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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ- ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 
 

ΠΡΟΣ : κ. Βασίλη Ζορμπά, Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής 

ΚΟΙΝ.: 1.  κ.κ. Δημοτικούς συμβούλους Δήμου Αγίας Παρασκευής  

             2. κ. Σπύρο Παπασπύρο, πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΠ 

             3. τα μέλη του ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ  

ΘΕΜΑ : Α. Επιτακτική αναγκαιότητα το προπονητήριο 

               Β. Παραχώρηση επί πλέον προπονητικών ωρών σε γήπεδα σχολικών κτηρίων 

   Α. ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 

Κ. Δήμαρχε, 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου , καλύπτεται μόνο το 15% των 

αναγκών  και των απαιτήσεων της πόλης μας στον τομέα του Αθλητισμού, τόσο των άμεσων 

όσο και των μακροπρόθεσμων.  

Και όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες ήδη ξεκινήσατε μία προσπάθεια για το Αθλητικό 

Κέντρο στο ΟΤ 451, την οποία έχουμε υποστηρίξει. 

Όμως όσον αφορά τις άμεσες ανάγκες, η έλλειψη προπονητήριου για την ανάπτυξη των 

μαζικών δημοφιλών αθλημάτων του μπάσκετ και του βόλεϊ είναι περισσότερο από 

φανερή. 

Και πρώτα-πρώτα δεν θα υπήρχε η ανάγκη να σας υποβάλλουμε το (Β) αίτημα της 

παρούσας επιστολής , δηλαδή την παραχώρηση επί πλέον προπονητικών ωρών σε γήπεδα 

σχολικών κτηρίων - τα οποία ως ανοιχτά και χωρίς ιδιαίτερες αθλητικές προδιαγραφές 

καθίστανται απαραίτητα  μόνο  λόγω έκτακτων συνθηκών. 

Πέραν όμως της κάλυψης των αναγκών  της νεολαίας της πόλης μας, που αθλείται στα 

ερασιτεχνικά σωματεία του μπάσκετ και του βόλεϊ, το προπονητήριο επί πλέον θα μπορεί 

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ΠΑΟΔΑΠ για ποικίλα αθλητικά προγράμματα σε κλειστό 

χώρο (σχολεία, δημότες, ρυθμιστική γυμναστική, θεραπευτικός αθλητισμός, παλαίμαχοι 

κλπ.), ανάγκες που, όπως είναι γνωστό, υπάρχουν εισηγήσεις να «καλυφθούν» μειώνοντας 

τις ώρες των αθλητικών συλλόγων. Δηλαδή στην ουσία θα στρέψουν τον Αθλητικό 

Οργανισμό ενάντια στην … αθλούμενη νεολαία! 

κ. Δήμαρχε, 

Με την ανέγερση του προπονητήριου, ενός έργου μικρού σε μέγεθος και κόστος, που 

ουδένα θα ενοχλήσει γιατί δεν θα διεξάγονται αγώνες και βρίσκεται μέσα σε 

θεσμοθετημένο αθλητικό χώρο (αθλητικό πάρκο Στ. Κώτσης): 

 θα επιλύσετε σοβαρά προβλήματα του αθλητισμού 

  θα υλοποιήσετε το αθλητικό όνειρο της νεολαίας και  

 θα γίνετε ο  Δήμαρχος που θα προσθέσει το πρώτο έργο αθλητικής υποδομής της 

πόλης μας, τον 21ο αιώνα. Διότι από τον περασμένο αιώνα , κυριολεκτικά, έχει να 

γίνει σοβαρό αθλητικό έργο στην Αγία Παρασκευή. 

Σας Καλούμε λοιπόν  να εντείνετε  τις προσπάθειές σας για την ανέγερση προπονητήριου 

στο «Στ. Κώτσης»,  προβλέποντας τον αντίστοιχο κωδικό στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 

Δήμου για το έτος 2021. 
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Β.. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

 

κ.  Δήμαρχε, 

Με  επιστολή μας υποβάλλαμε προς τον ΠΑΟΔΑΠ  αίτημα για την παραχώρηση  για την 

επόμενη αγωνιστική περίοδο του  ίδιου, με τον αντίστοιχο περυσινό, αριθμού ημερών και 

ωρών χρήσης του γηπέδου Κοντοπεύκου για τα αγωνιστικά τμήματα και τις Ακαδημίες μας , 

εν γνώσει μας ότι είναι ανεπαρκής και ότι οι αθλήτριες του ΓΣΑΠ αδικούνται από την μέχρι 

σήμερα κατανομή των ωρών χρήσης του γηπέδου Κοντοπεύκου, θα ήταν δε απολύτως 

λογικό να ζητήσουμε την αύξησή τους, δεδομένου ότι ήδη η εφαρμογή του υγειονομικού 

πρωτοκόλλου λόγω πανδημίας έχει δυσκολέψει την προσφορά αθλητικών υπηρεσιών στα 

παιδιά της πόλης ακόμα πιο πολύ. 

Παρόλα αυτά, οι αθλητικές  επιτυχίες των τμημάτων μας συνεχίζονται και κάνουν  το όνομα 

της Αγίας Παρασκευής ακόμα πιο γνωστό σε όλη την φίλαθλη Ελλάδα. Η ομάδα μας των 

γυναικών στην Α2 Εθνική Κατηγορία, οι νεάνιδές μας πρωταθλήτριες και οι κορασίδες μας 

δευτεραθλήτριες  την περίοδο 2019-20. Να μην ξεχνάμε δε και το κύπελλο ΕΣΚΑ που 

κατέκτησαν την περίοδο 2018-19 οι παγκορασίδες μας. 

Αναγκαζόμαστε  λοιπόν να μην ζητήσουμε περισσότερες ώρες στο Κοντόπευκο - παρόλο 

που θα ήταν δίκαιο -  γιατί γνωρίζουμε ότι για να συμβεί κάτι τέτοιο ,  θα πρέπει να 

μειωθούν αντίστοιχα οι  ώρες της ΚΑΠ, πράγμα που θα ήταν άδικο , για τους ίδιους λόγους 

που θα είναι άδικο να μειωθούν οι δικές μας και να παραχωρηθούν στην ΚΑΠ.  

Παρακαλούμε λοιπόν για την παραχώρηση ΕΠΊ ΠΛΈΟΝ ωρών χρήσης σε κατάλληλους 

αθλητικούς χώρους σχολικών κτηρίων που ευρίσκονται στην ίδια περιοχή με το κλειστό 

γήπεδο Κοντοπεύκου, ως μία ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΦΕΤΟΣ, μέχρις ότου δοθεί η οριστική 

λύση με την ανέγερση του ,πολλάκις υπεσχημένου, κλειστού προπονητήριου στο πάρκο 

Στ. Κώτσης. 

Οι  ελάχιστες ανά εβδομάδα αναγκαίες πρόσθετες προπονητικές ώρες  ανέρχονται σε 11, 
κατανεμημένες προφανώς σε περισσότερα του ενός γήπεδα σχολείων, τα οποία θα 
μπορούσαν να ήταν α) του 7ο Δημοτικού β) του 4ου Δημοτικού γ) του 4ου Γυμνασίου  
δ)του 3ου Λυκείου ή και του 3ου Γυμνασίου. 
Να σημειωθεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αθλητριών μας φοιτά στα ανωτέρω σχολεία, 

όπως μπορεί να διαπιστωθεί από την σχετική κατάσταση που έχουμε υποβάλλει στον 

ΠΑΟΔΑΠ. 

Υποσημείωση: Ελπίζουμε η τυχόν ικανοποίηση του σημερινού αιτήματός μας  να μην γίνει 

αφορμή για να  εγκαταλειφθεί το προπονητήριο, σε εφαρμογή του γνωστού ρητού «ουδέν 

μονιμότερο του προσωρινού».  

           

Με εκτίμηση 

 

 


