
 

Αθήνα, 05/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού (υπόψιν Υφυπουργού  

  Αθλητισμού)  

 

Θέμα: «Διευκρινίσεις για την ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων»  

Αδιαμφισβήτητα, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι ένα τεράστιο κομμάτι της αθλητικής 

οικογένειας της χώρας μας και πρέπει να στηριχθεί από την πολιτεία καθώς ειδικά εν μέσω 

πανδημίας αρκετοί αθλητές και αθλήτριες έμειναν ακάλυπτοι σαν ερασιτέχνες αθλητές και 

δεν έλαβαν καμία ενίσχυση, παρά τις αναφορές του Υπουργείου για την “άμεση δημιουργία 

πλαισίου έμμεσων μέτρων με γενναίες οικονομικές διευκολύνσεις στη χρήση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, για την ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και τη στήριξη 

των εκατοντάδων χιλιάδων αθλητών”.  

Με τροπολογία που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες στη Βουλή προβλέπεται η ενίσχυση των 

ερασιτεχνικών σωματείων με 12 εκατομμύρια € και “το ποσό αυτό θα διανεμηθεί με 

απόλυτη διαφάνεια και κριτήρια ισονομίας, λχ με κριτήρια οικονομικά και αγωνιστικά”. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σημασία του ερασιτεχνικού αθλητισμού για 

ολόκληρη την ελληνική κοινωνία αλλά και για τη χρήση του ως πρώτου βήματος προς τον 

επαγγελματικό αθλητισμό,   

Ερωτάται η κα Υπουργός:  

1. Πόσα ερασιτεχνικά σωματεία έχουν μέχρι στιγμής εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών 

Σωματείων; 

2. Ποια θα είναι η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής ώστε να μπορέσει ένα σωματείο 

να λάβει μέρος της ενίσχυσης; 

3. Ποια θα είναι τα κριτήρια που θα καθορίσουν το ύψος ενίσχυσης που θα λάβει κάθε 

σωματείο; Θα υπάρχει διαχωρισμός ανά άθλημα και φύλο, για παράδειγμα χ αριθμός 
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σωματείων ποδοσφαίρου, y αριθμός σωματείων καλαθοσφαίρισης, ν αριθμός 

σωματείων πετοσφαίρισης κι από αυτά κάποια z γυναικών, ω ανδρών κλπ; 

4. Ποιες νομοθετικές ή άλλες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί πως τα 

χρήματα αυτά θα φτάσουν τελικά στους αθλητές; 

5. Σχεδιάζονται κι άλλες ενισχυτικές κινήσεις των ερασιτεχνικών σωματείων το επόμενο 

διάστημα;  

6. Αν ναι ποιες θα είναι αυτές; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




