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Στοίχισαν 14 εκ. ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια 
Καταργούνται 32 επιτροπές στην ΓΓΑ 
Μπιτσαξής: «Όχι σε αργομισθίες αθλητών στο Δημόσιο» 

Αθήνα, Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 
Την κατάργηση 32 (μη θεσμοθετημένων) επιτροπών και ομάδων εργασίας στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, ανακοίνωσε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου ο Πάνος Μπιτσαξής. Ο γγΑ ανήγγειλε επίσης 
αλλαγές στον Εθνικό Αθλητικό Σχεδιασμό, επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να δοθεί ούτε ένα ευρώ σε «σωματείο-
μαϊμού», ενώ έθιξε και το ζήτημα με τις αργομισθίες αθλητών που διορίστηκαν στο Δημόσιο.  

 
Όλα αυτά τα χρόνια είχαν συσταθεί οι πιο 

απίθανες επιτροπές στη ΓΓΑ που κόστιζαν ένα τσουβάλι 
χρήματα. Ενδεικτικά:  

* Επιτροπή διακίνησης αλληλογραφίας της 
Γραμματείας, 192.000 ευρώ το 2008 

* Επιτροπή νομαρχιακών υπευθύνων 
προγράμματος μαζικού αθλητισμού, 308.105 ευρώ το 
2009 

* Κεντρική Επιτροπή πρόσληψης πτυχιούχων 
φυσικής αγωγής για το μαζικό αθλητισμό, 196.836 ευρώ 
το 2009  

* Επιτροπή αγωνιστικού αθλητισμού 168.600 
ευρώ το 2009  

* Επιτροπή αθλητικού αθλητισμού 111.000 ευρώ  
* Επιτροπή αθλοχώρων γειτονιάς 87.600  
* Ειδική διαχειριστική επιτροπή προγραμμάτων άθλησης για όλους, 135.000 
Αποκαλύφθηκε επίσης ότι από το 2005 έως το 2009 διατέθηκαν πει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην 

Επιτροπή Ελλήνων Ολυμπιονικών. Ο κ. Μπιτσαξής ρωτήθηκε αν από τον έλεγχο προέκυψαν αποδείξεις και 
παραστατικά για τα κονδύλια που διατέθηκαν στους Ολυμπιονίκες και τις λοιπές επιτροπές και η απάντησή του 
σόκαρε ακόμα περισσότερο: "Ούτε ένα!". Από το 2005 μέχρι και το 2009 στο σύνολο διατέθηκαν 14 
εκατομμύρια ευρώ για επιτροπές και ομάδες εργασίας της ΓΓΑ. «Ένα ποσό, που αποτελεί την ετήσια 
επιχορήγηση ολόκληρου του ελληνικού σωματειακού αθλητισμού» σχολίασε ο κ. Μπιτσαξής.  

Ο γγΑ τόνισε επίσης ότι θα επανεξεταστεί το ζήτημα με τα προνόμια των αθλητών που διορίζονται στο 
Δημόσιο, για να εκλείψει ή να περιοριστεί το φαινόμενο της αργομισθίας. «Από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν 
γίνει 1700 διορισμοί αθλητών στο Δημόσιο, ενώ το φαινόμενο της αργομισθίας είναι πολύ έντονο. Και το 
φαινόμενο αυτό πρέπει να εκλείψει. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να δεχθεί ότι κάποιος αθλητής κάνει 
κατάχρηση του προνομίου αυτού και είναι αργόμισθος. Δεν υπάρχουν περιθώρια αργομισθιών στην ελληνική 
κοινωνία».  

Οι αλλαγές στην κατάταξη αθλημάτων στον Εθνικό Αθλητικό Σχεδιασμό, έχουν ως εξής: 
* Το τρίαθλο, το χόκεϊ επί χόρτου, οι παγοδρομίες και το μπάντμιντον αναβαθμίζονται σε αθλήματα 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας με στοχευμένη κρατική συνδρομή, κατά αποδοχή της σχετικής εισήγησης της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.  

* Η χιονοδρομία περνάει στα κρατικά ενισχυόμενα αθλήματα, ενώ αναβαθμίζεται και το τένις από την 
Γ΄ στην Β΄ κατηγορία. 

* Η πυγμαχία από την Β΄ κατηγορία περνάει στην Γ΄, κι αυτό οφείλεται στη διαχειριστική εικόνα που 
παρουσιάζει η ομοσπονδία του αθλήματος.  

«Η ΕΟΕ εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει τα Ολυμπιακά αθλήματα να χρηματοδοτούνται από την 
Πολιτεία. Έχουμε τη θέση, όμως, ότι ένα άθλημα δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από την Πολιτεία, επειδή 
είναι Ολυμπιακό» επεσήμανε ο κ. Μπιτσαξής. 

Τέλος σε ό,τι αφορά το διάλογο για το ποδόσφαιρο με την ΕΠΟ και τη Σούπερ Λίγκα, δήλωσε: «Ο 
διάλογος αυτός πλησιάζει προς το τέλος του και ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Αποδέχθηκα την πρόταση της 
Σούπερ Λίγκα να παραβρεθώ στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 18 Φεβρουαρίου. Το 
μέτρο της απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών θα συνεχιστεί. Δυστυχώς όμως είναι απαραίτητη ακόμα η 
παρουσία αστυνομικών στα γήπεδα» 
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