
 

     

Αθήνα, 5Φεβρουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού (Υ/Ο Υφυπουργού Πολιτισμού) 

 

Θέμα: Ανάγκη έναρξης αγώνων Football League και γυναικείων πρωταθλημάτων 

 

Με σχετική ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 29/1/2021 («Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00») δόθηκε το πράσινο φως ώστε, σε περιοχές 

που βρίσκονται σε επίπεδο επιτήρησης, να λειτουργήσουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις για 

προπονήσεις και αγώνες, χωρίς θεατές, μεταξύ άλλων για τη Super League 2 και την Α 

Εθνική γυναικών (Volley Ball). 

Επιπλέον, προβλέπεται η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις για τις 

ομάδες Α κατηγοριών καλαθοσφαίρισης γυναικών, υδατοσφαίρισης γυναικών και 

χειροσφαίρισης γυναικών. 

Δεν χωρά αμφιβολία πως πρόκειται για ένα θετικό βήμα, παρόλα αυτά προκύπτουν 

αρκετά επιμέρους ζητήματα. Καταρχήν, με έκπληξη παρατηρεί κανείς πως δεν δίνεται η 

ίδια δυνατότητα στις ομάδες Α κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών με εκείνη των άλλων 

αθλημάτων, μιας και το ποδόσφαιρο είναι το μόνο άθλημα που μένει εκτός πρόβλεψης. 

Επιπλέον, παρότι ξεκίνησαν οι αγώνες της Super League 2, δεν ισχύει το ίδιο για την 

Football League, μολονότι ανήκουν στην ίδια ένωση. 

Δυστυχώς, αυτή η ακατάληπτη και μεροληπτική στάση δημιουργεί αθλητές διαφορετικών 

κατηγοριών και ταχυτήτων. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που παίζουν (SP1, SP2) κι εκείνοι 

που ακόμα περιμένουν (FL) παρότι και οι τρεις κατηγορίες είναι επαγγελματικές. 

Αυτός ο διαχωρισμός, όταν οι ομάδες και των τριών ενώσεων έχουν υπογράψει και 

αποδεχθεί την εφαρμογή του ίδιου αυστηρού υγειονομικού πρωτοκόλλου, δημιουργεί 

άγχος στους αθλητές της FL για την καθημερινότητα, αλλά και την καριέρα τους. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Παράλληλα, η μη δυνατότητα προπόνησης σε γήπεδα ωθεί τους αθλητές να προσπαθούν 

να προπονηθούν σε ακατάλληλες συνθήκες και χώρους (πάρκα, άσφαλτο), γεγονός που 

είναι σίγουρο πως θα οδηγήσει σε τραυματισμούς, άρα επιπλέον χρόνο εκτός γηπέδου, 

όταν γίνει η έναρξη και για το δικό τους πρωτάθλημα. 

Την ίδια στιγμή, η καθυστέρηση έναρξης προπονήσεων και αγώνων για την Α Εθνική 

γυναικών ποδοσφαίρου, εκτός από την ψυχολογική, σωματική, οικονομική και εργασιακή 

εξουθένωση των αθλητριών, μπορεί να οδηγήσει σε μη ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, 

αν ξεκινήσει, άρα και να στερήσει από τη χώρα μας, που κερδίζοντας το πρωτάθλημα, θα 

την εκπροσωπήσει το επόμενο έτος στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

 

1. Για ποιο λόγο καθυστερεί η έναρξη πρωταθλήματος της 3ης επαγγελματικής 

κατηγορίας ανδρικού ποδοσφαίρου της Football League; 

2. Πότε προβλέπεται να ξεκινήσει ώστε να καταφέρει φέτος να ολοκληρωθεί; 

3. Για ποιο λόγο η Α Εθνική Ποδοσφαίρου γυναικών εξαιρέθηκε των υπολοίπων 

αθλημάτων από την έναρξη προπονήσεων; 

4. Πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν οι προπονήσεις οι ποδοσφαιρίστριες της Α1 και 

αγώνες; 

5. Πότε θα ξεκινήσουν οι αγώνες γυναικών των υπολοίπων αθλημάτων (μπάσκετ, 

χάντμπολ, water polo); 

6. Τι πρόβλεψη υπάρχει σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της χώρας μας σε 

Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διοργανώσεις τον επόμενο χρόνο, στην περίπτωση που 

δεν ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα τα πρωταθλήματα; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




