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Χαιρετισμοί

Τα τελευταία δυόμισι χρόνια, κάναμε πολλές και βαθιές τομές στον αθλητισμό. 
Τομές που έσπασαν την αρτηριοσκλήρωση των κακών πρακτικών, που για πολλά 
χρόνια ταλαιπωρούσαν το αθλητικό οικοσύστημα. Τομές με πληθώρα καινοτόμων 
ρυθμίσεων για όλες τις μορφές του αθλητισμού.

Δεν πρέπει ωστόσο να συμβιβαζόμαστε με όσα έχουμε καταφέρει. Είναι αναγκαίο 
να εμβαθύνουμε στην ανάπτυξη συνεργειών, να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις, 
που συνδέονται με νέα προβλήματα και πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο 
μέλλον. Να εντοπίσουμε τα δεδομένα και τις δυνατότητές μας.

Για τον λόγο αυτό και ξεκινάμε τη διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων στην έδρα 
κάθε Περιφέρειας, υπό τον τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό, 
Συμπαίκτες στο μέλλον του Αθλητισμού». Οι εκδηλώσεις αυτές υιοθετούν το εξής 
τρίπτυχο: 
α) Διήμερο ανοιχτό συνέδριο με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, των 
αθλητικών φορέων της περιφέρειας, των Δήμων, των αθλητικών φορέων, των 
Επιμελητηρίων και των επαγγελματιών του αθλητισμού,
β) Έκθεση Αθλητισμού για τις εξελίξεις στον κλάδο, τις τάσεις, τις νέες τεχνολογίες 
και τον αθλητικό τουρισμό, τη γνωριμία με ερασιτεχνικά αθλήματα και μη 
διαδεδομένα αθλήματα, την ανάδειξη των eSports, την προβολή νέων αθλητικών 
ειδών και προϊόντων, την παρουσίαση ελληνικών περιοχών ως κέντρα αθλητικού 
τουρισμού και
γ) Παράλληλες εκδηλώσεις και events.

Συζητάμε με το σύνολο της αθλητικής οικογένειας και την τοπική αυτοδιοίκηση 
για το μέλλον του εθνικού και τοπικού αθλητισμού. Ενισχύουμε τον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό, που αποτελεί τη βάση του αθλητικού μας οικοδομήματος. 
Σφυρηλατούμε σχέσεις ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης.

Σας καλώ να είμαστε Συμπαίκτες στη Μεταρρύθμιση. 
Μαζί συνδιαμορφώνουμε το μέλλον του αθλητισμού στη χώρα μας.

Λευτέρης Κ. Αυγενάκης

Χαιρετισμός 
του Υφυπουργού Αθλητισμού, 
κ. Λευτέρη Αυγενάκη 
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Χαιρετισμός 
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, 
κ. Νεκτάριου Φαρμάκη

Καλωσορίζουμε την πρώτη εκδήλωση για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον 
Αθλητισμό που πραγματοποιείται στην Πάτρα, την έδρα της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.

Είναι χαρά και τιμή που η Δυτική Ελλάδα, γενέτειρα του Ολυμπισμού και περιοχή με 
μεγάλη αθλητική παράδοση, γίνεται η αφετηρία του πρώτου μεγάλου ραντεβού 
των τριών πυλώνων που στηρίζουν το οικοδόμημα του αθλητισμού, δηλαδή του 
κράτους, της αυτοδιοίκησης και της ίδιας της αθλητικής οικογένειας.

Εκατοντάδες σωματεία και πάνω από 25.000 ερασιτέχνες αθλητές 
δραστηριοποιούνται σχεδόν στο σύνολο των σπορ στις Περιφερειακές Ενότητες 
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Γι’ αυτό και η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας επενδύει σταθερά και με σχέδιο στην υποστήριξη του αθλητισμού, ως 
αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του τόπου μας αλλά και ως στέρεη βάση 
κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής εξέλιξης.

Επιπλέον, η σύνδεση του αθλητισμού με τον πολιτισμό και τον τουρισμό, 
παράγουν ένα πολύτιμο «κεφάλαιο» που μπορεί να συνεισφέρει πολλά στην 
ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και την ανάδειξή της ως μία σύγχρονη δυναμική και 
εξωστρεφή περιοχή.

Ο αθλητισμός μας ενώνει όλους, μας κάνει όλους καλύτερους!

Νεκτάριος Φαρμάκης
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Η Δυτική Ελλάδα είναι -σε παγκόσμια κλίμακα- η κοιτίδα και το λίκνο του 
ολυμπιακού ιδεώδους. Είναι περιοχή με ιστορικό αποτύπωμα και μακρά παράδοση 
στον αθλητισμό. Αλλά και περιοχή που εναποθέτει και επενδύει στον αθλητισμό 
σημαντικό φορτίο στις αναπτυξιακές της προοπτικές. 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας, το σύνολο των δυνάμεων 
της Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια, ενεργά στηρίζει και συμμετέχει στο Ανοικτό 
Συνέδριο για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό.
 
Το πρώτο απ’ τα 13 Συνέδρια που θα φιλοξενηθούν στις έδρες των Περιφερειών 
όλης της χώρας, ώστε στη βάση μιας ευρείας διαβούλευσης και ενός ανοικτού 
διαλόγου να συνδιαμορφωθούν οι όροι με τους οποίους ο Αθλητισμός θ’ 
αντιμετωπίσει τις ανάγκες του σήμερα αλλά και τις προκλήσεις του αύριο, σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Πάντα με τη συμμετοχή, με τη γνώμη και 
την συνεισφορά των τοπικών κοινωνιών και των αθλητικών δυνάμεων. 

Για εμάς, του εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, το Συνέδριο που ξεκινά την Παρασκευή 8 Απριλίου στο Κλειστό 
Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος» στην Πάτρα έχει το χαρακτήρα διπλής 
ευκαιρίας. Απ’ την μια πλευρά να περιγράψουμε, να καταθέσουμε, ν’ αναδείξουμε 
τις δυνατότητες κάθε Δήμου της Περιφέρειας αναφορικά με το αθλητικό του 
«απόθεμα», τις υποδομές, τις διοργανώσεις, τις ευκαιρίες, την στενή σχέση και 
αλληλεπίδραση του Αθλητισμού με τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό. Και απ’ την 
άλλη, να συζητήσουμε το σύνολο των θεμάτων που αναφέρονται στο αθλητικό 
οικοδόμημα, κυρίως στη βάση της πολύπλευρης και ουσιαστικής στήριξης των 
ίδιων των αθλητών, σε κάθε βαθμίδα ενασχόλησης τους με τον αθλητισμό. 

Ως πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας θέλω να ευχαριστήσω το Υφυπουργείο 
Αθλητισμού και τον Υφυπουργό κ. Λευτέρη Αυγένακη για την συμβολική 
απόφαση του αυτός ο κύκλος συζητήσεων -που θα επεκταθεί σ’ όλη τη χώρα- 
να έχει ως αφετηρία του τη Δυτική Ελλάδα. Και μαζί να ευχαριστήσω το σύνολο 
των συμμετεχόντων και των ομιλητών στο Συνέδριο μας, με την ευχή τα τελικά 
συμπεράσματα ν’ αποτελέσουν την πιο στέρεη και εποικοδομητική βάση για την 
επόμενη μέρα στον Αθλητισμό. 

Σας Ευχαριστώ, 
Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Χαιρετισμός 
του Προέδρου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) 
Δυτικής Ελλάδας, Δημάρχου Καλαβρύτων,
κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου 
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Χαιρετισμός 
του Δημάρχου Πατρέων, 
κ. Κωνσταντίνου Πελετίδη

Ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός, αποτελεί ανάγκη για το λαό και τη νεολαία μας.

Στόχος της προσπάθειάς μας, πρέπει να είναι η μετατροπή τους, από απλούς 
θεατές και δέκτες του αθλητισμού, από «καταναλωτές» αθλητικών προϊόντων, σε 
πραγματικούς συμμετέχοντες και πρωταγωνιστές.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να «χτυπηθεί» η αιτία των προβλημάτων, που είναι η 
κάθε είδους επιχειρηματική δράση στο χώρο του αθλητισμού, η λειτουργία των 
επαγγελματικών ομάδων ως Ανώνυμες Εταιρείες, η δυνατότητα που έχουν να 
διατηρούν «στρατούς» οργανωμένων οπαδών.

Σήμερα, πρέπει όλοι μας να υποστηρίξουμε την προσπάθεια που γίνεται μέσα από 
τα ερασιτεχνικά σωματεία, ώστε να «αγκαλιάσει» χιλιάδες νέους η συστηματική, 
καθημερινή αθλητική δραστηριότητα. Έτσι θα προστατευθεί η υγεία της νεολαίας 
μας, έτσι θα κρατήσουμε τα παιδιά μας μακριά από τις κάθε είδους εξαρτήσεις. 

Με τον τρόπο αυτό, θα καλλιεργηθεί στη νέα γενιά η ομαδικότητα, η 
συλλογικότητα, η άμιλλα, ο σεβασμός στον αντίπαλο.

Κωνσταντίνος Πελετίδης
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Χαιρετισμός 
του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, 
κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα 

Χαιρετισμός 
του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηλείας, 
κ. Κωνσταντίνου Νικολούτσου 

Οι Αχαιοί είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η Πάτρα επελέγη από τον Υπουργό κ. Αυγενάκη, για την 
διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου για την χάραξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον 
Αθλητισμό. 

Ο Χίλων ο Πατρεύς νικητής της πάλης σε δυο Ολυμπιάδες και σε άλλες δεκατρείς διοργανώσεις, 
παρέδωσε την σκυτάλη της σύγχρονης εποχής στον Πατρινό πολυνίκη της άρσης βαρών 
Δημήτρη Τόφαλο με παγκόσμιο ρεκόρ στην μεσολυμπιάδα του 1906. 

Με αφετηρία αυτή την ιστορική παρακαταθήκη, η διοργάνωση θα έχει απόλυτη επιτυχία και θα 
προσφέρουμε το μέγιστο των δυνάμεών μας για ένα συνέδριο που θα θέσει τις βάσεις για ένα 
αθλητισμό αντάξιο των ιστορικών αναφορών της χώρας μας.

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω πως ο αθλητισμός όπως και ο πολιτισμός είναι οι θεσμοί που 
αναδεικνύουν και στηρίζουν την υγιή επιχειρηματικότητα και το Επιμελητήριο Αχαΐας θα σταθεί 
θεσμικά αρωγός στο σύνολο των προσπαθειών του Υπουργείου για την αναβάθμιση του 
αθλητισμού της χώρας μας.

Πλάτωνας Μαρλαφέκας

Ο αθλητισμός, σε όλες τις εκφάνσεις του, αποτελεί, πλέον, κεντρικό πυρήνα της ελληνικής 
κοινωνίας, ως μία από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες ψυχαγωγίας, αναψυχής κι ευεξίας. 

Το πεδίο στις σχέσεις μεταξύ οικονομίας και αθλητισμού διευρύνεται συνεχώς, δημιουργώντας 
νέες ανάγκες και θέτοντας ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητα, 
προκειμένου η τελευταία να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση για σχετικά αγαθά και 
υπηρεσίες. 

Υπό αυτό το πρίσμα, ο αθλητισμός δεν αποτελεί μόνο παράγοντα προαγωγής του υγιούς 
τρόπου ζωής και της ευγενούς άμιλλας, αλλά λειτουργεί και σε οικονομικούς όρους, 
δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη και προστιθέμενη αξία για τις τοπικές οικονομίες. 

Στη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το ολυμπιακό πνεύμα, ο αθλητισμός 
καλείται και οφείλει να προσδώσει την απαιτούμενη αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και να δώσει 
λύσεις στα όποια αδιέξοδα της εποχής μας.

Κωνσταντίνος Νικολούτσος
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Χαιρετισμός 
του Δημάρχου Αιγιαλείας, 
κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου

Χαιρετισμός 
του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, 
κ. Σπυρίδωνα Μυλωνά

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στη Δυτική Ελλάδα το διήμερο συνέδριο που πραγματοποιείται 
στην γειτονική μας Πάτρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον Αθλητισμό, που 
προωθείται από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Οι στόχοι του συνεδρίου ανταποκρίνονται απόλυτα στην ανάπτυξη του τοπικού μας αθλητικού 
δυναμικού, σε συνάρτηση με το όραμά μας για την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους στους 
δημότες μας αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών σε διοργανώσεις ποικίλων αθλημάτων, 
επενδύοντας ταυτόχρονα στην αναβάθμιση και βελτιστοποίηση των αθλητικών μας υποδομών.

Η σωματική υγεία συνδέεται με την ευημερία και την πρόοδο ενός τόπου, το πιστεύουμε 
ακράδαντα και στο πλαίσιο αυτό είμαστε ανοιχτοί να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις και όνειρα για 
το μέλλον του αθλητισμού στον τόπο μας και σε όλη τη χώρα.

Δημήτριος Καλογερόπουλος

Χαιρετίζω την εκδήλωση και το γεγονός ότι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και γόνιμη συζήτηση 
ξεκινά για το Αύριο του Αθλητισμού. 

Είναι εμφανής, δεδομένη και κοινή πεποίθηση όλων μας ότι είναι πλέον επείγουσα η ανάγκη 
αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ώστε να αντανακλά τις 
προτεραιότητες, τις ανάγκες και κυρίως τα πραγματικά δεδομένα της σημερινής εποχής.

Ο αθλητισμός αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτισμού της Ελλάδας, της γενέτειρας των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αξίες του αθλητισμού, ως πολύτιμο κοινωνικό και πολιτιστικό αγαθό 
ενώνουν ανθρώπους ανεξαρτήτως διακρίσεων.

Απώτερος στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι ο αθλητισμός να βρίσκεται σε χέρια υγιών 
δυνάμεων, ώστε να υπάρξει εξυγίανση του αθλητικού συστήματος και να συνταχθεί ένα όραμα 
για την αθλητική οικογένεια με συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη.

Και δεν μπορούμε παρά όλοι εμείς, από το μετερίζι της του έκαστος να γίνουμε, κοινωνοί αυτής 
της αλλαγής σελίδας στον αθλητισμό.

Σπυρίδωνας Μυλωνάς
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Χαιρετισμός 
του Δημάρχου Ερυμάνθου, 
κ. Θεόδωρου Μπαρή

Χαιρετισμός 
του Δημάρχου Αγρινίου, 
κ. Γεώργιου Παπαναστασίου

Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τη διοργάνωση του Συνεδρίου «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον 
Αθλητισμό, Συμπαίκτες στο μέλλον του Αθλητισμού», το οποίο θέτει τις βάσεις για τη συνεργασία 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό η χώρα, αλλά και η περιοχή μας να αποκτήσει 
ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του αθλητισμού προς όφελος της 
κοινωνίας. 

Ως πολίτες οραματιζόμαστε και ως Τοπική Αυτοδιοίκηση εργαζόμαστε για την ανάδειξη της 
σύγχρονης διάστασης του αθλητισμού μέσα από μία ουσιαστική μεταρρύθμιση που θα έχει 
επίκεντρο τον άνθρωπο. 

Με σύγχρονες αθλητικές υποδομές, ισχυρά αθλητικά σωματεία και συλλόγους, ολιστική 
προσέγγιση των παθογενειών, ανάδειξη νέων αθλημάτων και πολύπλευρες δράσεις 
προσέλκυσης των παιδιών και της νεολαίας.

Ο αθλητισμός μας ενώνει! Κάνουμε την αρχή και γινόμαστε όλοι πρωταθλητές της ζωής!

Θεόδωρος Μπαρής

Το Αγρίνιο συμμετέχει στο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό» με σύσσωμη την 
αθλητική του οικογένεια.

Είναι μια μοναδική ευκαιρία ν’ αναδείξουμε τις αθλήτριες και τους αθλητές μας, να συζητήσουμε 
με τους φορείς και τα σωματεία και να συμφωνήσουμε ότι είμαστε συμπαίκτες στον αγώνα για 
δυνατές αθλητικές προκλήσεις. 

Στον Δήμο Αγρινίου επενδύουμε στον αθλητισμό, επενδύουμε στα φυσικά μας πλεονεκτήματα, 
επενδύουμε στις δυνατές συνεργασίες. 

Γεώργιος Παπαναστασίου
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Χαιρετισμός 
του Δημάρχου Ακτίου - Βόνιτσας, 
κ. Γεώργιου Αποστολάκη

Κυρίες και Κύριοι,
Κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι φίλες και φίλοι. 

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας στέκεται αρωγός σε οποιαδήποτε κίνηση που αφορά τον αθλητισμό. 
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ ώστε να συμβάλουμε στην εθνική 
στρατηγική για τον αθλητισμό της χώρα μας.

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται ο Ιερός Χώρος της 
Αρχαίας Ολυμπίας, εκεί που λάμβαναν χώρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα, εκεί που 
ακόμη και σήμερα γίνεται το έναυσμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με την τελετή Αφής της 
Ολυμπιακής Φλόγας και την διαδρομή της σε όλο τον κόσμο. Ισότιμοι με τους Ολυμπιακούς 
αγώνες στην αρχαιότητα ήταν και τα Νέα Άκτια που τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια από το 
30 π.Χ. Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, 
διοργανώνει τα τελευταία 22 χρόνια με μεγάλη επιτυχία και με πολλές συμμετοχές αθλητών και 
αθλητριών όλων των ηλικιών τον Ημιμαραθώνιο «Άκτιο Δρόμο», ο οποίος συμπεριλαμβάνεται 
στο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ. 

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας επενδύει καθημερινά στον αθλητισμό. Έχουμε δημιουργήσει και 
συνεχίζουμε να δημιουργούμε χώρους άθλησης για την νέα γενιά και όχι μόνο, γήπεδα 
ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, ανοιχτά γυμναστήρια, καθώς και το ανοιχτό στάδιο Βόνιτσας, 
το οποίο αποτελεί μέρος ενός μεγάλου αθλητικού κέντρου και είναι ένα κόσμημα για τον Δήμο 
μας και την ευρύτερη περιοχή. Ενώ παράλληλα πρωτοπορούμε καθώς είμαστε στο στάδιο 
δημοπράτησης του πρώτου Καταδυτικού Πάρκου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο 
πρόκειται να γίνει στην κοινότητα Πογωνιάς του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Έχουμε ολοκληρώσει 
ήδη την μελέτη που αφορά την δημιουργία πεζοπορικών, ορειβατικών, ποδηλατικών και 
αναρριχητικών διαδρομών σε όλο το φάσμα του Δήμου μας, έτσι ώστε να συμβάλουμε στην 
ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του τόπου μας. 

Ο Δήμος μας αποτελεί πλέον τον νούμερο ένα τουριστικό προορισμό του νομού μας και στόχος 
μας είναι την επόμενη δεκαετία και της περιφέρειας. Επίσης στην περιοχή μας πραγματοποιούνται 
τα τελευταία χρόνια μεγάλες τουριστικές και αθλητικές επενδύσεις, με αποτέλεσμα την δημιουργία 
πρόσθετου εισοδήματος που θα συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάκαμψη και ευημερία 
τόσο της περιοχής μας αλλά και γενικότερα για τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη για την 
αμέριστη βοήθειά και συμπαράστασή του στην υλοποίηση των ανωτέρω έργων του δήμου μας. 
Είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας που ξεκινάει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό από 
την δική μας Περιφέρεια εφόσον είναι γνωστό σε όλους ότι πρωτοπορεί με σχέδια ανάπτυξης σε 
όλη την χώρα. 

Καλή επιτυχία και εποικοδομητικές συζητήσεις στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Γεώργιος Αποστολάκης
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Χαιρετισμός 
του Δημάρχου Ξηρομέρου, 
κ. Ιωάννη Τριανταφυλλάκη

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της πραγματοποίησης του πρώτου συνεδρίου για την χάραξη του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Για τον Αθλητισμό, με τίτλο «Συμπαίκτες στο μέλλον του Αθλητισμού» που 
διοργανώνει το Υφυπουργείο Αθλητισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, τα Επιμελητήρια Δυτικής Ελλάδας και τη 
διοίκηση του Παμπελοποννησιακού Αθλητικού Κέντρου, σαν Δήμος Ξηρομέρου θα θέλαμε να 
συγχαρούμε τους εμπλεκόμενους για την πρωτοβουλία .

Ο ανοιχτός και ειλικρινής διάλογος βάζει τις βάσεις για την ενίσχυση του αθλητισμού και την 
ανάδειξη των αξιών που τον διέπουν. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις διασύνδεσης 
του αθλητισμού με το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας,αλλά και ευκαιρία ανάδειξης του 
πλούσιου πολιτιστικού πλούτου που διαθέτουμε. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σαν ο εγγύτερος θεσμός στον πολίτη, στηρίζει και ενισχύει τις δράσεις 
αυτές με ενεργή συμμετοχή και προτάσεις.

Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία.

Ιωάννης Τριανταφυλλάκης

Χαιρετισμός 
του Δημάρχου Ναυπακτίας, 
κ. Βασίλειου Γκίζα

Ο Δήμος Ναυπακτίας δηλώνει παρών και χαιρετίζει τη μεγάλη πρωτοβουλία του Υφυπουργείου 
Αθλητισμού για τη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. 

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, επενδύουμε στον αθλητισμό και στα μεγάλα 
αθλητικά γεγονότα που λειτουργούν ως μοχλοί ανάπτυξης και διαμορφώνουν νέες προοπτικές 
μέσα από την εξωστρέφεια. Μοιραζόμαστε με τους συναδέλφους, τους αθλητικούς φορείς και 
το σύνολο των θεσμικών παραγόντων το κοινό όραμα για τον αθλητισμό αντιλαμβανόμενοι 
πλήρως τα πολυεπίπεδα οφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε για τις κοινωνίες μας.

Προσδοκία όλων μας, οι εργασίες του παρόντος Συνεδρίου αλλά και των αντίστοιχων που θα 
λάβουν χώρα στη συνέχεια, να αποδώσουν τα μέγιστα και όλοι μαζί να συνδιαμορφώσουμε την 
επόμενη μέρα με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου!

Βασίλειος Γκίζας
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Χαιρετισμός 
του Δημάρχου Πύργου, 
κ. Παναγιώτη Αντωνακόπουλου

Χαιρετισμός 
του Δημάρχου Ήλιδας, 
κ. Ιωάννη Λυμπέρη

Χαιρετίζουμε την έναρξη των εκδηλώσεων υπό τον τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον 
Αθλητισμό, Συμπαίκτες στο μέλλον του Αθλητισμού» με την πραγματοποίηση Έκθεσης 
Αθλητισμού και Συνεδρίου στα πλαίσια της καταγραφής του συνόλου των αθλητικών υποδομών 
της χώρα μας και των θεσμικών διοργανώσεων, προκειμένου να υπάρξει στρατηγικός 
σχεδιασμός για τον επαναπροσδιορισμό και την περαιτέρω ανάδειξη του Αθλητισμού στο 
μέλλον.

Τιμά τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αυγενάκη, που το επιχειρεί ξεκινώντας από τη 
βάση του αθλητικού οικοδομήματος έως και την κορυφή του, τολμώντας να προσεγγίσει καίρια 
θέματα και ζητήματα που απασχολούν το χώρο αυτό.
Αποτελεί επίσης ιδιαίτερη τιμή που η κίνηση αυτή έχει ως αφετηρία της την Ολυμπιακή Γη της 
Δυτικής Ελλάδας, της κοιτίδας του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού.

Ιωάννης Λυμπέρης

Χαιρετίζω το πολύ ενδιαφέρον Συνέδριο με θέμα «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό, 
Συμπαίκτες στο μέλλον του Αθλητισμού». 

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ιδανικός τόπος από την διεξαγωγή του συνεδρίου από τη Δυτική 
Ελλάδα. Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας είναι η γη του Ολυμπισμού και της Αρχαίας Ολυμπίας, με 
ισχυρή παράδοση στον αθλητισμό.

Η σύνδεση του αθλητισμού με τον πολιτισμό δημιουργούν ένα πολύτιμο κεφάλαιο που μπορεί 
να προσφέρει πολλά στην τοπική ανάπτυξη. Η Δυτική Ελλάδα και κυρίως η Ηλεία με τον Δήμο 
Πύργου έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού 
που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής μας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου από το οποίο θα εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα για την ανάπτυξη του αθλητισμού και πολιτισμού στη Δυτική Ελλάδα.

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος
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Χαιρετισμός 
του Δημάρχου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, 
κ. Ιωάννη Λέντζα

Αγαπητοί Σύνεδροι, Κυρίες και Κύριοι,

Με ξεχωριστή χαρά χαιρετίζουμε τις εργασίες του Συνεδρίου για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για 
τον Αθλητισμό και καλωσορίζουμε όλους τους εκλεκτούς εισηγητές. Θα ήθελα να συγχαρώ 
ιδιαίτερα τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη, καθώς και την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την πρωτοβουλία. 

Η καρδιά του αθλητισμού χτυπάει εδώ, στην Ηλεία και στην Δυτική Ελλάδα. Ο παγκόσμιος φάρος 
του Ολυμπισμού, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, η Αρχαία Ολυμπία, φωτίζει τον τόπο μας 
και μας δείχνει τον δρόμο. Η σύνδεση του αθλητισμού με τον πολιτισμό και τον τουρισμό αποτελεί 
διέξοδο ανάπτυξης για την περιοχή μας. Προαπαιτούμενα είναι η ενεργός εξωστρέφεια με την 
συμμετοχή της Τοπική Αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, των επαγγελματιών του 
αθλητισμού και εν τέλει όλης της κοινωνίας.

Στον Δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης δραστηριοποιούνται δεκάδες αθλητικά σωματεία με 
εκατοντάδες ερασιτέχνες αθλητές. Ο αθλητισμός είναι ζωντανό κύτταρο της περιοχής 
μας, αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας. Ο Δήμος μας έχει ήδη προχωρήσει και 
προγραμματίσει αναβαθμίσεις στις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις, δίνοντας βάρος στον 
δωρεάν μαζικό αθλητισμό.

Η περιοχή μας διαθέτει ένα απέραντο παραλιακό μέτωπο, το οποίο σε συνδυασμό με τον λιμάνι 
της Κυλλήνης και τις σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, θα μπορούσαν ένα αποτελέσουν μια 
ενδεδειγμένη επιλογή για τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων θαλάσσιων σπορ. 
Το νέο Ιππικό Κέντρο Ανδραβίδας που ετοιμάζουμε θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους 
ιππείς και φίλους της ιππασίας σε όλη τη χώρα. Με την αρωγή της Πολιτείας στοχεύουμε στη 
διοργάνωση Διεθνούς Ιππικής Έκθεσης, καθώς και Διεθνούς Ιππικού Αγώνα. 

Οραματιζόμαστε δυναμική παρουσία στο ελληνικό, στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές προσκήνιο.

Ως Δήμαρχος και ως κάτοικος της περιοχής αυτής είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που στη διάρκεια 
των εργασιών του συνεδρίου θα τεθούν επί τάπητος ουσιαστικές προτάσεις για το μέλλον του 
τόπου μας.  

Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης μας, παραμένουμε ανοιχτοί σε 
προτάσεις, πρόθυμοι να συμπορευτούμε στην κοινή προσπάθεια για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
για τον Αθλητισμό.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

Ιωάννης Λέντζας



13#SPORT_hub expo

Χαιρετισμός 
του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, 
κ. Γεώργιου Γεωργιόπουλου

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, χαιρετίζει και επαινεί την πρωτοβουλία του Υφυπουργού 
Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη για την εκπόνηση ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον 
Αθλητισμό. 

Στην αρχαία Ελλάδα, ο αθλητισμός αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της Ελληνικής Παιδείας, της 
διαμόρφωσης των νέων. Υπό το πρίσμα αυτό, οι σχολικές και δημοτικές αθλητικές υποδομές, οι 
ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι, ιδιαιτέρως στην ελληνική επαρχία, αποτελούν εστίες διάπλασης 
προσωπικοτήτων νέων πολιτών μέσα από τον αθλητισμό και πρέπει να αναβαθμιστούν μέσα 
από έναν ευρύ ανασχεδιασμό που θα προβλέπεται στο πλαίσιο αυτού του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου. Ταυτόχρονα οι αθλητικοί σύλλογοι και τα σωματεία, μέσα από την εξυγίανση και 
τον επαναπροσδιορισμό του παιδαγωγικού τους ρόλου, να «αναβαπτιστούν», με στόχο να 
μεταγγίζουν στις νέες γενιές τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού και του ευ αγωνίζεσθαι. 

Η συνεργασία του Υπουργείου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους αθλητικούς φορείς είναι 
αναγκαία ώστε να γίνουν οι τομές που απαιτούνται για τον υγιή αθλητισμό που όλοι θέλουμε.

Γεώργιος Γεωργιόπουλος
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Χαιρετισμός 
του Δημάρχου Ζαχάρως, 
κ. Κωνσταντίνου Αλεξανδρόπουλου

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας.
 
Ως αρχή θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στον κ. Αυγενάκη και τους διοργανωτές του 
1ου Συνεδρίου για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό. Είναι εξαιρετική πρωτοβουλία 
που δίνει τη δυνατότητα στην Κεντρική Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταλλάξουν 
πληροφορίες και απόψεις σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό με σκοπό τη χάραξη εθνικής 
στρατηγικής πολιτικής σε θέματα αθλητισμού. 

Ο Δήμος Ζαχάρως μέσα από αρκετές δυσκολίες έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες σε αθλητικό 
επίπεδο αλλά και πολλές επιλογές για θαλάσσιο τουρισμό. Από ετών λειτουργεί σωματείο 
στίβου με πανελλήνιες και βαλκανικές νίκες στο ακόντιο και σωματεία ποδοσφαίρου και τμήματα 
μπάσκετ. Τα παιδιά και οι δημότες μας αθλούνται και καθημερινά το Εθνικό Στάδιο της Ζαχάρως 
σφύζει από μικρούς και μεγάλους. Με την τοποθέτηση νέου ταρτάν στο Δημοτικό στάδιο θα είναι 
δυνατή η προετοιμασία και αθλητών επιπέδου εθνικής ομάδας και ήδη έχει εκδηλωθεί ανάλογο 
ενδιαφέρον. Το κλειστό γήπεδο μπάσκετ βρίσκεται προς ολοκλήρωση και με την αποπεράτωσή 
του θα αποτελέσει πόλο έλξης άθλησης και προπόνησης σε εθνικό επίπεδο.

Επίσης, ο Δήμος Ζαχάρως με την τεράστια ακτογραμμή φιλοξενεί σέρφερς και στη λίμνη του 
Καϊάφα προσέρχονται όλο το χρόνο αθλητές και λάτρεις του θαλάσσιου σκι. Τον Ιούλιο θα 
πραγματοποιηθεί στη λίμνη διεθνής αγώνας σκι με την επωνυμία το «Kaiafas Battle», που θα 
αποτελέσει σπουδαίο αθλητικό γεγονός λόγω της συμμετοχής παγκοσμίου επιπέδου αθλητών 
του θαλάσσιου σκι με προβολή σε περισσότερες από 170 χώρες.
 
Γίνεται αντιληπτό ότι ο Δήμος Ζαχάρως επενδύει στον αθλητισμό και ως τουριστική περιοχή 
φιλοδοξεί ότι με τη βελτίωση των υποδομών του θα ενισχυθεί ο αθλητικός τουρισμός στον 
τόπο μας, ο οποίος προσφέρεται για κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις και θα ενισχυθεί και ο 
αθλητικός τουρισμός. Όλα αυτά απαιτούν τη συντονισμένη προσπάθεια όλων και την αρωγή της 
πολιτείας, καθώς τα οφέλη που θα προκύψουν είναι πολλά όχι μόνο για το Δήμο Ζαχάρως αλλά 
και για το Νομό Ηλείας, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την προβολή όλης της χώρας. 

Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος
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Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό

1ο Συνέδριο 8-9 Απριλίου 2022

11:00πμ -12:00μμ  Eνότητα 1η: Το αποτύπωμα της αθλητικής μεταρρύθμισης

Χαιρετισμοί:
Νεκτάριος Φαρμάκης (Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας) 
Αθανάσιος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας) 
Κων/νος Πελετίδης (Δήμαρχος Πατρέων)     

Λευτέρης Αυγενάκης (Υφυπουργός Αθλητισμού) 
Συνοπτική παρουσίαση της πορείας της αθλητικής μεταρρύθμισης

    Ομιλητές: 
4 Σπύρος Καπράλος (Πρόεδρος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής)   
4 Γιώργος Καπελλάκης (Πρόεδρος Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής)  
4 Φάνη Πάλλη - Πετραλιά (π. Αναπληρώτρια Υπουργός Πολιτισμού)  
4 Βούλα Κοζομπόλη (Πρόεδρος Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες)
4 Εύα Μωραïτίδου (Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών)
4 Γρηγόρης Πολυχρονίδης (Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών) 

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)

Οι εισηγήσεις των ομιλητών θα επικεντρωθούν στην παρακάτω θεματολογία: 
α) Τα οφέλη της αθλητικής μεταρρύθμισης σήμερα και πώς αξιολογούνται 
β) Προτάσεις για την ανάπτυξη του αθλητικού οικοδομήματος της χώρας
γ) Προτάσεις για την ανάπτυξη του αθλητισμού στη Δυτική Ελλάδα
δ) Ο αθλητισμός ως εργαλείο ανάπτυξης τουρισμού και οικονομίας

12:00μμ - 3:30μμ  Ενότητα 2η: Το όραμά μας για την αθλητική Δυτική Ελλάδα

Χαιρετισμοί:
Στέλιος Πέτσας (Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών)

Ομιλητές: 
4 Νεκτάριος Φαρμάκης (Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας) 
4 Αθανάσιος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας)

4 Δήμαρχοι ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: 
hΚωνσταντίνος Πελετίδης (Δήμαρχος Πατρέων)   

Ημέρα 1η / Παρασκευή 8 Απριλίου 

Τελετή Έναρξης: 10:30πμ

Θεματικές ενότητες πρώτης ημέρας Συνεδρίου



16 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό

hΔημήτριος Καλογερόπουλος (Δήμαρχος Αιγιαλείας) 
hΣπυρίδων Μυλωνάς (Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας) 
hΘεόδωρος Μπαρής (Δήμαρχος Ερυμάνθου)
hΚωνσταντίνος Λύρος (Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου)  
hΓεώργιος Παπαναστασίου (Δήμαρχος Αγρινίου) 
hΓεώργιος Αποστολάκης (Δήμαρχος Ακτίου - Βόνιτσας)
hΣπυρίδων Κωνσταντάρας (Δήμαρχος Θέρμου) 
hΒασίλειος Γκίζας (Δήμαρχος Ναυπακτίας)
hΙωάννης Τριανταφυλλάκης (Δήμαρχος Ξηρομέρου)
hΠαναγιώτης Αντωνακόπουλος (Δήμαρχος Πύργου) 
hΙωάννης Λυμπέρης (Δήμαρχος Ήλιδας) 
hΙωάννης Λέντζας (Δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης) 
hΓεώργιος Γεωργιόπουλος (Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας) 
hΚωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος (Δήμαρχος Ζαχάρως)
hΑνδρέας Μαρίνος (Δήμαρχος Πηνειού) 

4Νικόλαος Παπαδημάτος (Πρόεδρος ΠΕΑΚ Πάτρας)   

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)

Θεματολογία τοποθετήσεων των ομιλητών της δεύτερης ενότητας: 
α) Ενέργειες και στόχοι για την ανάπτυξη του τοπικού αθλητικού τουριστικού προϊόντος
β) Προβολή - προτάσεις τοποθεσιών που φιλοξενούν εναλλακτικά αθλήματα
γ) Εργαλεία - όραμα για την ανάπτυξη του αθλητισμού στη Δυτική Ελλάδα

3:30μμ - 5:45μμ  Ενότητα 3η Α: Ανανέωση - αξιοκρατία - διαφάνεια 
                                                    υπό το πρίσμα του αθλητή

Ομιλητές:
4 **Εκπρόσωπος Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών - Ποδοσφαιριστριών
4 Ανδρέας Γλυνιαδάκης (Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών -
                                            Πρόεδρος «Ζήσε Αθλητικά») 
4 Γιάννης Αχιλλεόπουλος (Γεν. Γραμματέας Πανελληνίου Συνδέσμου 
                                               Αμειβομένων Πετοσφαιριστών)
4 Μιχάλης Κουρέτας (Αθλητής - Διαιτητής υδατοσφαίρισης - Μέλος Δ.Σ. ΠΕΑΚ Πάτρας)  
4 Γεώργιος Μίχος (Πρόεδρος Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο»)

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)

                            Ενότητα 3η Β: Χρηστή Διακυβέρνηση στον Αθλητισμό 
                                                και Διπλή Καριέρα Αθλητών

Ομιλητές:
4 Δημήτρης Νικολακόπουλος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού - Εθελοντισμού 
                                                        και Ολυμπισμού, Δράση της ΠΔΕ για την καλύτερη 
                                                        Οργάνωση των Αθλητικών οργανισμών)
4 Βασίλης Τουντόπουλος (Ειδ. Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού)
4 Δημήτρης Γαργαλιάνος (Καθ. ΕΑΠ, ΔΠΘ Πρόγραμμα MSc in Sport Management)
4 Εκπρόσωπος City Unity College
4 Θεόδωρος Κανελλόπουλος (Πρόεδρος ΕΣΠΕΠ, Ανάπτυξη Αθλητικών Εγκαταστάσεων Βόλλευ)
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Υποενότητα:
0«Παρουσίαση Στοιχείων Συστήματος Αξιολόγησης των Αθλητικών Ομοσπονδιών “ΧΙΛΩΝ” 
    & Ηλεκτρονικού Μητρώου Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» 

Ομιλητής: 
4Βασίλειος Κάκκος (Προïστάμενος Δ/νσης Αγωνιστικού Αθλητισμού Υφυπουργείου Αθλητισμού) 

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)

                               Ενότητα 3η Γ: Εθελοντισμός και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
                                                   στον Αθλητισμό

Ομιλητές: 
4 Παναγιώτης Παπαδόπουλος (Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
4 Εκπρόσωπος Εθελοντικών οργανώσεων που στηρίζουν τον Αθλητισμό ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
4 Αντωνία Κατριμπούζα (Υπεύθυνη Εθελοντών - Οργάνωση Kοινοτήτων Εθελοντών TEDx Patras)
4 Εκπρόσωπος Μητροπολιτικού Κολλεγίου (Η χορηγία ως μέρος της ΕΚΕ)
4 Αντώνης Χαροκόπος (Πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας 
                                              Ατόμων με Αναπηρία Δυτ. Ελλάδος και Ιονίων Νήσων)

Οι εισηγήσεις των ομιλητών θα επικεντρωθούν στην παρακάτω θεματολογία: 
α) Τα οφέλη της αθλητικής μεταρρύθμισης σήμερα και πώς αξιολογούνται
β) Προτάσεις για την ανάπτυξη του αθλητικού οικοδομήματος της χώρας
γ) Προτάσεις για την ανάπτυξη του αθλητισμού στη Δυτική Ελλάδα
δ) Ο αθλητισμός ως εργαλείο ανάπτυξης τουρισμού και οικονομίας

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)

5:45μμ - 6:15μμ  Ενότητα 4η: Καταπολέμηση φαινομένων χειραγώγησης 
                                                φαρμακοδιέγερσης & πρόληψης

Ομιλητές:
4 Γιώργος Μαυρωτάς (Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού)
4 Γρηγόρης Λέων (Διοικητής Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ)
4 Ευάγγελος Λιάτσικος (Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών)
4 Γιώργος Στεφανουδάκης (Ορθοπεδικός Χειρούργος, 
                                                 Επικεφαλής ιατρός προγράμματος «Safe in Sports»)
4 Αλέξανδρος Κανδύλης (Αναπλ. Γενικός Δ/ντής ΟΑΚΑ)  
                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)

6:15μμ - 6:45μμ  Ενότητα 5η: Αθλητικές Υποδομές, Πολιτισμός, Ολυμπισμός

Ομιλητές: 
4 Φωκίων Ζαΐμης (Αντιπεριφερειάρχης Έρευνας και Καινοτομίας)
4 Μάκης Γεωργαράς (Ολυμπιονίκης - Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής ΚΟΕ)
4 Κων/νος Χαλιορής (Γενικός Δ/ντής ΟΑΚΑ)
4 Γεωργία Μανωλοπούλου (Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτιστικής Διπλωματίας 
                                                   Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)
4 Δημήτρης Μπακοχρήστος (Παραολυμπιονίκης, Άρσης Βαρών)
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Ώρα Έναρξης: 10:30πμ

Θεματικές ενότητες δεύτερης ημέρας Συνεδρίου

10:30πμ -11:00πμ  Ενότητα 1η Α: Ο αθλητισμός, ως μοχλός ανάπτυξης 
                                                        της εθνικής και τοπικής οικονομίας

Ομιλητές:
4 Πλάτων Μαρλαφέκας (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας)
4 Κων/νος Νικολούτσος (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας)

                                   Ενότητα 1η Β: Το αποτύπωμα και η αξία 
                                                       μιας μεγάλης διοργάνωσης σε νούμερα 

Υποενότητα: 
0«Παρουσίαση του οικονομικού αποτυπώματος του ΕΚΟ Acropolis Rally 2021»  

Ομιλητής:
4 Τάκης Πουρναράκης (Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων 
                                          Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, «Motorsport Greece») 

Υποενότητα: 
0«Η Ελλάδα ως πόλος έλξης αθλητικών διοργανώσεων- 
     Παρουσίαση της εξωστρέφειας του Ελληνικού Αθλητισμού»

Ομιλητής: 
4 Νικόλαος Κερερές (Εκτελεστικός Δ/ντής Επιτροπής Motorsport Greece) 

Ημέρα 2η / Σάββατο 9 Απριλίου 

Υποενότητα:
0«Παρουσίαση της Δομής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών» 

Ομιλήτρια: 
4Δρ. Γεωργία Χονδρολέου (Ειδική Επιστήμων- ΣυνεργάτηςΥφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού)

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)
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11:00πμ -11:30πμ  Ενότητα 2η: Εξωστρέφεια του αθλητισμού - 
                                                    ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού 

Υποενότητα: 
0«Ο αθλητικός τουρισμός, ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας»

Ομιλήτρια: 
4 Σοφία Ζαχαράκη (Υφυπουργός Τουρισμού) 

Υποενότητα: 
0«Η αξία της Ολυμπιακής Εκεχειρίας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αθλητισμού»

Ομιλητές: 
4 Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης (Διευθυντής Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας) 

11:30πμ - 12:30μμ  Ενότητα 3η: Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του αθλητισμού

Υποενότητα:
0«Παιδεία και αθλητισμός» 

Ομιλήτρια: 
4 Ζέττα Μακρή (Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων)  

Υποενότητα:
0«Η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική αθλητική οικογένεια και η συμβολή του 
     στη διαμόρφωση του αθλητισμού του αύριο». 

Ομιλητής: 
4 Παναγιώτης Αλεξόπουλος (Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης 
                                                    και Ποιότητας Ζωής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)  

Υποενότητα:
0«ΣΕΦΑΑ: επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας για τον αθλητισμό»

Ομιλήτρια: 
4 Μαρία Μιχαλοπούλου (Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης 
                                            Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης)

Υποενότητα:
0«Ο ολυμπισμός ως μέσο καλλιέργειας μιας καλύτερης παιδείας» 

Ομιλητές: 
4 Ισίδωρος Κούβελος (Πρόεδρος Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας)
4 Γεώργιος Αλικάκος (Πρόεδρος ΕΘΝ.Ο.Α.)

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)
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1:15μμ - 2:15μμ  Ενότητα 5η: Το μέλλον και οι προοπτικές ανάπτυξης του 
                                                 αθλητισμού στη χώρα μας, από τη δημοσιογραφική «ματιά»

Ομιλητές:
4 Γιάννης Θεοδωρακόπουλος (Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου)
4 Εκπρόσωπος Αθλητικού ΕΡΤ
4 ** Εκπρόσωπος Αθλητικού Nova   
4 Διονύσης Μήλεσης (Δ/ντής προγράμματος και Marketing IONIAN TV)
4 Διονύσης Ζακυνθινός (Δημοσιογράφος Εφημερίδα ΓΝΩΜΗ)
4 Νεκταρία Ντούκα (Δ/ντρια TheBest.gr)
4 Σπύρος Στεφανόπουλος (Όμιλος ΜΜΕ ΣΚΑΙ ΠΑΤΡΑΣ)
4 Αλέξανδρος Γκογκόλης (Δημοσιογράφος ΝΕΟΛΟΓΟΣ - PLUS MEDIA)
4 Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος (Αρχισυντάκτης Εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)
4 Λευτέρης Βαρουξής (Δ/νων Σύμβουλος ORT TV)
4 Κώστας Λάμπρος (Eφημερίδα Πρώτη Ηλείας)
4 Κων/νος Μπόκας (Ιδιοκτήτης ΑΧΕΛΩΟΣ TV)
4 Κωνσταντούλα Σαμαρά (Ιδιοκτήτρια Εφημερίδας ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ)
4 ** Βάσω Βήττα (Ιδιοκτήτρια Εφημερίδας ΑΙΧΜΗ)
4 Γεώργιος Ροΐδης (Δ/ντής Agriniomedia)

12:30μμ - 1:15μμ  Ενότητα 4η: Καλλιέργεια του εθελοντισμού - 
                                                  Καταπολέμηση φαινομένων κακοποίησης στον αθλητισμό

Υποενότητα:
0«Ο θεσμικός ρόλος της πολιτείας στην αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και κακοποίησης» 

Ομιλήτρια: 
4 Καλυψώ Γούλα (Γεν. Γραμματέας Δημογραφικής και 
                                Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων) 
Υποενότητα:
0«Η αξία του εθελοντισμού στις αθλητικές διοργανώσεις»

Ομιλήτρια: 
4 Ντενίζ Παναγοπούλου (Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΟΕ - ΕΘΝΟΑ)

Υποενότητα:
0«Παρουσίαση των 13 μέτρων του Υφ. Αθλητισμού για την αντιμετώπιση των φαινομένων
    κακοποίησης και κακοδιοίκησης στον αθλητισμό - metoo»

Ομιλήτρια:
4 Λαμπρινή Κουσιωρή (Δικηγόρος - Συνεργάτης Υφυπουργού Αθλητισμού)

Υποενότητα:
0«Καμπάνια “Ένα στα Πέντε”, για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης του
    Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα»

Ομιλήτρια:
4 Έλενα Ράπτη (Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α’ Θεσσαλονίκης)

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)
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2:45μμ - 8:30μμ  Ενότητα 7η: «Ο λόγος στις Ομοσπονδίες & 
                                                στους φορείς αθλητισμού της Δυτικής Ελλάδας»

Συντονίζει: Βαγγέλης Μπραουδάκης, 
(Υπεύθυνος Επικοινωνίας & ΜΜΕ Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού)

0Τοποθετήσεις προέδρων ή εκπροσώπων αθλητικών Ομοσπονδιών

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ
4 Βασίλης Διαμαντόπουλος (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας)
4 Κυριάκος Γιαννόπουλος (Πρόεδρος Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος)

4 Σωκράτης Τσόμπος (Όμιλος Agrinio365 ΙΚΕ)

Συντονίζει: Βαγγέλης Μπραουδάκης, 
(Υπεύθυνος Επικοινωνίας & ΜΜΕ Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού)

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)

2:15μμ - 2:45μμ  Ενότητα 6η: Εκσυγχρονισμός & αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών,
                                                ως σύγχρονα και ασφαλή κέντρα προπόνησης και 
                                                ανάπτυξης όλων των αθλημάτων

Υποενότητα:
0«Το Ο.Α.Κ.Α. ως μοντέλο ανάπτυξης των αθλητικών υποδομών» 

Ομιλητής: 
4 Νεκτάριος Βιδάκης (Πρόεδρος Ο.Α.Κ.Α.)  

Υποενότητα: 
0«Η αναβάθμιση του ΠΕΑΚ Πάτρας σε σύγχρονο αθλητικό κέντρο για τη Δυτική Ελλάδα»

Ομιλητής: 
4 Αριστείδης Ασημακόπουλος (Γεν. Γραμ. ΠΕΑΚ Πατρών)

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)

Υποενότητα: 
0«Συνοπτική παρουσίαση του έργου του Υφ. Αθλητισμού στην αναβάθμιση 
    των αθλητικών εγκαταστάσεων»

Ομιλητής: 
4 Λευτέρης Αυγενάκης (Υφυπουργός Αθλητισμού)

Υποενότητα: 
0«Παρουσίαση στοιχείων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Δυτικής Ελλάδας, 
    μέσα από την πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων “ΠΕΛΟΠΑΣ”»

Ομιλήτρια: 
4 Παρασκευή Ζορμπά (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ενεργειακών Αναβαθμίσεων 
                                        Υφυπουργείου Αθλητισμού)
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4 Χάρης Μαριόλης (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας)
4 Δημήτρης Μιχαηλίδης (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο)
4 Ντόρα Πάλλη (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πένταθλου)
4 Νίκη Αναστασίου (Πρόεδρος Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας)
4 Αθανάσιος Σταθόπουλος (Πρόεδρος Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας)
4 Ιωάννης Βράμπας (Πρόεδρος Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας 
                                      Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων)
4 ** Εκπρόσωπος Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών 
4 Θωμάς Τόκας (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ)
4 Αντώνης Διαμαντάρας (Έφορος Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας)
4 Κων/νος Ασημακόπουλος (Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης) 
4 Ιωάννης Σκούρτης (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε - Καγιάκ)
4 Κωνσταντίνος Μητρόπουλος (Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε)
4 Ιωάννης Λιγνός (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας)
4 Δημήτριος Τραμπάκουλας (Αναπληρωτής Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης)
4 Παναγιώτης Αντωνόπουλος (Β΄Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης) 
4 Θανάσης Στρίγκας (Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ομοσπονδίας Τάε κβον ντο)
4 Αναστάσιος Χρυσανθόπουλος (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας)
4 Παναγιώτης Τζόβολος (Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής Ελληνικής Φίλαθλης 
                                             Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης)
4 Γεώργιος Νικητίδης (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων)
4 Κωνσταντίνος Γκαντής (Πρόεδρος Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος)
4 Πέτρος Μαντάς (Μέλος ΔΣ Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων)
4 Αθανάσιος Παπαγεωργίου (Πρόεδρος Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος)
4 Μαργαρίτα Καρρά (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Χόκεϋ)
4 Δημήτριος Γρηγοριάδης (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Τροχοσανίδας)

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)

ΑΜΕΑ
4 Χαράλαμπος Περδίκης (Πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων 
                                               Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο)
4 Ιωάννα Καρυοφύλλη (Πρόεδρος Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες)

ΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ
4 Δημήτρης Μιχελακάκης (Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος)
4 Κυριάκος Κατσώρας (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ)
4 Στάθης Ευσταθόπουλος (Πρόεδρος Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας)
4 Αναστάσιος Πουλικίδης (Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Φίλαθλης 
                                                Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου) 
4 Χριστιάννα Μάμμαλη (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλάσσιου Σκι)
4 Νίκος Σαμπράκος (Πρόεδρος Γενικής Αεροπορίας, 
                                      Εκπρόσωπος Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας)
4 Χρήστος Μανούρης (Μέλος ΔΣ και Υπεύθυνος Αγωνιστικών Εκδηλώσεων 
                                          Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ)
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 8:30μμ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

0Το πρόγραμμα τελεί υπό διαμόρφωση

0Παρακαλούνται οι ομιλητές, μετά το πέρας της ομιλίας τους, όπως την καταθέτουν στη Γραμματεία 
Συνεδρίου ή την αποστείλουν στο mail: stratigikos.sxediasmosathl@gmail.com 

4 Μιχαήλ Φουντεδάκης (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Τσιρλιντινγκ - 
                                            Αθλητικού Ομαδικού Χορού)
4 Μαρία Τσεσμελή (Πρόεδρος Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος)
4 Δημήτριος Αδόργιαστος (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Γου Σου Κουνγκ Φου)
4 Μεραμπί Ηλιάδης (π. Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαχητικών Τεχνών Σαμπό, 
                                     Κουρές, Τσιδαομπα)
4 Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος) 
4 Γαλήνας Δημήτριος (Πρόεδρος  Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας 
                                         και Αθλητικής Αλιείας)  
4 Ιωάννης Παπαδόπουλος (Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μουάιτάι)
4 Στυλιανός Κλιάφας (Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες)
4 Κωνσταντίνος Λιαρομμάτης (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ - Σόφτμπολ)
4 Γεώργιος Λαμπράκης (Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακρίβειας)

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)

4 Δήμητρα Αρκά (Πρόεδρος Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων)

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 5’)

0Τοποθετήσεις Αθλητικών Ερασιτεχνικών Σωματείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
    εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

                                                                                                                                   (Διάρκεια ομιλιών: 2’)

Οι εισηγήσεις των ομιλητών θα επικεντρωθούν στην παρακάτω θεματολογία: 
α) Τα οφέλη της αθλητικής μεταρρύθμισης σήμερα και πώς αξιολογούνται
β) Προτάσεις για την ανάπτυξη του αθλητικού οικοδομήματος της χώρας
γ) Προτάσεις για την ανάπτυξη του αθλητισμού στη Δυτική Ελλάδα
δ) Ο αθλητισμός ως εργαλείο ανάπτυξης τουρισμού και οικονομίας

** εκκρεμεί επιβεβαίωση


