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Ερώτηση
Προς: την κα Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: Τα κριτήρια χρηματοδότησης των αθλητικών σωματείων ΑμΕΑ, οδηγούν σε οικονομική
ασφυξία και στη διάλυσή τους
Με την υπ’ αριθμ. 114021/11.03.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1075) των Υπουργών Οικονομικών και
Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτή συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίστηκαν οι
όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση των Αθλητικών Σωματείων. Στην απόφαση αυτή, η
ετήσια χρηματοδότηση των Αθλητικών Σωματείων ορίζεται σε ποσοστό 60% επί της εκτιμώμενης
αύξησης του ποσού που θα προκύψει από τη φορολογία των τυχερών παιχνιδιών του άρθρου 79 του ν.
4764/2020. Ένα μέρος του ποσού αυτού διατίθεται στα ερασιτεχνικά σωματεία, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται τα Αθλητικά Σωματεία ΑμεΑ.
Το ποσό κατανέμεται αναλογικά στα ερασιτεχνικά σωματεία, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
− Του αριθμού των αθλημάτων που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο, (όπου όμως ως άθλημα
λογίζεται η Ομοσπονδία στην οποία είναι εγγεγραμμένο το σωματείο στο Μητρώο της Γ.Γ.Α.)
− του αριθμού των προπονητών που απασχολεί,
− του αριθμού των αθλητών που είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο,
− των ετήσιων εξόδων του σωματείου όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό του.
Ωστόσο, η παραπάνω απόφαση αγνοεί προκλητικά, παρά τις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις των
φορέων του χώρου, τις ιδιαιτερότητες και τον τρόπο λειτουργίας των Αθλητικών Σωματείων ΑμεΑ:
− Τα Σωματεία ΑμΕΑ είναι μέλη στην ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ μια πολυομοσπονδία με εικοσιένα (21)
Παραολυμπιακά Αθλήματα, αλλά με τον τρόπο υπολογισμού της μοριοδότησης δεν μπορούν να
μοριοδοτηθούν πέραν του ενός (1) αθλήματος καθώς ο αριθμός των αθλημάτων είναι
αντίστοιχος με τις Ομοσπονδίες με αποτέλεσμα ένα αθλητικό σωματείο ΑμΕΑ, ανεξαρτήτως
του πλήθους των τμημάτων και των συμμετοχών του σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα της
ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ, να λαμβάνει μόρια για ένα μόνο άθλημα, σε αντίθεση με τα ολυμπιακά σωματεία
τα οποία μοριοδοτούνται για όλα τα αθλήματα που καλλιεργούν.
− οι περισσότεροι προπονητές είναι εθελοντές και προπονούν αθλητές σε επιπλέον του ενός
αθλήματα
− το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία που είναι αθλητές, είναι αρκετά μικρότερο από το
αντίστοιχο των αρτιμελών με συνέπεια οι αθλητές ΑμΕΑ να μην είναι αριθμητικά πολλοί
Ακόμη και αν κάποια αθλητικά σωματεία καταφέρουν και συγκεντρώσουν αρκετά μόρια και υπερβούν
το ελάχιστο ποσό χρηματοδότησης, η καταβολή του προϋποθέτει την ύπαρξη ισόποσου έσοδου άλλου
οικονομικού πόρου (ακαδημίες, εισιτήρια, τηλεοπτικά δικαιώματα, δωρεές, διαφημίσεις κ.α.). Επίσης,
το 50% της επιχορήγησης πρέπει να διατίθεται σε ανάπτυξη ακαδημιών και συντήρηση
εγκαταστάσεων. Τα σωματεία ΑμΕΑ δε διαθέτουν ακαδημίες και σχεδόν όλα, φιλοξενούνται σε
Δημοτικές και Δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Όπως γίνεται αντιληπτό τα αθλητικά σωματεία ΑμΕΑ είναι αδύνατο να διεκδικήσουν, με βάση τη
μοριοδότησή τους, αντίστοιχα ποσά σε σχέση με τους ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους των
αρτιμελών αθλητών γιατί έχουν ως έσοδα μόνο την κρατική επιχορήγηση και πολύ μικρές χορηγίες
ενώ δεν έχουν ακαδημίες που είναι ο βασικός πόρος χρηματοδότησης όλων των Ολυμπιακών
Σωματείων. Τα ίδια κριτήρια ίσχυσαν και κατά την έκτακτη χρηματοδότηση των αθλητικών
σωματείων λόγω της πανδημίας και τότε τα σωματεία ΑμΕΑ, χρηματοδοτήθηκαν με το ελάχιστο ποσό
που ορίζει ο νόμος. Δυστυχώς, η άδικη αυτή αντιμετώπιση συνεχίζεται με τα ίδια κριτήρια και κατά την
τακτική ετήσια χρηματοδότησή τους. Αν δεν οριστεί ξεχωριστό ποσοστό χρηματοδότησης,
αποκλειστικά για τα σωματεία ΑμΕΑ, με κατάργηση του ορίου που τίθεται από την υποχρέωση
εμφάνισης ισόποσου έσοδου από άλλες πηγές, το οποίο περιορίζει στο ελάχιστο τη χρηματοδότησή
τους, τα Αθλητικά Σωματεία ΑμΕΑ θα οδηγηθούν με μαθηματική ακρίβεια σε οικονομική ασφυξία,
μαρασμό και διάλυση.

Ερωτάται η κα Υπουργός
1. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για να οριστεί αυτοτελές και διακριτό ποσοστό
χρηματοδότησης για τα Αθλητικά σωματεία ΑμΕΑ, προκειμένου να ανταπεξέλθουν οικονομικά
και να παραμείνουν σε λειτουργία;
2. Θα εξαιρεθούν τα Αθλητικά Σωματεία ΑμΕΑ της υποχρέωσης να εμφανίζουν ισόποσα, της
επιχορήγησης, έσοδα από άλλους οικονομικούς πόρους και της υποχρεωτικής διάθεσης 50%
του επιχορηγούμενου ποσού, σε ανάπτυξη ακαδημιών και συντήρηση εγκαταστάσεων
προκειμένου να μπορούν να υπερβούν το ελάχιστο ποσό χρηματοδότησης που ορίζει ο νόμος;
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