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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σχετικά με δημοσιεύματα για την κατάσταση που επικρατεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά, ύστερα από την πρωτοφανή καταιγίδα στην 
ευρύτερη περιοχή προχτές Τετάρτη, αρχικώς επιθυμούμε να εκφράσουμε απολογίες και τη λύπη 
μας στις αθλήτριες και στους αθλητές, που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, για την ταλαιπωρία  
που υπέστησαν. 
 
Οφείλουμε, παράλληλα, να ενημερώσουμε όλους ότι πρωταρχικό μέλημα της Επιτροπής Διοίκησης 
είναι η ασφάλεια, τόσο των αθλητών – αθλητριών όσο και των μεγάλου αριθμού των αθλουμένων, οι 
οποίοι κάνουν χρήση των χώρων του Αθλητικού Κέντρου. Σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέπαμε 
την χρήση αυτών εάν υπήρχε η παραμικρή υπόνοια επικινδυνότητας. 
 
Mε απόφαση της νυν Επιτροπής Διοίκησης, πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 αυτοψία 
στις οροφές των προπονητηρίων, επισημάνθηκαν συνολικά τα προβλήματα που χρήζουν 
αποκατάστασης και δεσμεύτηκαν τα αναγκαία ποσά ύψους 83.000 ευρώ.  
 
Λόγω, όμως, της ιδιαιτερότητας των έργων, που θα διατάρασσαν την Ολυμπιακή προετοιμασία για 
τους αγώνες στο Τόκιο, οι συγκεκριμένες εργασίες αποφασίστηκε να υλοποιηθούν εντός της 
καλοκαιρινής περιόδου, κατά τη διάρκεια που οι αθλητές - αθλήτριες θα βρίσκονταν στην Ιαπωνία 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
 
Το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά σε τακτά χρονικά διαστήματα, όλους τους προηγούμενους μήνες, 
πραγματοποιούσε τοπικές και μικρής έκτασης συντηρήσεις στις οροφές των προπονητηρίων, 
εστιαζόμενες κυρίως σε καθαρισμό και επισκευή των υδρορροών (λούκια στέγης). 
 
Βεβαιώνουμε όλες τις αθλήτριες και τους αθλητές ότι τα οποιαδήποτε προβλήματα θα 
αντιμετωπισθούν άμεσα, αποτελεσματικά και συνολικά. Τους καλούμε να συνεχίσουν με την ίδια 
επιμονή και προσήλωση την προσπάθεια τους.  
 
Ως Επιτροπή Διοίκησης είμαστε καθημερινά και συνεχώς κοντά τους. Όλες οι ενέργειές μας είναι 
προς την κατεύθυνση της δημιουργίας των καλύτερων συνθηκών, ώστε να ανταπεξέλθουν στο 
δύσκολο έργο που έχουν μπροστά τους. 
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