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Ανακοίνωση για χρήση αθλητικών υποδομών Δ.Ε Αγιου Κηρύκου
O Δήμος Ικαρίας σας ενημερώνει ότι οι αθλητικές υποδομές (Δημοτικό Στάδιο-

Κλειστό Γυμναστήριο- σχολικού συγκροτήματος) κατασκευαστήκαν για να καλύψουν
αρχικά τις ανάγκες των μαθητών και των αθλητικών συλλόγων της περιοχής, και η
χρήση τους δεν μπορεί να γίνεται ανεξέλκτα από μεμονωμένα άτομα όποτε το
επιθυμούν.
Για να κατασκευαστούν

οι υποδομές αυτές δαπανηθήκαν χρήματα που δεν

περισσεύουν και είναι ευθηνή του δήμου να διατηρηθεί η λειτουργία τους στην
καλύτερη δυνατή κατάσταση για το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα.
Σε αυτή την κατεύθυνση σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα αντικατασταθηκαν όλες
οι κλειδαριές στους αθλητικούς χώρους της Δημοτικής ενότητας Αγιου Κηρύκου, σε
μια προσπάθεια να εφαρμοστούν οι διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας των
εγκαταστάσεων άθλησης του Δήμου

Ικαρίας (Απόφαση Δ.Σ 262/2013), να

προστατευθούν οι υποδομές και τα αθλητικά όργανα από κλοπές και να διασφαλιστεί
η εύρυθμη λειτουργία τους.
Σε ότι αφορά το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών υποδομών θα δοθεί στην
δημοσιότητα αφού ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός των τμημάτων των συλλόγων
που έχουν άδεια χρήσης για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Ωστόσο θεωρούμε χρήσιμο αν όχι αναγκαίο να γνωρίζετε ότι αυτή την στιγμή ο
δήμος

Ικαρίας για να μπορέσει να υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση

Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων
4071/2012 και 4151/2013, θα πρέπει να βεβαιώσει ρητά ότι «Το σύνολο της

δαπάνης (100%) θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου από τους
ωφελούμενους ή από την είσπραξη δωρεών και χορηγιών». Η ανταποδοτικότητα
στο απόγειο της δηλαδή, μια εξέλιξη που ήρθε με την εφαρμογή των διατάξεων του
περίφημου «Καλλικράτη», μια εξέλιξη που οδηγεί τους δήμους η στην επιβολή
τέλους για την υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού η στην εξασφάλιση χορηγιών
από ιδιώτες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δήμος δεν έχει σήμερα την δυνατότητα πρόσληψης
προσωπικού (Γυμναστές, συντηρητή, κλπ), ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία και
νόμιμη λειτουργία των αθλητικών υποδομών χωρίς να επιβάλει αντίτιμο στους
χρήστες (αθλητικούς συλλόγους και δημότες) .


O Δήμος Ικαρίας με την «Λαϊκή Συσπείρωση» στην διοίκηση του δήμου:
Έχει δεσμευτεί ότι οι αθλητικές υποδομές του δήμου (τρία γήπεδα ποδοσφαίρου-

ένα κλειστό γυμναστήριο –ένα 5χ5 –ανοικτά γήπεδα μπάσκετ) θα είναι προσβασιμες

χωρίς αντίτιμο, αρχικά για τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων των αθλητικών
συλλόγων του νησιού.



Έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των έργων που
αφορούν τις υποδομές στα ανοικτά γήπεδα (χλοοτάπητες σε Αγ. Κήρυκο και
Ευδηλο, ανέγερση αποδυτηρίων στο γήπεδο Ραχών, τοποθέτηση φωτισμού στο
Δημοτικό Στάδιο).
Ταυτόχρονα διεκδικούμε από το κράτος:

 Χρηματοδότηση για την οργάνωση προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
για όλες τις ηλικίες, χωρίς ανταποδοτικά τέλη.
 Χρηματοδότηση για την κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου στην βόρειο Ικαρία
Σε ότι αφορά τέλος την χρήση των αθλητικών υποδομών στην Δημοτική Ενότητα
Αγιου Κηρύκου αυτή την χρονική περίοδο, επισημαίνουμε ότι μπορεί να γίνεται μόνο
από ομάδες και συγκεκριμένο προγραμματισμό μετά από άδεια του δήμου. Σε
διαφορετική περίπτωση όσοι μπαίνουν στους αθλητικούς χώρους παραβιάζοντας
εισόδους και περίφραξη να

γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της

πράξης τους.
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