
                                                                                                 

Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2021 
 
 

ΔΡΧΣΗΗ 

Πξνο ηνπο θ.θ. Τπνπξγνύο: 

 Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 

 Οηθνλνκηθώλ 

 

Θέκα: «Κίλδπλνο θαηάξξεπζεο ησλ εξαζηηερληθώλ αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ 

από ηελ αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε πξνθαηαβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο από ηα θέξδε ηνπ ζηνηρήκαηνο» 

Τνλ Μάξηην ηνπ 2021 θαζνξίζηεθαλ κε Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΕΚ 

1075/Β/19-3-2021) ην πιαίζην, νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα 

θαηαλνκήο ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 79 ηνπ λ. 4764/2020 (Α' 256) 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη ηνπ εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ απφ ηα 

έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ ηνπ ζηνηρήκαηνο. 

Σην άξζξν 6 ηεο ΚΥΑ νξίδεηαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ζα θαηαβάιιεηαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο δχν θνξέο ην ρξφλν. Σπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη ε πξψηε 

θαηαβνιή έσο ηελ 15ε Ιαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο θαη ε δεχηεξε έσο ηελ 15ε 

Ινπιίνπ, κε πίζησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ, αξρήο 

γελνκέλεο ηελ 15ε Ιαλνπαξίνπ 2022. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε θαη κε ηελ νξζή αηηηνινγία ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ παλδεκία covid–19 νξίζηεθε ε 

πξνθαηαβνιή πνζνχ, έλαληη κειινληηθψλ δηαλεκφκελσλ θαηαβνιψλ, ζηηο 29 

Μαξηίνπ 2021. Η πξνθαηαβνιή, φκσο, πνπ πξνβιέθζεθε θαη απνθαζίζηεθε 

δελ αθνξνχζε ζην ζχλνιν ησλ δηθαηνχρσλ αιιά ζε κέξνο απηψλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε αθνξνχζε ζηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 



ζηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο πνδνζθαίξνπ, ζηελ Α1 Αλδξψλ Μπάζθεη 

(Basket League) θαη ζηελ Α1 Αλδξψλ Βφιευ – (Volley League), ήηνη ζε ΠΑΕ, 

ΚΑΕ θαη ΤΑΑ.   

Είλαη εκθαλέο φηη ε σο άλσ απφθαζε εμαηξεί, εληειψο αλαίηηα θαη 

αδηθαηνιφγεηα, ηεο πξνθαηαβνιήο ην ζχλνιν ηνπ εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ θαη 

ησλ νκάδσλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ. Ο απνθιεηζκφο απηφο, εθηφο απφ άδηθνο, 

δεκηνπξγεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζσκαηείσλ. Επηζεκαίλεηαη φηη νη νκάδεο, 

ζηεξηδφκελεο ζηηο εμαγγειίεο ηνπ Υθππνπξγνχ Αζιεηηζκνχ θαηά ην 

πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη ππνινγίδνληαο ηα κειινληηθά έζνδα ηνπο βάζεη ηεο 

ΚΥΑ, αχμεζαλ ζεκαληηθά ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ αζιεκάησλ πνπ θαιιηεξγνχλ, ηελ 

βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο ελψ αξθεηέο εμ απηψλ δήισζαλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε επξσπατθέο δηνξγαλψζεηο.  

Η ζπλερηδφκελε απνπζία ελεκέξσζεο θαη γλσζηνπνίεζεο ηεο πξφζεζεο ηεο 

Πνιηηείαο πξνο ηα δηθαηνχρα εξαζηηερληθά αζιεηηθά ζσκαηεία γηα ηελ έληαμή 

ηνπο, φπσο ζπλέβε κε ηηο αζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο, ζηελ πξνθαηαβνιή 

πνζνχ, έλαληη κειινληηθψλ δηαλεκφκελσλ θαηαβνιψλ, ζέηεη αλππέξβιεηα 

εκπφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαη, ελ ηέιεη, γηα ηελ 

βησζηκφηεηά ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε άκεζε 

έθδνζε ζρεηηθήο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο.  

Ο εξαζηηερληθφο αζιεηηζκφο, απφ ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο, αληηκεησπίδεη ηε 

κεγαιχηεξε θξίζε ζηελ ηζηνξία ηνπ ελψ ε ζηήξημε απφ ηελ Πνιηηεία 

ραξαθηεξίζηεθε, φπσο θαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε, απφ ζεκαληηθφηαηεο θαη 

θξίζηκεο γηα ηελ βησζηκφηεηά ηνπ θαζπζηεξήζεηο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζή ηνπ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, εξσηώληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί: 

1. Πνηόο είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ γηα 

ηελ πξνθαηαβνιή πνζνύ, έλαληη κειινληηθώλ δηαλεκόκελσλ 

θαηαβνιώλ, ζηα εξαζηηερληθά αζιεηηθά ζσκαηεία, όπσο αληίζηνηρα 



νξίζηεθε γηα ηηο αζιεηηθέο αλώλπκεο εηαηξείεο ζην άξζξν 5 παξ.6 

ηεο πξνεγνύκελεο ΚΤΑ (ΦΔΚ 1075/Β/19-3-2021);  

2. Πνπ νθείιεηαη ν αξρηθόο απνθιεηζκόο ησλ εξαζηηερληθώλ 

αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ από ηελ επλντθή ξύζκηζε ηεο 

πξνθαηαβνιήο; 

 

Οη εξσηώληεο βνπιεπηέο 

Μπνπξλνύο Ισάλλεο 

 

Αβξακάθεο Διεπζέξηνο 

Αγαζνπνύινπ Δηξήλε 

Αλαγλσζηνπνύινπ Αζαλαζία 

Αξαρσβίηεο ηαύξνο 

Απγέξε Θενδώξα 

Βαξδάθεο σθξάηεο 

Βέηηα Καιιηόπε 

Γθαξά Αλαζηαζία 

Γθηόιαο Ισάλλεο 

Γξίηζαο Θεόδσξνο 

Θξαςαληώηεο Δκκαλνπήι 

Καζηκάηε Δηξήλε 

Καθαληάξε Υαξά 

Μάιακα Κπξηαθή 

Μάξθνπ Κσλζηαληίλνο 



Μετθόπνπινο Αιέμαλδξνο  

Μηραειίδεο Αλδξέαο 

Μνπδάιαο Ισάλλεο 

Μπαιάθαο Ισάλλεο 

Μπάξθαο Κσλζηαληίλνο 

Μσξαΐηεο Αζαλάζηνο 

Ννηνπνύινπ Αηθαηεξίλε 

Παπαειηνύ Γεώξγηνο 

Πέξθα Θενπίζηε 

Πνύινπ Παλαγηνύ 

Ραγθνύζεο Ισάλλεο 

αληνξηληόο Νεθηάξηνο 

αξαθηώηεο Ισάλλεο 

θνπξιέηεο Παλαγηώηεο 

θνπξνιηάθνο Παλαγηώηεο 

θνύθα Διηζάβεη 

πξκαιέληνο Νηθόιανο 

Σδάθξε Θενδώξα 

Σόιθαο Άγγεινο 

Σξηαληαθπιιίδεο Αιέμαλδξνο 

Φάκειινο σθξάηεο 

Φπρνγηόο Γεώξγηνο 


