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• Σεβασμός

•Φιλία

• Αριστεία

Κυπριακή Ολυμπιακή
Επιτροπή
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Όραμα μας

«Να συμβάλουμε στη 
δημιουργία μίας καλύτερης 
κοινωνίας στην Κύπρο μέσω του 
αθλητισμού»
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44 Χρόνια Ζωής



Πρώτιστο μέλημα μας οι αθλητές και οι νέοι
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• Η ανάπτυξη, προώθηση και προστασία του 
Ολυμπιακού Κινήματος στην Κύπρο. 

• Η διάδοση των Ολυμπιακών Αρχών και αξιών και 
ειδικότερα στους τομείς του αθλητισμού και της 
εκπαίδευσης.

• Η ενθάρρυνση, ανάπτυξη του αθλητισμού 
Υψηλών επιδόσεων και η απρόσκοπτη 
συμμετοχή μας στις Διεθνείς διοργανώσεις.

• Η διασφάλιση της εφαρμογής του Ολυμπιακού 
Χάρτη στην Κύπρο.

Στρατηγικές 
Επιδιώξεις της ΚΟΕ



Σύντομη Περιγραφή:  Άσκηση των 
δικαιωμάτων και ανάληψη των 
ευθυνών που προκύπτουν από την 
αυτονομία του Ολυμπιακού 
Κινήματος, όπως η θέσπιση και η 
εποπτεία κανόνων του αθλητισμού 
και η άσκηση του δικαιώματος 
εκλογών χωρίς εξωτερικές επιρροές.

Στόχος 1: 

Προάσπιση της 
αυτονομίας του Ολυμπιακού 
Κινήματος
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Σύντομη Περιγραφή:  Υποστηρίζει, 
ενθαρρύνει και προωθεί 
εκπαιδευτικά προγράμματα και 
δραστηριότητες, καθώς και θεσμούς 
αφιερωμένους στην Ολυμπιακή 
Παιδεία, με σκοπό τη διάδοση και 
εμπέδωση των αρχών και αξιών του 
Ολυμπισμού στην κοινωνία.

Στόχος 2:

Προώθηση των 
θεμελιωδών αρχών και αξιών 
του Ολυμπισμού
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Σύντομη Περιγραφή:  Προωθεί την καλή 
διακυβέρνηση στον αθλητισμό, όπως 
προσδιορίζεται μέσα από τις αρχές της 
«Λευκής Βίβλου» της Ε.Ε., του 
Ολυμπιακού Χάρτη και του καταστατικού 
της ΚΟΕ. Προβάλλει την ηθική και την 
ευγενή άμιλλα στον αθλητισμό, μέσα 
από το σεβασμό, τη φιλία και την 
αριστεία, πέρα από οποιεσδήποτε 
διακρίσεις.

Στόχος 3:

Θέσπιση κώδικα 
δεοντολογίας και προώθηση 
καλής διακυβέρνησης στον 
αθλητισμό
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Σύντομη Περιγραφή: Προωθεί την 
ασφάλεια, υγεία και κατάλληλη 
ιατρική περίθαλψη των αθλητών, 
όπως αυτή καθορίζεται από τις 
πρόνοιες της οδηγίας-πλαίσιο για την 
ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία 
της Ε.Ε. και της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας.

Στόχος 4:

Προώθηση μέτρων 
ασφάλειας
και υγείας των αθλητών
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Σύντομη Περιγραφή: Ηγείται του 
αγώνα εξάλειψης του ντόπινγκ, μέσω 
της υιοθέτησης και εφαρμογής του 
Παγκόσμιου Κώδικα κατά του 
ντόπινγκ (Anti-Doping).

Στόχος 5:

Καταπολέμηση του Ντόπινγκ
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Σύντομη Περιγραφή:  Ενθαρρύνει και 
συμβάλλει στις προσπάθειες για 
ομαλή ένταξη των αθλητών στην 
κοινωνία και τους παρέχει τα 
κατάλληλα εφόδια με σκοπό την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση 
αφότου σταματήσουν τον 
πρωταθλητισμό (π.χ. προώθηση 
διπλής καριέρας για τους αθλητές).

Στόχος 6:

Συμβολή στο κοινωνικό 
και επαγγελματικό μέλλον 
των αθλητών
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Σύντομη Περιγραφή:  Συνεργασία με 
οικείες ομοσπονδίες για την 
προετοιμασία των αθλητών και την 
οργάνωση της κυπριακής αποστολής, 
καθώς και την αξιοποίηση των νέων 
ταλέντων.

Στόχος 7:

Συμμετοχή σε αγώνες που 
διεξάγονται υπό την αιγίδα της ΔΟΕ
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Σύντομη περιγραφή:  Προωθεί την 
Αθλητική Επιστήμη με σχετικά 
ερευνητικά προγράμματα και 
συνεργασίες με αρμόδιους φορείς 
(π.χ πανεπιστήμια).

Στόχος 8:

Προώθηση της Αθλητικής 
Επιστήμης
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Σύντομη Περιγραφή:  Προωθεί την 
αποκατάσταση των κοινωνικών 
ανισοτήτων με την ανάληψη 
πρωτοβουλιών ενάντια σε 
οποιαδήποτε μορφή διάκρισης και 
βίας.

Στόχος 9:

Προώθηση αποκατάστασης 
κοινωνικών ανισοτήτων
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Ένα μεγάλο ευχαριστώ!
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«Όλα τα πράγματα είναι δύσκολα, 

προτού γίνουν εύκολα»

Thomas Fuller (1608 – 1661)
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«Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος γι’ αυτόν 

που δεν ξέρει που πηγαίνει»

Μισέλ ντε Μονταίν (1533 – 1592)
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Σας  Ευχαριστώ.

Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη

Γενική Διευθύντρια ΚΟΕ


