
Ολόκληρη η ομιλία του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη:

«Κυρίες και Κύριοι, εκπρόσωποι των Αθλητικών Φορέων της χώρας μας,

Σας καλωσορίζω από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας και θέλω να σας πω 
πως είμαι πολύ χαρούμενος διότι σήμερα θέτουμε τις βάσεις του έντιμου διαλόγου 
μεταξύ μας. Τις βάσεις μιας αμφίδρομης επικοινωνίας και συνδιαμόρφωσης του 
μέλλοντος του αθλητισμού, μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του αθλητισμού και  του 
πυρήνα της αθλητικής δραστηριότητας που είστε εσείς.

Δεν γνωρίζω εάν είχατε ποτέ την ευκαιρία να συνδιαλέγεστε έτσι, μαζικά και άμεσα, 
με την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού μέχρι σήμερα, αλλά για εμένα προσωπικά 
αυτή η διαδικασία είναι η πλέον σημαντική για την άσκηση πολιτικής και θέλω να 
γίνει πιο θεσμικός ο διάλογος μεταξύ μας και όχι περιστασιακός. 

Το εγχείρημα που επιχειρούμε σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά πιστεύω, πως 
με τη βοήθεια όλων μας και βέβαια τη συνδρομή της τεχνολογίας, το εγχείρημα αυτό 
θα περπατήσει και θα στεφθεί από επιτυχία.

Ο διάλογος θα γίνει σε δύο ενότητες. Δηλαδή, θα συνεχιστεί αύριο στις 1.30 μ.μ. και 
εφόσον ο χρόνος δεν θα επαρκεί για την τοποθέτηση όλων όσων έχετε εκδηλώσει την 
επιθυμία να μιλήσετε, θα προγραμματίσουμε τη συνέχεια για την Πέμπτη στις 3.30 
μ.μ.

Στόχος μας είναι να ακουστούν όλες οι απόψεις, όλων όσων εκδήλωσαν την επιθυμία 
να τοποθετηθούν.

Βέβαια, όσοι θέλουν μπορούν να στείλουν την τοποθέτησή τους στο mail που 
αναφέρεται στην πρόσκληση που λάβατε. 

Κυρίες και Κύριοι, 

το σημερινό εγχείρημα δεν ολοκληρώνεται με αυτές τις δύο ή τρεις ή και παραπάνω 
συνεδριάσεις μεταξύ μας. Η δέσμευσή μου απέναντί σας είναι ότι ο διάλογος αυτός 
να έχει συνέχεια.

Κι αυτό διότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο υπόθεση της Πολιτείας η οποία πρέπει να 
νομοθετεί ή να παίρνει αποφάσεις για το μέλλον του. 

Ο αθλητισμός είναι ευθύνη όλων μας. Είναι ευθύνη των αθλητών, των παιδιών, των 
γονέων, των διοικήσεων, των προπονητών, των παραγόντων, των δημοσιογράφων 
και βέβαια του κράτους, της Πολιτείας.

Κι αυτό αναδεικνύεται περίτρανα, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, που 
παρακολουθούμε με έκπληξη και αποτροπιασμό να βγαίνουν στο φως της 
δημοσιότητας, όσα μελανά συνέβαιναν στο εσωτερικό μιας πολύ μεγάλης 
ομοσπονδίας, της ιστιοπλοΐας. 

Η υπόθεση αυτή έχει κλονίσει βαθύτατα όλη την κοινωνία. Και γι’ αυτό σήμερα 
βρισκόμαστε εδώ θέτοντας τις βάσεις του διαλόγου γύρω από τα θέματα της 
προστασίας των Ατομικών Δικαιωμάτων στον Αθλητισμό, την υιοθέτηση καλών 
πρακτικών και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και προτάσεις για την μεταρρύθμιση 



και ανασυγκρότηση του αθλητικού οικοδομήματος.

Είναι χρέος μας να προφυλάξουμε την αθλητική παρακαταθήκη του τόπου, τις αξίες, 
το κύρος το ρόλο του, κυρίως στην κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς.

Η ριζική μεταρρύθμιση του αθλητισμού, δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά δεν είναι και 
ζήτημα δυσεπίλυτο. Απαιτείται αποφασιστικότητα και όραμα.

Από την ανάληψη των καθηκόντων μου, έθεσα ως κέντρο της προσπάθειάς μας τον 
ίδιο τον αθλητή. Και βέβαια μαζί με τους αθλητές, θέσαμε ως προτεραιότητα το 
“σπίτι” του κάθε αθλητή που δεν είναι άλλο από το σωματείο του.

Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα που σας απασχολούν. Τα οικονομικά, τα 
διοικητικά, τα προβλήματα των εγκαταστάσεων. Όπως βλέπετε, όμως, καταβάλουμε 
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα.

Για να αξιολογήσει κανείς την μεγάλη ανάγκη που παρουσιάζει σήμερα ο 
αθλητισμός, για βαθιές μεταρρυθμίσεις, είναι σημαντικό να μελετήσει το πρόσφατο 
παρελθόν.

Δυστυχώς, για πολλά χρόνια ο αθλητισμός -όπως γνωρίζετε- βρισκόταν στο 
παρασκήνιο. Βρισκόταν παραμερισμένος στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής 
καθώς έπρεπε η κυβερνητική δραστηριότητα να εστιάζει στην διαχείριση των 
κρίσιμων οικονομικών μεγεθών και μέχρι εκεί. 

Σήμερα, έχουμε την ευτυχή συγκυρία, ο αθλητισμός να βρίσκεται στο κέντρο της 
κυβερνητικής πολιτικής. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω για το διαρκές ενδιαφέρον 
του Πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σε όλα αυτά τα 
αποφασιστικά βήματα της μεταρρύθμισης που έχουμε κάνει, σε όλη αυτή την πορεία 
προς τα εμπρός, στάθηκε αμετακίνητος απέναντι στις σειρήνες της επιστροφής στο 
παρελθόν. 

Από την ανάληψη των καθηκόντων μου, βρέθηκα αντιμέτωπος με μια τεράστια και 
διαρκώς διογκούμενη πρόκληση. Μια πρόκληση η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά καθώς αφενός έπρεπε να αποφασίσουμε και να εφαρμόσουμε 
καίριες και βαθιές μεταρρυθμίσεις που δεν είχαν γίνει για πολλά χρόνια, αλλά και 
αυτή η μεταρρύθμιση του αθλητισμού έπρεπε να γίνει σ’ ένα κλίμα λήψης έκτακτων 
μέτρων στο πλαίσιο του κορωνοιού και παράλληλα σε όλο το φάσμα του αθλητισμού 
από τις υποδομές και τους αθλητές μέχρι τις ομοσπονδίες, το αντιντόπινγκ και τη 
χειραγώγηση των αγώνων.

Στόχος μας είναι να αλλάξουμε το αθλητικό περιβάλλον. Να μεταρρυθμίσουμε 
θεσμούς και να εκσυγχρονίσουμε νοοτροπίες. Θα μου πείτε, δύσκολο να αλλάξουμε 
νοοτροπίες 30 και πλέον ετών. Θα δουλέψουμε και θα τα καταφέρουμε, απαντούμε 
εμείς.

Ανοίγουμε τον δρόμο προς το νέο, φωτεινό οικοδόμημα του αθλητισμού για τη νέα 
γενιά των αθλητών, τη νέα γενιά των πολιτών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δρόμος αυτός να περνά μέσα από την Διαφάνεια, 
την Λογοδοσία, την Εκπροσώπηση, την Προσβασιμότητα. 



Ο αθλητισμός και οι άνθρωποί του να αποτελέσουν δύναμη έμπνευσης, αλλαγής και 
εκσυγχρονισμού ολόκληρης της κοινωνίας.

Κυρίες και Κύριοι,

όλο αυτό το διάστημα πήραμε άμεσες πρωτοβουλίες και ενισχύσαμε τα ερασιτεχνικά 
αθλητικά σωματεία, τους αθλητές και τους προπονητές: 

Κάνουμε το αυτονόητο, λειτουργώντας για πρώτη φορά Μητρώο ερασιτεχνικών 
αθλητικών σωματείων. 

Τα σωματεία όχι μόνο αναγνωρίζονται από την Πολιτεία, όχι μόνο θα έχουν 
δικαίωμα στην απευθείας οικονομική στήριξη από την Πολιτεία, αλλά και όλα τα 
ενεργά και νόμιμα θα έχουν πλέον δικαίωμα ψήφου. Αποκτούν ενισχυμένο ρόλο 
στην πορεία του αθλήματος. Δίνουμε δύναμη στη φωνή του ερασιτεχνικού 
αθλητισμού, που αποτελεί τη βάση της αθλητικής πυραμίδας. 

Ενισχύσαμε τα ερασιτεχνικά σωματεία και με απόλυτη συνέπεια στις δεσμεύσεις μας, 
στις 16/12/2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ ο κατάλογος των 3.408 
αθλητικών σωματείων που με διαφανείς διαδικασίες, εισέπραξαν 9.672.000 ευρώ ως 
οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 12 χρόνια. Επιπλέον, εκκρεμεί ακόμη η 
πληρωμή 1479 ακόμη σωματείων εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος τους.

Ωστόσο, δηλώσαμε ότι θα στηρίξουμε να νομιμοποιηθούν και όλα τα υπόλοιπα 
σωματεία που παλεύουν να επιβιώσουν. Είμαστε δίπλα τους. Δεν τιμωρούμε κανένα. 
Βάζουμε τάξη. 

Δίνουμε ρόλο και λόγο στους ίδιους τους αθλητές. Με πιο ενεργή και πιο ουσιαστική 
συμμετοχή στις διοικήσεις των ίδιων των Ομοσπονδιών τους. Για πρώτη φορά 
θεσπίσαμε την παρουσία και των αθλητών στις διοικήσεις με δικαίωμα ψήφου, 
μάλιστα.

Προβλέψαμε τη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 22% από 45% για τα 
συμβόλαια των αθλητών. 

Δώσαμε φοροκίνητρα για δωρεές στα Ερασιτεχνικά Σωματεία. Μειώσαμε το ποσό 
του φόρου κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τα ερασιτεχνικά 
αθλητικά σωματεία. 

Επιπλέον, από τα μέσα Μαρτίου, όποιο σωματείο δε φέρει την Ειδική Αθλητική 
Αναγνώριση και δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της 
Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις της Γ.Γ.Α.. Αντίστοιχη 
διάταξη έχει ψηφιστεί και για τις εγκαταστάσεις των Δήμων. 

Ρυθμίσαμε ώστε τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων να υπαχθούν σε μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ 13% από το 24%.

Προβλέψαμε η φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών να εξομοιωθεί με 
αυτή των αμειβόμενων αθλητών, στο 22%.

Επιτρέψαμε την παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς συλλόγους, 



καθώς και την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή/και του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Αναβιώσαμε το τόσο σημαντικό Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και 
του δίνουμε κομβικό ρόλο, με προτεραιότητα στον ερασιτέχνη αθλητή, προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής.  

Μεριμνήσαμε αστραπιαία για την ένταξη των αθλητικών σωματείων στην ομπρέλα 
των μέτρων στήριξης και κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown (Μάρτιος-Απρίλιος) 
και του δεύτερου lockdown (Νοέμβριος-Δεκέμβριος).

Και θέλω σε αυτό το σημείο να κάνω μια παρατήρηση -γιατί γνωρίζω πως πολλοί 
από εσάς θα το θίξετε στις τοποθετήσεις σας- σε ότι αφορά το άνοιγμα του 
ερασιτεχνικού αθλητισμού. 

Όπως γνωρίζετε το Υφυπουργείο Αθλητισμού, βάσει των αιτημάτων των 
διοργανωτριών αρχών και της επεξεργασίας τους από την Υγειονομική 
Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ, εισηγείται στην Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων τα 
αθλήματα και τους όρους με τους οποίους δύναται να επανεκκινήσουν, κι εκείνοι 
εισηγούνται θετικά ή αρνητικά στην Κυβέρνηση.

Σ’ αυτό, το β’, λοκντάουν καταφέραμε να κρατήσουμε ανοιχτές τις προπονήσεις της 
προολυμπιακής και προπαραολυμπιακής ομάδας, εκείνες των εθνικών ομάδων και 
των συλλόγων που είχαν διεθνείς υποχρεώσεις, καθώς και των κορυφαίων 
κατηγοριών στα επαγγελματικά αθλήματα, πάντα με αυστηρή τήρηση του 
υγειονομικού πρωτοκόλλου και της υποχρέωσης όλων να διεξάγουν εβδομαδιαία 
τεστ.

Στη συνέχεια, πετύχαμε την επιστροφή στις προπονήσεις των κορυφαίων κατηγοριών 
ανδρών και γυναικών στα ερασιτεχνικά ομαδικά αθλήματα (Α1 γυναικών μπάσκετ 
και βόλεϊ, πόλο ανδρών και γυναικών, χάντμπολ ανδρών και γυναικών).

Τώρα έχουμε αιτηθεί και αναμένουμε έγκριση για να περάσουμε από τη φάση των 
προπονήσεων σε εκείνη των αγώνων.

Επιπλέον, έχουμε ζητήσει την έναρξη προπονήσεων στην Α’ Εθνική ποδοσφαίρου 
γυναικών, στη Football League και τη Γ’ Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών, Α΄ Εθνική 
ποδοσφαίρου Σάλας, τους αθλητές στα χιονοδρομικά και να ανοίξουν τα 
κολυμβητήρια και μέχρι την Πέμπτη θα προσθέσουμε και άλλα αθλήματα και άλλες 
κατηγορίες.

Θέλω να ξεκαθαρίσω πως έχουμε την εμπειρία του προηγούμενου ανοίγματος. 

Μαζί με τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τους αθλητές, τους προπονητές και τους 
γονείς, οι οποίοι τήρησαν πιστά τα μέτρα στην προηγούμενη φάση ανοίγματος του 
αθλητισμού, πιστεύουμε πως θα τα καταφέρουμε.

Καταλαβαίνω την κόπωση, την αγωνία και το θυμό πολλές φορές. Λαμβάνω πολλά 
μηνύματα καθημερινά και μπορώ να σας πω πως κι εγώ ο ίδιος -ως γονιός και ως 
πολίτης- διαπιστώνω κάποια λάθη.

Ωστόσο σας ζητώ να εμπιστευθούμε τους ειδικούς. Η πανδημία δεν τελείωσε. 



Απευχόμαστε να έχουμε 3ο κύμα της πανδημίας και ελπίζουμε να επανέλθουμε στην 
κανονικότητα. 

Καταλαβαίνω τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σωματεία. Κάναμε 
ότι μπορούσαμε για το προηγούμενο έτος και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και 
για φέτος. 

Κυρίες και Κύριοι, 

κλείνοντας θέλω να σας πω πως κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την αθλητική 
μεταρρύθμιση. Την Πέμπτη περνά από το Υπουργικό Συμβούλιο το επόμενο 
νομοσχέδιο μας που θα φέρουμε στη Βουλή και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, 
ρυθμίσεις για: 

• Την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού 

• Διατάξεις εναρμόνισης με την ολιστική μελέτη των FIFA-UEFA

• Την αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου 

• Διατάξεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών

• Ρυθμίσεις για τον ΕΟΚΑΝ και την πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ»

• Τροποποιήσεις αναφορικά με την ειδική αθλητική αναγνώριση.

Προετοιμάζουμε και το αμέσως επόμενο που περιλαμβάνει διατάξεις για τον 
εργασιακό αθλητισμό, τον εναλλακτικό, τον ψυχαγωγικό αθλητισμό, τα e-sports, τον 
εθελοντισμό, τη ρομποτική κ.α.

Τέλος, θέλω να επαναλάβω: 

Σήμερα κάνουμε την αρχή θέτοντας τις βάσεις του διαλόγου. Αν υπάρχει βοήθεια 
απ’ όλους τους συμμετέχοντες θα είναι η αρχή. Ισχυρά θεμέλια για διάλογο που θα 
φέρει αποτέλεσμα για τον αθλητισμό στη Χώρα μας. 

Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας, τις μαρτυρίες σας και να πω πως όλα αυτά θα 
αξιολογηθούν προσεκτικά και θα μετουσιωθούν σε πολιτικές από πλευράς 
Υφυπουργείου Αθλητισμού».


