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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την ετήσια Τακτική Επιχορήγηση των
Ομοσπονδιών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της αθλητικής ηγεσίας του τόπου.
Στόχος είναι να καθορίζεται πλέον από βασικές αρχές, όπως η αξιοπιστία, η
αξιοκρατία και η απόλυτη διαφάνεια, στη βάση αντικειμενικών δεδομένων. Στο πλαίσιο
αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνεργασία με
τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, θα αποστείλει εντός των προσεχών
ημερών, στις 27 Ομοσπονδίες Ολυμπιακών αθλημάτων, στις 17 Ομοσπονδίες μη
Ολυμπιακών Αθλημάτων και στις τέσσερις (4) Ομοσπονδίες ΑμεΑ, το «Σύστημα
Αξιολόγησης Χίλων».
Το πρωτοποριακό και καινοτόμο σχέδιο «Σύστημα Αξιολόγησης», με απολύτως μετρήσιμα
στοιχεία, αποτυπώνει δεδομένα για τις πλήρεις δραστηριότητες των Ομοσπονδιών. Υλοποιεί τις
γενικές αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καλύτερη διακυβέρνηση στον αθλητισμό.
Ενισχύει στην πράξη τις αξίες του σύγχρονου αθλητικού πολιτισμού, δηλαδή το ήθος, τη
συμμετοχικότητα, αλλά και τη χρηστή διακυβέρνηση, μέσα από τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
Το «Σύστημα Αξιολόγησης Χίλων» αποτελείται από 4 βασικές κατηγορίες κριτηρίων
διαφορετικής βαρύτητας: Μέγεθος, Δραστηριότητα, Διακρίσεις και Διακυβέρνηση. Σε πρώτη φάση
θα ζητείται από τις Ομοσπονδίες να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ψηφιακά
δεδομένα, ώστε να εκτιμηθούν κατ’ αρχήν, με αντικειμενικό τρόπο, το μέγεθος, η δραστηριότητα,
οι διακρίσεις και η μορφή διακυβέρνησης της κάθε μίας.
Θα ακολουθήσει διαβούλευση με τις Ομοσπονδίες για την οριστικοποίηση του συστήματος
αξιολόγησης. Στην τελική του μορφή θα αποτελέσει την πυξίδα της ετήσιας τακτικής επιχορήγησής
τους. Ταυτόχρονα θα δημιουργεί εξειδικευμένα ανά Ομοσπονδία, εξωστρεφή κίνητρα ανάπτυξης,
πέρα από τις κρατικοκεντρικές πρακτικές του παρελθόντος.
Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη. Εισάγουμε σύστημα αξιολόγησης με διαφάνεια και
αντικειμενικότητα. Επιβραβεύουμε με ουσιαστικά κίνητρα τις δραστήριες και συνεπείς
Ομοσπονδίες. Δημιουργούμε προϋποθέσεις για επενδύσεις και ανάπτυξη του αθλητισμού, για
κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.
*Χίλων o Λακεδαιμόνιος (600π.Χ– 520π.Χ.): Σπαρτιάτης μεταρρυθμιστής πολιτικός,
νομοθέτης, φιλόσοφος και ελεγειακός ποιητής. Αναφέρεται ως ένας από τους Επτά Σοφούς της
Αρχαίας Ελλάδας. Πέθανε από τη μεγάλη του συγκίνηση, αγκαλιάζοντας τον Ολυμπιονίκη γιό του.
"Πατέρας" του «μηδέν άγαν».

