
 

     

 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας  

 την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υπόψιν του Υφυπουργού  Αθλητισμού) 

 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν του Υφυπουργού Πολιτικής 

 Προστασίας) 

 

Θέμα: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Bowling Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων 

από την Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ)» 

 

Με επιστολή του, ο Σύλλογος Αθλούμενων Νεφροπαθών ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς πως 

στις 20/08/2020, εν μέσω έξαρσης της πανδημίας Covid19, η Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών 

Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ) προκήρυξε τους πρώτους Πανελλήνιους Αγώνες Bowling 

Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, με ημερομηνία, μάλιστα, διεξαγωγής την 1η Σεπτεμβρίου 

στην Αθήνα, ενώ η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δελτίων συμμετοχών είναι η 26η 

Αυγούστου.  

Μάλιστα, η προκήρυξη αυτή εκδόθηκε χωρίς καμία διαβούλευση της ΑΟΝΜ και παρότι δεν 

υπάρχει κανένα σχετικό σχεδιασμένο υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο και ενώ οι Πανελλήνιοι 

Αγώνες Νεφροπαθών Μεταμοσχευμένων, οι οποίοι επίσης οργανώνονται από την ΑΟΝΜ έχουν 

αναβληθεί για το 2021. 

Ταυτόχρονα, η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας και ειδικά στην Αττική, το 

τελευταίο διάστημα, καθιστά επισφαλή τη συμμετοχή αθλητών που είναι αιμοκαθαιρόμενοι και 

μεταμοσχευμένοι από συμπαγή όργανα όπως καρδιά, πνεύμονες, νεφρούς, ήπαρ και πάγκρεας 

σε μια διοργάνωση που, παρά τα όποια υγειονομικά πρωτόκολλα μπορεί να ληφθούν, θα 

απαιτήσει τη συγκέντρωση πολλών ατόμων σε κλειστό χώρο και για αρκετή διάρκεια έως την 

ολοκλήρωση του αγώνα. 
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Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει ο Σύλλογος στην επιστολή του, «εκκρεμεί η με αρ. πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/102846/26.02.2020 αίτηση προς το Υπουργείο Αθλητισμού - ΓΓΑ - Διεύθυνση 

Αγωνιστικού Αθλητισμού περί ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της εν λόγω 

ομοσπονδίας για λόγους που έχουν να κάνουν με το ότι η ίδια η ομοσπονδία ισχυρίζεται ότι η 

σύστασή της είναι παράνομη, συνεπώς η νομιμότητα της προκήρυξης των συγκεκριμένων 

αγώνων τίθεται ούτως ή άλλως εν αμφιβόλω, πέρα από το ότι παραβιάζονται στοιχειώδεις 

υγειονομικές προδιαγραφές.» 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο θέμα; 

2. Είναι νόμιμη η προκήρυξη και η διεξαγωγή τους; 

3. Θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες; 

4. Αν ναι, με ποια υγειονομικά πρωτόκολλα; 

5. Είναι ασφαλής η συμμετοχή αθλητών ευπαθών ομάδων και συγκεκριμένα ΑΜΕΑ, όπως 

κατηγοριοποιούνται οι αιμοκαθαιρόμενοι/μεταμοσχευμένοι; 

6. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και προδιαγραφές ασφαλούς διεξαγωγής των εν λόγω 

αγώνων; 

7. Τι έχει συμβεί με την αναγνώριση ή μη της ΑΟΝΜ; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




