
ΚοινωνιΚή Ενσωμάτωσή
των Προσφύγων 

μΕσω τού άθλήτισμού 
στο Δήμο ήράΚλΕιού



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Oι προσφυγικές  ροές  προς την Ελλάδα, από χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση   
έχουν επηρεάσει το κοινωνικό σύνολο. Ανάλογα με  τις ανάγκες που έχουν προκύψει για τους 
ανθρώπους που έχουν βρει καταφύγιο στην χώρα μας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται  ιδιαίτερα 
οικογένειες με παιδιά, έχει δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν  σε δομές φιλοξενίας της πόλης του 
Ηρακλείου, με στόχο την καλύτερη δυνατή διαβίωση τους. 

Ο Δήμος Ηρακλείου από πολύ νωρίς συμμετείχε στην αποκατάσταση των οικογενειών αυτών 
παράλληλα με μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις κρατικές δομές προσφέροντας την βοήθεια 
τους στην ένταξη των προσφύγων στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να διαρραγούν οι λειτουργίες και 
η καθημερινότητα τους. 

Στα πλαίσια αυτής της συντονισμένης προσπάθειας ένταξης των οικογενειών των προσφύγων 
στην τοπική κοινωνία, το Τμήμα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου μετά 
από συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτης, την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου 
Ηρακλείου και την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, προχώρησε στην υλοποίηση 
του Ευρωπαϊκού προγράμματος με την ονομασία «Inclusion of refugees through sports in the Mu-
nicipality of Heraklion, “FIT FOR ALL” σύμφωνα με το EAC – 2017-0495. 

Το πρόγραμμα “FIT FOR ALL”, είναι το μοναδικό πρόγραμμα, που εγκρίθηκε μέχρι και σήμερα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα απορρόφησης των 
προσφύγων στην τοπική κοινωνία με εφαλτήριο τον αθλητισμό της πόλης και εφαρμόζεται στα 
δημοτικά αθλητικά Κέντρα του Δήμου Ηρακλείου. 

Στηρίζεται από όλους τους τοπικούς αθλητικούς φορείς της πόλης που φιλοξενούνται στα 
δημοτικά αθλητικά κέντρα του Δήμου Ηρακλείου, το προσωπικό και διερμηνείς της Αναπτυξιακής 
Κρήτης, το προσωπικό των δημοτικών αθλητικών Κέντρων και των Κοινωνικών δομών του Δήμου 
Ηρακλείου.   Η υλοποίηση του αρχίζει το Ιανουάριο του 2018 και ολοκληρώνεται στις 31/12/2018.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία με την 
συμμετοχή τους σε αθλητικές δράσεις οι οποίες ήδη υλοποιούνται στα αθλητικά κέντρα του 
Δήμου Ηρακλείου από τους αθλητικούς τους φορείς, αθλητικά σωματεία ή ιδιώτες. 
Το πρόγραμμα ουσιαστικά δεν δημιουργεί νέες αυτόνομες αθλητικές δράσεις μόνο για πρόσφυγες, 
αλλά  προσφέρει την δυνατότητα στους δικαιούχους ανάλογα την ηλικία και τα ενδιαφέροντα 
τους να ενταχθούν σε αθλητικές δράσεις στην καθημερινότητα τους και να απολαμβάνουν 
τα ίδια οφέλη με τους άλλους  πολίτες του Ηρακλείου. Επιπλέον, δημιουργεί και υλοποιεί νέες 
αθλητικές δράσεις γνωριμίας των προσφύγων με πολίτες που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα στον 
αθλητισμό, την φυσική δραστηριότητα και υγεία-ευεξία.
 



ΧΩΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα δημοτικά Αθλητικά Κέντρα της πόλης του Ηρακλείου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

• το Παγκρήτιο στάδιο Ηρακλείου, στην περιοχή Λίντο, 

• το νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου (HERAKLION ARENA) στην περιοχή της ΒΙΠΕ 
της Νέας Αλικαρνασσού  και 

• το Δημοτικό Πνευματικό και Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, στην περιοχή των Πατελών,
είναι οι βασικοί χώροι υλοποίησης του προγράμματος.  

Παράλληλα με τους χώρους  αυτούς, όλα τα άλλα αθλητικά   κέντρα της  πόλης,   στις συνοικίες της 
πόλης θα αποτελέσουν χώροι υλοποίησης του προγράμματος, με την συνδρομή του έμπειρου και 
καταρτισμένου προσωπικού του προγράμματος.



ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
 Το Παγκρήτιο Στάδιο βρίσκεται στο Ηράκλειο στη 
δυτική πλευρά της πόλης, και η ολυμπιακή εγκατάσταση 
των αγώνων του ΑΘΗΝΑ 2004 που φιλοξένησε πέντε 
προκριματικούς αγώνες γυναικών. Χρησιμοποιείται ως 
προπονητικό κέντρο της ομάδας ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ και ως 
έδρα αγώνων του Κυπέλου Ελλάδος και Πρωταθλήματος 
Football League Ελλάδος. Έχει φιλοξενήσει διεθνής 
αγώνες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, την 
διοργάνωση στίβου “Tsiklitiria 2004”, τους διεθνείς αγώνες στίβου των Νήσων της Μεσογείου. Σε 
αυτό  έχουν υλοποιηθεί  συναυλία των  Deep Purples, μεγάλων ελλήνων συνθετών και ερμηνευτών 
και δεκάδες πανελλήνιοι και τοπικοί αγώνες περισσότερων από δέκα ολυμπιακών αθλημάτων.

 Περιλαμβάνει: δύο γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών,  στίβο οκτώ διαδρομών  και 
βοηθητικό στίβο έξι διαδρομών, δημοτικό κλειστό γυμναστήριο, δημοτικό κλειστό κολυμβητήριο,  
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα πάλης πυγμαχίας, ξιφασκίας,  χορού, άρσης βαρών,  

σκοποβολής, ΤAE KWO DO, προσομοιωτή κωπηλασίας, ιατρείο, φυσιοθεραπευτήριο με σάουνα 
και υδρομασάζ, αίθουσες σεμιναρίων – συνεδριάσεων,  χώρο εστίασης, εκθεσιακό χώρο με 
φωτογραφίες και εκθέματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004 και SPECIAL OLYMPICS 
2011.  Το Παγκρήτιο στάδιο είναι ένα πολυδύναμο αθλητικό κέντρο ικανό να φιλοξενήσει  διεθνείς 
και εθνικές διοργανώσεις και ταυτόχρονα να είναι πόλος έλξης για ψυχαγωγικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες  για όλη την οικογένεια. 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Το Δημοτικό Αθλητικό και Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου (ΔΑΠΚΗ) είναι ένας υπερσύγχρονος 
χώρος φυσικής δραστηριότητας για άτομα όλων των ηλικιών. Βρίσκεται στην περιοχή των Πατελών 
και σε συνολικό εμβαδόν 1.800 τμ. το κέντρο αποτελεί πόλο έλξης  καθημερινά  μεγάλου αριθμού 
πολιτών.

Περιλαμβάνει, πλήρη σειρά μηχανημάτων αερόβιας άσκησης και μυϊκής ενδυνάμωσης, αίθουσα 



ομαδικών προγραμμάτων, ιατρείο, αποδυτήρια, χώρους υγιεινής, αναψυκτήριο, άνετο χώρο 
στάθμευσης, αίθουσα σεμιναρίων αίθουσα αθλοπαιδειών και αθλημάτων σάλας, ιατρείο, αποδυτήρια 
χώρους υγιεινής, κυλικείο, κλιματισμό - θέρμανση και  πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

Φιλοξενεί αθλητικές  δραστηριότητες των τοπικών συλλόγων ομαδικών αθλημάτων, ενώ το 
εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου βρίσκεται στη διάθεση σας για τη διαμόρφωση κατάλληλου 
προγράμματος εκγύμνασης ανάλογα με το σωματότυπο, τις ανάγκες σας και την προπονητική σας 
εμπειρία. 
 
ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Το Μεγάλο  Κλειστό Ηρακλείου βρίσκεται στην τοποθεσία Δύο Αοράκια  στην περιοχή της 
Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου σε απόσταση αναπνοής από το αεροδρόμιο και 
το λιμάνι Ηρακλείου.   Η χωρητικότητα του Μεγάλου Κλειστού Ηρακλείου είναι 5.222 θέσεις, 
είναι η μόνη κλειστή αθλητική εγκατάσταση στην Κρήτη που μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλα 
αθλητικά γεγονότα διεθνούς κύρους (Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια) στα αθλήματα: Μπάσκετ,  
Βόλεϊ,  Χάντμπολ,  Ενόργανης γυμναστικής 
και τραμπολίνο,  Αθλημάτων ακροβατικής 
γυμναστικής, Πυγμαχίας,  Πάλης, Ξιφασκίας,  
Βάντμιντον, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, 
Judo – Αθλημάτων επαφής, Άρσης βαρών, 
Ρυθμικής Γυμναστικής, Αθλημάτων Α.Μ.Ε.Α. 
Διαθέτει κεντρική σάλα διεθνών προδιαγραφών, 
βοηθητικό γυμναστήριο/προπονητήριο με δύο 
σάλες αθλοπαιδιών διεθνών προδιαγραφών στο 
οποίο μπορούν να φιλοξενούνται ταυτόχρονα 
μέχρι και δύο διαφορετικές ομάδες οποιασδήποτε 
αθλοπαιδιάς ή αθλήματος, αίθουσα ενδυνάμωσης, ιατρείο, αίθουσα VIP, αίθουσα συνεντεύξεων, 
σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης,  υπερσύγχρονο σύστημα κλιματισμού και θέρμανσης, 
σύγχρονα ηχητικά συστήματα, χώρους στάθμευσης, και ηλεκτρονικούς πίνακες αποτελεσμάτων, 
πρόσβαση ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους.
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Δικαιούχοι το προγράμματος είναι όλοι οι μετανάστες ή πρόσφυγες που έχουν ενταχθεί στις 
κοινωνικές  δομές της πόλης, και βρίσκονται νόμιμα σε αυτήν. Δικαιούχοι μπορεί να είναι τόσο 
παιδιά όσο και ενήλικες, ανεξάρτητα της θρησκείας τους, της καταγωγής τους ή της γλώσσας 
τους και της εμπειρίας τους στο αθλητισμό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  FIT for ALL, είναι να συμπληρώσουν 
αίτηση συμμετοχής η οποία να συνοδεύεται από ιατρικές βεβαιώσεις  και νόμιμα παραστατικά 
ταυτοποίησης (διαβατήριο- ταυτότητα). Για την συμμετοχή των ανήλικων τέκνων, την ευθύνη 
συμπλήρωσης και υπογραφής της αίτησης,  έχουν οι γονείς οι οποίοι και θα πρέπει να καταθέσουν 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα τέκνα τους.

Χωρίς την κατάθεση ιατρικών βεβαιώσεων δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν ακριβείς πληροφορίες από τις γραμματείες των δημοτικών 
αθλητικών Κέντρων.



ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα  FIT FOR ALL θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
οποιοδήποτε πρόγραμμα προσφέρει ο Δήμος Ηρακλείου, στα δημοτικά αθλητικά Κέντρα της 
πόλης. Επιπλέον, θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα άθλησης, σε 
αθλητικούς συλλόγους που φιλοξενούνται στα δημοτικά Αθλητικά κέντρα Ηρακλείου που 
στηρίζουν το πρόγραμμα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν τα προγράμματα δωρεάν μέχρι το τέλος του 2018 (31/12/2018). 
Εκτός της παρακολούθησης  των προγραμμάτων που υλοποιούνται στα δημοτικά αθλητικά 
κέντρα, οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
οποιαδήποτε άλλη αθλητική δράση υλοποιείται στην πόλη του Ηρακλείου από την Αντιδημαρχία 
Αθλητισμού και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται, τα ημερήσια Village Camp, το καλοκαιρινό In-
door Summer CAMP ,στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου και πολλές άλλες αθλητικές 
δράσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου με άλλους φορείς της πόλης.

Επίσης στα πλαίσια του προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό, θα παραλάβουν αθλητικό 
εξοπλισμό, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται: αθλητική τσάντα, αθλητική φόρμα, αθλητικό 
μπλουζάκι, πεσέτα, αδιάβροχο και καπελάκι τύπου  Jockey.
Τέλος, στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα δοθούν δωρεάν εισιτήρια του αστικού ΚΤΕΛ, για 
τις μετακινήσεις τους από τους τόπους διαμονής τους προς τα αθλητικά κέντρα 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στις δράσεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται:

• Διανομή, συλλογή και μελέτη ανώνυμων ερωτηματολογίων που καταγράφουν τις
αθλητικές τάσεις των ενδιαφερομένων

• Πρώτη συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης ενδιαφερομένων στο Παγκρήτιο Στάδιο
Ηρακλείου για το πρόγραμμα  Fit for All και συμμετοχή σε αθλητικές δράσεις

• Πρώτη συνάντηση γνωριμίας των ενδιαφερομένων με αθλητικούς συλλόγους και
αθλητικούς φορείς της πόλης (Παγκρήτιο στάδιο)

• Δεύτερη συνάντηση γνωριμία ενημέρωσης ενδιαφερομένων στο Παγκρήτιο Στάδιο
Ηρακλείου για το πρόγραμμα  Fit for All και συμμετοχή σε αθλητικές δράσεις 

• Δεύτερη συνάντηση γνωριμίας των ενδιαφερομένων με αθλητικούς συλλόγους και
αθλητικούς φορείς της πόλης (Παγκρήτιο στάδιο)

• Εκδήλωση αθλητικών δράσεων και παράδοσης αθλητικού υλικού στους ενδιαφερόμενους

• Ενημέρωση και συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την 
Αντιδημαρχία Αθλητισμού:

• 14,15,16,17,18,19 Village Camp

• Indoor Summer Camp (Νέο Κλειστό Γυμναστήριο)

• Πρόγραμμα  « Αθλητική Εκδρομή»

• Πρόγραμμα «Γνώρισε και εσύ το Παγκρήτιο Στάδιο»

• Πρόγραμμα «Γνώρισε και εσύ τα Παραολυμπιακά Αθλήματα»

• Εγγραφή και παρακολούθηση αθλητικών προγραμμάτων από ενδιαφερόμενους καθ’ όλη την 
διάρκεια του προγράμματος.

• Εκδήλωση για τον αθλητισμό και την μεσογειακή διατροφή.



PLEASE  FILL THE FOLLOWING SHEET  -  ANONYMOUS
Please indicate the city you lιve:

What is your profession:
What is your age:

What is your Nationality:
What is your speaking language:

Your birthday; (date – month – year):
What is your height in meters:

What is you weight in Kilograms:
What is your sex: Female                Male

Have you ever been diagnosed with one of the following illness:   Heart problems     
  Diabetes   
  Myoskeletical  Disorders  
  Obesity     
  Joint disorders - problems
  Breathing Problems 
   Osteoporosis
             (other)

Are you interested in participating in sports activities: YES                 NO  
Do you do any sports  frequently; (3 times/week): YES                 NO  

Do you have any previous experience in sports or similar activities: YES                 NO  

Please indicate the  physical  activity  or sport you would prefer to follow
NO THANKS POSSIBLY YES  I DO MUCH VERY MUCH

Walking  
Cycling

Using a  local gym
Walking & Running in a gym   

Activities for Women (only women)
Swimming in a pool

 Dancing (Traditional & Classic, Modern)
Therapeutic Gymnastics   

Football
Basketball

Volleyball
Parent & Kids Activities

 Boccia
Gymnastic & Trampoline

Rhythmic
Fencing 

Multisport Activities (activities of different sports) 

Wrestling - Boxing

(other)

(other)

(other)

A. PERSONAL AND DEMOGRAPHIC INFORMATION

Β. TRENDS TO PHYSICAL ACTIVITY or SPORTS



ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FIT for ALL
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑϊΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τηλέφωνο: 2813409199, 2813409178
Email: drosou@heraklion.gr

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810 264560, Fax: 2810264561, 

Email: pagritio@aahaeota.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
Τηλέφωνο: 2810 264570, Fax: 2810264561, 

Email: kolimvitirio@aahaeota.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΟΡΟΥ (ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ)
Τηλέφωνο: 2810 264590/591, Fax:2810264561 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΩΝ 
Τηλέφωνο: 2810 264590/591, Fax:2810264561


