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Από τον Σ. Γεωργακόπουλο 

 

Αυγενάκης: “το Μητρώο διασφαλίζει τα ερασιτεχνικά σωματεία” 
 

Η βουλευτική δραστηριότητα συνεχίζεται και μέσα σε αυτήν εντάσσονται οι γραπτές 
ερωτήσεις των βουλευτών. Σε μία τέτοια κλήθηκε να απαντήσει ο υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης 
Αυγενάκης. 

Ο βουλευτής ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Πουλάς κατέθεσε ερώτηση σχετικά με τα ερασιτεχνικά 
σωματεία ποδοσφαίρου και την οικονομική ενίσχυση και με αφορμή αυτή την ερώτηση ο 
υφυπουργός αθλητισμού τοποθετήθηκε για όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία. 

 

«Το σχετικό σχέδιο νόμου για την αθλητική μεταρρύθμιση, με την αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, για την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και 
γενικότερα τον αθλητισμό των ΑΜΕΑ, για τη σύσταση της εθνικής πλατφόρμας αθλητικής 
ακεραιότητας και άλλες διατάξεις, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα συνεχιστεί έως τις 
20 Αυγούστου. 

Ήδη τα σχόλια έχουν ξεπεράσει τα 100, σε αυτόν τον παραγωγικό και γόνιμο διάλογο, 
απόδειξη της ανάγκης της αθλητικής οικογένειας της χώρας για ένα νέο, διάφανο, μεταρρυθμιστικό 
και  αναζωογονητικό πλαίσιο. 

Η έμπρακτη στήριξη στον ερασιτεχνικό αθλητισμό αφορά και στις απευθείας οικονομική 
ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων, έπειτα από 12 χρόνια, με τη διάθεση ποσού 12 
εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα διανεμηθεί με απόλυτη διαφάνεια. 

Το ποσό για κάθε σωματείο είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή 
τρίτων και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση 
καθώς και σε τέλος χαρτοσήμου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς 
την φορολογική διοίκηση και το υπόλοιπο δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά 
ιδρύματα. 

Με κοινή απόφαση, μαζί με το υπουργείο οικονομικών, καθορίζονται τα κριτήρια για την 
καταβολή του ποσού ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές διανεμητέο ποσό, οι 
προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου.  

Για τη διαφάνεια της κατανομής των 12 εκατομμυρίων ευρώ ως ενίσχυση των ερασιτεχνικών 
σωματείων δημιουργήθηκε στην Γ.Γ.Α. το μητρώο αθλητικών σωματείων, που αποτελεί στάδιο 
προεγγραφής στο καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα του μητρώου αθλητικών φορέων, που θα 
υλοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης. 

Με το μητρώο αθλητικών σωματείων διασφαλίζεται ότι η διάθεση δημόσιων πόρων που θα 
στηρίξουν τα αθλητικά σωματεία θα πραγματοποιηθεί με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια.  

Συγκεκριμένα είναι επιχορήγηση θα λάβουν όσα ερασιτεχνικά σωματεία έχουν 
ολοκληρώσει τη διαδικασία προεγγραφής του στο μητρώο αθλητικών σωματείων και 
διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση από την γενική γραμματεία αθλητισμού. 

Μέχρι στιγμής έχουν προεγγραφεί περίπου 5.000 ερασιτεχνικά σωματεία και η 
λειτουργία του μητρώου, φυσικά, συνεχίζεται.» 

 

Τα παραπάνω αναφέρονται στην απάντηση του υφυπουργού πολιτισμού και αθλητισμού, 
Λευτέρη Αυγενάκη, σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Ανδρέα Πουλά. 

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά στα προπονητικά και αγωνιστικά υγειονομικά πρωτόκολλα για το 
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, επισημαίνεται ότι η ΕΠΟ τα απέστειλε στις 12/8 2020 και ήδη έχει λάβει 
τις παρατηρήσεις της υγειονομικής επιστημονικής επιτροπής της Γ.Γ.Α. προκειμένου να τις 
ενσωματώσει και να τα αναρτήσει ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. 
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