
 

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής συνέβαλαν στην ολοκλήρωση 
του έργου και θέτουν ως προτεραιότητα, την ασφαλή για τους θεατές 

λειτουργία του νέου γηπέδου  

Η Διοίκηση της Περιφέρειας στηρίζει τους εργαζόµενούς της κι είµαστε 
βέβαιοι ότι άµεσα θα γίνουν από πλευράς διοίκησης της ΑΕΚ οι 

απαραίτητες παρεµβάσεις που υποδείχθηκαν, ώστε γρήγορα η «Αγιά 
Σοφιά» να υποδεχθεί τους φιλάθλους και την ιστορική οµάδα  

Κάναµε το όνειρο πράξη , η «Αγιά Σοφιά» ενισχύει την αθλητική 
«προίκα» της Αττικής. Αλλά δεν σταµατάµε εδώ  

Η σηµερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ήταν αυτή που συνέβαλε 
καθοριστικά , ώστε να γίνει πράξη το όνειρο κάθε φίλαθλου της ΑΕΚ. 

Είναι η Διοίκηση Πατούλη που διέθεσε από το 2020 ως σήµερα, πάνω από 
35.000.000 ευρώ για την κατασκευή και τον εξοπλισµό του νέου γηπέδου της 
ΑΕΚ, ενώ παράλληλα υλοποίησε την αναγκαία παρέµβαση της 
υπογειοποίησης τµήµατος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου κι άλλων 
συνοδών έργων στον Δήµο Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας, µε στόχο την 
οµαλή λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης , την ασφαλή πρόσβαση των 
θεατών και τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην ευρύτερη 
περιοχή. 

Με πράξεις και όχι µε λόγια, ενισχύσαµε τον αθλητισµό της Αττικής µε µια 
ακόµη σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση , που θα την χαίρονται οι αθλητές του 
ιστορικού σωµατείου της ΑΕΚ και οι φίλαθλοι όλης της χώρας. Μια 
εγκατάσταση που θα αποτελεί ταυτόχρονα σηµείο αναφοράς του 
Μικρασιατικού Ελληνισµού. 

Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, στηρίζει απόλυτα τα στελέχη και 
τους εργαζόµενους της,  στο δύσκολο έργο τους. 

Καθοριστικό ρόλο όχι µόνον στο στάδιο της κατασκευής, αλλά στη συνέχεια 
και στην αδειοδότηση και ασφαλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, 
διαδραµατίζουν τα στελέχη των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 



Στο δύσκολο και υπεύθυνο έργο τους έχουν την αµέριστη στήριξη της 
σηµερινής Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, προκειµένου να εφαρµόζουν 
χωρίς εξαιρέσεις όλα όσα προβλέπει η νοµοθεσία . Και στην περίπτωση της 
αδειοδότησης του νέου γηπέδου της ΑΕΚ ισχύει αυτός ο κανόνας, αφού για 
όλους µας προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών. Είµαστε βέβαιοι 
ότι τις ίδιες προτεραιότητες µε µας έχει η Διοίκηση της ΑΕΚ, η οποία θα κάνει 
ό,τι απαιτείται προκειµένου το νέο γήπεδο να ανοίξει όσο το δυνατόν 
συντοµότερα τις πόρτες του και να υποδεχθεί µε ασφάλεια, τους θεατές και 
την οµάδα.  

Σε εξέλιξη µεγάλα αθλητικά έργα από την Περιφέρεια Αττικής  

Όµως δεν είναι µόνον το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, πολλά ακόµη αθλητικά έργα 
υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στην Αττική, µε χρηµατοδότηση 
από την Περιφέρεια Αττικής. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

• Το νέο κλειστό βιοκλιµατικό – πολυδύναµο αθλητικό κέντρο Δήµου 
Νέας Σµύρνης, δυναµικότητας 3.500 θέσεων και συνολικού 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης ύψους 20.850.000,00 ευρώ, η έδρα 
του ιστορικού Πανιώνιου 

• Την ανακατασκευή του νέου κλειστού γηπέδου «Π. Καπαγέρωφ» στον 
Πειραιά, συνολικού προϋπολογισµού 8.500.000 ευρώ. 

• Τα έργα υποδοµής προϋπολογισµού άνω των 20.000.000 ευρώ που 
θα χρηµατοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής για να γίνει πράξη  η διπλή 
ανάπλαση του Βοτανικού και το νέο γήπεδο του ΠΑΟ 

• Η χρηµατοδότηση της κατασκευής του νέου κλειστού Κολυµβητηρίου 
για τις ανάγκες του Ολυµπιακού και της Εθνικής Οµάδας πόλο, στον 
ευρύτερο χώρο του ΣΕΦ, έργο για το οποίο αναµένουµε τις µελέτες 
από τον Ολυµπιακό προκειµένου να προχωρήσουµε στην υλοποίηση 
του. 

• Η µελέτη για την ανακατασκευή του Ανοικτού Κολυµβητηρίου του 
Εθνικού Γυµναστικού Συλλόγου, η εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα 
στον αγωνιστικό χώρο του δηµοτικού σταδίου Περιστερίου ¨Ατρόµητος-
Άγγελος Ράµφος¨, καθώς και δεκάδες αθλητικά έργα σε όλη την Αττική. 

Με όραµα, σχέδιο και πράξεις και όχι µε κούφια λόγια και ανέξοδες 
υποσχέσεις, όπως γινόταν στο παρελθόν, η Αττική Αλλάζει και στις 

αθλητικές υποδοµές. 


