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 Δελτίο Τύπου  

Κυριακή 9/1/2022 
 
 

Εσταριζηήρια ανακοίνωζη ηης Ελληνικής Ομοζπονδίας Cheerleading, προς ηον Υθσποσργό Αθληηιζμού 

Λεσηέρη Ασγενάκη για ηην προκαηαβολή 31 εκαη. ζηον εραζιηετνικό αθληηιζμό από ηην Πολιηεία. 

Τε δηαθαλή θαη άκεζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε από ηελ πνιηηεία, ηωλ αζιεηηθώλ εξαζηηερληθώλ ζωκαηείωλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ ζωκαηείωλ-κειώλ ηνπ Cheerleading, ραηξεηίδεη κε αλαθνίλωζε ηεο, ε 

Διιεληθή Οκνζπνλδία Cheerleading. 

Πξόθεηηαη γηα κία ζεκαληηθή πξάμε ζηήξημεο ηεο βάζεο ηνπ αζιεηηθνύ νηθνδνκήκαηνο, ηωλ παηδηώλ καο, από 

ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνλ Υθππνπξγό Αζιεηηζκνύ Λεπηέξε Απγελάθε, ζε κηα πνιύ δύζθνιε πεξίνδν γηα ηνλ 

εξαζηηερληθό αζιεηηζκό, πνπ δνθηκάζηεθε ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα, εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο.  

Η ρξεκαηνδόηεζε ηωλ εξαζηηερληθώλ ζωκαηείωλ,  πινπνηείηαη κε ηελ  Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ Β’ 

6056, 21/12/2021) ηνπ αλαπιεξωηή Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, Θεόδωξνπ Σθπιαθάθε, ηνπ Υθππνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ, Απόζηνινπ Βεδπξόπνπινπ, θαη ηνπ Υθππνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, Λεπηέξε 

Απγελάθε. Δπραξηζηνύκε ζεξκά ηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο θαη ηδηαίηεξα ηνλ Υθππνπξγό Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ, Λεπηέξε Απγελάθε, θαζώο από ηνλ λέν ηξόπν θνξνιόγεζεο ηνπ ζηνηρήκαηνο, εληζρύεηαη ν 

εξαζηηερληθόο αζιεηηζκόο ηεο Διιάδαο, κε ην πνζό ηωλ 31.000.000 επξώ, δεκηνπξγώληαο έλα λέν αηζηόδνμν 

θαη πνιιά ππνζρόκελν κέιινλ, γηα πξνπνλεηέο, αζιεηέο θαη γηα όινπο όζνη ππεξεηνύλ κε ζπλέπεηα ηνλ 

αζιεηηζκό.   

Ο Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Cheerleading Μηράιεο Φνπληεδάθεο, επηζήκαλε ηα εμήο: «Πξόθεηηαη 

γηα έλα ζεκαληηθό βήκα ελίζρπζεο θαη εμέιημεο ηνπ εξαζηηερληθνύ αζιεηηζκνύ. Ο πθππνπξγόο  Πνιηηηζκνύ 

θαη Αζιεηηζκνύ, θ. Λεπηέξεο Απγελάθεο, γηα άιιε κηα θνξά, απέδεημε πόζν ζεκαληηθή ζεωξεί ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ ηα αζιεηηθά ζωκαηεία, γηα λα θξαηήζνπλ ηα Διιελόπνπια ζηνλ αζιεηηζκό, 

εηδηθά ηε δύζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε ελ κέζω ηεο COVID-19. Τν Cheerleading ην νπνίν είλαη πιένλ 

Οιπκπηαθό άζιεκα, θεξδίδεη ζπλερώο έδαθνο ζηελ Διιάδα θαη ήδε κεηξά δεθάδεο δηεζλείο θαη επξωπαϊθέο 

δηαθξίζεηο θαη απηή ε ρξεκαηηθή ελίζρπζε από ηελ Πνιηηεία ζα βνεζήζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηα ζωκαηεία 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ μερωξηζηνύ απηνύ αζιήκαηνο πνπ έρεη αγαπεζεί από εθαηνληάδεο παηδηά ζε όιε ηε ρώξα».  

Με εθηίκεζε, 

Ο Πξόεδξνο θαη ην  ΓΣ ηεο ΔΟΤ-ΑΟΦ 

 

 

 


