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Σύστηµα Αξιολόγησης Αθλητικών 
Οµοσπονδιών Κύπρου

Συμβάση υπηρεσιών, με κλειστή διαδικασία και αναθέτουσα Αρχή τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), εξασφάλισαν το Πανεπιστήμιο UCLan Κύπρου 
και ο εμπειρογνώμονας σε θέματα διοίκησης και διακυβέρνησης αθλητικών 
οργανισμών Δρ Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής και 
Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τη δημιουργία ενός πολυκριτηριακού 
συστήματος αξιολόγησης, το οποίο, με απολύτως μετρήσιμα στοιχεία, 
αποτυπώνει δεδομένα για τις πλήρεις δραστηριότητες των αθλητικών 
ομοσπονδιών της Κύπρου. Οι επιδόσεις των ομοσπονδιών –με βάση δείκτες 
αναφορικά με το μέγεθος, τη δραστηριότητα, τις διακρίσεις και το επίπεδο 

χρηστής διακυβέρνησης– καθορίζονται από κάποιες τιμές αναφοράς που εξάγονται από το ίδιο το δείγμα των 
συγκρινόμενων ομοσπονδιών. Στην τελική του μορφή το σύστημα αυτό θα αποτελέσει την πυξίδα της ετήσιας τακτικής 
επιχορήγησής τους, ενώ ταυτόχρονα θα σηματοδοτεί εξειδικευμένα ανά ομοσπονδία εξωστρεφή κίνητρα ανάπτυξης. 
Όμως ο απώτερος σκοπός του είναι οι ομοσπονδίες –σε συνεργασία με τον ΚΟΑ μέσω της αλληλεπιδραστικής 
διεργασίας– να επιταχύνουν τη διαδικασία βελτίωσης των αθλητικών υπηρεσιών τους προς την κοινωνία. Προβλέπεται 
ότι η μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια, επειδή διέπεται από διαφάνεια και αντικειμενικότητα, θα αποφέρει θετικά 
οφέλη στο ευρύτερο αθλητικό οικοσύστημα της χώρας.

Μετά το πέρας της πρώτης διαβούλευσης με τις κυπριακές αθλητικές ομοσπονδίες, ο Δρ Αναγνωστόπουλος προέβη 
στην ακόλουθη δήλωση: 

«Κατ’ αρχάς να υπογραμμίσω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα –αλλά και μεγάλη ευθύνη– η ανάθεση αυτού του τόσο 
σημαντικού έργου για τον αθλητισμό της Κύπρου. Παρουσιάσαμε σήμερα (23/02/2022) τους τρόπους με τους οποίους 
16 χώρες χρηματοδοτούν τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες τους, έτσι ώστε να τεθεί σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο 
η εν εξελίξει πολυκριτηριακή φόρμουλα αξιολόγησης. Το πρόγραμμα “ΧΙΛΩΝ” της Ελλάδας, ωστόσο, αποτελεί την 
πυξίδα γι’ αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και στην Κύπρο, μιας και πρόκειται για το πιο άρτια σχεδιασμένο 
σύστημα για τέτοιου είδους πολύπλοκες και σύνθετες εργασίες. Ο σκοπός του έργου για τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αθλητισμού, στο σύνολό του, είναι αφενός να ενσωματώσει τη διεθνή εμπειρία και τις καλές πρακτικές, και αφετέρου 
να αντιμετωπίσει με ρεαλισμό και ωριμότητα τα δεδομένα της κυπριακής πραγματικότητας. Ως εκ τούτων, η 
προσέγγιση για την υλοποίηση του εν λόγω έργου στηρίζεται στο τρίπτυχο: έμπνευση (από διεθνείς καλές πρακτικές), 
προσαρμοστικότητα (τα δεδομένα του κυπριακού αθλητισμού) και ευελιξία (όντας ένα δυναμικό –αλλά πάντοτε 
αντικειμενικό– σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις συνεχείς αλλαγές στο ευρύτερο αθλητικό 
οικοσύστημα). Ενώ αφουγκραζόμαστε τις εύλογες ανησυχίες και προβληματισμούς των εκπροσώπων των 
ομοσπονδιών όπως εκφράστηκαν σήμερα, είναι ταυτόχρονα περισσότερο από εμφανής και η δική τους επιθυμία, 
σύμφωνα με την οποία η ετήσια επιχορήγηση να είναι πλέον απόρροια σφαιρικής αξιολόγησης, τόσο αγωνιστικής όσο 
και διοικητικής». 


