικά προβλήματα, να έχουν
πρόσβαση σε αυτές τις εγκαταστάσεις.
Άρθρο 5: Δημιουργία των βάσεων
Θα πρέπει να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα για την ανάπτυξη της φυσικής
κατάστασης, την απόκτηση βασικών αθλητικών δεξιοτήτων και την ενθάρρυνση της
ενασχόλησης των νέων με τον αθλητισμό, ειδικά για:


την εξασφάλιση ότι τίθενται στη διάθεση όλων των μαθητών προγράμματα
και εγκαταστάσεις για τον αθλητισμό, την αναψυχή και τη φυσική αγωγή και
ότι διατίθεται σε αυτά ο αναγκαίος χρόνος, την εξασφάλιση της εκπαίδευσης
των δασκάλων όλων των σχολείων που έχουν τα προσόντα γι' αυτόν τον
τομέα, την εξασφάλιση των κατάλληλων ευκαιριών για ενασχόληση με τον
αθλητισμό και μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση, την ενθάρρυνση της
ανάπτυξης κατάλληλων δεσμών μεταξύ των σχολείων ή άλλων εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων, σχολικών αθλητικών συλλόγων και των τοπικών αθλητικών
συλλόγων, η διευκόλυνση και ανάπτυξη της χρήσης των αθλητικών
εγκαταστάσεων από σχολεία και την τοπική κοινότητα, την ενθάρρυνση ενός
κλίματος στο οποίο γονείς, δάσκαλοι, προπονητές και ηγέτες θα παρακινούν
τους νέους να ασκούνται τακτικά,


την εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων στην αθλητική
δεοντολογία.

Άρθρο 6: Ανάπτυξη της συμμετοχής
1. Η πρακτική του αθλητισμού, είτε γίνεται για σκοπούς αναψυχής, για προαγωγή της
υγείας ή βελτίωση της επίδοσης, θα προάγεται για όλον τον πληθυσμό μέσω της
παροχής κατάλληλων εγκαταστάσεων, προγραμμάτων όλων των ειδών, ειδικευμένων
καθηγητών, ηγετών και animateurs.
2. Η ενθάρρυνση της παροχής ευκαιριών για συμμετοχή στον αθλητισμό στους
χώρους εργασίας θα θεωρείται αναπόσπαστο μέρος μιας ισορροπημένης αθλητικής
πολιτικής.
Άρθρο 7: Βελτίωση της επίδοσης
Η πρακτική του αθλητισμού σε υψηλά επίπεδα θα υποστηρίζεται και θα ενθαρρύνεται
με κατάλληλους και ειδικούς τρόπους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους αθλητικούς
οργανισμούς. Η υποστήριξη θα καλύπτει τομείς όπως ο προσδιορισμός των ταλέντων
και η παροχή συμβουλών προς αυτά, η δημιουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων, η
ανάπτυξη της φροντίδας (προς τους αθλητές) και η υποστήριξή τους από την
αθλητιατρική και την αθλητική επιστήμη, η ενθάρρυνση της επιστημονικής
προπόνησης, η επιμόρφωση των προπονητών, οι διοικητικές λειτουργίες, και η
παροχή βοήθειας στους συλλόγους ώστε να προσφέρουν κατάλληλες δομές και
αγωνιστικές διεξόδους.
Άρθρο 8: Υποστήριξη του αθλητισμού υψηλού επιπέδου και του επαγγελματικού
αθλητισμού
1. Οι μέθοδοι παροχής κατάλληλης, άμεσης ή έμμεσης, υποστήριξης για αθλητές και
αθλήτριες που παρουσιάζουν εξαιρετικές αθλητικές ικανότητες θα δημιουργούνται σε

συνεργασία με αθλητικούς οργανισμούς, έτσι ώστε να τους παρέχονται ευκαιρίες να
αναπτύξουν πλήρως τις αθλητικές και ανθρώπινες δυνατότητές τους, με πλήρη
σεβασμό στην προσωπικότητά τους και στη φυσική και ηθική τους ακεραιότητα.
Αυτή η υποστήριξη θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ταλέντων, την
ισορροπημένη μόρφωση (των αθλητών) κατά τη διάρκεια της αθλητικής τους
ενασχόλησης και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία μέσα από την
ανάπτυξη επαγγελματικών προοπτικών τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την
αθλητική διάκριση.
2. Η οργάνωση και διαχείριση των επαγγελματικών αθλημάτων θα προάγεται από
αρμόδιους φορείς. Στους επαγγελματίες αθλητές θα πρέπει να δίδεται η ανάλογη
κοινωνική θέση και προστασία καθώς και η ηθική προφύλαξη από όλες τις μορφές
εκμετάλλευσης.
Άρθρο 9: Ανθρώπινο δυναμικό
1. Θα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθημάτων από αρμόδιους φορείς
που θα καλύπτουν όλο το φάσμα του αθλητισμού και τα οποία θα οδηγούν σε
διπλώματα αναγνώρισης των προσόντων (που αποκτήθηκαν). Αυτά τα μαθήματα θα
είναι ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων στα διάφορα είδη και επίπεδα του
αθλητισμού και της αναψυχής και σχεδιασμένα για όσους εργάζονται εθελοντικά και
επαγγελματικά

(ηγέτες,

προπονητές,

διοικητικούς,

γιατρούς,

αρχιτέκτονες,

μηχανικούς κλπ.).
2. Όσοι ασχολούνται με την ηγεσία ή την επίβλεψη αθλητικών δραστηριοτήτων θα
πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα και να ενδιαφέρονται για την προστασία,
την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι.
Άρθρο 10: Αθλητισμός και συντηρητική ανάπτυξη
Για να εξασφαλιστεί και να βελτιωθεί η φυσική, κοινωνική και πνευματική υγεία των
ανθρώπων από τη μία γενιά στην επόμενη απαιτείται η προσαρμογή των αθλητικών
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συντελούνται σε αστικές
περιοχές, στην εξοχή και στους υγροτόπους, στις περιορισμένες πλουτοπαραγωγικές
πηγές του πλανήτη και η διεξαγωγή τους σύμφωνα με τις αρχές της συντηρητικής
ανάπτυξης και ισορροπημένης διαχείρισης του περιβάλλοντος. Αυτές περιλαμβάνουν:



τη συνεκτίμηση των αξιών της φύσης και του περιβάλλοντος στο σχεδιασμό
και στην κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, την υποστήριξη των
αθλητικών οργανισμών στις προσπάθειές τους για την προστασία της φύσης
και του περιβάλλοντος,



την αύξηση της γνώσης και της ενημέρωσης των ανθρώπων για τις σχέσεις
μεταξύ αθλητισμού, συντηρητικής ανάπτυξης και κατανόησής τους για τη
φύση.

Άρθρο 11: Πληροφορίες και έρευνα
Θα πρέπει να αναπτυχθούν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο κατάλληλες δομές
και μέσα για τη συλλογή και διάδοση πληροφοριών σχετικών με τον αθλητισμό. Θα
πρέπει να προαχθεί η επιστημονική έρευνα σε όλα τα θέματα του αθλητισμού. Θα
πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις για τη διάδοση και ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών και
των αποτελεσμάτων τέτοιων ερευνών στο πλέον κατάλληλο επίπεδο, τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό, ή διεθνές.
Άρθρο 12: Χρηματοδότηση
Για την εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων αυτού του Χάρτη πρέπει να
παρέχονται οικονομικοί πόροι σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και
κατάλληλη υποστήριξη. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η από κοινού δημόσια και
ιδιωτική οικονομική υποστήριξη του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης και της
δημιουργίας οικονομικών πόρων από τον ίδιο τον αθλητικό τομέα για την περαιτέρω
ανάπτυξή του.
Άρθρο 13: Εσωτερική και διεθνής συνεργασία
1. Για την επίτευξη των σκοπών αυτού του Χάρτη θα πρέπει να αναπτυχθούν, αν δεν
υπάρχουν ήδη σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κατάλληλες δομές για
το σωστό συντονισμό της ανάπτυξης και προαγωγής του αθλητισμού, τόσο μεταξύ
των διάφορων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων που ενδιαφέρονται για τον
αθλητισμό, όσο και μεταξύ του δημόσιου και εθελοντικού τομέα. Ένας τέτοιος
συντονισμός θα λάβει υπόψη του και άλλους τομείς της πολιτικής και του

σχεδιασμού όπως την εκπαίδευση, την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τον
πολεοδομικό σχεδιασμό, το περιβάλλον, τις τέχνες και άλλες υπηρεσίες αναψυχής και
θα διασφαλιστεί ότι ο αθλητισμό είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικοπολιτιστικής ανάπτυξης.
2. Για την επίτευξη των σκοπών αυτού του Χάρτη είναι επίσης απαραίτητη η
συνεργασία σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
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