
 

 

 

     

 

 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού (υπόψιν του Υφυπουργού 

Αθλητισμού)  

  

Θέμα: «Ανάγκη αλλαγής νομοθετικού πλαισίου ερασιτεχνικού βόλεϊ» 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα κατάσταση, η μόνη επαγγελματική κατηγορία που 

αναγνωρίζεται στο άθλημα της πετοσφαίρισης είναι η Α1 Ανδρών, με όλες τις υπόλοιπες 

ανδρικές χαμηλότερων κατηγοριών και γυναικείες όλων των κατηγοριών να θεωρούνται 

ερασιτεχνικές και ως τέτοιες να αντιμετωπίζονται. 

Ως εκ τούτου, οι αθλητές και οι αθλήτριες, παρά τις ώρες ενασχόλησης με προπονήσεις 

αλλά και εμ συμμετοχή σε αγώνες, δεν έχουν επαγγελματική υπόσταση, δεν συνάπτουν 

συμβόλαια ούτε έχουν θεσμοθετημένη κατώτερη αμοιβή και, δυστυχώς, καμία 

ασφαλιστική και ιατροφαρμακευτική κάλυψη. 

Το αποτέλεσμα είναι αρκετοί αθλητές, απογοητευμένοι, να εγκαταλείπουν το άθλημα ενώ 

εκείνοι που μένουν, αρκούνται στις αμοιβές οδοιπορικών και τις λοιπές πρόνοιες και 

πλαίσια λειτουργίας ερασιτεχνικών σωματείων και, πάνω απ’ όλα, ρισκάροντας την υγεία 

και τη σωματική τους ακεραιότητα. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως πλέον τόσο οι ανδρικές όσο και οι 

γυναικείες ομάδες συγκαταλέγονται στις καλύτερες της Ευρώπης,  

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει με στόχο την αλλαγή του 

ισχύοντος πλαισίου και κυρίως την αναγνώριση των γυναικείων ομάδων 

πετοσφαίρισης ως επαγγελματικές; 
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2. Ποιες κινήσεις στήριξης των αθλητών θα γίνουν ώστε να διασφαλιστεί ελάχιστη 

αμοιβή ανεξαρτήτως ομάδας και κατηγορίας καθώς και η ιατρική και φαρμακευτική 

κάλυψη για να μην παίζουν οι αθλητές σε καθεστώς ανασφάλειας και άγχους πως 

αν τραυματιστούν σε αγώνα ή προπόνηση, η κάλυψή τους επαφίεται στην καλή 

θέληση της ομάδας; 

3. Ποια βήματα αλλαγής της κείμενης νομοθεσίας θα γίνουν ώστε να διασφαλιστεί 

πως, σε περίπτωση τραυματισμού ή ακόμα και εγκυμοσύνης, όταν μιλάμε για 

αθλήτριες, δεν θα έχει τν ευχέρεια το κάθε σωματείο να διώξει τον αθλητή που 

τραυματίστηκε ή την αθλήτρια που έμεινε έγκυος; 

4. Ποιες μεταβατικές πρόνοιες θα μπορούσε να λάβει έως την τελική αλλαγή του 

ισχύοντος πλαισίου; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




