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Α.Π. Γρ. Κ/Ε: 7
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’αριθμ. 1574/13-5-2020 Αναφορά του Βουλευτή κ. Ψυχογιού Γ. 
ΣΧΕΤ.:  Η υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕΓΓΑ/214906/101/13-5-2020 εισερχόμενη Αναφορά 

Σε απάντηση της Αναφοράς του Βουλευτή κ. Ψυχογιού σας γνωρίζουμε τα εξής: 
Σε ότι αφορά στο αίτημα του Υπομνήματος – που υπογράφεται από την Ένωση Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων Κορινθίας – περί άμεσης επιχορήγησης των ερασιτεχνικών σωματείων από την Πολιτεία, 
σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων, όπως 
γνωρίζεται έχουμε ήδη δρομολογήσει ενέργειες για να στηρίξουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. 

Έπειτα από 12 χρόνια, προχωράμε στην απευθείας επιχορήγηση των ερασιτεχνικών σωματείων, 
με τη διάθεση ποσού 12 εκ. ευρώ για την άμεση ενίσχυσή τους.  Το ποσό αυτό θα διανεμηθεί με 
απόλυτη διαφάνεια. 

Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων» και έτσι διασφαλίζουμε 
ότι η διάθεση δημοσίων πόρων θα πραγματοποιηθεί με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια. 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, την επιχορήγηση θα λάβουν όσα ερασιτεχνικά 
σωματεία έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία προεγγραφής τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων 
και διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

Τα κριτήρια είναι αγωνιστικά:
1. Αριθμός αθλημάτων 
2. Αριθμός προπονητών 
3. Αριθμός αθλητών 

Επιπλέον,  είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι κατά την περίοδο της καραντίνας, λάβαμε πολύ 
έγκαιρα και άμεσα μέτρα για την στήριξη της αθλητικής οικογένειας. Συγκεκριμένα, μεριμνήσαμε 
αστραπιαία για την ένταξη των αθλητικών σωματείων στους επιπλέον ΚΑΔ για τα Μέτρα Στήριξης.

Επιπρόσθετα, προχωρήσαμε και σε φορολογικές ελαφρύνσεις, προς όφελος του αθλητισμού. 
Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε στις 29 Ιουλίου, ρυθμίσαμε ώστε α) τα 
εισιτήρια των αθλητικών αγώνων να υπαχθούν σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13% από το 24%), με 
στόχο τη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα ή και τη μείωση των τελικών τιμών τους, καθώς και την 
τόνωση της ζήτησης τους, και β) η φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών να εξομοιωθεί με 
αυτή των αμειβομένων αθλητών (να μειωθεί στο 22% από το +45%), όσον αφορά την μετεγγραφή, την 
ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους με αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τμήματα 
αμειβομένων αθλητών ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία. Η εξομοίωση αυτή είναι σκόπιμη για 
λόγους φορολογικής  δικαιοσύνης, λόγω της συνάφειας στις ιδιότητες αθλητή και προπονητή. 
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Επιπλέον, με τον ν. 4646/2019, προβλέψαμε τη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 22% 
από 45% για τα ποσά που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε αθλητές για την 
υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας, αλλά και τη 
μείωση του ποσού του φόρου κατά είκοσι τοις εκατό (20 %) από δέκα τοις εκατό (10%), που ίσχυε, επί 
των ποσών δωρεών προς τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία. 

Για πρώτη φορά, υλοποιήσαμε πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και με τον 
ΟΑΕΔ: ενισχύουμε το προσωπικό των εγκαταστάσεων μας κατά 249 άτομα και άλλοι 350 γυμναστές 
διατίθενται σε 147 Δήμους της χώρας. 

Ακόμη, θεσπίσαμε το καινοτόμο σύστημα αξιολόγησης και επιχορήγησης αθλητικών 
Ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ», βασισμένο σε απολύτως μετρήσιμους δείκτες. Τα χρήματα των 
επιχορηγήσεων πλέον κατανέμονται στις Ομοσπονδίες με αντικειμενικά κριτήρια, με βάση τις πλήρεις 
δραστηριότητες τους και με διαφάνεια. Στις 3 Ιουνίου μάλιστα, προχωρήσαμε σε ετήσια τακτική 
επιχορήγηση που έχει ήδη ανακοινωθεί για τις 48 Αθλητικές Ομοσπονδίες της χώρας μας, ύψους 17,5 
εκ. ευρώ. 

Είναι πεποίθησή μας ότι η Πολιτεία πρέπει να εγγυάται, να συμβάλει, να στηρίζει και 
οικονομικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στο σύνολό του. Και το 
υπηρετούμε με απόλυτη συνέπεια και με υπεύθυνα βήματα. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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