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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: 1. Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
2. Τον Υπουργό των Οικονομικών
3. Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων
Θέμα: ‘’Ανάγκη επανέναρξης των πρωταθλημάτων και άμεσης στήριξης των
συλλόγων και αθλητών ποδοσφαίρου (Super League 2 και Football League) και
μπάσκετ (Α2 και Β΄ Εθνική) με κανόνες υγειονομικής ασφάλειας, λόγω της
πανδημίας του Κορωνοϊού.’’
Οι οικονομικές συνέπειες αλλά και οι κοινωνικές προεκτάσεις αυτών, μετά τα
περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν τους τελευταίους μήνες, είναι μεγάλες. Από
όλη αυτή την κατάσταση έχει ήδη πληγεί και ο ημιεπαγγελματικός και
ερασιτεχνικός αθλητισμός, ο οποίος δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αποτελεί τον
βασικό και κύριο αιμοδότη του επαγγελματικού αθλητισμού. Τα πρωταθλήματα
ποδοσφαίρου (Super League 2 και Football League) και μπάσκετ (Α2 και Β΄ Εθνική)
στη χώρα μας έχουν ανασταλεί εδώ και μήνες, με αποτέλεσμα οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν αθλητές και προπονητές να είναι τεράστιες, ενώ τίθεται πλέον
ζήτημα πραγματικής επιβίωσης. Την ίδια ώρα, τα αντίστοιχα επαγγελματικά
πρωταθλήματα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο συνεχίζονται κανονικά, αφού
πρώτα ληφθούν τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, ούτως ώστε να μην εκτεθεί
κάποιος σε κίνδυνο.
Γίνεται δε λόγος για απώλειες κρίσιμων εσόδων για τα αθλητικά σωματεία των
παραπάνω πρωταθλημάτων, ήδη μόνο από τα εισιτήρια των αγώνων. Σε αυτές τις
απώλειες έρχονται να προστεθούν αθλητικές χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα
αλλά και έσοδα από κάθε αθλητική εκμετάλλευση (Sports Marketing), που πλέον
είναι μηδενικά. Παρ΄ όλα αυτά τα έξοδά τους συνεχίζουν να τρέχουν. Τα αθλητικά
σωματεία αυτών των κατηγοριών, τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει πολλές μάχες
επιβίωσης, χωρίς τη στήριξη που τους αναλογούσε, ενώ δεν σταμάτησαν ποτέ να

προάγουν το αθλητικό ιδεώδες. Ο ημιεπαγγελματικός και ερασιτεχνικός αθλητισμός
στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αποτελεί μία τεράστια «βιομηχανία» αθλητών,
προπονητών και αθλουμένων στην Ελλάδα, ενώ γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι
συντηρεί χιλιάδες οικογένειες και πολλά επαγγέλματα που κινούνται γύρω από
αυτόν.
Επειδή επιβάλλεται να γίνει επανέναρξη των παραπάνω πρωταθλημάτων και οι
αθλητές να ξαναμπούν στα γήπεδα, ακολουθώντας τα απαραίτητα υγειονομικά
πρωτόκολλα και τις οδηγίες των ειδικών, όπως συμβαίνει με τα αντίστοιχα
επαγγελματικά πρωταθλήματα,
Επειδή πρέπει να καλυφθεί το χαμένο έδαφος όλων αυτών των μηνών αγωνιστικής
απραξίας και η πολιτεία να σταθεί οικονομικά στο πλευρό των αθλητικών
σωματείων, των προπονητών, των αθλητών και των δεκάδων εργαζομένων στο
χώρο του ημιεπαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού σε ποδόσφαιρο και
μπάσκετ, μετά την αναστολή λειτουργίας τους,
Επειδή η επανεκκίνησή των πρωταθλημάτων αυτών, θα πρέπει να γίνει με γνώμονα
την ασφαλή πρόσβαση των αθλητών στις αθλητικές εγκαταστάσεις, την εργασιακή
αποκατάσταση των προπονητών, αθλητών και άλλων εργαζόμενων στον ευρύτερο
χώρο, τη βιωσιμότητα των αθλητικών σωματείων αλλά και τη στήριξη των
δημοσίων γυμναστηρίων,
Επειδή η πολιτεία, θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα, προκειμένου να μην χαθεί
ούτε μία θέση εργασίας στον ευρύτερο χώρο του αθλητισμού, να μην ‘’χτυπηθεί’’
ανεπανόρθωτα ούτε μία Ομοσπονδία, αλλά και να μην αδρανήσει ούτε ένα
αθλητικό σωματείο ή σύλλογος,
Ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:
-

Ποια η θέση του Υπουργείου σας για το συγκεκριμένο ζήτημα;

-

Ποιος ο σχεδιασμός και οι ενέργειές σας, προκειμένου να γίνει άμεση
επανέναρξη των πρωταθλημάτων (Super League 2, Football League, - Α2 και Β
Εθνική Μπάσκετ) με κανόνες υγειονομικής ασφάλειας, ούτως ώστε να μην
κινδυνέψουν εργασιακές θέσεις, να μην πληγούν ανεπανόρθωτα οικονομικά,
αθλητικά σωματεία, προπονητές, αθλητές και εργαζόμενοι;

-

Υπάρχει η πρόβλεψη από την πολιτεία, για εφάπαξ οικονομική στήριξη στα
συγκεκριμένα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, προκειμένου να
στηριχθούν όλοι όσοι συμβάλουν στην παράγωγη του τόσο σπουδαίου έργου,
που έχει ως αποτέλεσμα και πολλές διεθνείς διακρίσεις που μας κάνουν
περήφανους;
Ο ερωτών βουλευτής
Δημήτριος Κούβελας

