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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:  την  Υπουργό  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  (υπόψιν  του  Υφυπουργού

Αθλητισμού) 

Θέμα:  «Καθυστέρηση  αδειοδοτήσεων  λόγω  της  διαδικασίας  συνεδριάσεων  της

ΕΕΑ»

Η  Επιτροπή  Επαγγελματικού  Αθλητισμού  (ΕΕΑ)  δημιουργήθηκε  με  το  άρθρο  77  του

Ν.2725/1999  και  λειτουργεί  ως  ανεξάρτητη  αρχή,  τελώντας  υπό  την  εποπτεία  του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ό,τι αφορά διοικητικά θέματα.

Η  επταμελής  επιτροπή  έχει  αρκετές  διαφορές,  ασκώντας  διαχειριστικό  και  λογιστικό

έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., ελέγχοντας τους αθλητικούς συνδέσμους, χορηγώντας,

μεταξύ  άλλων,  τις  σχετικές  άδειες  και  εγκρίσεις  για  την  απόκτηση  πιστοποιητικού  για

συμμετοχή στα πρωταθλήματα.

Σύμφωνα με  την  έως τώρα ισχύουσα διαδικασία,  ο  έλεγχος  ξεκινά  με  τις  άδειες  που

αφορούν το ποδόσφαιρο. Όταν ο έλεγχος αυτών ολοκληρωθεί, προχωρά η διαδικασία με

τα υπόλοιπα αθλήματα.

Ακριβώς λόγω του μεγάλου αριθμού των φακέλων που εξετάζονται  για το άθλημα του

ποδοσφαίρου, δημιουργούνται καθυστερήσεις για τα υπόλοιπα.

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  το  βόλεϊ,  με  τις  σχετικές  συνεδριάσεις  για  την

πετοσφαίριση να πραγματοποιούνται και να ολοκληρώνονται περίπου μια εβδομάδα πριν

την έναρξη του πρωταθλήματος.  Έτσι,  μια χρονοβόρα διαδικασία ολοκληρώνεται  λίγες

μέρες προτού ξεκινήσουν οι αγώνες, με αποτέλεσμα πολλοί αθλητές να παραμένουν σε

καθεστώς ανασφάλειας και να μην γνωρίζουν τι να κάνουν αφού από τη μία πλευρά δεν

είναι σίγουροι για το αν η ομάδα τους θα λάβει άδεια να αγωνιστεί άρα κι αν οι ίδιοι θα

παίξουν ενώ, από την άλλη, μην έχοντας σαφή εικόνα, αδυνατούν να προχωρήσουν σε

μεταγραφή σε άλλη ομάδα.



Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η διαδικασία συνεδριάσεων της ΕΕΑ για το

βόλεϊ είναι συντομότερη από την αντίστοιχη του ποδοσφαίρου,

Ερωτάται η κα Υπουργός:

1. Είναι ενήμερη γι’ αυτή την αλληλουχία της σχετικής διαδικασίας;

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για την τροποποίηση της σειράς εξέτασης

των φακέλων με τέτοιο τρόπο ώστε να ολοκληρώνεται πρώτα για τα αθλήματα που

απαιτούν  λιγότερες  συνεδριάσεις  και  να  μην  έχουμε  τέτοιες  καθυστερήσεις  και

ταλαιπωρία των αθλητών, όπως για παράδειγμα ισχύει τώρα στο βόλεϊ;

3. Εξετάζει  το Υπουργείο το ενδεχόμενο ενίσχυσης της ΕΕΑ έτσι  ώστε να γίνονται

παράλληλες  συνεδριάσεις  και  εξέταση  φακέλων  αδειοδότησης  των  ομάδων

διαφορετικών αθλημάτων με στόχο τη συντομότερη ολοκλήρωση των διαδικασιών

ή τη δημιουργία  υποεπιτροπών κατ’  άθλημα που θα αναλάμβανε τις  επιμέρους

αδειοδοτήσεις;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα


