
 

 

 

     

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού (υπ’ όψιν Υφυπουργού 

Αθλητισμού) 

 

Θέμα: «Ανάγκη στήριξης ερασιτεχνών αθλητών για την περίοδο της πανδημίας 

αλλά και μετά από αυτήν» 

 

Με δεδομένο πως, δυστυχώς, στη χώρα μας το νομικό πλαίσιο για τον ερασιτεχνικό και 

επαγγελματικό αθλητισμό χρήζει συμπλήρωσης και διευκρινίσεων, καθώς ο βασικότερος 

Νόμος αναφοράς (2725/1999) θα πρέπει να επικαιροποιηθεί όπως και ο απορρέων από 

αυτών κανονισμός σχέσεων Σωματείων και Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών (αρ. 87 του εν 

λόγω Νόμου και Υ.Α ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/343869/20330/3484/75) σύμφωνα με 

τον οποίο ως αμειβόμενος πετοσφαιριστής νοείται ο έχων συμβόλαιο με αθλητικό 

σωματείο. 

Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Ελλάδα μόνο οι άνδρες πετοσφαιριστές έχουν 

επαγγελματικό τμήμα, με την Α1 ανδρών να έχει τη δική της λίγκα, ενώ οι γυναίκες ακόμη 

κι αν παίζουν σε προβεβλημένα, πολλές φορές σωματεία, θεωρούνται ερασιτέχνες. 

Ως εκ τούτου, πέραν όλων των άλλων ανισοτήτων, όπως η έλλειψη ασφαλιστικής 

κάλυψης, η αδυναμία ικανοποιητικής αμοιβής, καθώς οι ερασιτέχνες αθλητές λαμβάνουν 

από τους συλλόγους μόνο χρήματα για τα οδοιπορικά τους, το ασαφές πλαίσιο εργασίας 

κλπ ακριβώς λόγω του χαρακτηρισμού του ερασιτέχνη πολλοί αθλητές (γυναίκες αλλά και 

άνδρες που παίζουν σε συλλόγους χαμηλότερων κατηγοριών) κατά την περίοδο της 

πανδημίας έμειναν εκτός κάθε μέτρου κάλυψης και στήριξης. 

Παράλληλα, το γεγονός πως το βόλεϊ στη χώρα μας συγκαταλέγεται στα ερασιτεχνικά 

αθλήματα λειτουργεί αποτρεπτικά για πολλά παιδιά και εφήβους που παρότι αγαπούν το 

άθλημα απογοητεύονται από το εντεινόμενο κλίμα ανασφάλειας επιλέγοντας, έτσι, να το 

σταματήσουν είτε μόνιμα είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά κι εκείνοι που 

παραμένουν ενεργοί σε αυτό αντιμετωπίζουν συνακόλουθα του καθεστώτος και των 
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συνθηκών προβλήματα μιας και πολλοί υποχρεώνονται να εργάζονται παράλληλα για να 

έχουν μια πηγή εισοδήματος και να καλύπτουν τις βιοποριστικές τους ανάγκες. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένο πως οι αθλητές αυτοί αγωνίζονται 

προάγοντας το αθλητικό πνεύμα κι αποτελώντας πρότυπο για τις νεότερες γενιές, για τα 

παιδιά της χώρας μας, 

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει ώστε να ενταχθούν στις κατηγορίες λήψης 

έκτακτου επιδόματος για τον κορονοϊό και οι ερασιτέχνες αθλητές; 

2. Ποιες επιπλέον κινήσεις στήριξης αυτών για γίνουν από πλευράς Υπουργείου; 

3. Ποια βήματα θα γίνουν ώστε να διασφαλιστεί πως τα σωματεία θα εκπληρώσουν 

στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους προς τους αθλητές και για την περίοδο πριν τον 

κορονοϊό; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

               




