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Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, μετά από πρόσκληση της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υφυπουργού
Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  Σταύρου  Κοντονή,  με  τον  αντιπεριφερειάρχη  Σπύρο
Τζόκα  και  τους  Δημάρχους των  επτά  δήμων  της  Δυτικής  Αθήνας.  Κύριο  θέμα
συζήτησης  ήταν  οι  αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  η  λειτουργία  των αθλητικών
σωματείων. 

Από τον Δήμο μας παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Σίμος Βαγγέλης, ο εντεταλμένος
Δημοτικός  Σύμβουλος  σε  θέματα  Αθλητισμού  Καζαδέης  Λευτέρης  και  ο
Αναπληρωτής Προϊστάμενος τμήματος Αθλητισμού Αμαριανάκης Σωτήρης. 

Στην  εισήγησή  του  ο  Υφυπουργός  ενημέρωσε  τους  παριστάμενους  για  τις
συνεχείς προσπάθειες  που  γίνονται από  μέρους  της  Γενικής  Γραμματείας
Αθλητισμού  για  βελτίωση  των  αθλητικών  υποδομών/εγκαταστάσεων  και  για
στήριξη των αθλητικών σωματείων. 

Από πλευράς του δήμου Πετρούπολης, ο Δήμαρχος τόνισε  στην ομιλία του  ότι
πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα τα εξής καίρια θέματα:

1. Η ολοκλήρωση του ημιτελούς έργου για την κατασκευή του Εθνικού Σταδίου,
στο  Ποικίλο  Όρος,  στην  περιοχή  της  Αγίας  Τριάδας.  Το  συγκεκριμένο  έργο  έχει
παγώσει  εδώ και  μια  δεκαετία,  αλλά  η  σημασία  διεκπεραίωσής  του  παραμένει
ζωτική για τον αθλητικό τομέα στον δήμο μας, καθώς θα προσφέρει δυνατότητες
άθλησης για τα μέλη των Αθλητικών Σωματείων του Ποδοσφαίρου, αλλά και του
κλασσικού  αθλητισμού.  Επιπλέον,  θα  επιτρέψει  τη  δημιουργία  των  αντίστοιχων
υποδομών για το άθλημα στίβου.

2. Η ανάγκη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ούτως ώστε να γίνει  επαρκής
στελέχωση  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων,  τόσο  από  πλευράς  εκπαιδευτικών
(γυμναστές),  όσο  και  εργαζομένων  ως  βοηθητικό  προσωπικό  (καθαρίστριες
/φύλακες).

3. Η χρηματοδότηση των αθλητικών Σωματείων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να
καλύπτουν τις ανάγκες τους. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι στις πολύ δύσκολες εποχές
που  διανύουμε  τα  Σωματεία  έχουν  τεράστιες  οικονομικές  δυσκολίες  και  τίθεται
πλέον θέμα επιβίωσής τους.    

3.  Επίσης, η  χρηματοδότηση σε αθλητές που σημειώνουν διεθνείς αγωνιστικές
διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα. Η χορήγηση οικονομικών παροχών και
διευκολύνσεων θα επιτρέψει στους αθλητές να καλύπτουν απαραίτητα έξοδα  για
τις  μετακινήσεις  τους  για  αγώνες  στο  εξωτερικό,  τα  οποία  την  παρούσα  στιγμή
καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι.

Στο τέλος της συνάντησης ο Υφυπουργός επιβεβαίωσε τους παριστάμενους ότι η
συζήτηση  θα  συνεχιστεί  με  επίσκεψή  του  σε  κάθε  δήμο  και  με  προσωπικές
συναντήσεις με τους Δημάρχους και τα αθλητικά σωματεία των επτά δήμων  του
Δυτικού Τομέα Αθηνών. 


