
 

 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ/Ο Υφυπουργού 

Αθλητισμού) 

 

Θέμα: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Κάτω τα χέρια από το 

δικαίωμα στην άθληση 

 

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας εξέδωσε ανακοίνωση για το 

Πρόγραμμα Άθληση για Όλους, ζητώντας να ανακαλέσει την απόφαση για 

διακοπή της οικονομικής συμμετοχής στα προγράμματα από τη ΓΓΑ καθώς το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα «έδινε τη δυνατότητα στους Δήμους να 

προσλαμβάνουν γυμναστές που δεν έχουν και να μπορούν με αυτό τον τρόπο 

να παρέχουν την ευκαιρία στους δημότες να αθλούνται. 

Ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα αθλητισμού κ Λευτέρης Αυγενάκης, με 

επιστολή του στην Γ.Γ.Α., λίγες μέρες πριν την έναρξη των προγραμμάτων και 

εντελώς αιφνιδιαστικά, κατήργησε την χρηματοδότηση του προγράμματος. 

Τα τελευταία 2 χρόνια με την πανδημία να έχει δυσκολέψει σε μεγάλο βαθμό 

την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, η 

άθληση συνιστούσε μία διέξοδο εκτόνωσης και αποσυμπίεσης. Εκατοντάδες 

πολίτες ανάμεσά τους  άνεργοι, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι έκαναν χρήση της 

δυνατότητας αυτής μέσω των προγραμμάτων Π.Α.γ.Ο με ελάχιστο ή μηδενικό 

κόστος. 

Η κυνική απόφαση της κατάργησης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων 

Π.Α.γ.Ο αφενός δείχνει παντελή έλλειψη ενσυναίσθησης από πλευράς 

κυβέρνησης και υπουργείου αφετέρου οδηγεί στην ανεργία τους πτυχιούχους 

φυσικής αγωγής. 

Ως Δημοτική Αρχή, ξεκαθαρίζουμε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτό και για το λόγο αυτό καλούμε έστω και τώρα την κυβέρνηση και το 
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αρμόδιο Υφυπουργείο να αποσύρουν την απόφαση αυτή και να 

προχωρήσουν σε ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση των προγραμμάτων». 

Ειδικότερα, η επιστολή ανέφερε, μεταξύ άλλων, «Στο πλαίσιο του 

ανασχεδιασμού και της αναδιαμόρφωσης των Προγραμμάτων Άθλησης για 

Όλους (Π.Α.γ.Ο.), η Γ.Γ.Α. δε θα συμμετάσχει οικονομικά στα ανωτέρω 

προγράμματα για την περίοδο 2021-2022. Για το λόγο αυτό και προκειμένου 

τα Π.Α.γ.Ο. να καταστούν αποδοτικότερα και να ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές ανάγκες των Δήμων, αλλά και των αθλούμενων, παρακαλούμε 

όπως μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις για στοχευμένες δράσεις, 

όπως για παράδειγμα σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Δεδομένων 

μάλιστα και των συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού, εξαιτίας της οποίας 

έχουν απαγορευτεί όλες οι ομαδικές δραστηριότητες από την αρχή του έτους 

και δεν ήρθησαν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί μέχρι πριν από λίγες 

ημέρες, είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για διαμόρφωση του πλαισίου 

λειτουργίας των Π.Α.γ.Ο. μέσα από στοχευμένες δράσεις. Κατόπιν των 

ανωτέρω, καλείσθε όπως μας καταθέσετε το συντομότερο δυνατό τις 

προτάσεις σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί όσο το δυνατό ταχύτερα ο 

σχεδιασμός της νέας περιόδου». 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άθλησης με 

ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει απαράδεκτη την κατάργηση του προγράμματος 

«Με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν θα 

συμμετάσχει οικονομικά για την περίοδο 2021-2022 στο Πρόγραμμα Άθλησης 

για Όλους, το οποίο υλοποιούν οι Δήμοι της χώρας. Το πρόγραμμα αυτό 

λειτουργεί αδιάλειπτα εδώ και σαράντα χρόνια και παρόλο που 

υποχρηματοδοτούνταν διατηρήθηκε ζωντανό ακόμη και στα χειρότερα χρόνια 

των μνημονίων. Συνήθως, επωφελούνται κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς 

ομάδες. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν επίσης επαγγελματική διέξοδο 

σε χιλιάδες άνεργους ή υποαπασχολούμενους γυμναστές.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η ολική αποχώρηση της ΓΓΑ 

από το πρόγραμμα "Άθληση για Όλους" για την περίοδο 2021-2022 έρχεται 

σε μια στιγμή που η οικονομική κατάσταση της πλειοψηφίας του ελληνικού 



λαού είναι τραγική, ύστερα από δέκα χρόνια κρίσης και δύο χρόνια 

πανδημίας, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Για ποιο λόγο αποφασίστηκε ξαφνικά για φέτος η κατάργηση του 

Προγράμματος Αθλητισμός για Όλους, μετά από ένα δύσκολο χειμώνα 

lockdown όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων και τη στιγμή που ήδη 

λειτουργούν τα γυμναστήρια και οι χώροι άθλησης; 

2. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιήθηκε ο χρόνος του περσινού lockdown για 

την επαναξιολόγηση του προγράμματος ώστε φέτος, που σύμφωνα με 

την Κυβέρνηση δεν προβλέπεται νέο lockdown, οι πολίτες να μπορούν 

να απολαύσουν το πρόγραμμα το οποίο και καθορίστηκε μόλις τον 

Φεβρουάριο του 2020; 

3. Τι προβλέπεται για τους γυμναστές οι οποίοι θα απασχολούνταν στο εν 

λόγω πρόγραμμα φέτος, με δεδομένο πως ο συγκεκριμένος κλάδος 

έχει ήδη πληγεί από την πανδημία; 

4. Ποια είναι η πρόβλεψη για τα ήδη δεσμευμένα κονδύλια του ετήσιου 

προϋπολογισμού των δήμων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

(κονδύλια που κάλυπταν το 40% του προγράμματος);  

5. Υπάρχει πρόβλεψη οικονομικής ενίσχυσης των δήμων, ώστε, αν το 

επιθυμούν, να μπορούν οι δήμοι να προχωρήσουν σε προσλήψεις 

γυμναστών από τα ήδη δεσμευμένα κονδύλια; 

6. Προτίθενται να στηρίξουν έμπρακτα το Δήμο Κερατσινίου-

Δραπετσώνας, αλλά και όλους τους Δήμους της χώρας για τη συνέχιση  

του Προγράμματος Άθληση για Όλους και αν ναι, με ποιον τρόπο, πχ 

με διαδικτυακά μαθήματα; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




