
 

 
 

 

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 

 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την κα. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

 

 

Θέμα: Άμεση επίλυση των προβλημάτων για τους αθλητές της Εθνικής 

Ομάδας Στίβου  

 

 

Αξιότιμη κα. Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορηθήκαμε από επιστολή των μελών της Εθνικής Ομάδας 

Στίβου, οι αθλητές εκφράζουν συλλογικά την αγανάκτησή τους, διότι 

αναφέρονται ανέκαθεν ως προτεραιότητα από τους καθ’ ύλην αρμόδιους, ενώ 

στην πραγματικότητα αντιμετωπίζονται από όλες τις πλευρές, ως ο τελευταίος 

τροχός της αμάξης. 

Οι ανησυχίες και τα παράπονα που εκφράζουν οι αθλητές, αφορούν σε 

πολλά επίπεδα της καθημερινής τους ζωής. Δηλώνουν ότι προπονήθηκαν 

σκληρά για να πάρουν μέρος σε αγώνες που δεν έγιναν ποτέ, επενδύοντας 

χρόνο και χρήματα. Καλούνται να προετοιμαστούν για δεύτερη συνεχόμενη 

Ολυμπιακή χρονιά με το ίδιο κόστος, αλλά ταυτόχρονα, με μείωση των 

οδοιπορικών τους κατά 20%. Παραμένουν απλήρωτοι εδώ και επτά μήνες, ενώ 

περιμένουν πριμ που τους έχει υποσχεθεί η Πολιτεία, από το 2017. Και τέλος, 

αναγκάζονται να προπονηθούν σε εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν πληρούν τις 

προδιαγραφές, κέντρων υψηλού αθλητισμού. 

Οι αθλητές, βιώνοντας αυτή την κατάσταση, αναπόφευκτα δεν μπορούν 

να κρύψουν την ανησυχία τους, αναφορικά με το πώς διοικείται πολυεπίπεδα, 

η μεγαλύτερη αθλητική Ομοσπονδία της χώρας, αυτή του Κλασικού 

Αθλητισμού. Δηλώνουν δε, υπερήφανα και απερίφραστα, ότι παρά τα 
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προβλήματα που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν, κρατούν το 

αθλητικό και συμπεριφορικό επίπεδο ψηλά, τιμώντας το εθνόσημο που φέρουν 

στο στήθος.  

Σε αυτούς τους ανθρώπους, κε Υπουργέ, αξίζει μια διαφορετική 

αντιμετώπιση από όλη την Πολιτεία. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 

 Θα καταργήσετε τη μείωση κατά 20%, των οδοιπορικών των αθλητών; 

 

 Θα πληρωθούν οι αθλητές, τους μισθούς επτά μηνών, με άμεσο τρόπο; 

 

 Θα τους δοθούν τα πριμ, που περιμένουν από το 2017; 

 

 Θα προβείτε σε άμεση βελτίωση, των προπονητικών χώρων αθλητικής 

τους προετοιμασίας; 

 

 

 

 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΜέΡΑ25 
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