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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιστολή του Υφυπουργού Αθλητισμού στους αρμοδίους
Υπουργούς για κατ’ εξαίρεση ένταξη στα Μέτρα Στήριξης
φορέων και προσώπων της αθλητικής οικογένειας που δεν
έχουν ήδη συμπεριληφθεί
Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
απέστειλε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Λευτέρης Αυγενάκης.
Αιτείται προς τους κ. Σταϊκούρα, Βρούτση και Γεωργιάδη,
αντίστοιχα, να συμπεριληφθούν στα Μέτρα Στήριξης, που έχει
ανακοινώσει η Κυβέρνηση, φορείς και πρόσωπα της αθλητικής
οικογένειας που για διαφόρους λόγους βρίσκονται έξω από την
περίμετρο στήριξης των συνεπειών από την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού:
•
Αθλητικά σωματεία και Ενώσεις που χρησιμοποιούν μεν
διαφορετικούς ΚΑΔ από τους οριζόμενους σε προστασία,
ωστόσο, διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση που
προβλέπεται στον ν. 2725/1999, τα δε ακαθάριστα έσοδά του
ενεργού τους ΚΑΔ προέρχονται εξ ολοκλήρου ή στο
μεγαλύτερο ποσοστό τους από αθλητική δραστηριότητα και
έχουν συμμετάσχει συστηματικά τα τελευταία τουλάχιστον 3
χρόνια σε διοργανώσεις και πρωταθλήματα.
•
Οι επαγγελματίες αθλητές που, σύμφωνα με τα λεγόμενα
των SL1, SL2 και FL, κατ’ εξαίρεση δεν δηλώνονται στην
«ΕΡΓΑΝΗ», με προσδιορισμό των κριτηρίων υπαγωγής τους σε
συνεργασία τόσο με τις Λίγκες όσο και με τους

επαγγελματικούς συνδέσμους των αθλητών αυτών, με έμφαση
στην επιλογή εισοδηματικών κριτηρίων.
•
Οι αθλητές ΑμεΑ, που, όντας ερασιτέχνες αθλητές,
κινδυνεύουν με μείωση ή πλήρη διακοπή των οδοιπορικών
εξόδων που λαμβάνουν από τα σωματεία τους. Να ενταχθούν
στα μέτρα που μόλις χθες εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση,
ιδίως ως προς τα άτομα με αναπηρία.
Ο κ. Αυγενάκης κάνει λόγο για την αναγκαιότητα δίκαιης και
ισότιμης μεταχείρισης των παραπάνω κατηγοριών σε σχέση με
την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας που ορθά
απολαμβάνει της μέριμνας και στήριξης της Πολιτείας σ’ αυτό
τον αγώνα όλων μας ενάντια στη φονική πανδημία.
Αναλυτικά, η επιστολή έχει ως εξής:
«Αγαπητέ Συνάδελφε,
Η αθλητική οικογένεια επλήγη και αυτή από την πανδημία του
κορωνοϊού. Ήδη, πριν από την έκδοση των κύριων
νομοθετημάτων για την ανάσχεση της εξέλιξης της πανδημίας,
με τις από 08/03/2020 και 10/03/2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/726 και
ΦΕΚ Β΄/782 αντίστοιχα), επιβλήθηκαν μέτρα απαγόρευσης
παρουσίας του κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις.
Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας όλων των
φορέων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού
(COVID-19) και τον περιορισμό της διασποράς του, έχουν
ληφθεί μια σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία, μεταξύ
άλλων, περιλαμβάνουν:
•
το κλείσιμο των σταδίων, των αθλητικών εγκαταστάσεων
και των αθλητικών ομίλων (ΦΕΚ Β’ 855/13-03-2020)
•
την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων (ΦΕΚ Β’ 915/17-03-2020), στην οποία
περιλαμβάνονται και όλες οι αθλητικές υπηρεσίεςδραστηριότητες, η εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
και οι άλλες αθλητικές δραστηριότητες (στην οποία εντάχθηκαν

πλέον στο σύνολό τους όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις,
δημόσιες και μη).
Οι αναγνωρισμένοι φορείς του αθλητισμού στη Χώρα, ιδίως τα
αθλητικά σωματεία, επλήγησαν από την πανδημία εξάπλωσης
του κορωνοϊού με αποτέλεσμα να επηρεάζονται άμεσα, με
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, οι προπονητές και το εν
γένει προσωπικό τους, αφού διακόπτεται ουσιαστικά
η
λειτουργία τους.
Έχοντας υπ’ όψιν την πραγματική αυτή κατάσταση, υπάρχουν
πολλά αιτήματα από αθλητικά σωματεία, τα οποία δεν
διαθέτουν, όπως ορίζεται στην από 11/03/2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), έναν από τους ΚΑΔ
που αναφέρονται σε αυτήν (ειδικότερα τους ΚΑΔ 9312 και
επόμενα), αλλά ενδεικτικά τον ΚΑΔ 94991600.
Οι αθλητικοί αυτοί φορείς διαθέτουν την ειδική αθλητική
αναγνώριση που προβλέπεται στο Ν. 2725/1999, τα δε
ακαθάριστα έσοδά του ενεργού τους ΚΑΔ προέρχονται εξ
ολοκλήρου ή στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από αθλητική
δραστηριότητα και έχουν συμμετάσχει συστηματικά τα
τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια σε διοργανώσεις και
πρωταθλήματα.
Θεωρούμε επομένως ότι είναι δίκαιο να συμπεριληφθούν και τα
ανωτέρω αθλητικά Σωματεία (και αθλητικές Ενώσεις και άλλοι
αναγνωρισμένοι από τον Αθλητικό Νόμο φορείς) στις
κατηγορίες που δικαιούνται τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε,
καθώς και σε αυτά που θα ανακοινώσει η Ελληνική Κυβέρνηση.
Στήριξη χρειάζεται και μια μεγάλη κατηγορία των αθλητών,
αυτών που δραστηριοποιούνται στις επαγγελματικές κατηγορίες
των ομαδικών αθλημάτων, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα
με τα λεγόμενα των SL1, SL2 και FL, δεν υποχρεούνται να
δηλώνονται στην «ΕΡΓΑΝΗ» και στη μεγάλη τους πλειονότητα
πλήττονται από τα παραπάνω μέτρα.

Θεωρούμε ότι η κατηγορία αυτή είναι δίκαιο να ενταχθεί στα
μέτρα ανακούφισης από τις αρνητικές συνέπειες του
κορωνοϊού, ιδίως σε αυτό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον υπάρξει θετική ανταπόκριση
από μέρους σας, ο προσδιορισμός των κριτηρίων υπαγωγής των
δικαιούχων θα γίνει σε συνεργασία τόσο με τις Λίγκες όσο και
με τους επαγγελματικούς συνδέσμους των αθλητών αυτών, με
έμφαση στην επιλογή εισοδηματικών κριτηρίων.
Ας μη λησμονήσουμε όμως και μια ειδικότερη περίπτωση, αυτή
των αθλητών με αναπηρία, αυτών που τίμησαν πολλές φορές
την Χώρα μας με τις διακρίσεις αλλά και που, όντας
ερασιτέχνες αθλητές, κινδυνεύουν με μείωση ή πλήρη διακοπή
των οδοιπορικών εξόδων που λαμβάνουν από τα σωματεία τους.
Στα μέτρα που μόλις χθες εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση,
ιδίως ως προς τα άτομα με αναπηρία, πιστεύουμε ότι πρέπει να
ενταχθούν και οι αθλητές μας αυτοί.
Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή
διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Λευτέρης Αυγενάκης
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού».

