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1. Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Διονύσου
Αθλητικοί
Χώροι

Αρ.

Δημοτικές Ενότητες
Αγ. Στέφανος

Άνοιξη

Διόνυσος

Δροσιά

Κρυονέρι

Ροδόπολη

Σταμάτα

Παρ/σεις

1**

1

1*

1

*(ανενεργό)
** (στίβος)

Γήπεδα
Ποδοσφαίρου

7

1

1

1**

Κλειστά
Γυμναστήρια

4

1

1

1

Ανοιχτά Γήπεδα
Μπάσκετ

10

5

1

Ανοιχτά Γήπεδα
Βόλεϊ

1

Γήπεδα Τένις

7

1

Γήπεδα 5Χ5

3

1*

Λοιποί Αθλητικοί
Χώροι

2

1
2

1

1
1

1*

2

2

1

1

1

1

*(ανενεργό)

1**

* Δημοτικό
Γυμναστήριο
** (υπό κατασκευή)

2. Στοχοθεσία
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Στόχοι
 Σ.1 Ανάπτυξη & προώθηση  Σ.1 Προώθηση της κοινωνικοποίησης. Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της
του μαζικού αθλητισμού στο
Δήμο

υγείας των δημοτών, μέσω της αξιοποίησης των οφελών του αθλητισμού στην
καθημερινότητα τους.



Σ.2 Συντήρηση &





Σ.3 Συνεργασία με τα



αναβάθμιση των αθλητικών
εγκαταστάσεων
ερασιτεχνικά αθλητικά
σωματεία

Σ.2 Προγραμματισμένος

εκσυγχρονισμός και διαρκείς συντήρηση των
αθλητικών υποδομών με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων από το κόστος
λειτουργίας τους, την ασφαλή χρήση τους και την προσβασιμότητας από όλους.

Σ.3 Ενίσχυση του ρόλου τους στην ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού,

οριοθέτηση του πλαισίου συνεργασίας και λειτουργίας αμφοτέρων και την από
κοινού προάσπιση των αρχών του ολυμπισμού, της ευγενούς άμιλλας και της
καταπολέμησης φαινομένων βίας , κοινωνικού αποκλεισμού και ρατσισμού.



Σ.4 Ενίσχυση εξωστρέφειας  Σ.4



Σ.5 Αναβάθμιση του

Ενίσχυση της εικόνας και της αξιοπιστίας του Δήμου. Σύναψη συμφωνιών
με φορείς του αθλητισμού με σκοπό την παροχή τεχνογνωσίας, την ανάληψη
εθνικών αθλητικών διοργανώσεων για την ανάδειξη της περιοχής και την
αξιοποίηση του αθλητικού τουρισμού.

& συνεργασία με φορείς του
αθλητισμού

σχολικού αθλητισμού



Σ.5 Διαρκής επιμόρφωση των μαθητών επί των αξιών του αθλητισμού και του
ολυμπισμού
από
διακεκριμένους
αθλητές.
Οργάνωση
διασχολικών
πρωταθλημάτων με στόχο την προώθηση του «ευ αγωνίζεσθε» και υποστήριξη
των υποψηφίων σπουδαστών των ΤΕΦΦΑ και Στρατιωτικών Σχολών

Σ.1 Ανάπτυξη & προώθηση του μαζικού
αθλητισμού στο Δήμο
Δράση 1



Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ). Σκοπός να εντάξουν οι δημότες τον αθλητισμό στην
καθημερινότητά τους. Έμφαση των δραστηριοτήτων στα παιδιά και στην τρίτη ηλικία.



Συμμετοχή στο πρόγραμμα Be Active σε συνεργασία με την ΓΓΑ με την εκπόνηση ετήσιου
προγράμματος στοχευμμένων δράσεων («Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού», «Εργασιακός
Αθλητισμός», «Άθληση στις Γειτονιές», που αποσκοπεί στην προώθηση της συμμετοχής στον
αθλητισμό και τη σωματική άσκηση.



Συνεργασία με την Επιτροπή της ΓΓΑ «Ζήσε Αθλητικά» για την διοργάνωση δράσεων των
Ολυμπιονικών και των πρωταθλητών για τη διάδοση των αξιών του αθλητισμού και του
Ολυμπισμού στην κοινωνία.



Προγραμματισμένη πρόσβαση των δημοτών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου για την
συμμετοχή τους στα προγράμματα του δήμου , αλλά και την ελεύθερη άθληση



Έκδοση της «Αθλητικής Κάρτας» μέσω της οποίας ο δημότης θα συμμετέχει στα προγράμματα του
δήμου και θα έχει τη δυνατότητα χρήσης αυτών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Δράση 2

Δράση 3

Δράση 4
Δράση 5

Σ.2 Συντήρηση & αναβάθμιση των αθλητικών
εγκαταστάσεων. Δημιουργία νέων
Δράση 1
Δράση 2



Εκσυγχρονισμός του συνόλου των δημοτικών ανοικτών γηπέδων γειτονιάς με την αντικατάσταση των
φθαρμένων οργάνων και επισκευές των αγωνιστικών χώρων για την ασφαλή άθληση των δημοτών.



Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων με τις προδιαγραφές ασφαλείας, προσβασιμότητας για τα
ΑμεΑ και περίφραξής τους, ώστε να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Δράση 1

Δράση 3
Δράση 4
Δράση 5
Δράση 6



Σχέδιο ανάπλασης του άλσους ΣΑΑΚ Μπογιατίου για την αξιοποίησή του, ως χώρος αναψυχής και
περιπάτου.



Κατασκευή αθλητικής εγκατάστασης αθλημάτων άμμου (μπιτς βόλεϊ, μπιτς χάντμπολ) με τις
απαραίτητες προδιαγραφές για την διεξαγωγή επισήμων αγώνων των αντίστοιχων πρωταθλημάτων.



Εκσυγχρονισμός και αντικατάσταση των φθαρμένων οργάνων του δημοτικού γυμναστηρίου.



Κατασκευή νέου κλειστού προπονητηρίου με την διαδικασία της ελαφράς κατασκευής (προκάτ ή
μπαλόνι).

Σ.3 Συνεργασία με τα ερασιτεχνικά αθλητικά
σωματεία


Δημιουργία «Μητρώου Αθλητικών Φορέων». Πλήρη ψηφιακή καταγραφή του συνόλου των
αθλητικών συλλόγων που έχουν έδρα το δήμο και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΓΓΑ,
προκειμένου να κάνουν χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Ψηφιακή αποτύπωση των
πληροφοριακών τους στοιχείων και φιλοξενία στην ιστοσελίδα του δήμου.



Έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου, ο οποίος θα
περιλαμβάνει την διαδικασία και τους όρους παραχώρησης των εγκαταστάσεων στους φορείς.



Δημιουργία Προγράμματος Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες δομές του
δήμου, με σκοπό την υποστήριξη και των αθλητών που υφίστανται οποιουδήποτε είδους κακοποίηση.



Διοργάνωση σεμιναρίων για τα στελέχη του αθλητισμού σε συνεργασία με την επιτροπή της ΓΓΑ
«Ζήσε Αθλητικά» Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την ΕΟΕ με σκοπό όσοι ασχολούνται
διοικητικά με τον αθλητισμό να έχουν κατάλληλη κατάρτιση, γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού,
αθλητικού management κλπ



Επιχορήγηση δράσεων των αθλητικών συλλόγων σύμφωνα με τη νομοθεσία, στο πλαίσιο προβολής
των αθλημάτων που καλλιεργούν. Συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων εθνικού ενδιαφέροντος
και υπερτοπικού χαρακτήρα.

Δράση 1

Δράση 2
Δράση 3

Δράση 4

Δράση 5

Σ.4 Ενίσχυση εξωστρέφειας & συνεργασία με
φορείς του αθλητισμού
Δράση 1

Δράση 2

Δράση 3



Σύναψη συμφωνίας συνεργασίας (MOU) με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) για την
ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα του αθλητισμού και την διάδοση των αξιών του Ολυμπισμού στη
τοπική κοινωνία και τα σχολεία.



Διεκδίκηση εθνικών διοργανώσεων σε συνεργασία με τις αθλητικές Ομοσπονδίες με σκοπό την
προβολή της περιοχής και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς μέσω του αθλητικού τουρισμού.



Αξιοποίηση των προγραμμάτων – δράσεων του ERASMUS+ (2021-2027) στον τομέα του αθλητισμού,
συμμετοχή του δήμου και σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με φορείς όπως η ΓΓΑ, η ΕΟΕ, ο
Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών και η Περιφέρεια Αττικής.

Σ.5 Αναβάθμιση του σχολικού αθλητισμού

Δράση 1

Δράση 2



Ανάδειξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού στα σχολεία. Οργάνωση προγράμματος «Το σχολείο του
Ολυμπισμού» με την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και επισκέψεις Ολυμπιονικών σε σχολεία
όπου θα μιλούν για τις αξίες του ολυμπιακού ιδεώδους.



Οργάνωση διασχολικού πρωταθλήματος με την συμμετοχή των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας του δήμου Διονύσου για την άθληση των παιδιών και την ανάδειξη του «ευ
αγωνίζεσθε».



Συμμετοχή στο πρόγραμμα της ΓΓΑ για παιδιά και εφήβους «Σπάσε τη σιωπή», που υλοποιείται σε
συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, για την προστασία τους από φαινόμενα κακοποίησης στο
χώρο του αθλητισμού.



Οργάνωση προγραμμάτων υποστήριξης των σπουδαστών στα ΤΕΦΑΑ και τις στρατιωτικές σχολές για
τις εξετάσεις στις αθλητικές δοκιμασίες.

Δράση 3

Δράση 4

