
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού (υπόψιν του Υφυπουργού 

Αθλητισμού) 

Θέμα: «Κατανομή ποσών επιχορηγήσεων στις αθλητικές ενώσεις»

Το πρόγραμμα «Χίλων» φιλοδοξεί μέσω τη θέσπισης μιας σειράς κριτηρίων με τα οποία

θα  πιστοποιείται  η  δραστηριότητα  κάθε  ομάδας  και,  κατά  συνέπεια,  το  ύψος  της

χρηματοδότησής της μέσα από τη χρήση 63 δεικτών  από τα δεδομένα των ομοσπονδιών,

που  θα  καταλήγουν  σε  τέσσερα  κριτήρια  (μέγεθος,  δραστηριότητα,  διακρίσεις  και

διακυβέρνηση), σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογούνται οι ομοσπονδίες. 

Σύμφωνα με ανακοινώσεις  της  Γενικής Γραμματείας  Αθλητισμού για   το  2020 από τα

18.000.000€ της κρατικής χρηματοδότησης προς τις ομοσπονδίες το 20% θα διανεμηθεί

σύμφωνα με το σύστημα «Χίλων», το 2021 το ποσοστό θα φτάσει το 45% και το 2022 το

70%.

Παράλληλα,  με  τη  δημιουργία  του  Μητρώου  Αθλητικών  Σωματείων  διευκολύνεται  η

επιχορήγηση απευθείας των Αθλητικών Σωματείων από το Υπουργείο.

Παρόλα  αυτά,  παραμένει  ασαφές  το  πλαίσιο  κατανομής  στις  επιμέρους  ενώσεις  του

ποσού  επιχορήγησης  που  καταλαμβάνει  κάθε  Ομοσπονδία  κατ’  έτος,  αφήνοντας  το

διαμοιρασμό στην αποκλειστική ευχέρεια και διάθεση της εκάστοτε διοίκησης.

Κατόπιν  των  παραπάνω  και  με  γνώμονα  την  ανάγκη  προάσπισης  του  αθλητικού

πνεύματος και την ύπαρξη διαφάνειας στην κατανομή των επιχορηγήσεων,

Ερωτάται η κα Υπουργός:

1. Πρόκειται να γίνουν κινήσεις ως προς τη δημιουργία ενός προγράμματος σαν το

«Χίλων» που  με  αντικειμενικά  κριτήρια  θα  αποφάσιζε  το  διαμοιρασμό του  ποσού της

επιχορήγησης στις επιμέρους ενώσεις από κάθε ομοσπονδία;



2. Ποιες  πρωτοβουλίες  θα  λάβει  ώστε,  έως  ότου  να  αναπτυχθεί  ένα  τέτοιο

πρόγραμμα, να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που θα

αφορά  τη  δικαιοδοσία  κατανομής  από  τις  διοικήσεις  των  Ομοσπονδιών,  με  στόχο  η

διαδικασία κατανομής να είναι απόλυτα διαφανής και αντικειμενική; 

3.     Υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με τα μέχρι  σήμερα πεπραγμένα σύμφωνα με το

άρθρο 51 του Ν.3057/2002; Εφαρμόζεται ο νόμος; 

4.      Συμμορφώνονται όλες οι ομοσπονδίες με το θεσμικό πλαίσιο και αν όχι, ποιες δεν

συμμορφώνονται και τι έχει γίνει με αυτές;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα


