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ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ’
Πέµπτη 17 Σεπτεµβρίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 17 Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών
φορέων, διακρινόµενοι συνοδοί αθλητών ΑµεΑ, σύσταση Εθνικής
Πλατφόρµας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και
άλλες διατάξεις».
Επίσης, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις
της στις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση
άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 18 Σεπτεµβρίου 2020.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής )
1. Η µε αριθµό 1030/14-9-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Αντιµετώπιση προβληµάτων για τους κόµβους του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) σε Αγία Πελαγία, Αχλάδα και Λυγαριά».
2. Η µε αριθµό 1035/14-9-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Απολύσεις βρεφονηπιοκόµων Δήµου Περιστερίου, που
πρόσφατα προσλήφθηκαν µέσα από πρόγραµµα για ανέργους,
για να αντικατασταθούν από άλλους ακόµα οικονοµικότερους
ανέργους».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής )
1. Η µε αριθµό 1014/7-9-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Μπαράζ
απολύσεων στα ιδιωτικά σχολεία µετά την ψήφιση του νέου
νόµου για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)

1. Η µε αριθµό 8566/28-7-2020 ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασίλειου
Κόκκαλη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Αναστολή λειτουργίας Γαλακτοκοµικής Σχολής Ελασσόνας».
2. Η µε αριθµό 8410/21-7-2020 ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ιλχάν Αχµέτ προς την Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Άδικος αποκλεισµός πτυχίου από την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη
της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού «Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου των αρχαιρεσιών
των αθλητικών φορέων, διακρινόµενοι συνοδοί αθλητών ΑµεΑ,
σύσταση Εθνικής Πλατφόρµας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυµπιακή
Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 10 Σεπτεµβρίου 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών. Φαντάζοµαι ότι µέχρι εδώ δεν υπάρχει αντίρρηση και έχω
τη σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας.
Έχει κατατεθεί ένσταση αντισυνταγµατικότητος από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κινήµατος Αλλαγής κ. Λοβέρδο.
Παρακαλώ να φωτοτυπηθεί και να διανεµηθεί στους εισηγητές
όλων των κοµµάτων για να την έχουν µπροστά τους, αν και ο κ.
Λοβέρδος θα αναπτύξει τι ακριβώς εννοεί µε βάση τα άρθρα που
αναφέρει.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω την τιµή να υποβάλω αυτή
την ένσταση βάσει του άρθρου 100 του Κανονισµού µας. Η ένστασή µου αφορά το άρθρο 6 παράγραφος 7, όπως τουλάχιστον
ήταν στο σχέδιο νόµου. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει αλλαγή σε ό,τι
αφορά την τελευταία εκδοχή του σχεδίου νόµου. «Όχι» λέει ο
Υπουργός. Συνεχίζω.
Έχει µια πρόσφατη ιστορία η διάταξη αυτή από πέρσι, το
2019, που ψηφίστηκε µια σχεδόν ίδια διάταξη µε µια αλλαγή που
κάνατε τώρα, όχι σ’ αυτό το θέµα, αλλά στα άτοµα µε αναπηρία.
Αλλάξατε έναν όρο. Τότε είχε επικριθεί η αναδροµικότητα σε
προϋποθέσεις εκλογιµότητας για Πρόεδρο οµοσπονδίας. Τρεις
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πλήρεις ή µη πλήρεις θητείες οριζόταν, χωρίς να αναφέρει αν
από τούδε και στο εξής θα ισχύει αυτό ή αν έχει και αναδροµική
ισχύ. Ψηφίστηκε αυτό.
Επανέρχεται αυτούσια η ίδια διάταξη και επανέρχεται αυτούσια η ένσταση, η οποία θεµελιώνεται σε τρεις συνταγµατικές διατάξεις κατ’ ελάχιστον, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 που αφορά
στις ελευθερίες των ανθρώπων, στο άρθρο 12 παράγραφος 1
που σχετίζεται µε το δικαίωµα των πολιτών, των ανθρώπων ευρύτερα, να ιδρύουν σωµατεία και στο άρθρο 16 παράγραφος 9,
το ειδικό για τον αθλητισµό άρθρο του Συντάγµατος. Δεν µπορεί
να κάνει ό,τι θέλει ο εκάστοτε Υπουργός. Δεν είναι η Βουλή ένα
πεδίο άσκησης προσωπικής πολιτικής. Έχει όρια η νοµοθετική
πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του κάθε Υπουργού.
Εν προκειµένω, δεν θέλω να πάρω κοµµάτι από την κυρίως οµιλία µου για τους κοµµατικότατους συσχετισµούς δυνάµεων στο
πεδίο του αθλητισµού, που κρύβονται πίσω από ωραία λόγια περί
ανανέωσης ή περί µιας διαφορετικής αντίληψης διοίκησης του
αθλητισµού. Ο κοµµατισµός είναι πίσω απ’ όλα αυτά. Το αυτοδιοίκητο των οµοσπονδιών του αθλητισµού έχει συζητηθεί σ’ αυτή
την Αίθουσα δεκάδες φορές µε τους Υφυπουργούς Αθλητισµού
που έκαναν τον έξυπνο και έµπλεκαν την Ελλάδα σε περιπέτειες
και γελοιοποιούνται στο τέλος µε το ποδόσφαιρο. Τώρα αυτό
επεκτείνεται και πηγαίνει σ’ όλα τα αθλήµατα.
Θα πω στην οµιλία µου πολλά. Πριν την οµιλία µου, όµως,
κύριε Πρόεδρε, στα όρια της αρµοδιότητας που έχω να καταθέτω ένσταση, σας λέω τα εξής: Στο άρθρο 16 παράγραφος 9,
το ειδικό άρθρο για τον αθλητισµό, υπάρχει µια πρώτη παράγραφος, η οποία ορίζει ότι ο αθλητισµός τελεί υπό την ανώτατη εποπτεία του κράτους. Δεν διοικεί το Υπουργείο τον αθλητισµό. Δεν
αποφασίζει το Υπουργείο πώς θα διοικηθεί ο αθλητισµός. Είναι
η ανώτατη, η πιο µακρινή δηλαδή εποπτεία και αµέσως στη συνέχεια το ίδιο άρθρο στην επόµενη παράγραφό του ορίζει ότι το
κράτος επιχορηγεί και ελέγχει. Εδώ η εποπτεία δεν είναι ανώτατη, αλλά είναι άµεση, γιατί δίνει χρήµατα και θέλει να ξέρει πού
πηγαίνουν τα χρήµατα. Άλλο να δίνει χρήµατα και να θέλει να
ξέρει το κράτος πώς αξιοποιούνται τα χρήµατά του και άλλο να
διοικεί τον αθλητισµό, όπως επιχειρεί να κάνει σήµερα µε το
άρθρο 6 παράγραφος 7. Η αντισυνταγµατικότητα είναι προφανέστατη. Επισηµαίνεται από τις οµοσπονδίες, επισηµαίνεται από
τη Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή που κάνει ειδική αναφορά στον
κ. Αυγενάκη µε προσωπική επιστολή που του απέστειλε.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα καταδεχτούµε ως Ελληνική Δηµοκρατία και ως Κοινοβούλιο να ταπεινωθούµε, να ψηφίσουµε διάταξη
που µετ’ ου πολύ θα πρέπει να την πάρουµε πίσω µε διάφορους
τρόπους.
Καλώ τον Υπουργό να την αποσύρει, να µην επιτρέψει να εξευτελιστεί το Σώµα και κυρίως η Κοινοβουλευτική Οµάδα στην
οποία έχει και ο ίδιος την τιµή να ανήκει.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): … (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, διάλογος παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν ακούω τι λέτε. Με
πολλή χαρά να σας ακούσω και να σας απαντήσω µετά.
Εάν επιµείνετε, θα σηκώσετε όρθιους ορισµένους ανθρώπους
εδώ και µετά από λίγο καιρό, απέναντί τους, δεν ξέρω πώς θα
αισθανθείτε όταν θα τα παίρνετε πίσω. Μου λέγανε οι συνάδελφοι, ο κ. Κωνσταντόπουλος, ότι η διάταξη αυτή ισχύει από το
2019 και δεν έχει προσβληθεί. Δεν έχει εκδοθεί καµµία πράξη
σας σχετική για να προσβληθεί. Δεν ξέρω ποιος άσχετος τα λέει
αυτά στη Βουλή. Ο νόµος δεν προσβάλλεται µε ενστάσεις συνταγµατικότητας, κύριε Υφυπουργέ. Πρέπει να εκδοθεί διοικητική
πράξη. Αυτή θα προσβληθεί και κατ’ επέκταση θα προσβληθεί ο
νόµος. Όταν θα κάνετε εκλογές µε αυτή τη διάταξη -κυρίες και
κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, ακούστε το- όταν θα
γίνουν, µετ’ ου πολύ, εκλογές για τις οµοσπονδίες, δεν θα τηρήσουν τη διάταξη αυτή κάποιοι, κι όταν επιχειρήσει το κράτος να
επιβάλει τον νόµο του, θα προσβληθεί η συνταγµατικότητα και
θα κερδηθούν οι υποθέσεις.
Σας καλώ λοιπόν, επειδή δεν συνηθίζω στις ενστάσεις συνταγ-
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µατικότητας να είµαι πολύ αυστηρός, αλλά επειδή το βλέπω το
άρθρο και βλέπω και την εξέλιξή του, να πάρετε µια πρωτοβουλία θαρραλέα σήµερα, και να την αποσύρετε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): …
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, υπάρχει Πρόεδρος, που διευθύνει τη συζήτηση. Κανένας διάλογος µεταξύ σας!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μιλάτε πίσω από τη µάσκα και δεν
ακούω τι λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ούτως ή άλλως δεν
γράφονται στα Πρακτικά. Τελειώστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µου µιλάτε όπως σας µιλάω. Εγώ
σας µιλώ ευγενικά, αυτή είναι η επιλογή µου.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, εγώ καλώ
την πλειοψηφία να σταθεί όπως πρέπει να σταθεί. Δεν επιτρέπεται -και µ’ αυτό κλείνω- για οποιονδήποτε λόγο, που έχει να κάνει
µε απόψεις για το πώς πρέπει να διοικηθεί η άλφα ή η βήτα ή η
γάµα οµοσπονδία, που έχει να κάνει µε πρόσωπα, µεγάλα στην
ηλικία, µικρά στην ηλικία, νέους, παλαιούς, µε το οτιδήποτε, δεν
επιτρέπεται, επειδή το βλέπουµε µε τον άλφα ή βήτα τρόπο το
άλφα ή βήτα ή γάµα θέµα, να φέρνουµε στη Βουλή αντισυνταγµατικές διατάξεις. Πρέπει η διάταξη αυτή να αποσυρθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα παρακαλώ τον λόγο επί του θέµατος που ανέπτυξε ο κ.
Λοβέρδος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα έρθει η σειρά σας
µετά τον κ. Οικονόµου. Είστε δεύτερο κόµµα, κύριε Σκουρλέτη,
δεν είστε πρώτο. Απαντάει ο κυβερνητικός Βουλευτής τώρα.
Συνεχίζουµε τη διαδικασία µε τον αντιλέγοντα από τη Νέα Δηµοκρατία συνάδελφο κ. Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρει ο κ. Λοβέρδος ότι τον σέβοµαι και τον εκτιµώ. Άκουσα µε προσοχή αυτά
που είπε, αλλά φοβάµαι ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µια αστοχία
βολής. Και θέλω να εξηγηθώ. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αυτό, που
συζητάµε σήµερα είναι ο νόµος που ψηφίσαµε πριν από δέκα
µήνες, τον Νοέµβριο του 2019. Η επαναδιατύπωση του άρθρου,
όπως επιβάλλει και γνωρίζει πολύ καλά πιστεύω και ο ίδιος, ο
ν.4622/2019, ο λεγόµενος «νόµος περί του επιτελικού κράτους»,
υποχρεώνει τους υπουργούς και δίνει το σχήµα, έτσι ώστε να ξαναδιατυπώσουν, όταν υπάρχει τροποποίηση ενός άρθρου, το
άρθρο από την αρχή. Άρα λοιπόν σήµερα καλούµαστε να µιλήσουµε για µια ένσταση αντισυνταγµατικότητας ενός νόµου που
υπάρχει ήδη. Αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό είναι πρωτόγνωρο
στη διαδικασία των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας. Ο νόµος
υπάρχει δέκα µήνες. Εγώ µε πολλή προσοχή ακούω αυτά που
λέγονται, αλλά προσέξτε: Οι θιγόµενοι είχαν δέκα µήνες να προσφύγουν στα δικαστήρια. Θα µου πείτε ότι δεν υπάρχουν διοικητικές πράξεις. Σας άκουσα µε προσοχή. Θα µπορούσαν να βρουν
τον τρόπο και έχουν τον τρόπο, γιατί έχουν πλούσια αµειβόµενα
νοµικά επιτελεία, να προκαλέσουν την αντισυνταγµατικότητα και
θα µπορούσαν πραγµατικά να βρουν το δίκιο τους, αν υπάρχει
δίκιο σε αυτή την υπόθεση. Γιατί δεν το έκαναν; Ξέρετε γιατί δεν
το έκαναν, κύριε Πρόεδρε; Διότι θα έβρισκαν µπροστά τους πολύ
σοβαρές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, που οµιλούν
και για το δικαίωµα των θητειών και για το δικαίωµα να µπαίνουν
όρια ηλικίας. Αναφέρω ενδεικτικά την απόφαση 669/2010 του
Εφετείου Θεσσαλονίκης, που αφορά το σωµατείο των δηµοσιογράφων και που λέει πολύ καθαρά η απόφαση ότι η θέσπιση
ορίου ηλικίας δεν προσβάλλει την προσωπικότητα του υποψήφιου µέλους, το 5.1 δηλαδή, ούτε απαγορεύει την άσκηση του
δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος ή την άρνηση του συνδικαλιστικού σωµατείου να εγγράψει µέλος που έχει υπερβεί το όριο ηλικίας, δεν αντίκειται στον νόµο, το καταστατικό ή τα χρηστά ήθη
ούτε είναι καταχρηστική. Θα πούµε αν είναι καταχρηστική η διάταξη αυτή περί θητειών ή περί ηλικίας. Και δικηγόροι, θητείες,
απόφαση 2519/2018 πρόσφατη, του Συµβουλίου της Επικρατείας. Πρέπει να υπάρχουν θητείες; Είναι συνταγµατικές οι θητείες; Διαβάστε παρακαλώ την απόφαση του Συµβούλιου της
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Επικρατείας και θα καταλάβετε. Και αφορούν τις δικηγορικές
υποψηφιότητες. Έχουµε θητείες ή όριο ηλικίας µέχρι τώρα,
αλλού; Φυσικά έχουµε. Στους πρυτάνεις, στα δικαστικά συµβούλια έχουµε θητείες και όρια ηλικίας, για να µην πω για τη διεθνή
εµπειρία, είτε λέγεται ΔΟΕ, είτε λέγονται δεδοµένα στον αθλητισµό στη Γαλλία, στη Γερµανία, που είναι τα εβδοµήντα έτη, είτε
είναι άλλοι τέτοιοι περιορισµοί, οι οποίοι γίνονται για ποιο λόγο;
Λέει ότι γίνονται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
Πολύ ωραία είπε ο κ. Λοβέρδος ότι υπάρχει το 16 παράγραφος
9 του Συντάγµατος. Τι λέει; Ότι υπάρχει η εποπτεία, ο έλεγχος
και η επιχορήγηση του αθλητισµού από το κράτος. Για να σας
πω: Έχουµε τοποθετήσεις έγκριτων καθηγητών, συνταγµατολόγων, πάνω σε αυτό το θέµα, οι οποίες έχουν δηµιουργήσει µια
πλούσια βιβλιογραφία, η οποία υποστηρίζει την άποψη αυτή την
οποία καταθέτει και η Κυβέρνηση; Τι να σας πω; ΧρυσόγονοςΒλαχόπουλος. Να αναφέρω τι λένε; «Ο κατά το άρθρο 16 παράγραφος 9 έλεγχος από το κράτος των ενώσεων αθλητικών
σωµατείων, όπως ο νόµος ορίζει, δικαιολογεί κρατικές επεµβάσεις σε αυτές, οι οποίες άλλως θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως
αντικείµενες στην κατ’ άρθρον 12 του Συντάγµατος ελευθερία
της συνενώσεως». Για το 12 παράγραφος 1 µιλάω. Σπυρόπουλος, Κοντιάδης, Ανθόπουλος, Γεραπετρίτης, πολύ σοβαρές οι
παρεµβάσεις: «Η ειδική συνταγµατική αναφορά στον κρατικό
έλεγχο των αθλητικών ενώσεων φαίνεται να εξαιρεί τις ενώσεις
αυτές από την προστασία του 12.», αγαπητέ συνάδελφε, µια και
αναφέρθηκε το 12. Να πω για τον κ. Παπαδηµητρίου; Πολύ σοβαρές οι παρεµβάσεις του και οι τοποθετήσεις του. Να µην τα
αναφέρω, γιατί θα φάω τον χρόνο. Παναγιωτόπουλος καθηγητής, έχουµε πάρα πολύ πλούσια βιβλιογραφία για το θέµα.
Τι θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε; Η συζήτηση για την αναδροµικότητα και την αντισυνταγµατικότητα της αναδροµικότητας δεν
µπορώ να καταλάβω πώς έχει υπάρξει. Ο νόµος λέει «από δω και
πέρα», µπροστά, δεν υπάρχει αναδροµικότητα. Ψηφίζουµε και
εφαρµόζεται. Αναδροµικότητα είναι αν πηγαίναµε στο παρελθόν.
Και τι λέει ο νόµος; Ό,τι κώλυµα για ασυµβίβαστο βάλουµε, από
εδώ και πέρα, εφαρµόζεται. Για πέστε µου εσείς, αν καλούσαµε
τους δεκαεπτάρηδες να ψηφίσουν, όπως ψηφίσαµε το 2019,
πέρσι, ποιας ηλικίας χρόνος υφίσταται για τους δεκαεπτάρηδες;
Για αυτούς που θα γίνουν δεκαεπτάρηδες ή για τους γεννηθέντες το 2002; Φυσικά για τους γεννηθέντες το 2002, δηλαδή όσοι
ήταν δεκαεπτάρηδες εκείνη τη χρονιά, το 2019, ψήφισαν. Είναι
αναδροµικός ο νόµος; Όχι βέβαια, ούτε κανένας µπορεί σοβαρά
να ισχυριστεί ότι θα έπρεπε να είναι για τους νέους δεκαεπτάρηδες. Φανταστείτε να πάµε σε έναν δικαστή, ο οποίος θα ερµηνεύσει το πνεύµα του νόµου και θα πει «αντισυνταγµατικός», γιατί
βάλαµε έναν παράγοντα µε είκοσι χρόνια θητεία και πρέπει να
είναι από δω και πέρα για τα νέα οκτώ χρόνια, όπως προβλέπει
ο νόµος, να το πάµε είκοσι οκτώ; Αυτό είναι το πνεύµα του
νόµου; Το πνεύµα του νόµου, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι να
υπάρξει φρέσκος αέρας ανανέωσης, δηµιουργικότητας, ένα νέο
τοπίο στον χώρο του αθλητισµού και του οικοδοµήµατος. Αυτό
είναι το πνεύµα του νόµου. Και να είστε σίγουροι ότι, όπως και
οι αποφάσεις που µέχρι τώρα έχουν παρθεί για παρόµοιες περίπου περιπτώσεις, αυτή την ερµηνεία θα κάνουν. Αλλά όποιος έχει
απορίες και νιώθει θιγµένος ή έχει παράπονα, να προσφύγει στην
δικαιοσύνη.
Διότι, αγαπητέ µου συνάδελφε, κύριε Λοβέρδο, την αντισυνταγµατικότητα των νόµων δεν θα την καθορίσουν οι οµοσπονδίες
και η ΔΟΕ, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του αθλητικού δικαίου, η ΔΟΕ δεν έχει καµµία αρµοδιότητα να οµιλεί για τα της οµοσπονδίας δρώµενα. Η ΔΟΕ
έχει αναφορά στις εθνικές ολυµπιακές επιτροπές και µε τις εθνικές ολυµπιακές επιτροπές διοργανώνουν Ολυµπιακούς Αγώνες.
Τέρµα, µέχρι εκεί. Η παγκόσµια οµοσπονδία είναι αρµόδια για τη
λειτουργία και τη διεθνή εκπροσώπηση των εθνικών οµοσπονδιών. Είναι δύο πράγµατα τελείως διαφορετικά, να µην τα συγχέουµε, να µην τα µπερδεύουµε γιατί αδικούµε και τον εαυτό µας
φοβάµαι πολλές φορές.
Άρα, λοιπόν, εµείς ισχυριζόµαστε ότι ο νόµος αυτός είναι όχι
µόνο συνταγµατικός, όχι µόνο δεν έχει κανένα πρόβληµα, όχι
µόνο δεν θεωρείται πρόβληµα αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είναι
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περήφανοι οι συνάδελφοι που θα τον ψηφίσουν, από οποιαδήποτε πτέρυγα τον ψηφίσουν. Θα δηµιουργήσουν νέα δεδοµένα
στον ελληνικό αθλητισµό και όχι κοµµατικά, όπως είπατε κύριε
Λοβέρδο. Διότι αν διαβάσετε τους πέντε, έξι, δέκα, οι οποίοι αντιδρούν θα δείτε ότι οι αντιδράσεις είναι οριζοντίως. Οι αντιδράσεις δεν προέρχονται από έναν κοµµατικό χώρο. Γι’ αυτό
ισχυρίζοµαι ότι ο κύριος Υπουργός και η Κυβέρνηση νοµοθέτησε
πάνω σε αξίες και αρχές, όχι στο να εξυπηρετεί ηµετέρους ή
κοµµατικά φίλους
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Οικονόµου, παρακαλώ κλείστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό άλλωστε αντιδρούν από διάφορες πηγές.
Θα σας πω να µην προσδοκάτε από εκεί πολιτικά οφέλη. Είναι
τόσο µπερδεµένα και τόσο γκρίζα τα πράγµατα. Δεν έχουν πολιτικό πρόσηµο αυτές οι ιστορίες. Η µόνη αναγκαιότητα και σκοπιµότητα αυτού του νόµου είναι οι αθλητές µας, τα παιδιά που
γυµνάζονται και προπονούνται, τα οποία τοποθετήθηκαν τις προηγούµενες µέρες µε πολύ καθαρό τρόπο, είπαν τη γνώµη τους
που τόσα χρόνια δεν µπορούσαν να µιλήσουν. Μίλησαν οι γονείς,
οι αθλητές, οι προπονητές, η αθλητική κοινωνία. Όλα τα προηγούµενα χρόνια -και σήµερα, φοβάµαι- εκπροσωπούνται οι
πέντε, έξι παράγοντες. Δεν είναι αυτοί ο αθλητισµός. Αθλητισµός
είναι ο αθλητής και γι’ αυτόν αγωνιζόµαστε, για τα παιδιά µας,
για τη νεολαία µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η διαδικασία τώρα θα
είναι µε τη σειρά της δύναµης των κοινοβουλευτικών προσώπων,
ξεκινώντας από τον κ. Σκουρλέτη, που του εύχοµαι και καλορίζικος στα νέα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Θα κλείσουµε µε τον
εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25 και πριν πάρει τον λόγο ο Υπουργός,
θα δώσω τον λόγο στον κ. Λοβέρδο που θεωρεί ότι αυτά που είπε
ο κ. Οικονόµου τον έθιξαν προσωπικά. Θα γίνει η ψηφοφορία και
θα µπούµε στο νοµοσχέδιο.
Κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια και που µου δίνετε τον λόγο.
Κύριε Υπουργέ, δεν νοµίζω ότι εκπλήσσεστε µε τη σηµερινή
συζήτηση. Διότι, η ίδια η συζήτηση είχε γίνει όταν είχατε φέρει
αυτή τη διάταξη, την είχατε κατ’ αρχάς αποσύρει και προσπαθώντας να ξεγελάσετε το Σώµα την φέρατε τελικώς µε νοµοτεχνική βελτίωση.
Η πρόθεση λοιπόν, δεν είναι ένας φρέσκος αέρας. Το πνεύµα
του νόµου δεν είναι ένας φρέσκος αέρας στον αθλητισµό. Η πρόθεση είναι η ποδηγέτηση, η πρόθεση είναι µια πάρα πολύ γνωστή
δική σας επιδίωξη, να ελέγξετε τον αθλητισµό, να δηµιουργήσετε
και εκεί κοµµατικό κράτος, να βάλετε εγκάθετους ελεγχόµενους
από την Κυβέρνηση. Μια τέτοια αντίληψη δεν σας διακρίνει µόνο
στον αθλητισµό, θα τα πούµε και αργότερα αυτά, είναι µια πατενταρισµένη αντίληψη που έχει η Δεξιά εδώ και χρόνια, η οποία
δεν αναγνωρίζει καµµία έννοια αυτοδιοίκητου, καµµία έννοια
σχετικής αυτονοµίας. Το ίδιο πάει να κάνει παντού.
Προσέξτε όµως, εδώ λέτε γιατί κανείς δεν προσέβαλε την συνταγµατικότητα του νόµου. Γενικά και αόριστα κανείς δεν προσβάλει τη συνταγµατικότητα επί συγκεκριµένων αποφάσεων. Αν
δεν υπάρξει κάποια συγκεκριµένη απόφαση εφαρµογής του
νόµου, δεν προσβάλλεις γενικά και αόριστα. Άρα, αυτό που
ακούστηκε πριν από τον κ. Οικονόµου δεν έχει καµµία αξία.
Και ερχόσαστε πια κατά έναν ασαφή και δηµιουργικό τρόπο
να µιλήσετε για το θέµα των θητειών, παραγνωρίζοντας ότι το
πρόβληµα δεν είναι οι θητείες, όταν αυτές είναι συµβατές µε το
σύνταγµα -και βεβαίως υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες και
καλώς υπάρχουν και εµείς τις είχαµε νοµοθετήσει-, αλλά η αναδροµικότητα. Η αναδροµικότητα, η οποία βεβαίως ισχύει από την
ψήφιση του νόµου, αλλά έχει αναδροµική επίδραση. Άρα λέτε
τώρα ψηφίζεται ο νόµος, τώρα δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ, αλλά όσοι
είχαν µέχρι τώρα δύο θητείες απαγορεύεται. Τι σηµαίνει αυτό;
Αναδροµικότητα σηµαίνει. Μην µας κοροϊδεύετε. Αυτά τα ελληνικά, αυτά τα λίγα τα καταλαβαίνουµε. Νοµίζω λοιπόν, ότι καλά
θα κάνετε να αποσύρετε αυτή την τροπολογία.
Νοµίζω ότι δεν έχετε πείσει ούτε καν τη δική σας πλευρά. Η κ.
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Μπακογιάννη σε προηγούµενη επιτροπή, πριν από λίγες µέρες,
σας έθεσε συγκεκριµένα ερωτήµατα. Δεν ξέρω, δεν µπορέσατε
να απαντήσετε. Ήταν το δέος της πολιτικής παρουσίας της κ.
Μπακογιάννη; Δεν ήσασταν καθόλου πειστικός. Όταν βλέπετε
λοιπόν, ότι υπάρχουν ενστάσεις από την πλειοψηφία των διοικήσεων, των σωµατείων, των οµοσπονδιών, απ’ όλο το πολιτικό
φάσµα, γιατί επιµένετε; Διότι προφανώς, ένας είναι ο σκοπός. Η
ποδηγέτηση του χώρου του αθλητισµού.
Νοµίζω λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι δεν θα ήταν σωστό να επιµείνετε σε κάτι που είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα δηµιουργήσει αναστάτωση. Πρέπει εν
πάση περιπτώσει αν θέλετε να µιλάτε για ένα νέο πνεύµα στον
χώρο του αθλητισµού να µας το εξηγήσετε, να αναδείξετε την
κοινωνική διάσταση, η οποία λείπει από τις διατάξεις σας, λείπει
παντελώς, να αναδείξετε το ειδικό βάρος του ερασιτεχνικού
αθλητισµού όπου και αυτό έρχεται σε δεύτερη µοίρα. Πρέπει να
καταλάβουµε τελικά ότι ο αθλητισµός δεν είναι ένα προνοµιακό
πεδίο αντιπαραθέσεων, αλλά κυρίως κερδοσκοπίας για συγκεκριµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Ο αθλητισµός πρέπει να
είναι για όλους, ο αθλητισµός έχει κοινωνική διάσταση, αυτόν
πρέπει να υπηρετεί ένα νοµοσχέδιο αυτού του είδους και εν
πάση περιπτώσει να µην προσπαθούµε παραβιάζοντας και το
Σύνταγµα να εισάγουµε διατάξεις, οι οποίες µας γυρίζουν πίσω
και υπηρετούν ένα στενά κοµµατικό κράτος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Γκιόκας από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας των συγκεκριµένων
διατάξεων; Το είχαµε πει και την προηγούµενη φορά, πριν µερικούς µήνες όταν κάναµε την ίδια ακριβώς συζήτηση. Ασφαλώς
και υπάρχει ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας των συγκεκριµένων
διατάξεων και ιδιαίτερα υπάρχει ευθεία παράβαση του άρθρου
12 για το δικαίωµα του συνεταιρίζεσαι, σύµφωνα µε το οποίο τα
µη κερδοσκοπικά σωµατεία, για τέτοια µιλάµε και στην προκειµένη περίπτωση, ασφαλώς υποχρεούνται να τηρούν τους νόµους
-που το κάνουν άλλωστε και γι’ αυτό παίρνουν και άδειες από τα
πρωτοδικεία-, όµως, σε καµµία περίπτωση ο νόµος δεν µπορεί
να εξαρτήσει την άσκηση του δικαιώµατος, σύµφωνα µε το
άρθρο 12 από προηγούµενη άδεια. Αυτό, δηλαδή που κάνετε
τώρα και µε τις θητείες και µε την αναδροµικότητα των θητειών.
Διότι εκεί εδράζεται η αναδροµικότητα, στο ότι οι θητείες πρέπει
να έχουν συµπληρωθεί και µε το όριο ηλικίας. Βεβαίως. Εµείς
έχουµε πρόβληµα και µε το όριο ηλικίας. Είναι θέµα των σωµατείων, είναι θέµα των οµοσπονδιών µε τα δικά τους όργανα, τις
δικές τους λειτουργίες, τα δικά τους καταστατικά. Να πάρουν
όλα εκείνα τα αναγκαία µέτρα για να κάνουν την όποια ανανέωση. Δεν έχει κανέναν λόγο το κράτος και η Κυβέρνηση να παρεµβαίνει για να καθορίσει όρους λειτουργίας, συγκρότησης και
σύνθεσης των οργάνων ενός σωµατείου είτε αυτό λέγεται αθλητικό σωµατείο είτε λέγεται εργατικό σωµατείο, γιατί κι εκεί θα
πάτε, αυτή είναι η πρόβα τζενεράλε για ό,τι έρχεται στη συνέχεια
και σε άλλου είδους σωµατεία. Δεν έχει κανέναν λόγο το κράτος.
Την ανανέωση στα αθλητικά σωµατεία την καλλιεργείς, δίνοντας κίνητρα, βοηθώντας ανθρώπους, προκειµένου να ασχοληθούν µε τον αθλητισµό και κυρίως, µε τον ερασιτεχνικό αθλητισµό. Όταν θες να την επιβάλεις από πάνω δεν είναι ανανέωση.
Είναι προσπάθεια επιβολής ελέγχου και εκλογοµαγειρέµατος.
Αυτό είναι που κάνει η Κυβέρνηση τώρα και µε τη συγκεκριµένη
διάταξη και µε άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου για τα µητρώα,
για τους προπονητές κ.λπ.. Είναι προσπάθεια εκλογοµαγειρέµατος εν όψει των επερχόµενων εκλογών των οµοσπονδιών.
Λέτε για το δηµόσιο συµφέρον. Από πού κι ως πού επιβάλλει
το δηµόσιο συµφέρον ο Πρόεδρος µιας οµοσπονδίας να είναι
εβδοµήντα ένα και όχι εβδοµήντα ή εξήντα εννέα ή εβδοµήντα
δύο; Από πού κι ως πού, ποιο δηµόσιο συµφέρον το επιβάλλει;
Και αφού είστε τόσο συνεπής µε τις αρχές σας, όπως είπε ο
κ. Οικονόµου, για ποιο λόγο δεν βάζετε και όριο ηλικίας στους
Βουλευτές, στους Υπουργούς στις θητείες; Εκτός αν θεωρείτε
ότι ο Βουλευτής ή ο Υπουργός της κυβέρνησης είναι λιγότερο
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σηµαντικός από τον Πρόεδρο µιας αθλητικής οµοσπονδίας.
Είστε και υποκριτές εκτός των άλλων!
Χώρια που τα παραδείγµατα µε τους πρυτάνεις και τους δικηγορικούς συλλόγους είναι άσχετα, γιατί αυτοί ασκούν δηµόσια
εξουσία, ενώ εδώ µιλάµε για αθλητικά σωµατεία, για µη κερδοσκοπικά σωµατεία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είναι ιδιωτική υπόθεση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Και δεν έχουν καµµία σχέση, κύριε Οικονόµου και ήταν άστοχες οι συγκρίσεις που κάνατε. Ήταν τελείως
άστοχες οι συγκρίσεις που κάνατε µε τους πρυτάνεις και τους
δικηγορικούς συλλόγους όταν αυτοί ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα, ενώ εδώ µιλάµε για ιδιωτικά σωµατεία.
Λοιπόν, είναι αντισυνταγµατικό το νοµοσχέδιο και όλες οι διατάξεις του, γι’ αυτόν τον λόγο έχουν συναντήσει και την καθολική
αντίδραση και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει η Κυβέρνηση να τις αποσύρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χήτας εκ µέρους της Ελληνικής Λύσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν νοµίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος στην Αίθουσα αυτή
που να µην αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει καραµπινάτη περίπτωση
αντισυνταγµατικότητας. Άλλο η κοµµατική γραµµή, είµαστε υποχρεωµένοι να την ακολουθήσουµε και άλλο η λογική.
Και εξηγούµαι για να µιλάµε πάντα µε τη λογική. Θίγεται ναι ή
όχι το δικαίωµα αυτοδιοίκησης και η ελεύθερη λειτουργία των
αθλητικών σωµατείων, όπως ορίζει και το άρθρο 12 του Συντάγµατος που ανέφεραν και όλοι οι προηγούµενοι συνάδελφοι; Ναι
ή όχι; Ναι, θίγεται.
Θίγεται ή όχι η ελευθερία τους να αναδεικνύουν ελεύθερα τις
διοικήσεις τους, καθώς και το ατοµικό δικαίωµα του εκλέγεσθαι
εκάστου υποψήφιου Προέδρου; Θίγεται. Τι να λέµε παραπάνω
τώρα σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο είναι καθαρά φωτογραφικό
για να εξυπηρετήσουµε ηµετέρους; Θα τα πούµε, όµως, αργότερα αυτά κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε τις τοποθετήσεις
όλων µας, γιατί όποιος έχει µάτια βλέπει.
Πριν συνεχίσω δεν θα κουραστούµε να λέµε το εξής, αδήριτη
ανάγκη -το τονίζει η Ελληνική Λύση, το έλεγε στη συζήτηση για
την Αναθεώρηση του Συντάγµατος, το επαναλαµβάνει και τώραύπαρξης ενός συνταγµατικού δικαστηρίου. Δεν θα τα λέγαµε όλα
αυτά σήµερα εδώ. Δεν θα κουβεντιάζαµε σήµερα εδώ αν υπήρχε
ένα συνταγµατικό δικαστήριο, το οποίο θα ορίζει τι είναι συνταγµατικό, τι είναι αντισυνταγµατικό, θα ελέγχει τις κυβερνήσεις τι
λέγανε, τι κάνουν. Αλλά αυτά φυσικά µόνο στην Ελλάδα δεν τα
έχουµε.
Τώρα θα ήθελα να επισηµάνω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι οι περιορισµοί
στο δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι πρέπει να ερµηνεύονται στενά
και µόνο πειστικοί και επιτακτικοί λόγοι µπορούν να τους δικαιολογήσουν. Αν επιχειρήσουµε να βρούµε εδώ πειστικούς και επιτακτικούς λόγους νοµίζω ότι δεν θα βρούµε κανέναν. Δεν συντρέχουν, λοιπόν, στην προκειµένη περίπτωση ειδικές συνθήκες
που δικαιολογούν την υπέρµετρη αυτή κρατική παρέµβαση.
Ο προβλεπόµενος στο Σύνταγµα έλεγχος του κράτους, τον
οποίο επικαλείστε, περιορίζεται µόνο σε ζητήµατα διαχείρισης
επιδοτήσεων. Δεν συντρέχει στην προκειµένη περίπτωση κάποιο
σπουδαίο ή ανάλογο δηµόσιο συµφέρον.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε την αναδροµικότητα του νόµου. Η
αναδροµικότητα του νόµου αντιβαίνει εξ ορισµού προς τις αρχές
της ασφάλειας του δικαίου, καθώς και στην αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης χωρίς -επαναλαµβάνω- να υπάρχουν
ειδικές περιστάσεις προστασίας δηµοσίου συµφέροντος που να
την δικαιολογούν.
Είναι ξεκάθαρο ότι είµαστε υπέρ της αντισυνταγµατικότητας
και νοµίζω ότι πρέπει να σώσει η Κυβέρνηση ή το Υπουργείο ή ο
Υπουργός ό,τι µπορεί να σώσει πριν ξεκινήσει η διαδικασία, γιατί
σπέρνετε θύελλες µε αυτό που πάτε να κάνετε και θα θερίσετε
ανέµους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γρηγοριάδης από το ΜέΡΑ25.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά την γνώµη του ΜέΡΑ25, κύριε Πρόεδρε, είναι προφανώς
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αντισυνταγµατικά τα δύο άρθρα του νοµοσχεδίου, καθώς τα θέµατα που ρυθµίζουν οι διατάξεις αυτές δεν γίνεται κατά τη γνώµη
µας να καθορίζονται µε νόµο, αλλά αυτονοήτως οφείλουν να καθορίζονται από το καταστατικό της εκάστοτε οµοσπονδίας. Τα
άρθρα 6 και 7 καταστρατηγούν σε τελευταία ανάλυση το αυτοδιοίκητο και την αυτονοµία του αθλητισµού.
Τώρα πρέπει να θυµίσουµε στον κύριο Υπουργό ότι το Νοέµβριο στο προηγούµενο νοµοσχέδιο το ξαναεπιχείρησε και µάλιστα δεν το ξαναεπιχείρησε, εξαπάτησε τη Βουλή των Ελλήνων,
δηλαδή εξαπάτησε τις επιτροπές. Όπως προκύπτει από τα Πρακτικά σαφέστατα, εις επήκοον όλων συνέβησαν αυτά που θα πω,
όλοι οι εκπρόσωποι των κοµµάτων, ο εισηγητής της µειοψηφίας
καθώς και οι ειδικοί αγορητές συνεχάρησαν ή είπαν στον Υπουργό: «Επιτέλους, το καταλάβατε και το αποσύρετε». Ο ίδιος
ήταν παρών. Το άκουσε από όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες
και δεν σηκώθηκε, δεν είχε την παρρησία να σηκωθεί να πει:
«Όχι, έχετε κάνει λάθος, πρόκειται για παρεξήγηση, δεν το αποσύρω, συνεχίζω να το υποστηρίζω». Και έτσι τελικά πέρασε.
Επίσης, αγαπητέ κύριε Οικονόµου, θα πρέπει να σας πω ότι οι
θιγόµενοι, τους οποίους επικαλεστήκατε για να προσφύγουν στα
δικαστήρια, όπως ξέρετε καλύτερα από µένα, χρειάζεται διοικητική πράξη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν έχετε κάνει διοικητική
πράξη για να µη µπορούν να προσφύγουν οι θιγόµενοι στα δικαστήρια.
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το προφανές και αυτό
που ξέρουν όλοι, ό,τι και να λένε, το ξέρουν όλοι, οι περισσότεροι το λένε κιόλας. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή της αναδροµικής ισχύς που διέπει τα διοικητικά συµβούλια και τις αρχαιρεσίες και εν όψει των αρχαιρεσιών που έρχονται σε όλες τις οµοσπονδίες, έπρεπε να έχουν ήδη αρχίσει και από εδώ και πέρα
µέχρι τα Χριστούγεννα συνέχεια αυτή η δουλειά θα γίνεται, θα
έχουµε αρχαιρεσίες, είναι ηλίου φαεινότερο ότι πρόκειται για µια
εντελώς φωτογραφική εκτός από αντισυνταγµατική διάταξη.
Σας ευχαριστώ πολύ που µε ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ, κύριε Γρηγοριάδη.
Θα δώσω τον λόγο για δύο λεπτά στον κ. Λοβέρδο για να
απαντήσει στον κ. Οικονόµου. Στη συνέχεια θα δώσω τον λόγο
για δύο - τρία λεπτά στον αντιλέγοντα Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον κ. Μπουκώρο και µετά στον Υπουργό και ολοκληρώνουµε τη συζήτηση.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όλα θα τα περίµενα,
αλλά από συνάδελφο µε τον οποίο έχουµε εκλεγεί µαζί να περιπαίζει επί της ουσίας µια άποψη που περιορίστηκε µόνο σε συνταγµατικό θέµα δεν το περίµενα. Αισθάνοµαι βαθύτατα προσβεβληµένος. Δεν θα του το αντιγυρίσω αυτό που έκανε. Απλώς θέλω να πω στους συναδέλφους της Μειοψηφίας τι έκανε. Έβαλε
στο στόµα µου ζήτηµα ένστασης υποτίθεται τάχα αντισυνταγµατικότητας για τα θέµατα των θητειών.
Εγώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, µίλησα για την αναδροµικότητα. Δεν µίλησα για τις θητείες. Σας
διάβασε αποφάσεις που αφορούν άλλο θέµα.
Δεύτερον, ακούσατε να µιλώ για όρια ηλικίας; Παρ’ ότι έχω
άποψη, δεν έβαλα τέτοιο θέµα. Στην οµιλία µου θα τα κάνω αυτά,
όταν θα µιλήσω πολιτικά. Τώρα µιλάω νοµικά. Διάβασε αποφάσεις για τέτοιο θέµα, για θέµατα δηλαδή ηλικίας.
Ακούσατε στην Αίθουσα αυτή άλλη φορά ότι επειδή υπάρχει
ανάγκη µιας εσωτερικής ενδοκυβερνητικής διευθέτησης µε αυτό
το περίφηµο επιτελικό κράτος, που µόνο επιτελικό δεν είναι -επιτελείς έχει, επιτελικό δεν είναι- να έρχεται διάταξη νόµου και
αυτό επειδή είναι και ενδοκυβερνητική διευθέτηση να απαγορεύει την ένσταση συνταγµατικότητας; Μας εµπαίζεται, κύριε
συνάδελφε. Δεν έπρεπε να το κάνετε αυτό.
Και τέλος είναι πασιφανές, το είπε και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το λένε και όσοι έχουν πάρει πτυχίο νοµικής, δεν προσβάλλονται οι νόµοι µε ενστάσεις συνταγµατικότητας, προσβάλλονται οι πράξεις της διοικήσεως και από εκεί και πέρα µπορείς
να αναχθείς σε προβολή της αντισυνταγµατικότητας ενός νόµου
στα δικαστήρια. Υπήρξε τέτοια απόφαση; Φυσικά και δεν υπήρξε.
Θα υπάρξει, όµως, από τη στιγµή, κύριε Πρόεδρε, που θα γίνουν
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αρχαιρεσίες σε οµοσπονδίες που δεν θα παρακολουθήσουν
αυτή την αντισυνταγµατική λογική και θα επικρατήσει η ορθή ερµηνεία του Συντάγµατος από τη δικαιοσύνη.
Και µέχρι τότε -και κλείνω µε αυτό- ο κύριος Υπουργός, που
θα πάρει τον λόγο µετά από τις τοποθετήσεις και του συναδέλφου της Νέας Δηµοκρατίας, θα πρέπει να µας πει πώς σχολιάζει
µια επιστολή της 14ης Σεπτεµβρίου του 2020 της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής προς τον ίδιον όπου λέει στην προτελευταία
της παράγραφο: «Τέλος έχουµε καταστήσει σαφές σε αρκετές
περιπτώσεις ότι οι συγκεκριµένοι περιορισµοί, που θεωρούνται
µέρος αυτού του νόµου, δεν θα πρέπει να ισχύσουν αναδροµικά.»
Αν αυτό, όπως είπα στην πρωτολογία µου, το εφαρµόσουν και
αρχίσουν οι αποκλεισµοί η ταπείνωση του Σώµατος δεν θα περιλαµβάνει την Αντιπολίτευση που σύσσωµη τους λέει «όχι». Το ξεκαθάρισµα λογαριασµών δεν µπορεί να είναι αντικείµενο νόµου
και περί αυτού πρόκειται, λογαριασµούς ξεκαθαρίζουν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Οικονόµου, καθίστε κάτω, σας έχω δει. Εγώ διευθύνω, θα σας δώσω τον λόγο
όταν έρθει η ώρα.
Υπενθυµίζω ότι είναι Πέµπτη και επειδή προβλέπω εγγραφή
πολλών συναδέλφων προτείνω να κάνουµε συντήρηση δυνάµεων, εκτός αν θέλετε να γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία, που σίγουρα θα γίνει, στις 23:00’.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου προκαλεί βαθύτατη εντύπωση το γεγονός ότι γίνεται µια συζήτηση περί αντισυνταγµατικότητας και έλειψε κάθε αναφορά για το τι είπε η
Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής όταν ψηφίστηκε αυτή η διάταξη, προ δεκαµήνου δηλαδή, και το γεγονός ότι δεν τοποθετείται σήµερα, που αποδεικνύει ότι η διάταξη αυτή είναι ψηφισµένη
από δέκα µήνες.
Ερχόµαστε στο επιχείρηµα των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης
ότι δεν έχει προκύψει διοικητική πράξη η οποία θα προκαλέσει
προσφυγή και θα αποδείξει την αντισυνταγµατικότητα της συγκεκριµένης διάταξης.
Μπορεί αυτή η Αίθουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να προδικάζει αποφάσεις της δικαιοσύνης; Από πού προκύπτουν αυτές
οι βεβαιότητες ότι τα πράγµατα θα γίνουν κατά τον τρόπο που
περιγράφετε σήµερα από την αντιπολίτευση;
Πάµε τώρα στα περί κοµµατισµού και όλα τα υπόλοιπα που
ακούστηκαν. Γιατί είναι κοµµατισµός το ενιαίο ψηφοδέλτιο που
φέρνει ο νέος νόµος και δεν είναι κοµµατισµός τα διαφορετικά
ψηφοδέλτια; Γιατί µπορεί ο καθένας µε µια πολιτική πατρωνία
σήµερα να διαθέτει σωµατεία, σφραγίδες και να επηρεάζει τα
αποτελέσµατα των εκλογών, και σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο οµοσπονδιών, και δεν είναι, αν θέλετε, κατάργηση του κοµµατισµού η καθαρογράφηση ενός µητρώου αθλητικών σωµατείων που θα πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις και προδιαγραφές;
Εν κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, στον χώρο του πολύπαθου
αθλητισµού θα µου προξενούσε, επίσης, βαθύτατη εντύπωση αν
δεν έφερνε εντάσεις ένα νοµοσχέδιο, γιατί αυτό θα σήµαινε ότι
δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Και αυτό το νοµοσχέδιο επιχειρεί
να βάλει µια τάξη στον χώρο του αθλητισµού.
Το κυρίαρχο κράτος έχει το δικαίωµα να νοµοθετεί. Γιατί ο
αθλητισµός είναι κοινωνικό αγαθό και, κυρίως, γιατί χρηµατοδοτεί µε τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων αυτό το κοινωνικό φαινόµενο, που λέγεται αθλητισµός.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Οικονόµου,
έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν θα χρειαστώ δύο λεπτά.
Δεν είχα καµµία διάθεση να παραπλανήσω το Σώµα. Τον αγαπητό συνάδελφο τον εκτιµώ, το έχω πει. Μαζί εκλεγήκαµε, την
ίδια χρονιά, και όλα τα χρόνια χαίρει της εκτιµήσεώς µου.
Εγώ προσπάθησα να αντικρούσω τον λόγο περί αντισυνταγµατικότητας και για την αναδροµικότητα. Ανέφερα τα παραδείγµατα. Ο νόµος είναι καθαρός, έχει ισχύ από εδώ και στο µέλλον
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και όλα τα άλλα επιχειρήµατα είναι συµπληρωµατικά.
Αγαπητέ µου, κύριε Λοβέρδο, αυτό που λέω µόνο είναι το
εξής, ότι οι οµοσπονδίες αν ήθελαν έντεκα µήνες, θα προκαλούσαν πράξεις οι οποίες θα µπορούσαν να δοκιµάσουν τη συνταγµατικότητα ή όχι του νόµου. Αυτές οι συζητήσεις που έγιναν το
δεκάµηνο έρχονται και σήµερα ξανά επαναλαµβανόµενες µετά
από δέκα µήνες πάλι στην Αίθουσα.
Κύριε Υπουργέ, φοβάµαι ότι αν ξανακάνετε νοµοθετική ρύθµιση µετά από ένα χρόνο θα ξαναµιλήσουµε για συνταγµατική
ένσταση. Δηλαδή, αυτό το πράγµα θα καταντήσει λίγο όχι σοβαρό σ’ αυτή την Αίθουσα.
Τα πράγµατα τα λύνουν τα δικαστήρια, εγώ ξέρω. Και υπάρχουν αποφάσεις των δικαστηρίων πάµπολλες σε όλα τα επίπεδα
και για όλα τα θέµατα έχουν κριθεί. Ας δούµε και τις καινούριες
αποφάσεις που θα πάρουν τα δικαστήρια όταν προσφύγουν οι
θιγόµενοι.
Πάντως, εγώ για πρώτη φορά ακούω ότι ο αθλητισµός είναι
ιδιωτική υπόθεση και δεν καλύπτεται από το 16 παράγραφος 9,
που άκουσα από προηγούµενους οµιλητές. Και ο κ. Λοβέρδος
απέφυγε να το πει αυτό, γιατί είναι έµπειρος και έγκριτος συνταγµατολόγος.
Το 16 παράγραφος 9 καθορίζει τη συζήτηση σήµερα. Πρόκειται για την εποπτεία, τον έλεγχο και τη χρηµατοδότηση του κράτους. Είναι δηµόσια υπόθεση ο αθλητισµός και ακούω καινοφανείς θεωρίες ότι ο αθλητισµός είναι ιδιωτική υπόθεση και, µάλιστα, τα ακούω εξ αριστερών. Αυτό είναι πρωτοφανές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει εκ µέρους της Κυβέρνησης ο Υφυπουργός κ. Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι εξαιρετικά σύντοµος.
Πρώτα απ’ όλα, να πω ότι γνωρίζω πολύ καλά τον κ. Λοβέρδο.
Είµαστε αρκετά χρόνια συνάδελφοι και η αλήθεια ότι όποτε
έπαιρνε τον λόγο για θέµατα αντισυνταγµατικότητας οµολογουµένως µίλαγε και γέµιζε η Αίθουσα. Σήµερα, όµως, δεν το πέτυχε.
Δεν το πετύχατε, αγαπητέ συνάδελφε και καλέ φίλε, διότι δεν
έχετε επιχειρήµατα. Λυπάµαι πάρα πολύ, αλλά κάνουµε µια συζήτηση άνευ ουσίας. Πρόκειται για έναν υφιστάµενο νόµο. Τελεία
και παύλα. Τόσο καθαρά. Τόσο απλά.
Δεύτερον, µιλάτε για εξαπάτηση του Σώµατος και για ταπείνωση του Σώµατος. Λέξεις βαριές, που αντιλαµβάνοµαι ότι τις
λέτε, γιατί πραγµατικά θέλετε να «ντύσετε» όσο µπορείτε αυτή
την πρωτοβουλία που πήρατε σήµερα, που δεν στέκει. Παρ’ όλα
αυτά, όµως, επιτρέψτε µου να παραθέσω µερικά στοιχεία τα
οποία θα είναι χρήσιµα σε όλους τους συναδέλφους.
Ως προς το γιατί εµφανίζεται η διάταξη αυτή στο παρόν σχέδιο
νόµου, κύριε Λοβέρδο, η νοµοθετική πρόβλεψη σχετικά µε τον
περιορισµό των θητειών και τα ηλικιακά όρια στις οµοσπονδίες
βρίσκεται στο άρθρο 8 –παρακαλώ, ψάξτε το- ν.4639/2019. Τον
ψηφίσαµε τον Νοέµβριο, κύριοι συνάδελφοι.
Γιατί εµφανίζεται πάλι και κάνετε όλη αυτή τη φασαρία; Δεν
υπάρχει καµµία σκοπιµότητα. Δεν ξαναφέρνουµε το ίδιο άρθρο.
Δεν επαναφέρουµε τίποτα. Τα όρια στις ηλικίες και τις θητείες
αποτελούν νόµο του κράτους από τον περασµένο Νοέµβριο.
Εµφανίζεται, όµως, διότι εφαρµόζουµε το εγχειρίδιο νοµοπαρασκευαστικής µεθοδολογίας της Γενικής Γραµµατείας Νοµικών
και Κοινοβουλευτικών θεµάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
που εκδόθηκε πρόσφατα το 2020. Το εγχειρίδιο αυτό συνδέει
άρρηκτα τις διατάξεις του ν.4622/2019 «επιτελικό κράτος» µε την
αρχή της καλής νοµοθέτησης.
Βάσει του εγχειριδίου αυτού, λοιπόν, όταν υπάρχει τροποποίηση άρθρου ήδη ψηφισθέντος νόµου στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο µας επιβάλλεται -δεν είναι στην επιλογή µας- να αναγράφεται
ολόκληρο το άρθρο, όπως πρόκειται να ισχύσει, και όχι µόνο οι
επικείµενες αλλαγές.
Αγαπητέ συνάδελφε -και εκπλήσσοµαι, γιατί είπατε βαριές
κουβέντες προηγουµένως- για τον λόγο αυτό, στο άρθρο 6 του
νοµοσχεδίου µας, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 22 του ν.2725/
1999, αναγράφεται ολόκληρο το άρθρο και ενσωµατώνονται οι
αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν δίπλα στις διατάξεις που
ήδη ισχύουν. Σε αυτό τα πλαίσιο έγινε και η αλλαγή διατύπωσης
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των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο πολιτικά ορθότερο «άτοµα
µε αναπηρίες».
Κύριοι συνάδελφοι, ως προς το θέµα της αντισυνταγµατικότητας, να σας θυµίσω ότι αυτό το θέµα συζητήθηκε εκτενέστατα
σ’ αυτή την Αίθουσα τον περασµένο Νοέµβριο. Δεν θα αναφερθώ
στη συζήτηση. Είναι σχετικά νωπή στη µνήµη των περισσότερων,
αλλά πολύ απλά υπάρχουν και Πρακτικά. Θα σταθώ, όµως, στην
έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής του Νοεµβρίου.
Την έχετε διαβάσει; Φαντάζοµαι πως όχι. Δεν την έχετε καν
µπροστά σας. Παρακαλώ πολύ, ενηµερωθείτε να δείτε τι έλεγε
τότε η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας.
Η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, κύριοι συνάδελφοι,
στην έκθεση επί του νοµοσχεδίου για την κύρωση της σύµβασης
Macolin, σελίδα 16, τον Νοέµβρη πάντοτε, έλεγε: «Η ανάθεση εκ
µέρους της κρατικής εξουσίας της προαγωγής και διαχείρισης
των διαφόρων αθληµάτων στις οικείες οργανώσεις-οµοσπονδίες
συνάδει µε τον ασκούµενο κατά το άρθρο 16 παράγραφος 9 του
Συντάγµατος κρατικό έλεγχο των ενώσεων αθλητικών σωµατείων, όπως ορίζει ο ν. 2725 /1999. Στο πλαίσιο, µάλιστα, του εν
λόγω κρατικού ελέγχου δύναται να δικαιολογηθούν κρατικές παρεµβάσεις ως προς την οργάνωση και λειτουργία των οικείων
οργανώσεων οµοσπονδιών, οι οποίες αλλιώς θα µπορούσαν να
θεωρηθούν ότι αντίκειται στο άρθρο 12 του Συντάγµατος, το
οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία της συναίνεσης. Ευνοήτως,
προκειµένου να υπηρετείται ο σκοπός του άρθρου 16 παράγραφος 9, οι επεµβάσεις αυτές, όπως και οι προτεινόµενοι περιορισµοί στην ελευθερία της συνένωσης, οι οποίοι αφορούν σε
θέσπιση ηλικιακού ορίου για την κάλυψη θέσης προέδρου και
εκτελεστικού µέλους διοικητικού συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας και οι οποίοι καταλαµβάνουν και τις ενεργές κατά τη
δηµοσίευση του νόµου θητείες, πρέπει να στοχεύουν στην προαγωγή και ανάπτυξη του αθλητισµού, να δικαιολογούνται από
λόγους γενικού συµφέροντος και να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας».
Η άποψη αυτή, κύριοι συνάδελφοι, της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής βασίστηκε, όχι κάπου αόριστα, αλλά σε βιβλιογραφικές αναφορές διαπρεπών συνταγµατολόγων, µεταξύ των
οποίων και του καθηγητή κ. Χρυσόγονου, Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ µέχρι πρότινος. Επίσης, του κ. Βλαχόπολου, του κ. Παπαδηµητρίου, του κ. Ξηρού και αρκετών άλλων. Αναφέρονται στην
έκθεση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ πολύ ενηµερωθείτε.
Από τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό πως η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής δέχτηκε πως µε την εν λόγω ρύθµιση τον Νοέµβριο εξυπηρετείται η προαγωγή και ανάπτυξη του αθλητισµού,
άρα εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον χωρίς να παραβιάζεται
η αρχή της αναλογικότητας.
Αν ανοίξει η κουβέντα αυτή περί συνταγµατικότητας, το άρθρο
100 παράγραφος 5 του Συντάγµατος αναφέρει, κύριε συνάδελφε, ρητώς πως η κρίση περί συνταγµατικότητας αποτελεί αρµοδιότητα της οικείας ολοµέλειας του κάθε ανώτατου δικαστηρίου, Σ.τ.Ε., Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σε κάθε περίπτωση, δυνάµει του άρθρου 26 του Συντάγµατος,
αρµόδια να αποφασίσουν επί του ζητήµατος αυτού είναι τα ελληνικά δικαστήρια και όχι η Βουλή, που όλοι γίναµε συνταγµατολόγοι, όπως διαπιστώσαµε όλοι µας λίγο πριν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: ….
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Όποιος θεωρεί, κύριοι συνάδελφοι…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: ….
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Λοβέρδο, µη φωνασκείτε και ακούστε, όπως
σας ακούσαµε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: ….
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ να επιβάλετε την
τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, νο-
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µίζω ότι αυτό πρέπει λίγο να διορθωθεί. Η Βουλή βεβαίως και
έχει δικαίωµα να συζητήσει ένσταση αντισυνταγµατικότητας…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Σαφέστατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): …και να αποφανθεί.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Σαφέστατα. Άλλο αυτό και άλλο να θεωρούν ως
δεδοµένο ότι είναι αντισυνταγµατικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Διορθώθηκε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: ….
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Όποιος θεωρεί, κύριε Λοβέρδο -γιατί έρχοµαι προετοιµασµένος, δεν έρχοµαι πρόχειρα, µε σηµειώσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, συνεχίστε
και ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Δεν είµαστε εδώ από χθες. Είµαστε καιρό και γνωριζόµαστε καλά. Σας ξέρω. Όταν πιστεύετε κάτι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μιλήστε για την αντισυνταγµατικότητα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Σήµερα, δυστυχώς, δεν έχετε στοιχεία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: ….
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Και συνεχίζω, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: ….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, αυτά
που λέτε, δεν γράφονται στα Πρακτικά. Αφού το ξέρετε.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε χωρίς αναφορές
στον κ. Λοβέρδο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Αφού αυτός έκανε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν χρειάζεται ονοµαστική αναφορά. Επί της ουσίας, όχι προσωπικά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Με συγχωρείτε, ο κ. Λοβέρδος κατέθεσε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Σε ποιον να αναφερθώ; Στον
οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο. Ο κ. Λοβέρδος εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής το έκανε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε όµως.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε κάθε περίπτωση του άρθρου 26 του Συντάγµατος, αρµόδια
να αποφασίσουν επί του ζητήµατος αυτού είναι τα ελληνικά δικαστήρια και όχι η Βουλή. Όποιος θεωρεί ότι θίγεται από τη ρύθµιση αυτή, µπορεί να προσφύγει -έχει κάθε δικαίωµα να προσφύγει- και, φυσικά, τα δικαστήρια θα αποφασίσουν. Πάντως,
δέκα µήνες µετά την ψήφιση του νόµου, δεν έχει υπάρξει καµµία
προσφυγή στη δικαιοσύνη, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Οικονόµου.
Τόνοι µελανιού έχουν χυθεί, κύριοι συνάδελφοι, στη νοµική θεωρία για το όποιο σύστηµα ελέγχου της συνταγµατικότητας των
νόµων πρέπει να εφαρµόζεται στην Ελλάδα, ποιο παρέχει πληρέστερη προστασία κ.λπ.. Και αν υπάρχει τεκµήριο συνταγµατικότητας των νόµων, δηλαδή ένας νόµος άπαξ και ψηφιστεί από
τη Βουλή, είναι συνταγµατικός µέχρι να αποφανθεί για το αντίθετο κάποιο δικαστήριο.
Αυτό, όµως, είναι αντικείµενο έρευνας της νοµικής επιστήµης
και έγκειται στο πεδίο απόφασης των δικαστηρίων και όχι στη
συζήτηση για το νοµοσχέδιο. Χρειάζεται προσοχή να µην αποτελέσει αυτό αντικείµενο παρελκυστικής κουβέντας, στην οποία νοµίζω ότι δεν πρέπει µε τίποτα να µπούµε.
Εδώ έχουµε ζητήµατα που αφορούν τον αθλητισµό. Και µην
κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας, κύριε Λοβέρδο, ξέρετε
πολύ καλά και εσείς προσωπικά, διότι ασχολείστε µε τον αθλητισµό, τις παθογένειες του χώρου, που πολλοί και πρώην συνάδελφοί σας και πρώην συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν να
κάνουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτά στην οµιλία σας.
Δεν έχουν σχέση.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): …αλλά δεν τα κατάφεραν.
Περιορίζοµαι, λοιπόν, στα θέµατα αυτά περί αντισυνταγµατικότητας.
Θα πω µόνο ένα τελευταίο. Κύριε συνάδελφε και κύριοι συνάδελφοι, έχω στα χέρια µου -όπως φυσικά και εσείς µπορείτε να
το παραλάβετε- την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της
Βουλής για το σηµερινό νοµοσχέδιο στο οποίο αναφερόµαστε
και που συζητάµε και που, φυσικά, θα ψηφίσουµε λίγο αργότερα.
Δεν αναφέρεται, κύριοι συνάδελφοι, απολύτως το παραµικρό για
το συγκεκριµένο άρθρο, που εσείς καταφέρατε να φανταστείτε
και κάπως να καταθέσετε ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Δεν
αναφέρεται το παραµικρό! Απεναντίας, η έκθεση του Νοέµβρη
ανέφερε αυτά που σας είπα.
Παρακαλώ πολύ, επανεξετάστε τη θέση σας και κυρίως τα
στοιχεία τα οποία δεν έχετε λάβει υπ’ όψιν σας και λυπάµαι γι’
αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Στην οµιλία σας.
Ολοκληρώθηκε, λοιπόν, η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής για το θέµα συνταγµατικότητας που ετέθη.
Παρακαλώ οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας)
Παρακαλώ οι απορρίπτοντες την ένσταση αντισυνταγµατικότητας να εγερθούν.
(Εγείρονται οι απορρίπτοντες την ένσταση αντισυνταγµατικότητας)
Προφανώς, ηγέρθησαν οι περισσότεροι.
Κατόπιν τούτου, απορρίπτεται η ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Εισερχόµαστε πλέον στη συζήτηση του νοµοσχεδίου. Υπενθυµίζω ότι οι εγγραφές είναι ελεύθερες. Μόλις ανέβει ο κ. Μπαρτζώκας στο Βήµα, θα ανοίξει το σύστηµα εγγραφής και µόλις
κατέβει ο κ. Μωραΐτης θα κλείσει. Όσοι συνάδελφοι δεν είστε
στον κατάλογο των εξήντα Βουλευτών που έχουν δοθεί από όλα
τα κόµµατα, µόλις εγγραφείτε, παρακαλώ να εξέλθετε της Αιθούσης για να τηρηθεί το υγειονοµικό πρωτόκολλο των εξήντα
Βουλευτών.
Παρακαλώ να έρθει ο κ. Μπαρτζώκας και να ανοίξει ο κατάλογος εγγραφών, µε την παράκληση που σας είπα: Μόλις εγγραφείτε, όσοι δεν είστε στον κατάλογο που έχουν στείλει τα κόµµατα, να εξέλθετε της Αιθούσης.
Ορίστε, κύριε Μπαρτζώκα, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας έχει δείξει από την αρχή της θητείας της τη µεγάλη
σηµασία που δίνει στον αθλητισµό και τη µεγάλη αξία που προσδίδει στους αθλητές και έχει µιλήσει εξαρχής για τη µεταρρύθµιση που θέλει να φέρει στο χώρο του αθλητισµού.
Συνεπής, λοιπόν, στις δεσµεύσεις της, τη µεταρρύθµιση αυτή
την υλοποιεί βήµα-βήµα, αρχικά µε τον περιορισµό των θητειών
και τα όρια ηλικίας για τα διοικητικά συµβούλια των αθλητικών
οµοσπονδιών µε την ψήφιση του ν.4639/2019 τον περασµένο Νοέµβριο, όπως ακούσαµε πολλές φορές πριν, και τώρα µε την
ανανέωση των διοικήσεων των αθλητικών φορέων.
Στόχος µας είναι να εξυγιάνουµε και να ανανεώσουµε τον ελληνικό αθλητισµό, δίνοντάς του νέα πνοή και µια καινούργια, πιο
σύγχρονη µορφή.
Στον εκσυγχρονισµό του αθλητισµού εξαιρετικά σηµαντική θα
είναι, φυσικά, η συνεισφορά των απερχόµενων διοικήσεων των
αθλητικών φορέων, τους οποίους τιµούµε για την πολυετή συνεισφορά τους και τους οποίους καλούµε να µεταλαµπαδεύσουν
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στη νέα γενιά τις πολύτιµες γνώσεις τους.
Έχοντας αναλύσει ήδη σε βάθος το νέο αθλητικό νοµοσχέδιο,
µπορούµε όλοι µας να αντιληφθούµε ότι είναι ένα νοµοσχέδιο,
που τολµά να φέρει τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο ελληνικός
αθλητισµός εδώ και πολλές δεκαετίες, να διορθώσει παθογένειες ή αστοχίες που όλοι µας, αθλητές και µη, διαπιστώναµε
στον τρόπο λειτουργίας, λήψεως των αποφάσεων της διοίκησης
των αθλητικών ενώσεων, των σωµατείων και των οµοσπονδιών,
οι οποίες ήταν καιρός να ανατραπούν.
Έτσι, δεν µπορώ να σκεφτώ ότι κάποιος από µας εδώ µέσα
µπορεί ή δικαιολογείται να έχει ουσιαστική αντίρρηση έναντι του
περιεχοµένου των ρυθµίσεων. Σαφώς κάποιες βελτιώσεις µπορούν να γίνουν µελλοντικά, όπως είναι η ισότιµη παρουσία των
γυναικών στα ψηφοδέλτια και τις διοικήσεις των φορέων. Πέραν,
όµως, ίσως ορισµένων µικρών βελτιωτικών τροποποιήσεων, θα
πρέπει να οµολογήσουµε ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που
µόνο θετικό αντίκτυπο µπορεί να έχει στην κοινωνία.
Όπως είδαµε και στην αρµόδια επιτροπή, τα έξι µέρη του νοµοσχεδίου που καλούµαστε να ψηφίσουµε, περιέχουν καινοτόµες ρυθµίσεις, ρυθµίσεις που υπηρετούν το τρίπτυχο «διαφάνεια,
δηµοκρατικότητα στις αποφάσεις και ανανέωση». Και γίνοµαι πιο
συγκεκριµένος:
Στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου τίθεται το νέο πλαίσιο αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων και µε τον καθορισµό των κωλυµάτων και των περιορισµό συµµετοχής των προσώπων στη
διοίκησή τους. Ακόµα, τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι
διατάξεις για τη διαδικασία µε την οποία διεξάγονται οι γενικές
συνελεύσεις τους. Σε αυτό το µέρος το νοµοσχέδιο έρχεται να
διασφαλίσει ότι θα ακολουθούνται αδιάβλητες διαδικασίες στις
αρχαιρεσίες των αθλητικών σωµατείων, των ενώσεων και των
οµοσπονδιών.
Πώς θα γίνει αυτό: Πρώτον, µε τη συµµετοχή σε αυτές νόµιµων αθλητικών φορέων που έχουν ενεργή αθλητική δραστηριότητα και είναι καταχωρηµένοι στο Μητρώο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.
Δεύτερον, µε την περαιτέρω διευκρίνιση των κωλυµάτων στο
δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, τη ρύθµιση των θεµάτων λήψεως αποφάσεων των σωµατείων κατά κύριο λόγο από το
καταστατικό τους, τη ρητή απαγόρευση της δια πληρεξουσίου
συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις των φορέων, την πρόβλεψη να προΐσταται δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος
στις εφορευτικές επιτροπές προς διασφάλιση του αδιάβλητου
των διαδικασιών των αρχαιρεσιών και άλλα πολλά που δεν είναι
σκόπιµο αυτή τη στιγµή να αναφέρω.
Η σηµασία της διαφάνειας στις διαδικασίες ανάδειξης των διοικήσεων είναι µεγάλη, καθώς, πέρα από την ικανοποίηση του
αισθήµατος δικαίου, θα επιτρέψει την ανανέωση των προσώπων
που µετέχουν σε αυτές, ενώ θα συντελέσει και στην εισαγωγή
καινοτόµων πολιτικών µε τη µορφή της ενισχυµένης αναλογικής,
καθώς και στη γενικότερη ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισµού.
Πέρα από αυτό το βασικό στόχο του πρώτου µέρους του νοµοσχεδίου, ιδιαιτέρως σηµαντική είναι και η ρύθµιση που αυτό
εµπεριέχει για την από καιρό απαιτούµενη απλοποίηση του ζητήµατος της απόκτησης αθλητικής αναγνώρισης των σωµατείων.
Με τον τρόπο αυτό αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της απώλειας
των επιβραβεύσεων των διακριθέντων σε αγώνες αθλητών, που
προκαλούνταν λόγω της µη συµµετοχής σε αγωνιστικές δραστηριότητες του ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού σωµατείων µε ειδική αθλητική αναγνώριση.
Στο δεύτερο µέρος του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για τον αθλητισµό των ατόµων µε κάποια µορφή
αναπηρίας. Εκεί λύνονται προβλήµατα που αποτελούσαν για
χρόνια τροχοπέδη στο χώρο του Παραολυµπιακού αθλητισµού.
Οι ειδικότερες προτεινόµενες διατάξεις που έγιναν δεκτές από
το σύνολο του ολυµπιακού κινήµατος, επιδιώκουν ανάµεσα σε
άλλα αφ’ ενός τη δικαιότερη εκπροσώπηση στην ενδεκαµελή
ολοµέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής των επιµέρους φορέων, δηλαδή της Εθνικής Αθλητικής
Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες, της Οµοσπονδίας Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο και των παραολυµπιακών και αφ’ ετέρου τη δυνατότητα ανάπτυξης του αθλή-
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µατος του ποδοσφαίρου των ατόµων µε ακρωτηριασµό ή εγγενή
ανωµαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων µε την πρόβλεψη σύστασης οµοσπονδίας για το εν λόγω άθληµα µε αποφάσεις τριών
σχετικών σωµατείων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις,
λαµβανοµένου υπ’ όψιν του µειωµένου αριθµού αθλητών µε τη
συγκριµένη αναπηρία.
Θα περάσω τώρα στο τρίτο µέρος του νέου αθλητικού νοµοσχεδίου στο οποίο εισάγονται τροποποιήσεις διατάξεων για τον
ερασιτεχνικό και τον επαγγελµατικό αθλητισµό. Εκσυγχρονίζεται
το καθεστώς των προπονητών µε τοµές όπως η τήρηση του µητρώου προπονητών, η δυνατότητα των εν ενεργεία αθλητών να
ασκούν υπό προϋποθέσεις και την προπονητική αλλά και η έννοια του εκπαιδευτή στα αθλήµατα της τοξοβολίας και της σκοποβολής.
Η τήρηση στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µητρώου προπονητών θα βοηθήσει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην
εξυγίανση ενός επαγγελµατικού κλάδου που είναι από τους πιο
ευαίσθητους στο αθλητικό γίγνεσθαι. Παράλληλα δεν υπάρχει
αµφιβολία πως η παροχή προπονητικών υπηρεσιών από εν ενεργεία αθλητές µόνο θετικό αντίκτυπο µπορεί να έχει αφού θα προσελκύσει ακόµα περισσότερους πολίτες να ασχοληθούν µε τα
αθλήµατά τους. Την ίδια στιγµή η άσκηση της δραστηριότητας
του εκπαιδευτή αναµένεται να ενισχύσει τα ερασιτεχνικά σωµατεία ιδίως σε αποµακρυσµένες από τα αστικά κέντρα περιοχές
της χώρας, τα οποία αδυνατούν για οικονοµικούς λόγους να
προσλάβουν προπονητή.
Σε αυτό το µέρος όµως καλύπτεται και το νοµοθετικό κενό που
υπάρχει στο να χορηγούνται οι παροχές για εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις και σε αθλητές-συνοδούς που αγωνίζονται σε
αγώνες ατόµων µε αναπηρίες. Οι συνοδοί αθλητές θα πρέπει να
έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τους αθλητές µε αναπηρίες, τους
οποίους καθοδηγούν, συνοδεύουν ή συνεπικουρούν. Η ρύθµιση
αυτή αναµένεται να αποτελέσει κίνητρο για τη µεγαλύτερη συµµετοχή σε αγώνες τόσο αθλητών µε αναπηρία όσο και των συνοδών τους αθλητών.
Στο τρίτο µέρος ακόµα επικαιροποιείται το πλαίσιο των ελέγχων ντόπινγκ σε αθλητές και ρυθµίζονται ζητήµατα γύρω από την
άδεια λειτουργίας των αθλητικών και ιππικών εγκαταστάσεων.
Παράλληλα καταργούνται τα κωλύµατα µη αναγνώρισης διάκρισης που σηµειώνεται από µαθητή αθλητή, προκειµένου να εισαχθεί στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ή τµήµα ΑΕΙ εφόσον η διάκριση
αυτή επιτευχθεί κατά το σχολικό έτος όπου αυτός µετεγγράφει.
Στο τέταρτο µέρος δηµιουργείται η εθνική πλατφόρµα σύµβαση Macolin όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της Σύµβασης
του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε την καταπολέµηση της
χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Στα καθήκοντά της µεταξύ άλλων θα είναι η συλλογή πληροφοριών ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, η διαβίβαση αυτών στις αρµόδιες αρχές και οργανισµούς, ο συντονισµός των δράσεων ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων συµπεριλαµβανοµένων και προγραµµάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, η
λήψη και ανάλυση πληροφοριών για παράτυπα ή ύποπτα στοιχήµατα σε αθλητικούς αγώνες που πραγµατοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και άλλα.
Η διάταξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη επειδή δυστυχώς ο ελληνικός αθλητισµός βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιµέτωπος µε φαινόµενα χειραγώγησης των αγώνων για λόγους αποκόµισης από
διάφορους εµπλεκόµενους σε αυτούς αθλητές, προπονητές,
µέλη διοίκησης, παράγοντες οµάδων, στοιχηµατικές εταιρείες,
οικονοµικού οφέλους. Στόχος λοιπόν είναι η επικράτηση συνθηκών χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισµό.
Στη συνέχεια στο πέµπτο µέρος επέρχεται η αναγκαία νοµοθετική κύρωση της τροποποίησης του καταστατικού της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής όπως αποφασίστηκε σχετικά στην
ολοµέλεια της.
Τέλος στο έκτο µέρος ρυθµίζονται θέµατα που απασχολούν
τον ευρύτερο τοµέα του αθλητισµού, όπως είναι για παράδειγµα
η κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωµάτων, των εργαζοµένων
του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου στο εθνικό κέντρο νεότητας Αγίου Κοσµά του οποίου οι εγκαταστάσεις θα κατεδαφιστούν για να υλοποιηθεί το πρόγραµµα ανάπλασης και ανοικο-
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δόµησης του Ελληνικού και η ρύθµιση της αδειοδότησης για την
τοποθέτηση σε δηµοτικούς και ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους για τη νέα γενιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από όλα τα παραπάνω πιστεύω
ότι είναι φανερό ότι πρέπει όλοι να υποστηρίξουµε την προσπάθεια αυτή της Κυβέρνησης. Η διαφορά της Κυβέρνησης Νέας
Δηµοκρατίας από τις προηγούµενες είναι ότι δεν περιορίζεται
µόνο στις καλές προθέσεις, δεν έχει απλώς τη βούληση να αλλάξει τα πράγµατα, αλλά το κάνει κιόλας. Και το κάνει έχοντας
στο πλευρό της τη συντριπτική πλειονότητα του αθλητικού κόσµου.
Τη µεγάλη στήριξη που έχουµε από τους ίδιους τους αθλητές,
από εκείνους που πρωτίστως αφορά, δηλαδή, το υπό εξέταση
νοµοσχέδιο, είναι η µεγαλύτερη επιβεβαίωση για µας ότι κινούµαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά και για όσους έχουν αντιρρήσεις σε αυτό το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το
Υπουργείο έχει ευήκοα ώτα και αυτό το απέδειξε περίτρανα, ενσωµατώνοντας στο τελικό κείµενο του νοµοσχεδίου πολλές από
τις προτάσεις των φορέων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όπως για παράδειγµα αυτή, που αφορούσε στην προθεσµία έξι µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου για τη λήψη ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης από τα σωµατεία ώστε να αναγνωριστεί
η διάκριση αθλητή που επετεύχθη πριν από τη δηµοσίευση του
νόµου και να µπορεί να εγγραφεί στον ειδικό κατάλογο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Αλλά και εκείνη σύµφωνα µε την
οποία διευρύνεται η δυνατότητα εισαγωγής άνευ εξετάσεων µε
βάση τα αποτελέσµατα που είχαν ή θα έχουν οι αθλητές στο
προηγούµενο έτος και το επόµενο από το τρέχον. Η διερεύνηση
περιλαµβάνει από την 1η έως και την 8η παγκόσµια θέση και την
1η έως και την 6η ευρωπαϊκή θέση για τα αθλήµατα και τα αγωνίσµατα για τα οποία δεν διεξήχθησαν οι αντίστοιχες διοργανώσεις
του 2020 λόγω της πανδηµίας.
Η ρύθµιση αυτή ήταν δίκαιη και αναγκαία έτσι ώστε να αµβλυνθούν οι συνέπειες της ενδεχόµενης απώλειας διακρίσεων για
τους αθλητές των εθνικών οµάδων λόγω της φετινής ακύρωσης
παγκοσµίων και ευρωπαϊκών πρωταθληµάτων εν λόγω κορωνοϊου.
Τέλος το Υπουργείο ανταποκρινόµενο στις προτάσεις των φορέων προσέθεσε και τα τµήµατα της ξιφασκίας και της αθλητικής
αλιείας στις εξαιρέσεις µε τις οποίες αθλητές άνω των τριάντα
πέντε ετών µπορούν να εγγραφούν ως µέλη σε σωµατεία και να
µετέχουν των οργάνων σωµατείων ενώσεων και οµοσπονδιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος όλων µας πρέπει να
είναι κοινός και δεν είναι άλλος από την εξέλιξη του ελληνικού
αθλητισµού. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µόνο µε συνθήκες
διαφάνειας, υγιούς ανταγωνισµού και δηµοκρατικών αξιοκρατικών διαδικασιών. Αυτές ακριβώς τις συνθήκες έρχεται να διασφαλίσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι
δεν χωρεί ή τουλάχιστον δεν δικαιολογείται καµµία αντιπολίτευση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε µε τον
γενικό εισηγητή από τον ΣΥΡΙΖΑ τον συνάδελφο κ. Αθανάσιο Μωραΐτη µόλις ετοιµαστεί το Βήµα. Εάν πρόκειται όπως κατάλαβα
καλά –λείπουν οι εκπρόσωποι, είναι µόνο η συνάδελφος από το
Κίνηµα Αλλαγής- να καταθέσετε ονοµαστική ψηφοφορία, παράκληση της υπηρεσίας να γίνει σχετικά µέχρι το µεσηµέρι έγκαιρα
για να µπορέσουν να προετοιµάσουν τα σώµατα. Ευχαριστώ
πολύ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο συµβαίνει από τη
µέρα που µπήκε αυτό το νοµοσχέδιο στη Βουλή, θα µου επιτρέψετε να πω ότι δεν έχει κανένα προηγούµενο στο χώρο της αθλητικής κοινότητας. Δεν υπάρχει προηγούµενο όσον αφορά την
αυταρχικότητα, τη σκοπιµότητα, την καταπάτηση κάθε αρχής
καλής νοµοθέτησης. Το είδαµε και πριν λίγο στη συζήτηση η
οποία έγινε για την αντισυνταγµατικότητα.
Η πολιτική µάχη που καλούµαστε να δώσουµε, κύριε Υπουργέ,
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σ’ αυτό το νοµοσχέδιο θα µου επιτρέψετε να πω ότι υπερβαίνει
τα αθλητικά δεδοµένα. Είναι µια ύψιστη πολιτική ευθύνη, ξεπερνά το σήµερα, εσάς, εµάς, όσες και όσους είναι σ’ αυτή την
Αίθουσα.
Βεβαίως έχουµε σήµερα την ευθύνη να νοµοθετήσουµε για
την ανάδειξη ενός από τα µεγαλύτερα ιδεώδη, που έφερε στον
παγκόσµιο πολιτισµό η χώρα µας. Οι µεγάλες αλλαγές όµως που
θα έπρεπε να φέρουµε, αφορούν όλη την κοινωνική πυραµίδα.
Δεν είναι µια υπόθεση των λίγων, δεν είναι µια υπόθεση των αρεστών, -καταλάβετέ το- δεν είναι µια υπόθεση διευθετήσεων. Θα
έπρεπε να είναι ένας κορυφαίος στρατηγικός χάρτης αναµόρφωσης και ελπίδας.
Είναι όµως και µια πολιτική µάχη και πέρα από τα αθλητικά δεδοµένα γιατί µε τις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου καταστρατηγούνται αρχές και αξίες που διατρέχουν την πολιτική ορθότητα, αλλά και τη θεσµική ισορροπία, τη δηµοκρατία, την αυτονοµία, τη διαφάνεια, την κοινωνική συνοχή.
Με τις διατάξεις που φέρνετε και το λέµε από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, δεν προάγετε τον εκδηµοκρατισµό. Αντιθέτως, κάνετε µια επίδειξη ισχύος στους φορείς του αθλητικού
χώρου. Το κάνετε µάλιστα µε τέτοιον τρόπο που όµοιός του δεν
έχει υπάρξει ποτέ από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα. Σκοπός
σας είναι να αποκρύψετε τον πραγµατικό στόχο που, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι άλλος από το να εγκαταστήσετε τους δικούς
σας ανθρώπους, τους αρεστούς σε εσάς, στον Πρωθυπουργό
και σε όλο το κυβερνητικό σύστηµα στον χώρο του αθλητισµού
και στην πυραµίδα του.
Κύριε Υπουργέ, σας είπα και χθες στην επιτροπή να σεβαστείτε, και ελπίζω ότι σήµερα θα το κάνετε, την ιστορία των αθλητών και των ολυµπιονικών ιδιαίτερα, να τους κρατήσετε µακριά
από τα παιχνίδια τα πολιτικά τα οποία µπορεί να θέλετε να παίξετε σαν Κυβέρνηση. Οι Ολυµπιονίκες ανήκουν στον λαό, ανήκουν στη χώρα, ανήκουν σε όλο το Ολυµπιακό Κίνηµα και επιτελούν αυτό το οποίο επιβάλλει ο Ολυµπισµός, δηλαδή το τρίπτυχο
ειρήνη-αγάπη-αλληλεγγύη. Με την επικοινωνιακή σας τακτική το
µόνο που καταφέρνετε ειδικά τις τελευταίες ηµέρες και µε τη
διάσταση που έχει πάρει το θέµα είναι ο διχασµός και στο Ολυµπιακό Κίνηµα.
Αποδείξατε από τη συζήτηση, που διεξήχθη στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων ότι δεν ακούτε. Και, όπως είδατε, όχι
µόνο εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, αλλά εισηγητές
και συνάδελφοί µας και από τα άλλα κόµµατα είχαν όλη την καλή
διάθεση να συµβάλουν µε προτάσεις, µε παρατηρήσεις και αυτό
το οποίο είδαµε από εσάς είναι να αµύνεστε και να υπερασπίζεστε το νοµοσχέδιο ειδικά µε αυτά τα επιχειρήµατα της αιτιολογικής έκθεσης.
Δεν δώσατε καµµία απάντηση και δεν έχετε δώσει απάντηση
επί των βασικών επιδίκων πάνω σε αυτό το νοµοσχέδιο. Και βεβαίως δεν έχετε µετακινηθεί καθόλου από την αρχική σας θέση.
Ειλικρινά σε ένα τόσο µεγάλο θέµα, που αφορά πράγµατι όλη
την κοινωνία, θα περίµεναµε ότι θα ακούγατε κάτι από τις προτάσεις και τις προσεγγίσεις των άλλων κοµµάτων.
Αναρωτιέµαι όµως, ειλικρινά τι είναι αυτό που σας κάνει να κινείστε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Από τη µια µας λέτε ότι στον αθλητισµό δεν πρέπει να εµπλέκεται η πολιτική και από την άλλη
επιµένετε σε διατάξεις που δεν έχουν λογική και κυρίως πάνω
απ’ όλα είναι πολιτικές όπως, το λέµε από την πρώτη ηµέρα, ο
αποκλεισµός προσώπων και η εκδίωξη από αιρετές θέσεις. Αυτό
είναι βαθιά πολιτικό, για την ακρίβεια είναι µια αισχρή, αυταρχική,
αντιδηµοκρατική πολιτική.
Λέτε ότι δεν µπορεί κάποιος να είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου ενός σωµατείου, επειδή παραπέµπεται για κακούργηµα,
και µπορεί κάποιος να είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου ΚΑΕ
ή ΠΑΕ εφόσον δεν καταδικαστεί αµετακλήτως. Και σας ερωτώ
ευθέως, το έκανα και χθες και περιµένω επ’ αυτού µία απάντηση:
Τι εξυπηρετεί τελικά, ποιους, ποιον αυτή η διάταξη; Δεν νοµίζω
ότι αφορά µόνο έναν παράγοντα που ακούσαµε µε ό,τι ποινικό
τον ακολουθεί που πρόσφατα αγόρασε µια ιστορική οµάδα της
Μακεδονίας. Σας καλώ έστω και τώρα, όµως, να ορίσετε την τελεσίδικη καταδίκη ως την αναγκαία ποινή ώστε να στοιχειοθετείται το κόλληµα.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ουσία του νοµοσχεδίου, που
συζητούµε δεν είναι το Μητρώο Εγγραφής των Αθλητικών Σωµατείων και δεν είναι η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση. Δεν είναι
κάποιες τροποποιήσεις, τακτοποιήσεις ή εξυπηρετήσεις. Η ουσία
αυτού του νοµοσχεδίου είναι στον πυρήνα του αθλητισµού και
σε ολόκληρη την πυραµίδα του. Και ενώ αφήνει απ’ έξω ο Υπουργός και την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, αφήνει έξω και το ποδόσφαιρο βεβαίως, γιατί αυτά είναι θέµατα που καίνε, πατώντας
σε πραγµατικές παθογένειες διαχρονικές επιτίθεται στα σωµατεία, στις ενώσεις, επιτίθεται στις οµοσπονδίες µε σκοπό να κατακτήσει την κορυφή, η οποία ποια είναι και ο στόχος; Είναι η
Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή.
Το νοµοσχέδιό σας περιέχει σειρά διατάξεων που καταδεικνύουν πλήρως αυτόν τον στόχο. Αναστέλλοντας τα καταστατικά
των φορέων καθιερώνετε σειρά µέτρων που παραβιάζουν κάθε
έννοια αυτονοµίας και δηµοκρατίας του σωµατείου, της ένωσης,
της οµοσπονδίας που κινούνται οριακά εντός συνταγµατικού
πλαισίου.
Πώς αλλιώς να ερµηνεύσει κάποιος ότι καταργήσατε έναν ψηφισµένο νόµο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καθιέρωνε δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις, όπως ήταν η απλή αναλογική, που έδινε τη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης όλων,
που ο πλουραλισµός θα ανάγκαζε καθεστωτικές πρακτικές να
σταµατήσουν να υπάρχουν.
Αλήθεια, πώς νοµίζετε, ειλικρινά σας κάνω αυτήν την ερώτηση
και θα ήθελα µια απάντηση, να παραµένουν τόσα χρόνια, όπως
εσείς τους κατηγορείτε και έχετε δώσει και διάφορους χαρακτηρισµούς, αυτές οι διοικήσεις;
Πολύ απλά ήταν το πλειοψηφικό σύστηµα, κύριε Υπουργέ,
αυτό το οποίο υπηρετούσε ακριβώς αυτό. Ο πρώτος τα παίρνει
όλα, ακόµα και αν η διαφορά είναι µία ψήφος. Αυτό ακριβώς κάνετε και τώρα. Αυτό δεν έρχεστε να το αλλάξετε. Η σταυροδοσία
µε ενιαίο ψηφοδέλτιο δύο τρίτων, δηλαδή στις δέκα θέσεις
µελών του διοικητικού συµβουλίου µπορείς να βάλει επτά σταυρούς και χωριστό σταυρό στον πρόεδρο, αυτό οδηγεί µαθηµατικά πού; Σε ένα πλειοψηφικό σύστηµα.
Και, όπως λέτε, όµως, και το λέτε ξεκάθαρα στην εισηγητική
σας έκθεση, «εµείς αυτό που θέλουµε είναι ισχυρές διοικήσεις».
Άρα, λοιπόν, αυτό που θέλετε είναι να διώξετε τους παλιούς, του
κακούς και να φέρετε τους δικούς σας, γιατί; Γιατί βλέπετε τον
χώρο του αθλητισµού, δυστυχώς, ως ένα φέουδο το οποίο θα
πρέπει να το καταλάβετε. Ισχυρές διοικήσεις προσπαθείτε να τις
καταρρίψετε και δεν µπορείτε, γι’ αυτό αναγκάζεστε να δανείζεστε αυτές τις παλιές µεθόδους.
Σας θυµίζω ότι στο νοµοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε επίσης η
ποσόστωση του φύλου που την καταργήσατε και την επαναφέρετε βέβαια για τα µάτια του κόσµου µε τον τρόπου που το κάνετε. Υπήρχε, όµως, αυτό που ορίζεται πάνω απ’ όλα στον ολυµπιακό χάρτη, δηλαδή ο πρόεδρος να είναι πρώτος µεταξύ ίσων.
Δηλαδή, να εκλέγεται από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου
όπως γίνεται παντού στους κοινωνικούς φορείς.
Έχετε, αλήθεια, σκεφτεί τι θα επιφέρει στα σωµατεία η διάταξη που φέρνετε; Να ψηφίζεται ο πρόεδρος χωριστά από τα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου; Θα µπορεί κάποιος, αγαπητοί
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τα λεφτά του και τον παρά του,
γιατί αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα, να αγοράζει σωµατεία, να αποκλείει µέσω της σταυροδοσίας τον οποιονδήποτε αντίπαλο, όποιον δεν γουστάρει, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν
τα νέα τζάκια. Θεωρώ ότι ακριβώς αυτός είναι ο στόχος σας, το
πώς θα χτίσετε τα νέα τζάκια στον χώρο του αθλητισµού. Τζάκια
και πελατεία, βεβαίως, που θα σας χειροκροτεί για να τους εξυπηρετείτε.
Εάν θέλετε πραγµατικά να συγκρουστείτε, όπως το λέτε και
το λέτε για ηµέρες, µε το κακό παρελθόν, αν θέλετε πραγµατικά
να σπάσετε το απόστηµα των δηµογερόντων, που εσείς καταγγέλλετε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως το αποκαλείτε, αν θέλετε να πνεύσει νέος άνεµος και να εισέλθουν νέες και νέοι στο
αθλητικό κίνηµα, δεν θα επιλέγατε αυτό το εκλογικό σύστηµα.
Θα επιλέγατε την απλή αναλογική.
Και για να τελειώνουµε και µια άλλη βασική και κύρια συζήτηση, ποιος είναι µε το παλιό και ποιος είναι µε το καινούργιο,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θα µου επιτρέψετε να πω ότι ο καθένας σε αυτήν την Αίθουσα
και σε αυτήν τη χώρα κρίνεται από το τι νοµοθετεί, τι υπερασπίζεται και για ποιον λόγο αγωνίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε το πολιτικό κόστος γιατί η δηµοκρατία είναι θέση αρχής και δεν το έκανε
µόνο στον αθλητισµό.
Σας είπα και χθες και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν είµαστε ούτε κατά των θητειών ούτε και µε τα όρια ηλικίας έχουµε
πρόβληµα. Αυτά νοµοθετήθηκαν πολύ πριν έρθετε εσείς, κύριε
Υπουργέ. Ξανασκεφτείτε όµως, πως θα στερήσετε ένα βασικό
δικαίωµα από οποιονδήποτε άνθρωπο, το δικαίωµα του εκλέγειν
και του εκλέγεσθαι, όταν αυτό δεν ισχύει πουθενά σήµερα στην
ευρωπαϊκή και την ελληνική έννοµη τάξη.
Στο νοµοσχέδιου του ΣΥΡΙΖΑ δεν βάλαµε αναδροµικότητα. Είπαµε ως εδώ, µία θητεία ακόµη και προχωρήστε στην ανανέωση
µετά νέων διοικήσεων.
Αναδείξτε νέους ανθρώπους, φέρτε νέο αίµα. Δεν διανοηθήκαµε ποτέ να πετσοκόψουµε ανθρώπους που είχαν διαδροµή,
ανθρώπους του αθλητισµού οι οποίοι µε τα καλά ή τα κακά τους
είχαν δώσει πολλά στον χώρο του αθλητισµού σε αυτήν τη χώρα.
Και κάτι άλλο. Νοµοθετήσαµε µε τη σύµφωνη γνώµη των περισσοτέρων και βεβαίως µε σεβασµό στην άποψη των οµοσπονδιών και την άποψη της αθλητικής κοινότητας. Η αναδροµικότητα που εσείς εφαρµόζετε, να είστε σίγουρος -ακούσαµε και
την κουβέντα πριν- ότι είναι µία ιστορία η οποία θα κριθεί στα δικαστήρια και δεν είµαι βέβαιος ότι θα το γλυτώσετε και σε κάτι
άλλο, και στα όρια της ηλικίας.
Να δούµε λίγο τώρα, τι κάνατε εσείς όταν ο νόµος Βασιλειάδη
έφερνε µία σειρά από αυτές τις µεγάλες αλλαγές και για µένα
µεταρρυθµίσεις στον χώρο του αθλητισµού. Μήπως θυµάστε, αν
είχατε ψηφίσει το νόµο Βασιλειάδη; Μήπως θυµάστε τι είχε ψηφίσει η Νέα Δηµοκρατία, όταν κατατέθηκε ο νόµος αυτός για το
ίδιο θέµα που δεν είχε αναδροµικότητα, είχε µόνο θητείες και
όρια ηλικίας;
Μας είπατε τότε ότι αυτή η διάταξη -εσείς οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας και επίσηµα το κόµµα σας, κύριε Υπουργέείναι θεία παρέµβαση στο αυτοδιοίκητο του αθλητισµού, ότι απαγορεύεται από τον ολυµπιακό καταστατικό χάρτη. Αυτά είναι τα
λόγια των εισηγητών σας και των Βουλευτών σας. Ότι το ολυµπιακό κίνηµα –προσθέτατε- πρέπει να αυτορυθµίζεται και ζητήσατε µάλιστα έντονα να αποσυρθεί αυτή η διάταξη του νοµοσχεδίου. Βεβαίως, αυτά σας τα θύµισε η κ. Μπακογιάννη στην
επιτροπή, γιατί προφανώς τα ξεχνάτε και επειδή ίσως τα ξεχάσατε, ας θυµηθείτε –σας το θυµίζω εγώ- ότι ψηφίσατε «κατά» σε
όλα αυτά.
Είναι άλλωστε, βεβαίως, πάγια τακτική αυτής της Κυβέρνησης
η νοµοθέτηση κατά πως τη συµφέρει και η διγλωσσία σ’ όλο της
το πολιτικό αφήγηµα και θα µπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγµατα. Και επειδή, κύριε Υπουργέ, µας προκαλείτε µε το
µητρώο και µας ρωτάτε κιόλας αν είµαστε αντίθετοι, να σας πω
ότι αυτό το οποίο βρήκατε στο Υπουργείο, έρχεστε σήµερα και
µας το πουλάτε ως δικό σας. Εγώ θεωρώ ότι το µητρώο δεν ανήκει σε κόµµατα ούτε σε µας ούτε σε σας, σε κανένα και αν νοµοθετείται σήµερα πρέπει να νοµοθετηθεί για το καλό της αθλητικής κοινότητας. Αλλά, τουλάχιστον, ο νόµος Βασιλειάδη, ο
νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν νόµος –όπως και όλη αυτή η προσπάθεια- που ξεκίνησε µέσα από µία πολύ µεγάλη διαβούλευση.
Ακούσαµε όλους τους αρµόδιους, τις οµοσπονδίες, τα σωµατεία
και καταλήξαµε να παρουσιαστεί κάτι σοβαρό και υπεύθυνο.
Εσείς τι κάνατε; Παρεµβάσεις, ώστε το µητρώο να το µετατρέψετε, δυστυχώς, στον µεγάλο αδερφό. Εργαλείο, δηλαδή, πλήρους και ασφυκτικού ελέγχου των σωµατείων, των ενώσεων και
των οµοσπονδιών, µε µοναδικό στόχο και σκοπό -και σας το λέω
από την πρώτη µέρα- να χειραγωγήσετε τις εκλογές και να
ασκείτε πίεση µέσω των χρηµατοδοτήσεων.
Θέλω να σταθώ και σε µερικά άλλα ζητήµατα του νοµοσχεδίου, ενός νοµοσχεδίου-σύγγραµµα ατάκτως ειρηµένων διατάξεων και εξυπηρετήσεων και θα το κάνω µόνο και µόνο γιατί
στοχεύουν στις επερχόµενες εκλογές των οµοσπονδιών. Οι διατάξεις για εξαιρέσεις κάποιων κατηγοριών ενεργών προπονητών,
διακεκριµένων αθλητών, ολυµπιονικών, κριτών, διαιτητών κ.λπ.,
που το νοµοσχέδιο τους δίνει τη δυνατότητα να γίνονται µέλη
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αθλητικών σωµατείων και υπερκείµενων φορέων –ας µιλήσουµε
ξεκάθαρα- είναι αποκλειστικά φωτογραφικές και οι πιθανές
πραγµατικές ελλείψεις παραγόντων αναφέρονται ως πρόσχηµα,
προκειµένου να προωθηθούν κάποιοι αρεστοί µε την ευκαιρία
των εκλογών στις διοικήσεις.
Ειδικά το θέµα µε τους κριτές της γυµναστικής, σας το βάζουµε από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, είναι µείζον ζήτηµα σύγκρουσης συµφερόντων και υποκρύπτουσας διαπλοκής,
που υποτίθεται ότι θέλετε να πολεµήσετε. Η ασφαλιστική δικλείδα να µην είναι κάποιος κριτής στο σωµατείο του δεν επαρκεί
και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και σας καλούµε ακόµη και
τώρα να την αποσύρετε.
Σας ζητήσαµε, κύριε Υπουργέ, να αποσύρετε το άρθρο 11 για
τους προπονητές, τα είπαµε και χθες. Λέτε µόνος σας ότι προετοιµάζετε κάτι καινούργιο. Γιατί, λοιπόν, να πάµε σε κάτι το
οποίο είναι προβληµατικό, είναι µισό, δεν έχει γίνει διαβούλευση,
δεν έχει προετοιµαστεί από την αθλητική κοινότητα και όλο αυτό
να µη το συζητήσουµε σε δύο µήνες από σήµερα; Σας διαφεύγει
το κύριο, που είναι πάνω από όλα τα εκκρεµούντα για τριάντα
χρόνια επαγγελµατικά δικαιώµατα, αλλά απαιτείται και µία καλύτερη διαβούλευση για να ρυθµιστεί όλο αυτό το άναρχο τοπίο.
Έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα. Στο θέµα της ρύθµισης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων ΣΕΦΑ, µε ειδικότητα ποδόσφαιρο, που αναγκάζονται σήµερα να πάνε στις σχολές της
ΕΠΟ, να πληρώσουν ακριβά και να µην µπορούν να ασκήσουν το
επάγγελµα κατά παράβαση της ελληνικής νοµοθεσίας και αυτό.
Βεβαίως, δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά πρέπει να το συζητήσουµε, πρέπει να το λύσουµε και δεν µπορεί άλλο αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει, που έχουν πάρει ειδικότητα να
είναι εγκλωβισµένοι.
Θα µπορούσα να αναφερθώ και σε άλλα ζητήµατα, κύριε Πρόεδρε, αλλά σέβοµαι τον χρόνο. Θεωρώ ότι και στη δευτερολογία
µου θα βάλω κάποια άλλα ζητήµατα, θέλω, όµως, να κλείσω, επαναλαµβάνοντας τα εξής: Με το νοµοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ,
προσθέτετε ένα ακόµη αδιέξοδο σε µία κοινωνία η οποία βράζει.
Θεωρώ και το πιστεύω και σας το είπα από την πρώτη ηµέρα, είχατε την ευκαιρία να δώσετε µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο και
αν θέλετε και σε αυτή τη συγκυρία, το καλό παράδειγµα. Να εκφράσετε την αµοιβαία κατανόηση. Να υψώσετε τη σηµαία του
αθλητισµού ψηλά. Να γίνει το αθλητικό κίνηµα αρωγός στην επιτακτική σήµερα, όσο ποτέ, κοινωνική συνεργασία. Επιλέξατε,
όµως, δυστυχώς, να το κάνετε ένα ακόµα όργανο δικό σας και
να τρέξει νερό στον µύλο, δυστυχώς, του κοµµατικού διχασµού.
Είναι κοντόφθαλµη και επικίνδυνη αυτή η τακτική και θέλω να
κλείσω µε αυτό: Ό,τι και να κερδίσετε µικροπολιτικά σήµερα, το
στερείτε από το µέλλον της αθλητικής οικογένειας, το στερείτε
από το µέλλον των παιδιών µας, το στερείτε από το µέλλον των
αθλητών, που καθηµερινά δίνουν δύσκολες µάχες και το κάνετε
µε αξίες και αρχές εκ διαµέτρου αντίθετες από αυτά που εκφράζει διαχρονικά ο αθλητισµός.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής ο συνάδελφος κ. Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος.
Παρακαλώ να κλείσει ο κατάλογος εγγραφής οµιλητών.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, θα οµιλείτε χωρίς την παρουσία του
Υπουργού, αντιλαµβάνεσθε για ποιον λόγο, αλλά ξεκινήστε. Με
ενηµέρωσε να ζητήσω συγγνώµη εκ µέρους του σε σας. Επιστρέφει σε δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, τίθεται σήµερα προς ψήφιση από το Σώµα της Βουλής ένα νοµοσχέδιο που κατά την Κυβέρνηση συνιστά µεταρρύθµιση στον αθλητισµό. Ωστόσο, κοινή
διαπίστωση είναι ότι το παρόν νοµοσχέδιο δεν ανταποκρίνεται
στις ανάγκες, θα έλεγα, της αθλητικής κοινότητας. Δεν διαπνέεται από ένα αναπτυξιακό όραµα. Αντιθέτως, περιέχει πολλές
αποσπασµατικές ρυθµίσεις και µάλιστα όχι απλά αποσπασµατικές, αλλά και κάτι παραπάνω, που εκ των πραγµάτων δηµιουργούν ασάφειες και διατάξεις που µπορούν να χαρακτηριστούν
φωτογραφικές, χωρίς σαφή αιτιολόγηση.
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Αντί, λοιπόν, να επιδιώκεται η εξυγίανση και η ανανέωση στον
χώρο του αθλητισµού, ο στόχος αυτός υπονοµεύεται από τις αλλαγές δοµών και ένα διαφαινόµενο κρατικό παρεµβατισµό. Έναν
παρεµβατισµό, θα έλεγα, που συνθλίβει το αυτοδιοίκητο και την
αυτονοµία των φορέων και προσπερνά τη διαφάνεια και τις ανοιχτές διαδικασίες, καθώς επίσης και τις αρχαιρεσίες των αθλητικών οργανισµών.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ, θα τονίσω ότι στις
ρυθµίσεις για τις διοικήσεις των αθλητικών οµοσπονδιών στο
άρθρο 6, ήδη ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος ο κ. Λοβέρδος ανέπτυξε την αντισυνταγµατικότητα αυτής της ρύθµισης,
που βασίζεται στην κατ’ ουσίαν αναδροµικότητα της διάταξης,
που προσµετρά θητείες που έχουν ήδη διανυθεί πριν την έναρξη
ισχύος του νόµου.
Εποµένως, θα έλεγα ότι η αντισυνταγµατικότητα δεν έχει να
κάνει µε τις θητείες, όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, αλλά µε την αναδροµικότητα αυτών.
Να θυµίσω ότι έναν χρόνο πριν, κατά τη συζήτηση του αθλητικού νοµοσχεδίου, του ν.4603/2009, οπότε και τέθηκε σε ισχύ
αυτός ο νόµος, τέθηκε το ισχύον πλαίσιο για την εκλογή των διοικήσεων των οµοσπονδιών και υπήρξε ρητή διάταξη που προέβλεπε την αναδροµικότητα των ρυθµίσεων. Τότε, να θυµίσω,
είχαµε τονίσει ότι η αναδροµικότητα προσκρούει στις συνταγµατικές επιταγές, καθώς και ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Είχαµε τονίσει τότε ότι δεν πρέπει να υπάρξει ηλικιακός ρατσισµός στις
εκλογικές διαδικασίες. Στο τότε νοµοσχέδιο προς συζήτηση,
στον ν.4603, µε νοµοτεχνική βελτίωση αποσύρθηκε η διάταξη
περί αναδροµικότητας. Σήµερα, όµως, αυτή η διάταξη επανέρχεται στο νοµοσχέδιο και οι οµοσπονδίες αναρωτιούνται για την
εφαρµογή αυτής της διάταξης.
Κύριε Υπουργέ, ακόµη και τώρα περιµένουµε µια σαφή απάντηση από εσάς. Μπορείτε να πάρετε πίσω την αναδροµικότητα,
για να µη δηµιουργήσουµε ζήτηµα στην εκλογική διαδικασία των
οµοσπονδιών, γιατί θα προσµετρηθούν οι ήδη διανυθείσες θητείες σε προηγούµενες εκλογές και θα οδηγηθούν οι οµοσπονδίες στο τέλος στα δικαστήρια.
Χρειάζεται, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σαφήνεια και όχι ερµηνείες κατά το δοκούν που θα οδηγήσουν στα δικαστήρια. Σηµειώνω εδώ, µάλιστα, ότι µετά την επιστολή της ΔΟΕ, που καλεί
σε σεβασµό της αυτονοµίας των αθλητικών φορέων, είναι ορατός ο κίνδυνος επιβολής κυρώσεων στη χώρα µας.
Περαιτέρω, όσον αφορά στις υπόλοιπες διατάξεις, µε το
άρθρο 1 επέρχονται αλλαγές στα κωλύµατα εγγραφής και συµµετοχής στη διοίκηση αθλητικών σωµατείων. Προπονητές, διαιτητές, αθλητές εµπλέκονται µε τη διοίκηση, µε αποτέλεσµα αυτή
η σύγχυση των διαφορετικών ιδιοτήτων στα ίδια πρόσωπα να δηµιουργεί τον κίνδυνο να ταυτίζονται ελέγχοντες και ελεγχόµενοι
και φυσικά εδώ να µην υπάρχουν οι διακριτοί ρόλοι.
Επαναφέρετε, κύριε Υπουργέ, το κώλυµα για τη συµµετοχή
στη διοίκηση των σωµατείων µηχανοκίνητου αθλητισµού για
όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της εµπορίας µηχανικών
µερών και ανταλλακτικών οχηµάτων.
Να θυµίσω ότι το κώλυµα εµπορίας αθλητικών ειδών είχε καταργηθεί µε τροπολογία που φέρατε προ διµήνου. Σας είχαµε
επισηµάνει τότε τους κινδύνους για εµπορευµατοποίηση του
αθλήµατος. Δεν µας ακούσατε και τα βρίσκετε τώρα µπροστά
σας.
Περαιτέρω, αλλάζετε τη διαδικασία των αρχαιρεσιών σε σωµατεία, αθλητικές ενώσεις και οµοσπονδίες, επεµβαίνοντας ξεκάθαρα, θα έλεγα, στο αυτοδιοίκητο και στην αυτονοµία τους. Η
πρόβλεψή σας για τη δυνατότητα των καταστατικών να προβλέπουν λεπτοµέρειες για τις συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες καθίσταται, θα έλεγα, άνευ περιεχοµένου.
Ως προς το εκλογικό σύστηµα, θεσπίζετε την ενισχυµένη αναλογική και το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στη σταυροδοσία ήδη από την
επιτροπή σας προτείναµε ο υπολογισµός του αριθµού των σταυρών να γίνεται στα 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών του διοικητικού συµβουλίου, γιατί το διοικητικό συµβούλιο απαρτίζεται
από αιρετά και µη µέλη. Όµως, και τα µεν και τα δε έχουν δικαίωµα ψήφου. Γι’ αυτό είπαµε να υπολογίζεται στα 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Γιατί;
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Γιατί τότε θα έχουµε ένα πιο αναλογικό αποτέλεσµα, µε δεδοµένο άλλωστε ότι δικαίωµα ψήφου έχουν τόσο τα αιρετά µέλη
όσο και τα διορισµένα, όπως είπα.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, κύριε γενικέ γραµµατέα, πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέµα της ποσόστωσης φύλου, γιατί θα δηµιουργήσει ζητήµατα ως προς την εκλογή των οργάνων.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι υποψήφιος πρόεδρος που θα συγκεντρώσει το 25% των ψήφων καταλαµβάνει τη θέση του τελευταίου συµβούλου. Εξ αρχής σας επισηµάναµε ότι υπάρχει
κίνδυνος να προκύψουν αντιδηµοκρατικά αποτελέσµατα, αφού
αυτός ο σύµβουλος πιθανόν να έχει συγκεντρώσει και περισσότερο από το 50% αυτών των ψήφων.
Είπατε στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, ότι στόχος της διάταξης
είναι να ανταµείψει υποψηφίους προέδρους που συγκέντρωσαν
σηµαντικό ποσοστό µε καθεστώς µονοσταυρίας. Ωστόσο, βέβαια, το αποτέλεσµα εξακολουθεί να είναι άδικο για τους συµβούλους και θα πρέπει να το ξαναδείτε.
Ως προς την εκπροσώπηση των σωµατείων στις αρχαιρεσίες
ενώσεων και οµοσπονδιών ορίζεται κατ’ αρχάς ότι το σωµατείο
εκπροσωπείται από µέλος του διοικητικού συµβουλίου. Εδώ σας
προτείναµε, για τη διευκόλυνση των σωµατείων και ιδίως αυτών
της περιφέρειας, να θεσπίσετε τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις γενικές συνελεύσεις µε τις απαραίτητες εγγυήσεις για
το αδιάβλητο. Έτσι, λοιπόν, διασφαλίζεται η διαφάνεια και διευκολύνεται η συµµετοχή όλων των σωµατείων. Κάντε πράξη, λοιπόν, την επιστολική ψήφο, που επιβάλλεται και λόγω του κορωνοϊού.
Περαιτέρω, δηµιουργείτε ένα αυστηρό πλαίσιο γύρω από τη
συµµετοχή των σωµατείων στις εκλογές, µε ορατό τον κίνδυνο
ελέγχου του εκλογικού σώµατος και αποκλεισµού σωµατείων. Η
πρώτη προϋπόθεση που βάζετε είναι το σωµατείο να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση και να είναι εγγεγραµµένο στο ηλεκτρονικό µητρώο.
Θέλω να επισηµάνω εδώ τα εξής: Το µητρώο των αθλητικών
φορέων είναι χρήσιµο και κανείς δεν διαφωνεί µε τη λειτουργία
του, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόµενο των σωµατείων-σφραγίδα,
που όλοι ουσιαστικά έχουµε καταγγείλει, και να καταγραφούν τα
ενεργά σωµατεία. Έτσι θα µπει µία τάξη στον χώρο. Ωστόσο, δεν
µπορεί να εξαρτάται από το µητρώο η συµµετοχή ενός σωµατείου στις εκλογές. Και τούτο, διότι το µητρώο πρέπει να είναι
ανοικτό και όχι να εργαλειοποιείται, ώστε να µπορεί να ελεγχθεί
το εκλογικό σώµα απ’ όσους έχουν την εσωτερική πληροφόρηση.
Ακόµη δε, πρακτικά µιλώντας, το µητρώο είναι σήµερα µια
χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία. Πολύ αµφιβάλλω, λοιπόν, εάν τα σωµατεία θα προλάβουν να εγγραφούν και εάν θα
µπορέσουν να συµµετάσχουν στις επερχόµενες εκλογές. Και, εν
κατακλείδι, εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο αποκλεισµός από τις
εκλογές, κύριε Υπουργέ, γι’ αυτόν τον λόγο είναι ανεπίτρεπτος.
Περαιτέρω, δεύτερη προϋπόθεση για τη συµµετοχή ενός σωµατείου στις αρχαιρεσίες είναι να έχει αθλητική δραστηριότητα
κατά τα δύο από τα τρία τελευταία έτη και µάλιστα µε συγκεκριµένο αριθµό αθλητών.
Τονίσαµε, κύριε Υπουργέ, στη συζήτηση στην επιτροπή και επί
της αρχής και επί των άρθρων και ερωτώ: Στις επερχόµενες
εκλογές που θα πραγµατοποιηθούν µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου
2021 ποια έτη θα ληφθούν υπ’ όψιν; Γιατί µε τη µεταφορά των
εκλογών το 2021 προσθέτετε ένα ακόµη αθλητικό έτος.
Όσον αφορά δε στη µείωση των αθλητών, ήδη έγινε πολύς
λόγος στην επιτροπή. Λέτε ότι έτσι στηρίζετε τα µικρά σωµατεία
της περιφέρειας και ότι αποτελεί δικό τους αίτηµα. Εύχοµαι
πραγµατικά να είναι έτσι, αλλά δεν έχετε τη στήριξη των σωµατείων της περιφέρειας, µειώνοντας τα µέλη των αθλητών τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ως προς τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων ορίζεται ότι µόνο τα αθλητικά σωµατεία που έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο
θα µπορούν να χρησιµοποιούν δηµόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις.
Κύριε Υπουργέ, όπως είπαµε και πριν, εδώ συνδέετε το µητρώο µε τη δραστηριότητα των σωµατείων, µε αποτέλεσµα να
κινδυνεύουν να χάσουν και να µην έχουν χώρο να προπονηθούν
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οι αθλητές λόγω καθυστερήσεων της γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα, δίνετε προθεσµία δύο ετών στα σωµατεία, για να λάβουν
την ειδική αθλητική αναγνώριση και ως τότε δεν συµµετέχουν
στους πανελλήνιους αγώνες. Ερωτώ, κύριε Υπουργέ, και πρέπει
να καταστεί σαφές: Ένα σωµατείο που δεν έχει ακόµα αθλητική
αναγνώριση, που δεν µετέχει σε πανελλήνιους αγώνες, που δεν
χρησιµοποιεί δηµόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις, πώς θα αναπτύξει δραστηριότητα, προκειµένου να µπορέσει να πάρει την
ειδική αθλητική αναγνώριση; Είναι µια απορία όλων και απάντηση
µέχρι τώρα δεν έχουµε πάρει.
Τέλος, πριν περάσω στα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου,
να σηµειώσω ότι στο άρθρο 6 η συµµετοχή χωρίς δικαίωµα ψήφου των εκπροσώπων διαιτητών, προπονητών και ποδοσφαιριστών στο διοικητικό συµβούλιο της ΕΠΟ είναι δίκαιο να επεκταθεί και στα διοικητικά συµβούλια των αθλητικών ενώσεων ποδοσφαίρου της χώρας, µε τη συµµετοχή των τοπικών συνδέσµων
προπονητών, διαιτητών και ποδοσφαιριστών. Είναι µία πρότασή
τους, που είναι προς τη θετική κατεύθυνση και πιστεύω ότι πρέπει να την αποδεχθείτε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, περνώ στα άρθρα 8 και 9 για τον αθλητισµό των ατόµων µε αναπηρίες. Αλλάζει εδώ η σύνθεση της ολοµέλειας της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής. Μειώνονται τα µέλη από την Εθνική Αθλητική Οµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία και αυξάνονται τα µέλη της Παραολυµπιακής, εν ενεργεία ή µη.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να οριστεί και να ξεκαθαριστεί
ότι πάγια θέση µας είναι ο σεβασµός στους διακριτούς ρόλους.
Η διοίκηση δεν µπορεί να ταυτίζεται µε τους εν ενεργεία αθλητές
και πρέπει αυτό να αποφεύγεται, καθώς εδώ υπάρχει ο κίνδυνος
ο ελέγχων να είναι και ελεγχόµενος.
Προβλέπεται, επίσης, κώλυµα συµµετοχής, κύριε Υπουργέ,
στη διοίκηση της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής για τα
µέλη διοίκησης αθλητικής οµοσπονδίας ατόµων µε αναπηρίες.
Εδώ θα θέλαµε να µας πείτε και να ξεκαθαρίσετε τη δικαιολογητική βάση των ρυθµίσεων αυτών και επίσης γιατί το συγκεκριµένο
κώλυµα προβλέπεται ειδικά για την Παραολυµπιακή Επιτροπή.
Για να µην υπάρχουν, δηλαδή, δύο µέτρα και δύο σταθµά.
Στο άρθρο 10 σας προτείναµε ήδη να προστεθούν στις εξαιρέσεις και οι υπάλληλοι ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όπως για παράδειγµα της µηχανογράφησης. Είναι κάτι που θα βοηθήσει τις οµοσπονδίες. Κάντε
το πράξη.
Να αναφερθώ, επίσης, στο θέµα των προπονητών. Κύριε
Υπουργέ, επειδή το θέµα των προπονητών καίει πολλούς και
αφορά -θα έλεγα- περισσότερους, η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των προπονητών και ιδιαίτερα των πτυχιούχων και αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ. Πρόκειται για
νέους επιστήµονες µε πανεπιστηµιακές σπουδές, οι οποίοι δεν
µπορούν να συγχέονται µε κατόχους διπλωµάτων µετά από σεµινάρια και από σχολές λίγων µηνών χωρίς κανένα κανονιστικό
πλαίσιο. Ειδικά δε στο ποδόσφαιρο γνωρίζετε πολύ καλά ότι στερούνται τη δυνατότητα να εργαστούν στην ειδικότητά τους, δηλαδή ως προπονητές ποδοσφαίρου, αν δεν πραγµατοποιήσουν
κάποια σεµινάρια, τα οποία µάλιστα έχουν θα έλεγα υψηλά δίδακτρα. Άρα µιλάµε για ισοπέδωση των πανεπιστηµιακών σπουδών στέλνοντάς τους να κάνουν σεµινάρια για να πάρουν το
δίπλωµα του προπονητή. Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Τι θα κάνει, λοιπόν, το Υπουργείο εδώ για να επιλύσει αυτό το
πρόβληµα; Άλλωστε χρέος όλων µας, αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι να δώσουµε λύση και όχι να αφήνουµε το πρόβληµα στο
διηνεκές.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά στα προνόµια των αθλητών για πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, είναι, κύριε
Υπουργέ, θετική η κατ’ αρχάς ρύθµιση. Ωστόσο, είναι άδικη διάταξη αυτή που αφορά στη µείωση των προνοµίων των αθλητών
για διακρίσεις στους πανελλήνιους µαθητικούς σχολικούς αγώνες. Επίσης, αποκαθιστά την αδικία για όσους πέτυχαν εξαιρετική επίδοση, αλλά τα σωµατεία τους, θα έλεγα εδώ, δεν είχαν
καµµία µα καµµία αθλητική αναγνώριση.
Με τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που φέρατε αποδίδετε προνόµια, εφόσον τα σωµατεία λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώ-
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ριση εντός έξι µηνών και όχι ως τη δηµοσίευση του νόµου, όπως
ανέφερε αρχικά η διάταξη. Είναι θετικό. Σας το προτείναµε και
εµείς. Το αποδεχτήκατε. Σας το είχαµε προτείνει από την πρώτη
στιγµή αυτό για λόγους ισότητας και για λόγους ισονοµίας των
αθλητών. Τονίζουµε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να προβλεφθεί, κύριε
Υπουργέ, η επέκταση του διαστήµατος για όσο χρόνο µπορεί κάποιος αθλητής να χρησιµοποιεί το προνόµιο αυτό.
Τέλος, να τονίσω ότι για τα πανελλήνια πρωταθλήµατα που δεν
υλοποιήθηκαν λόγω της πανδηµίας, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, ώστε οι βεβαιώσεις για τις διακρίσεις των αθλητών να
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µετά την τέλεσή τους και µέχρι
την ηµεροµηνία χρήσης τους.
Τέλος, θετικές είναι και οι ρυθµίσεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως θετικές είναι και οι ρυθµίσεις για το εργασιακό
µέλλον των εργαζοµένων στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσµά
που καταργείται.
Επίσης, θετικές ρυθµίσεις είναι αυτές που αφορούν την ανάληψη δαπάνης για ελέγχους ντόπινγκ, για τον Εθνικό Οργανισµό
Αντιντόπινγκ, καθώς ελαφρύνονται οι αθλητικοί οργανισµοί.
Επίσης, θετική ρύθµιση είναι αυτή για τη δυνατότητα των ΚΑΕ,
που επλήγησαν από την πανδηµία, να λαµβάνουν ποσά από µετόχους στη διοίκηση ως το 100% του κεφαλαίου τους. Ως προς
τη διαδικασία του ελέγχου των ΚΑΕ από τον ΕΣΑΚΕ µε βάση τον
κανονισµό του, τίθεται εδώ ένα ερώτηµα. Ο ΕΣΑΚΕ µπορεί να ανταποκριθεί στο έργο αυτό και µε ποιες διασφαλίσεις;
Τέλος, η δηµιουργία της εθνικής πλατφόρµας αθλητικής ακεραιότητας συνιστά υποχρέωση της χώρας από τη σύµβαση Macolin, ενώ το καταστατικό της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής
που κυρώνεται µε το άρθρο 22 έχει ήδη εγκριθεί από την Ολοµέλεια και συµφωνούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αθλητισµός είναι ένα πεδίο
συνεργασίας που θα µπορούσαµε να αναζητήσουµε συνθέσεις
και συναινέσεις. Κάτι τέτοιο, όµως, δεν προκρίνεται και καθίσταται ανεπιτυχές µε το παρόν νοµοσχέδιο. Για αυτόν τον λόγο, καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο ως ένα στείρο αντιπολιτευτικό πλαίσιο, αλλά και γιατί έχουµε σηµαντικότατες διαφωνίες.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, σχετικά µε την τροπολογία 465 για
το πρόγραµµα των εκατό χιλιάδων επιδοτούµενων θέσεων εργασίας, αγαπητοί συνάδελφοι, στις σηµερινές συνθήκες εργασιακής αβεβαιότητας και εν µέσω της πανδηµίας χρειάζεται ένα
γενναίο πρόγραµµα στήριξης της εργασίας, ένα πρόγραµµα µεγαλύτερης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, µε τις διπλάσιες,
φυσικά, θέσεις εργασίας, ένα πρόγραµµα που θα συνδέεται µε
φορολογικές απαλλαγές και φορολογικά κίνητρα και θα στηρίζει
τις επιχειρήσεις, αλλά που θα περιλαµβάνει και δεσµεύσεις στις
επιχειρήσεις για διατήρηση των εργαζοµένων έξι µήνες επιπλέον
του προγράµµατος.
Επίσης, θα έλεγα, κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι,
ότι το πρόγραµµα θα έπρεπε να περιλαµβάνει πρόνοια για όλους
τους µακροχρόνια ανέργους και για τις ευάλωτες, φυσικά, ευπαθείς οµάδες, κάτι το οποίο δεν περιλαµβάνει. Σας καλούµε,
λοιπόν, να λάβετε υπ’ όψιν τις προτάσεις αυτές, για να βελτιώσουµε το πλαίσιο της διάταξης. Άλλωστε εµείς ζητάµε µεγαλύτερη διάρκεια του προγράµµατος και αυτό είναι σαφές.
Όσον αφορά στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα ακριτικά νησιά,
εννοείται ότι κάθε µέτρο ελάφρυνσης των κατοίκων των µικρών
νησιών της χώρας µας είναι ευπρόσδεκτη και τη χαιρετίζουµε θετικά. Πρέπει, όµως, αυτό να συνδυαστεί και µε επιπλέον µέτρα
για την πραγµατική στήριξη των νησιωτών.
Να θυµίσω ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνηµα Αλλαγής µε το σκεπτικό της
γόνιµης, εποικοδοµητικής και προγραµµατικής του αντιπολίτευσης είχε προτείνει ήδη από το 2017 την επαναφορά µειωµένου
συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά, καθώς και τη συγκρότηση διακοµµατικής επιτροπής για τη µελέτη µόνιµων, σοβαρών µέτρων στήριξης και τούτο προς όλα τα νησιά της χώρας. Εν κατακλείδι,
είµαστε θετικοί στην τροπολογία 465.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν πρόλαβα τον συνάδελφο, γιατί
σαράντα επτά δευτερόλεπτα αφότου είχε αρχίσει, ήρθα από τη
Διάσκεψη των Προέδρων. Μόλις µου εστάλη η επιστολή της FIFA
-θα του την έδινα να την καταθέσει- προς τον κ. Γραµµένο της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας, όπου λέει αυτά τα
οποία είπα και στην οµιλία µου, εν κατακλείδι: Καλή τύχη. Όπως
στρώνει κάποιος, έτσι θα κοιµηθεί. Όπως σπέρνει, έτσι θα θερίσει. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα; Τα ίδια Παντελάκη µου, τα ίδια
Παντελή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να κατατεθεί για τα
Πρακτικά, παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το καταθέτω, παρακαλώ πολύ, για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνει µε τη φράση, κύριε Πρόεδρε, ότι αν πράγµατι υπάρχουν στον νόµο αυτά τα οποία υπάρχουν, τότε υπάρχει ενδεχόµενο αποβολής µας από όλες τις διοργανώσεις FIFA και UEFA.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Μανώλης Συντυχάκης.
Ορίστε, κύριε Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε την υπουργική τροπολογία που
κατατέθηκε και συµπεριλαµβάνει δύο άρθρα. Αυτή η τροπολογία
κατατίθεται εν µέσω καταιγισµού αντιλαϊκών µέτρων, έτσι όπως
ανακοινώθηκαν και από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Οικονοµίας και άλλους Υπουργούς, βάζοντας στο στόχαστρο ακόµα και τη συνδικαλιστική δράση. Προσπαθεί µε αυτή την τροπολογία στην πραγµατικότητα να χρυσώσει το χάπι.
Το πρώτο άρθρο της τροπολογίας αφορά στη δηµιουργία,
όπως λέει εκατό χιλιάδων θέσεων εργασίας, που στην πραγµατικότητα αποτελούν παροχές κινήτρων στους επιχειρηµατικούς
οµίλους, µε πρόσχηµα, όπως λέει, την ανάσχεση της ανεργίας.
Το δεύτερο αφορά στην απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ και το 2020 στα
ακριτικά νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των χιλίων διακοσίων κατοίκων.
Σε σχέση µε το πρώτο άρθρο, επιδοτούνται οι επιχειρήσεις µε
ένα ποσό 345 εκατοµµυρίων ευρώ, ουσιαστικά απαλλάσσοντας
τους επιχειρηµατίες από το µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος. Θα επιδοτηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για εκατό χιλιάδες προσλήψεις εξολοκλήρου από το κράτος για έξι µήνες.
Βλέπετε, λεφτά υπάρχουν για την εργοδοσία, ενώ την ίδια στιγµή
οι εργαζόµενοι είναι τα θύµατα µιας τέτοιας αντιλαϊκής πολιτικής
µε εξευτελιστικά επιδόµατα ανεργίας. Και αυτά για ένα πολύ
µικρό ποσοστό ανέργων, ενώ ένα πολύ µεγάλο µέρος αυτών των
εργαζοµένων µένουν εντελώς απροστάτευτοι. Με µισθό τι; Ίσο
µε το επίδοµα της ανεργίας.
Για άλλη µία φορά, λοιπόν, η Κυβέρνηση έρχεται να ξελασπώσει τους επιχειρηµατίες µε ζεστό, τζάµπα χρήµα του ελληνικού
λαού. Είναι πρόκληση όταν το 95% των φόρων αφαιµάζονται από
τα εργατικά λαϊκά στρώµατα και µόλις στο 5% από τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Είναι πρόκληση µε fast track διαδικασίες να χορηγούνται
στους επιχειρηµατικούς οµίλους επτά δισεκατοµµύρια ευρώ,
όπως ανακοινώθηκαν, όταν για να πάρει ένας εργαζόµενος τα
534 ευρώ δεινοπαθεί, περιµένοντας δύο και τρεις µήνες. Η Κυβέρνηση προκαλεί τους ανέργους στον τουρισµό, στον επισιτισµό, στο εµπόριο, που έχουν φορτωθεί αυτές τις συνέπειες της
πανδηµίας και της κρίσης.
Με το µέτρο αυτό οι µόνοι που µπορεί να αισθάνονται σιγουριά
και αυτοπεποίθηση από τα µέτρα είναι µια χούφτα επιχειρηµατικοί όµιλοι, πιστοί στην έκθεση Πισσαρίδη, την ώρα που ο λαός
θα πληρώνει και τη νέα καπιταλιστική κρίση µε τη νέα «φουρνιά»
αντεργατικών µέτρων, το σάρωµα των συνδικαλιστικών, κοινωνικών, δηµοκρατικών δικαιωµάτων, αλλά και τη συνέχιση της φο-
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ροληστείας. Κατά συνέπεια, εµείς απορρίπτουµε αυτό το άρθρο
της τροπολογίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Στην ίδια τροπολογία συµπεριλαµβάνεται µια άλλη διάταξη
στο άρθρο 2 που απαλλάσσει από ΕΝΦΙΑ τα ακριτικά νησιά για
το 2020. Εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θεωρούµε ότι
τόσο οι κάτοικοι των νησιών που αναφέρονται στην τροπολογία,
όσο και των άλλων νησιών, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, διεκδικούν την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, αυτού του άδικου και αντιλαϊκού φόρου για την πρώτη και τη δεύτερη κατοικία που καλύπτει
τις ανάγκες στέγασης της λαϊκής οικογένειας και δεν εκµισθώνεται. Προτείνουµε επιπλέον να φορολογηθεί η ακίνητη περιουσία των µεγάλων επιχειρήσεων και η µεγάλη ακίνητη περιουσία.
Αυτό το αίτηµα στηρίζει το ΚΚΕ και µάλιστα έχουµε καταθέσει
αρκετές φορές τροπολογία εδώ στη Βουλή και το 2019 και το
2020.
Βέβαια, έτσι όπως έχει η τροπολογία, δεν µπορούµε να µπούµε σε συζήτηση, πολύ περισσότερο που την έχετε ενσωµατώσει
σε µια τροπολογία που δίνει ζεστό χρήµα στο µεγάλο κεφάλαιο.
Εάν ήταν ξεχωριστό άρθρο, θα το σκεφτόµασταν, θα µπαίναµε
σε µια διαδικασία συζήτησης. Έτσι όπως είναι, λοιπόν, δεν µπορούµε να την αποδεχτούµε.
Καταθέσαµε επιπλέον δύο βουλευτικές τροπολογίες των Βουλευτών του ΚΚΕ. Η πρώτη αφορά στην καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών του τακτικού προσωπικού των αθλητικών οµοσπονδιών και των αθλητικών ενώσεων. Είναι σε εκκρεµότητα. Καλούµε τον Υπουργό να κάνει δεκτή τη συγκεκριµένη τροπολογία
των Βουλευτών του ΚΚΕ και φυσικά του σώµατος.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά στη συµµετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης στο διοικητικό συµβούλιο της ΕΠΟ. Νοµίζουµε ότι
είναι ένα δίκαιο αίτηµα που επίσης πρέπει να στηριχθεί.
Σε σχέση µε το σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι, αυτό το νοµοσχέδιο κατ’ όνοµα µπορεί να χαρακτηριστεί ως αθλητικό. Πρόκειται για νοµοσχέδιο αθλητικού εκλογοµαγειρείου. Και µόνο ο
τίτλος «Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των
αθλητικών φορέων» δηλώνει την ωµή παρέµβαση που επιχειρεί
η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας για τον πλήρη έλεγχο αθλητικών σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών.
Αλήθεια, γιατί θέλετε να αναµορφώσετε, να αλλάξετε τις αρχαιρεσίες; Γιατί ανάγετε σε µείζον ζήτηµα τις εκλογές των Προέδρων και τα αξιώµατά τους; Μήπως φεύγοντας, για παράδειγµα, ο Πρόεδρος του τένις ή ο Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ θα αναπτυχθεί η πρόσβαση της νεολαίας; Θα γεµίσουν τα στάδια; Θα ανοίξουν τα σωµατεία για τον κόσµο; Θα ανακουφιστεί η λαϊκή
οικογένεια που βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για την άθληση
των παιδιών της; Θα µεγαλώσει µήπως η κρατική χρηµατοδότηση; Τι απ’ όλα αυτά θα λύσουν αυτές οι εκλογικές αλχηµείες;
Είναι φανερό και µε τη βούλα ότι το νοµοσχέδιο αυτό καλλιεργεί το έδαφος χωρίς εµπόδια και χωρίς πολλά ρίσκα για επιχειρηµατική δράση στον ερασιτεχνικό αθλητισµό, για την άλωση και
τον πλήρη έλεγχο σωµατείων, µητρώων µελών, ακαδηµιών, εισιτηρίων, για τα όποια οικονοµικά και τις όποιες υποδοµές διαθέτουν και πολλά άλλα, όπως ακριβώς γίνεται και στον επαγγελµατικό αθλητισµό.
Αυτό κατά την άποψή µας συνιστά πλήρη εµπορευµατοποίηση
του ερασιτεχνικού αθλητισµού, πετώντας στην κυριολεξία έξω
από το πρωτοκύτταρο του αθλητισµού τον τοπικό αθλητικό σύλλογο, όλους όσοι µέχρι σήµερα ασχολούνται αφιλοκερδώς και
µε µεράκι µε τη φανέλα. Όχι, βέβαια, ότι εκεί δεν υπάρχουν προβλήµατα. Και στον ερασιτεχνικό αθλητισµό υπάρχουν, γιατί και
ο ερασιτεχνικός αθλητισµός έχει δηλητηριαστεί και λειτουργεί
εν πολλοίς κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση του εµπορευµατοποιηµένου αθλητισµού.
Για να ολοκληρωθεί αυτή η διάβρωση του ερασιτεχνικού αθλητισµού, πρέπει να αλλάξετε τη σηµερινή δοµή στο σωµατείο,
στην ένωση, στην οµοσπονδία. Δεν σας εξυπηρετεί αυτός ο πολυκερµατισµός, η διασπορά µε τα πολλά σωµατεία σε µια περιοχή, σε µια γειτονιά, σ’ έναν δήµο. Δεν σας βοηθάει στη
συγκέντρωση της πίτας, στη διείσδυση των επιχειρηµατιών που
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δραστηριοποιούνται ή θέλουν να επενδύσουν στον αθλητισµό.
Μιλάµε για µια αγορά που ξεκινάει από το σχολείο, έχει συστηµατική καθηµερινή λειτουργία και δραστηριότητα και «ακουµπάει» όλη την οικογένεια. Γι’ αυτό και δυσκολεύετε άλλωστε τη
συµµετοχή των απλών ανθρώπων που σήµερα σπαταλάνε χρήµα
και χρόνο µε µεράκι για τον σύλλογο. Τους βάζετε εµπόδια µε
τη γραφειοκρατία του µητρώου, αντί να καλλιεργείτε τη συµµετοχή, να ανοίγετε εν πάση περιπτώσει τα σωµατεία. Γι’ αυτό θέλετε να ξεµπερδεύετε και µ’ αυτούς που από δική τους αφετηρία,
σήµερα, ο καθένας αντιστέκεται απέναντι σ’ αυτήν την πολιτική.
Γι’ αυτό βάζετε τα όρια στις θητείες και τους περιορισµούς.
Όλες οι µέχρι σήµερα νοµοθετικές παρεµβάσεις, η παρούσα
της Νέας Δηµοκρατίας σε συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και παλιότερα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν µπόρεσαν να
τα αντιµετωπίσουν αυτά διότι δεν ήθελαν να τα αντιµετωπίσουν.
Δεν ήθελαν να ακυρώσουν την επιχειρηµατική δράση στον αθλητισµό. Απέφευγαν πάντα τη σύνδεσή του µε το οικοδόµηµα του
εµπορευµατοποιηµένου αθλητισµού που οδηγεί στο κυνήγι του
κέρδους και αποτελεί και την αιτία για τη γέννηση, αλλά και την
αναπαραγωγή τέτοιων φαινοµένων και τη σαπίλα του παρασκηνίου. Δεν ασχολήθηκαν ποτέ µε την ανάπτυξη του µαζικού λαϊκού
αθλητισµού στο σχολείο, στη γειτονιά, το πώς θα αναπτυχθεί το
κάθε άθληµα, πώς θα ενισχυθεί η συµµετοχή και η πρόσβαση
του πληθυσµού, ιδιαίτερα της νεολαίας.
Η Κυβέρνηση συστηµατικά κωφεύει στην κραυγή αγωνίας και
στις προτάσεις που καταθέτουν οι φορείς του αθλητισµού για
την επόµενη µέρα. Τα σωµατεία κινδυνεύουν µε λουκέτο σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονοµικής ασφυξίας που καθιστά αδύνατη τη βιωσιµότητά τους. Δεν µπορούν να συντηρήσουν ούτε
γραφεία ούτε βασικές λειτουργικές ανάγκες. Την ίδια στιγµή
τούς πετάτε τα ψίχουλα των 12 εκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία
δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τα βασικά πάγια έξοδα των σωµατείων, µε συνέπειες βέβαια για τους ίδιους τους αθλούµενους,
για όλο το φάσµα των εργαζοµένων στον αθλητισµό. Άνθρωποι
χάνουν δουλειά και εισόδηµα. Τους χρωστούν δεδουλευµένα και
ζουν µε δανεικά.
Αλήθεια, κύριοι Βουλευτές, κύριοι της Κυβέρνησης, εµείς σας
προκαλούµε. Πηγαίνετε σ’ ένα σωµατείο της γειτονιάς σας και
ρωτήστε τους ανθρώπους που ασχολούνται µε το σωµατείο.
Αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν προσωπική ζωή, αφήνουν τις οικογένειές τους, προκειµένου να ασχοληθούν µε τον αθλητισµό.
Αυτά δεν τα γνωρίζετε; Εδώ βοά ο κόσµος. Με αφορµή δε την
κρίση του κορωνοϊού που προστέθηκαν περαιτέρω δυσκολίες σε
µια ήδη οριακή κατάσταση, σε πολλές περιπτώσεις σωµατεία και
αθλούµενοι καλούνται να επωµιστούν το βάρος της εφαρµογής
των ιατρικών πρωτοκόλλων που έχουν οριστεί, όπως και στην
απόκτηση υγειονοµικού εξοπλισµού. Απουσιάζει η υγειονοµική
βοήθεια που θα έπρεπε να παρέχεται ίση και όπου απαιτείται από
την πολιτεία στους αθλητές, στους προπονητές και γενικά σ’ όλα
τα πρόσωπα που εµπλέκονται και µετέχουν της αθλητικής δραστηριότητας.
Σας καταθέσαµε πολύ συγκεκριµένες προτάσεις στις προηγούµενες συζητήσεις της αρµόδιας επιτροπής. Από το ένα αυτί
µπήκαν, από το άλλο βγήκαν. Πρόκειται για αυτονόητες, για ρεαλιστικές προτάσεις που «πατάνε» στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες, όπως για τη γενναία αύξηση της κρατικής χρηµατοδότησης, για να καλυφθούν µε κρατική χρηµατοδότηση τα έξοδα
διαιτησίας για το 2020-2021, να «παγώσουν», να γίνει «πάγωµα»,
ρύθµιση των οφειλών τους για το 2020, να επιχορηγηθούν από
τον κρατικό προϋπολογισµό οι δήµοι ώστε να αναλάβουν όλα τα
λειτουργικά έξοδα συντήρησης γηπέδων που τους ανήκουν και
παραχωρούνται στα ερασιτεχνικά σωµατεία, για την κάλυψη
όλων των ιατρικών εξόδων, έκδοση, θεώρηση κάρτας υγείας, για
την παρουσία γιατρού στους αγώνες.
Δωρεάν κάλυψη των εξόδων για την πραγµατοποίηση των τεστ
για τον COVID-19 σε αθλητές, διαιτητές, άλλο προσωπικό, προπονητές και να εξασφαλιστεί µε κεντρική προµήθεια πλήρης
επάρκεια µε δωρεάν υγειονοµικό υλικό. Και φυσικά, την καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών
του προσωπικού, των αθλητικών οµοσπονδιών και ενώσεων και
µε βάση την τροπολογία την οποία σας έχουµε καταθέσει.
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Αντί, λοιπόν, να ασχοληθείτε µε όλα αυτά τα φλέγοντα ζητήµατα ζωτικής σηµασίας, εδώ και αρκετό διάστηµα δείχνετε µια
ιδιαίτερη σπουδή για το λεγόµενο µητρώο αθλητικών φορέων,
λες κι αυτό είναι πιο σοβαρό από την κατάσταση που επικρατεί
στον χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισµού, όπως την περιγράψαµε. Και όλα αυτά φυσικά, το µητρώο µε πρόσχηµα την καταγραφή αθλητικών σωµατείων, τις θητείες, τα όργανα των αθλητικών φορέων προβάλλοντας το ηλικιακό και τις πολλές θητείες στο ενεργητικό τους. Κάπως έτσι λέτε ότι θα φέρετε τη διαφάνεια στον αθλητισµό. Η αλήθεια είναι ότι θέλει πολύ θράσος
να κουνάτε το δάχτυλο εσείς στα αθλητικά σωµατεία, στους
αθλητικούς φορείς, σε παράγοντες, σε ανθρώπους που έχουν
δώσει τη ζωή τους γι’ αυτή την υπόθεση, ενώ είστε εσείς οι ίδιοι,
οι κυβερνήσεις, οι πολιτικές οι δικές σας, που έχουν εκθρέψει
την αδιαφάνεια και τη διαπλοκή.
Οι σκοπιµότητες της απόφασης για τη δηµιουργία µητρώου,
µε πρόσχηµα την άγνοια για το πόσα αθλητικά σωµατεία υπάρχουν στη χώρα µας, δεν αφορούν στις πραγµατικές ανάγκες του
αθλητισµού. Αντίθετα, τις υπονοµεύουν µε τις προϋποθέσεις και
το ασφυκτικό γραφειοκρατικό πλαίσιο τα οποία έχετε ορίσει. Το
ΚΚΕ ήταν πάντα σταθερά υπέρ του ελέγχου και της διαφάνειας.
Θα µπορούσε αυτό να γίνει; Βεβαίως και θα µπορούσε. Το ερώτηµα είναι γιατί δεν γίνεται παρ’ όλο που τα στοιχεία και οι µηχανισµοί αυτοί υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση,
γιατί η κάθε κυβέρνηση θέλει να έχει το πάνω χέρι και τον
έλεγχο.
Οι πραγµατικοί λόγοι που θέλετε αυτό το µητρώο είναι, πρώτον, ο ασφυκτικός κοµµατικός, κυβερνητικός έλεγχος των αθλητικών οµοσπονδιών, µε µεθοδευµένο αποκλεισµό αθλητικών
σωµατείων από τις επερχόµενες εκλογές και µε δεδοµένο ότι
πολλά από τα σωµατεία δεν θα έχουν προλάβει να εγγραφούν ή
να προεγγραφούν στο µητρώο, λόγω αυτών των ασφυκτικών
προθεσµιών, που αντικειµενικά δεν µπορούν να τηρηθούν. Για
παράδειγµα, προβλέπεται πώς και πού θα µπορεί να προσφύγει
ένα σωµατείο για να δικαιωθεί;
Δεύτερον, είναι η άµεση και χωρίς εµπόδια πρόσβαση των
εταιρειών - χορηγών, όπως άλλωστε το έχει δηλώσει ο ίδιος ο
Υφυπουργός, αλλά στην πραγµατικότητα για να επενδύσουν επιχειρηµατικά στον ερασιτεχνικό αθλητισµό, επιλέγοντας σωµατεία της αρεσκείας τους για τα χορηγικά τους προγράµµατα,
εκµεταλλευόµενοι βέβαια την ανέχεια και την ισχνή κρατική χρηµατοδότηση των αθλητικών σωµατείων.
Τρίτον, είναι η περαιτέρω µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης των σωµατείων, µε το πρόσχηµα της µη αθλητικής αναγνώρισης. Και µάλιστα, υπό τη µορφή απειλών, ο ίδιος ο Υφυπουργός δήλωνε ότι όσα αθλητικά σωµατεία δεν έχουν ολοκληρώσει
την εγγραφή ή την προεγγραφή δεν θα λάβουν κρατική χρηµατοδότηση. Είναι εντονότατες οι διαµαρτυρίες, το γνωρίζουν όλοι,
όλο αυτό το διάστηµα, από τα σωµατεία, από τις οµοσπονδίες,
για την πολυπλοκότητα αυτού του συστήµατος εγγραφής.
Το λέµε καθαρά εµείς ως ΚΚΕ: Το µητρώο υπάρχει και θα µπορούσατε, για παράδειγµα, να το εξορθολογήσετε µε µια χρηστή
διαχείριση. Άρα, λοιπόν, αφήστε τα κόλπα. Όλες οι οµοσπονδίες
είναι καταγεγραµµένες στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, όλα
τα σωµατεία στις περιφέρειες, αφού το µητρώο και η δηµιουργία
του πρέπει να περάσει από τις διευθύνσεις αθλητισµού και πολιτισµού των περιφερειών, µε τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων.
Υπάρχει, δηλαδή, πλήρης φάκελος. Προς τι, λοιπόν, όλη αυτή η
πρεµούρα της Κυβέρνησης, του κ. Αυγενάκη; Είναι σοβαρές οι
ευθύνες τους και εξίσου σοβαρές, βέβαια, είναι και στελεχών της
Γενικής Γραµµατείας του Αθλητισµού, όπως του υπευθύνου της
διεύθυνσης αγωνιστικού αθλητισµού, στελέχους του Κινήµατος
Αλλαγής, που ήταν και ο ιθύνων νους του µητρώου. Θα πρέπει
να µας πει κάτι το Κίνηµα Αλλαγής για το στέλεχός του.
Γι’ αυτό εµείς ως ΚΚΕ έχουµε ξεκάθαρη θέση ότι θα πρέπει να
αρθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να µην αποκλειστεί
κανένας από τις εκλογικές διαδικασίες των οµοσπονδιών. Κανένα
σωµατείο µε µη ενεργή δραστηριότητα και συµµετοχή στις αθλητικές διοργανώσεις το προηγούµενο διάστηµα. Να µη χρησιµοποιηθεί το αθλητικό µητρώο και τα σωµατεία για τα συµφέροντα
και τις επιδιώξεις των επιχειρηµατιών και των εταιρειών. Να µην
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υπάρξει καµµία µορφή επιχειρηµατικής δράσης στον ερασιτεχνικό αθλητισµό. Και είµαστε αντίθετοι στην πρακτική της Κυβέρνησης το συγκεκριµένο µητρώο να είναι προσβάσιµο στους
χορηγούς, προκειµένου να επιλέγουν σωµατεία για τα χορηγικά
τους προγράµµατα.
Κυρίες και κύριοι, γίνεται µια προσπάθεια αυτό το διάστηµα
να κατασυκοφαντηθούν αθλητικοί παράγοντες, να καλλιεργηθεί
ένα κλίµα έντασης και διχασµού στην αθλητική οικογένεια για να
εξυπηρετηθούν συγκεκριµένες πολιτικές, κοµµατικές σκοπιµότητες και οικονοµικά συµφέροντα. Σήµερα και µε τη νοµοθετική
βούλα, µε το αθλητικό µητρώο, τις θητείες, επιχειρεί η Κυβέρνηση ωµή και βίαιη παρέµβαση στην αυτονοµία και την εσωτερική λειτουργία σωµατείων και οµοσπονδιών. Όµως εδώ εξαιρείται η ΕΠΟ, η ιερή αγελάδα, δύο µέτρα και δύο σταθµά, όπως
δηλαδή µας βολεύει, αλλού εφαρµόζεται κι αλλού δεν εφαρµόζεται ο νόµος. Επιχειρείται η εκδίωξη ανθρώπων του αθλητισµού,
που υπηρετούν µε αγάπη και ζήλο τον ελληνικό αθλητισµό και
νοµιµοποιείται η συµµετοχή όσων έχουν καταδικαστεί για κακουργήµατα µε τελεσίδικες αποφάσεις, των επιχειρηµατιών που
εµπορεύονται αθλητικά είδη, όσων κατέχουν πρακτορεία
ΠΡΟΠΟ. Είναι φανερό ότι θέλετε να ποδηγετήσετε τον αθλητισµό και να έχουν τον πλήρη έλεγχο τα επιχειρηµατικά συµφέροντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Συντυχάκη,
παρακαλώ να ολοκληρώνετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι, θα ολοκληρώσω, κύριε
Πρόεδρε. Επειδή ήταν και οι τροπολογίες µαζί, γι’ αυτό παρακαλώ, αν υπάρχει ανοχή, για ένα λεπτάκι ακόµα.
Σε σχέση µε τις θητείες και τα όρια ηλικίας στα όργανα διοίκησης, το ΚΚΕ ήταν πάντα υπέρ της ανανέωσης των προσώπων.
Θεωρούµε όµως ότι δεν λύνεται έτσι η διοικητική αποτελεσµατικότητα ούτε πατάσσονται τα φαινόµενα της διαφθοράς. Την ανανέωση δεν την επιβάλλεις από τα πάνω, την καλλιεργείς, τη
δηµιουργείς, καλλιεργείς προϋποθέσεις συµµετοχής, χρηµατοδοτείς σωµατεία, φτιάχνεις υποδοµές, ανεβάζεις τις µορφές
συµµετοχικότητας. Εδώ όποιος πάει να ασχοληθεί, πάει για µαλλί
και βγαίνει κουρεµένος. Εφορίες, ΑΦΜ, φορολογική ενηµερότητα. Και ξέρετε, είναι άλλο πράγµα εδώ να εναρµονιστεί µια ελληνική οµοσπονδία µε τον αντίστοιχο διεθνή της φορέα -ο
ΣΕΓΑΣ, για παράδειγµα, µε την IAF ή η ΕΟΚ µε τη FIPA κ.λπ.- και
άλλο αυτό που εσείς κάνετε.
Στην πράξη, έτσι όπως το φέρνετε, φωτογραφίζετε ανθρώπους που µπορεί να διαφωνεί κάποιος µαζί τους, αλλά δεν ξέρω
εάν πρέπει να έχουν και αυτή τη µεταχείριση. Θα σας ρωτήσω
το εξής: Οι αλλαγές µελών διοικητικών συµβουλίων και µεγαλοµετόχων προέδρων στις ΠΑΕ, που γίνονται κάθε τόσο, εµπόδισε
τη διαφθορά; Σας ρωτώ κι ένα δεύτερο: Γιατί δεν τις επιβάλλετε;
Τα είπε στην αρχή ο Γιάννης Γκιόκας, ο Βουλευτής µας, στη συζήτηση για την αντισυνταγµατικότητα. Γιατί δεν επιβάλλονται
όρια και θητείες στους Βουλευτές, στους Υπουργούς; Γιατί; Εγώ
θα σας πω κάτι. Ο πατέρας του σηµερινού Πρωθυπουργού το
ξέρετε ότι έγινε πρωθυπουργός στα εβδοµήντα δύο του; Ο σηµερινός Αντιπρόεδρος, ο κ. Πικραµµένος, έχει ξεπεράσει το όριο
που βάλατε. Άρα, λοιπόν, αφήστε τα κόλπα και αφήστε αυτές τις
επιλεκτικές αποφάσεις.
Εκτός των άλλων, όµως, είναι και ρατσιστικό. Κι είναι και ρατσιστικό διότι καθορίζει άλλο όριο ηλικίας στις αθλητικές οµοσπονδίες των ατόµων µε αναπηρία και άλλο στις υπόλοιπες.
Βέβαια, εδώ είναι φανερό ότι γίνεται άλλη µία προσπάθεια από
την πλευρά της Κυβέρνησης, προκειµένου να ελέγξει την οµοσπονδία των ατόµων µε αναπηρία και έτσι όπως διαµορφώθηκε
και σε τελική ανάλυση µε τις αλλαγές που έκανε χθες ο κύριος
Υπουργός.
Είναι πολλά, αλλά δεν µπορώ να συνεχίσω φυσικά. Έχει περάσει ο χρόνος. Εάν δοθεί η δυνατότητα βέβαια, στη δευτερολογία
θα πω για άλλες πλευρές, άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Συντυχάκη.
Θα δώσουµε τον λόγο στον ειδικό αγορητή από την Ελληνική
Λύση κ. Κωνσταντίνο Μπούµπα.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ θερµά, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλα ήθελα να πω σήµερα, ειλικρινά, αλλά η συζήτηση οδηγείται αλλού, περί συνταγµατικότητας. Είναι, όµως, µια ευκαιρία για να δείτε -έχετε µείνει κάποιοι
νοµικοί, δυστυχώς έχουν φύγει οι περισσότεροι- κατά πόσο καταστρατηγούνται και παραβιάζονται οι νόµοι σε βάρος κυρίως
των αδυνάτων. Ο κ. Οικονόµου προηγουµένως είπε κάτι για εµάς
τους δηµοσιογράφους, αλλά να δείτε πόσα δάκρυα έριξαν οι δηµοσιογράφοι, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια που αναγκαστήκαµε
να κάνουµε µια καινούργια ένωση, καθώς η ΕΣΗΕΑ δεν δεχόταν
πολλούς συναδέλφους για το ηλικιακό όριο.
Και να δείτε αυτό πόσο πίκρανε τον δηµοσιογραφικό κόσµο,
που αναγκαστήκαµε µετά από λίγο καιρό να κάνουµε την ΕΔΗΠΗΤ, για να µπορούµε να αγκαλιάσουµε συναδέλφους που δεν
είχαν υπερκεράσει το όριο ηλικίας που έβαζε η Ένωση Δηµοσιογράφων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ως µια κλειστή κάστα ανθρώπων, που θέλουν να ελέγχουν την όλη κατάσταση. Κάναµε άλλες
ενώσεις για να µην στερήσουµε από κάποιους συναδέλφους δηµοσιογράφους να γίνουν µέλη.
Με βάση όλα αυτά που ακούστηκαν περί συνταγµατικότητας
θέλω να κάνω στο Σώµα µία ερώτηση: Αυτό είναι ηθικό; Αφήνω
αν κάποιος έκανε προσφυγή όλους αυτούς τους µήνες ως συνέχεια του νόµου του φθινοπώρου. Είναι ηθικό να λες σε κάποιον
άνθρωπο που έχει υπερκεράσει τα 71 του χρόνια ότι δεν είναι
ικανός, τον βάζεις σε αχρηστία, τον περιορίζεις ή δεν έχει σώας
τας φρένας; Για την περίοδο θητειών να το συζητήσουµε. Άλλωστε και εµείς ως Ελληνική Λύση έχουµε πει για τις τρεις κοινοβουλευτικές θητείες στους Βουλευτές. Γιατί, δηλαδή άλλα µέτρα
και άλλα σταθµά, όπως βολεύει; Γιατί στα άτοµα µε αναπηρία το είπα και χθες- βάλατε τρία χρόνια περισσότερα για τον Πρόεδρο από τα εβδοµήντα ένα (71) στα εβδοµήντα τέσσερα (74);
Δεν είναι φωτογραφική διάταξη αυτό;
Πάµε λίγο στα µέλη των σωµατείων. Πρέπει να έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Μην τα περιορίζετε. Είναι
ενεργά κύτταρα. Έχουν λόγο και άποψη.
Από χθες γίνεται λόγος, σας το είπα κύριε Υπουργέ, για την
εργαλειοποίηση κάποιων Ολυµπιονικών. Δεν είπα ότι τους πιέσατε, από τηλεόραση ξέρω χρόνια. Θα µπορούσε όµως να παίξει
και ένα βίντεο µε τους γονείς των παιδιών, που δεν έχουν γυµναστήρια να πάνε, που δεν έχουν εγκαταστάσεις να πάνε. Πραγµατικά τα προπονητικά κέντρα αυτή τη στιγµή είναι σε άθλια
κατάσταση, χώρια το ότι χορταριάζουν τα ολυµπιακά, θα ξαναέρθω σ’ αυτό το θέµα. Θα µπορούσε, λοιπόν, να υπάρχει και ένα
άλλο βίντεο για να δείτε πόσο πληρώνει ο γονιός σήµερα τον
αθλητισµό. Τι είπα χθες; Με µια έρευνα που έχει γίνει στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, τα παιδιά πάνε στο γυµναστήριο και
λόγω οικονοµικής δυσπραγίας, αλλά κυρίως γιατί δεν έχουν παρέες. Και έχω πει ότι ο αθλητισµός στο σωµατείο είναι παρέα.
Αυτήν την παρέα δεν πρέπει να την διαταράξουµε.
Είναι ηθικό, λοιπόν, να βάζουµε ένα ηλικιακό όριο; Να συζητήσουµε για το θέµα των θητειών που τείνει να γίνει στάτους σε
πάρα πολλές εκφάνσεις της κοινωνίας. Στην πολιτική, στην αυτοδιοίκηση -το άλλο µεγάλο σχολείο- πού υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί στις θητείες; Γιατί; Όπως µας βολεύει;
Πάµε λίγο στο µητρώο προπονητών. Υπήρχε, δεν το κάνατε.
Μπήκα µέσα χθες και διάβασα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να γίνει κάποιος προπονητής. Δεν είδα προπονητής
τζούντο. Μου το έχουν βάλει οι οµοϊδεάτες µου από τη Δράµα
αυτό το ζήτηµα. Οι προπονητές τζούντο δεν θα µπορούν να διδάξουν στο τατάµι. έτσι λέγεται το στρώµα, διότι –λέει- πρέπει
να είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ. Και εγώ ερωτώ: Όλοι αυτοί οι αθλητές τζούντο, όπως ισχύει στην Ευρώπη -Αυστρία, Ολλανδία,
Ρωσία, Γαλλία-, δεν χρειάζονται πτυχίο ΤΕΦΑΑ. Τι θα γίνουν; Δηλαδή, δεν µπορεί ένας προπονητής τζούντο, µε ένα νταν, που
φτάνει µέχρι και τα οκτώ νταν, να είναι προπονητής; Πώς έχει
πάρει τόσα µετάλλια ο αθλητής; Τώρα τι τον κάνετε; Λέτε «πτυχίο
ΤΕΦΑΑ». Δεν λέω, να είναι αναβαθµισµένο το πτυχίο του προπονητή. Αλλά για προσέξτε λίγο µια πρόταση: Στο µητρώο προπονητών, οι προπονητές πληρώνουν 140 ευρώ παράβολο. Που
πάνε αυτά τα λεφτά; Γιατί δεν γίνεται ένα ταµείο αλληλεγγύης
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να µην µπορεί να το πειράξει κανείς, να µπαίνουν οι προπονητές
που χάνουν τη δουλειά τους µε προβλήµατα υγείας; Με ειδικό
κωδικό. Είναι µια πρόταση το ταµείο αλληλεγγύης. Το παράβολο
είναι 147 ευρώ.
Γενικές συνελεύσεις: Δηλαδή, ένα λεπτό. Τα µη µέλη των διοικητικών συµβουλίων δεν θα µπορούν να πάρουν µέρος στις γενικές συνελεύσεις παρά µόνο τα µέλη του Δ.Σ.; Τα µη µέλη δεν
θα µπορούν να πάρουν µέρος; Και αν είναι ένας έφορος πολλών
αθληµάτων, σε συγκεκριµένο άθληµα -γιατί ξέρετε τα σωµατεία
έχουν και πολλά τµήµατα-, δεν θα µπορεί αυτός να είναι εκεί για
να πει την άποψή του; Πως τους αποκλείουµε αυτούς;
Πάµε στο άλλο µεγάλο θέµα: Δώσατε µια χρονική παράταση,
λόγω του COVID, λόγω του κορωνοϊού σε κάποιους αθλητές για
τη µοριοδότηση, αλλά υπάρχουν ιστορικά σωµατεία, τα οποία
δεν έχουν ΑΦΜ. Πάνε τα παιδιά, αγωνίζονται, δεν µοριοδοτούνται. Ηρακλής, Πανιώνιος, τι θα γίνει; Και ξέρετε πολύ καλά ότι
είναι σωµατεία µε πάρα πολλά τµήµατα, όπως κολύµβησης, υδατοσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης, ποδοσφαίρου, κ.λπ.. Τι γίνεται
µ’ αυτά τα σωµατεία; Είναι ένα µεγάλο θέµα.
Σε αναδροµική ισχύ, για να επανέλθω σ’ αυτό, είχατε και µε
την οµοϊδεάτισσά σας, κ. Μπακογιάννη στην επιτροπή µια διένεξη. Δεν ξέρω, δεν θα πάω σε νοµικές λεπτοµέρειες, γιατί δεν
είµαι νοµικός, αλλά θα δούµε εδώ πώς παραβιάζεται ο νόµος.
«Βυσσινί» άρχοντας του θεσσαλικού κάµπου, Κώστας Πηλαδάκης, ιδιοκτήτης σε τρία καζίνο. Του χαρίζει η Τράπεζα Πειραιώς
σύµφωνα µε δηµοσίευµα στο «ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ» 138 εκατοµµύρια ευρώ και κάνει διαπραγµάτευση σε βάθος εικοσαετίας να
κουρευτούν και τα χρέη του προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Αυτός
δεν είναι παράγοντας του ποδοσφαίρου; Παράγοντας του αθλητισµού δεν είναι; Δεν ξέρετε εσείς ποιοι πλούτισαν; Δεν ξέρετε
ποιοι είναι οι µεγαλοπαράγοντες του αθλητισµού; Είναι µια ερώτηση που κατατέθηκε από την Ελληνική Λύση, την οµοϊδεάτισσά
µου, κ. Ασηµακοπούλου για το θέµα του Πηλαδάκη. Γιατί αυτή η
προνοµιακή µεταχείριση σε κάποιους µεγαλοπαράγοντες του
αθλητισµού; Τι φοβόµαστε; Γιατί τους χαϊδεύουµε;
Πάµε, όµως, γιατί αυτό έχει συνέχεια µε τα σπίτια των Ελλήνων. Η Ελληνική Λύση και ο Πρόεδρός µας δεν θα το αφήσει
έτσι, καλούµε τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, τους Προέδρους και
όλα τα κόµµατα, να πάρουν θέση για τον βιασµό της δηµοκρατίας. Την άλλη φορά, σε επίκαιρη ερώτηση παραδέχθηκε ο
Υπουργός Δικαιοσύνης ότι στις σχολές δικαστών -για να ενηµερωθεί από την Ελληνική Λύση ο ελληνικός λαός-, οι δικαστές
στους νέους ειρηνοδίκες, στους εκκολαπτόµενους, δηλαδή, εκπροσώπους -όχι αντιπροσώπους, έχει διαφορά- της Θέµιδος,
τους λένε «τώρα που θα βγείτε έξω να δικάσετε, θα υποστηρίξετε τις τράπεζες». Υπάρχει επίσηµα αυτό, προσέξτε, στο δικαστικό site. Το παραδέχτηκε ο κ. Τσιάρας σε επίκαιρη ερώτηση
της Ελληνικής Λύσης. Και θα το αφήσουµε έτσι, κύριοι; «Να βγάζετε λέει ενδεχόµενο δόλο στους δανειολήπτες. Ωραία δηµοκρατία. «Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος ξυµφέρον», δηλαδή
το δίκαιο του ισχυρού. Αλλά έλεγε και κάτι άλλο ο Πλάτωνας, το
είχα πει και την άλλη φορά: «Μάλλον αδικείστε οργισµένοι ή βιαζόµενοι». Όταν ο λαός βιάζεται, οργίζεται λιγότερο από ό,τι όταν
τον αδικείτε. Και δεν θα πάρετε θέση τα κόµµατα γι’ αυτό; Όταν
οι ίδιοι οι δικαστές λένε για τα σπίτια των Ελλήνων; Κάτι που σας
αποκάλυψε η Ελληνική Λύση και το κάνετε πολιτική γαργάρα, κανένας δεν µιλάει: Θα υποστηρίξετε τις τράπεζες, γιατί λέει, θα
βγάλετε στα υποκείµενα, δηλαδή τους δανειολήπτες, ενδεχόµενο δόλο, διότι µε δική τους υπαιτιότητα πήραν το δάνειο, δηλαδή, που έχασαν τη δουλειά τους λόγω του µνηµονίου. Το ότι
δίνουµε a priori εµείς τα επιδόµατα σ’ όλους τους παράνοµους
λαθροεισβολείς, είναι άλλο καπέλο. Θα πάω και εκεί.
Να δείτε πως παραβιάζονται οι νόµοι, για να µην ακούω για αντισυνταγµατικότητα. Χαίροµαι γιατί ο κ. Αυγενάκης και ο κ. Μωραΐτης έχουν σχέση µε το περιβάλλον. Ο κ. Αυγενάκης διαβάζω
ότι έχει σπουδάσει µηχανικός τοπογράφος, έχει και εταιρεία που
σχετίζεται µε το περιβάλλον και έχει κάνει και µεταπτυχιακό. Ο
κ. Μωραΐτης ήταν Υφυπουργός Περιβάλλοντος.
Θα σας καταθέσουµε στα πρακτικά µια ανακοίνωση από το
ΤΕΕ βορειοανατολικού Αιγαίου, Τεχνικό Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Ελλάδος και τον Πρόεδρο κ. Στράτο Μανωλακέλη. Ο
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ίδιος λέει, ξέρετε τι γίνεται στο Καρά Τεπέ, που είναι τούρκικη
ονοµασία και δεν µου αρέσει, στο Μαυροβούνι της Λέσβου; Το
«έλα να δεις». Παραβίαση του ν.4014/2011, είναι ο περιβαλλοντικός νόµος. Γίνεται µπάζωµα του αιγιαλού, το καταλαβαίνετε;
Αν το κάνει αυτό ο απλός πολίτης τελείωσε. Έχουµε πρώτα τον
ν.4375 πώς χαρακτηρίζει τον χώρο, έρχεται ο δεύτερος νόµος,
ο ν.4485 όπου λέει ότι µπορεί να αλλάξει η χρήση γης και να γίνουν προκάτ σπίτια σε µια έκταση 350 στρεµµάτων, µε ενεργό
πεδίο βολής, µέσα σε κτήριο που είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που είναι στον περιορισµένο ορισµό τοποθέτησης
που λέει το τεχνικό επιµελητήριο. Δεν µπορεί όµως, να παραβιάσει τον άλλο περιβαλλοντικό νόµο, κύριοι και το ξέρετε πολύ
καλά, τον ν.4014 ο οποίος λέει ότι πρέπει να υπάρχει γνωµοδότηση από την αρχαιολογία, από τη δασική υπηρεσία, από το αρµόδιο περιφερειακό συµβούλιο και από την Ειδική Επιτροπή
Διαβούλευσης.
Η Ελληνική Λύση θα σας καταθέτει την έκθεση του ΤΕΕ βορειοανατολικού Αιγαίου που θέλετε να κάνετε ένα hotspot για τους
παρανόµους λαθροεισβολείς τριακοσίων πενήντα στρεµµάτων
και µπαζώνετε αιγιαλό. Τετρακόσια κυβικά µπετόν, τέσσερα χιλιόµετρα περίφραξη, απευθείας ανάθεση το έργο και τον εργολάβο. Θα σας δώσουµε και φωτογραφικό υλικό για να δείτε, γιατί
επισκέφθηκα ως Ελληνική Λύση κατ’ εντολή του κ. Βελόπουλου
τη Μόρια και είδα εκ του σύνεγγυς το τι γίνεται εκεί, τι παραβιάσεις γίνονται.
Μιλάτε εσείς για αντισυνταγµατικότητα, κύριοι, όταν παραβιάζετε τον αιγιαλό, τον εθνικό πλούτο σε στρατηγικό σηµείο; Δηλαδή, έφυγε από τη Μόρια, πήγε τρία χιλιόµετρα από τη Μυτιλήνη και είναι σηµείο στρατηγικής σηµασίας. Τα λέω εγώ; Τα λέει
το ΤΕΕ, παραβίαση του νόµου.
Θέλω, όµως, να τοποθετηθώ και για ένα άλλο θέµα, ήταν και
ο κ. Λοβέρδος εδώ. Όταν υπάρχουν αλήθειες θα πρέπει όλα τα
κόµµατα να τοποθετηθούν. Βιασµός της δηµοκρατίας είναι στη
σχολή δικαστών να λένε οι δικαστές στους εκκολαπτόµενους εκπροσώπους της Θέµιδας: «Στηρίξτε τις τράπεζες και όχι τον
κόσµο»;
Να φύγουµε από τη Βουλή, δεν χρειαζόµαστε. Δεν είµαστε εκπρόσωποι εµείς του λαού, είµαστε αντιπρόσωποι. Καταλαβαίνετε; Δεν θα πάρει θέση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για το θέµα
όταν αυτό υπάρχει από επίσηµα χείλη στη σχολή δικαστών και
το παραδέχεται ο κ. Τσιάρας, αλλά λέει ότι δεν µπορούµε να παρέµβουµε στη δικαστική εξουσία; Όπου θέλετε να παρέµβετε,
όµως, η εκάστοτε κυβέρνηση από εφέτες και πάνω κάνετε το διαχωρισµό. Ωραίοι είµαστε! Να χαιρόµαστε αυτή τη δηµοκρατία.
Εµείς, ως Ελληνική Λύση θα τα λέµε για να γνωρίζει ο κόσµος το
τι γίνεται.
Προχωράω στο µητρώο Αθλητικών εγκαταστάσεων. Συµφωνούµε, πρέπει να υπάρχει ένα µητρώο. Άκουγα χθες τον κ. Κωτσό
να λέει γι’ αυτό το µητρώο. Είπαµε να µην υπάρχει µητρώο, να
µην ξέρουµε τι µας γίνεται;
Με συγχωρείτε, όµως, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά τα αθλητικά
έργα µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού δεν έγιναν,
δεν είχαν στατικότητα, δεν είχαν κατασκευαστικό σχέδιο, δεν
είχαν συντελεστή δόµησης, δεν είχαν πολεοδοµική άδεια; Πώς
έγιναν αυτά έτσι ήρθαν εξ ουρανού;
Χθες σας είπα για τα ολυµπιακά έργα και µου είπατε να καταθέσουµε επίκαιρη ερώτηση. Ναι, ως Ελληνική Λύση θα καταθέσουµε επίκαιρη ερώτηση. Βάλατε την κ. Αγγελοπούλου για τη
µεγάλη Επιτροπή «Ελλάδα 2021», την βάλατε ως θηλυκό Παπαφλέσσα, δεν ξέρω πώς την βάλατε εκεί και ακόµη δεν έχει λογοδοτήσει για τα ολυµπιακά έργα του 2004, που έχει πληρώσει ο
ελληνικός λαός και µετά µας πήρε η κατιούσα. Πάρα πολλοί σύλλογοι δεν έχουν εγκαταστάσεις, δεν αφορά µόνο Αθήνα - Θεσσαλονίκη, υπάρχουν αυτήν τη στιγµή σε Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο
που εκκρεµούν στα δικαστήρια δικαστικές αποφάσεις. Σας πείραξε, να κάνουµε και επίκαιρη για τα ολυµπιακά έργα να δούµε
τι γίνεται;
Τώρα έρχοµαι σε ότι αφορά στην Παραολυµπιακή Επιτροπή.
Εκεί κάνατε κάποιες αλλαγές και για τα µέλη, όπως όντως τα ζητάει ο σύλλογος αναπήρων, το ξέρω. Να µην είναι όλοι από την
ΕΑΟΜ, να υπάρχει µια πλήρη εκπροσώπηση, καλώς τα µειώσατε
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τα µέλη. Για τους συνοδούς, όµως, των αθλητών να δίνονται
πλήρη δικαιώµατα. Ξέρετε αυτό που συζητούσα και µε τον φίλο,
τον Ανδρέα τον Κατσαρό, από τη Θεσσαλονίκη, τον παγκόσµιο
Παραολυµπιονίκη κολυµβητή, είναι ότι ο συνοδός είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του ατόµου µε αναπηρία, είναι ένα µέρος του
σώµατός του, δεν είναι απλά συνοδός, δεν είναι δηλαδή ένας
παρτενέρ. Θα πρέπει, λοιπόν, εκεί να έχουν ίσα δικαιώµατα.
Για το θέµα τώρα των αποστολών πρέπει να µπει και κάποιο
πλαφόν, διότι έχει γίνει µεγάλη ασυδοσία σε κάποια έξοδα αποστολών. Θέλω, όµως, να µου πείτε τι δεν σας αρέσει στην Παραολυµπιακή Επιτροπή, ποια ήταν τα λάθη του παρελθόντος και
πρέπει να πάµε σε κάποιες αλλαγές εκεί των µελών;
Υπάρχει και ένα άλλο θέµα, τι ζητάνε τα άτοµα µε αναπηρία;
Ζητάνε εν ενεργεία Παραολυµπιονίκες. Γιατί; Διότι οι Παραολυµπιονίκες γυµνάζονται συνεχώς, δεν µπορούν να σταµατήσουν τη
γυµναστική για λόγους επιβίωσης. Εδώ είναι η µεγάλη διαφορά
και δεν ζητούν, δεν επαιτούν, απαιτούν, δεν ζητούν εξαίρεση για
τον Πρόεδρο να τον κάνετε εκεί κατά το δοκούν από εβδοµήντα
ένα σε εβδοµήντα τέσσερα έτη. Επί της αρχής δεν µπορούµε να
το ψηφίσουµε, είναι φωτογραφικό.
Ξέρετε σήµερα είναι η γιορτή των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας,
Πίστεως και Ελπίδος. Πρέπει να έχεις σοφία. Δεν βλέπουµε, δεν
έχουµε διδαχθεί από το παρελθόν, δεν µπορούµε αυτή τη στιγµή
να περιορίσουµε κάποια άτοµα. Αυτά τώρα µε τα σωµατεία,
σφραγίδες, κ.λπ., δεν τα ξέρουµε; Πόθεν έσχες δεν υπάρχει για
να τα βρούµε; Τα ακούµε σαν οµίχλη εκεί.
Ξέρετε είναι πολλά που πρέπει να συζητήσουµε για τον αθλητισµό, αλλά δεν µπορούµε να παραγκωνίσουµε κάποια άτοµα
που έχουν προσφέρει, να βάζουµε αυτό το ηλικιακό όριο και αναδροµικότητα, που ούτε στα ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν έχει
γίνει αυτό, όπως µας συµφέρει.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα, γνωρίζοντας ότι
θα µου πείτε πως πρέπει να το συζητήσουµε σε άλλο νοµοσχέδιο, γιατί αυτό δεν είναι του νοµοσχεδίου, αλλά κάτι πρέπει να
κάνετε µε το ποδόσφαιρο φέτος. Σας έχουν δώσει µια σειρά από
έγγραφα είκοσι δύο οµάδες τον αριθµό και λένε ότι: «Εµείς θα
πετάξουµε λευκή πετσέτα». Δεν µπορεί οµάδα της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης, ο Πανσερραϊκός να πάει να παίζει
στο Ρέθυµνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο δεν βγαίνει οικονοµικά ή
στη Σπάρτη, την Τρίπολη, την Καλαµάτα. Δείτε τι θα κάνετε. Θα
κάνετε δύο οµίλους, όπως σας το ζητάνε, βόρειο και νότιο όµιλο;
Αλλιώς οι οµάδες θα ναυαγήσουν, θα κλείσουν, θα κατεβάσουν
ρολά.
Κυρίες και κύριοι, επειδή έγινε πολύς λόγος για την αντισυνταγµατικότητα, ως Ελληνική Λύση περιµένουµε να πάρετε θέση
και για τις παραβιάσεις του περιβαλλοντικού νόµου του ν.4014/
11 στο Καρά Τεπέ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Σήµερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Δεν ξέρω πότε θα πάρετε,
κύριε Υπουργέ. Βάζω ερωτηµατικό. Είναι η δηµοκρατία, είναι ο
νόµος που πρέπει να χαίρουµε όλοι ισονοµίας και ισοπολιτείας,
δεν µπορούν να γίνονται διακρίσεις.
Δεύτερον, η Ελληνική Λύση θα επανέλθει για να µάθει ο κόσµος την αλήθεια τι γίνεται µε την πρώτη κατοικία. Επίσηµα χείλη
δικαστών λένε: «Στηρίξτε τις τράπεζες και όχι τον κόσµο». Απαράδεκτο!
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο τώρα στην ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25, την κ. Σακοράφα
Σοφία.
Με την ευκαιρία, κυρία Σακοράφα, να σας ευχηθούµε και χρόνια πολλά για την ονοµαστική σας εορτή.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω ακολουθώντας την προτροπή του αξιότιµου κυ-
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ρίου Υπουργού. Μετά από τις προσωπικές επιπλήξεις που µου
απηύθυνε κατά τη διαδικασία στην επιτροπή, θα έπρεπε εισαγωγικά να δηλώσω προς το Σώµα ότι δεν είχα ούτε έχω σχέση µε
τον αθλητισµό, δεν µε ενδιαφέρει ο αθλητισµός και δεν έχω καµµία αγωνία για το µέλλον του στη χώρα µας. Τώρα φαντάζοµαι
ότι θα µου επιτραπεί να συνεχίσω.
Πάντως αν όλα αυτά ήταν πραγµατικά τότε θα µπορούσα ίσως
και να υπερψηφίσω χωρίς κανένα δισταγµό όλες τις διατάξεις
αυτού του νοµοσχεδίου, όπως το εισηγείται η Κυβέρνηση διά του
κ. Αυγενάκη.
Ας δούµε, όµως, ποια είναι η πραγµατική κατάσταση, κύριοι
συνάδελφοι. Ο αθλητισµός µε διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων διέρχεται µια διαρκή πολύπλευρη κρίση τουλάχιστον
από τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 και µετά, µια κατάσταση που επιβαρύνθηκε από την παρατεινόµενη οικονοµική
κρίση, αλλά και από την υποταγή της χώρας στις µνηµονιακές
πολιτικές. Ο αθλητισµός κατέληξε να αντιµετωπίζεται ως ανεπίτρεπτη πολυτέλεια στη σύγχρονη Ελλάδα. Για την υπέρβαση της
κρίσης του αθλητισµού θα ήταν πραγµατικά αναγκαία µια συνολική αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου, ένας νέος αθλητικός
νόµος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας δυστοπικής
κατάστασης.
Δυστυχώς, µάλλον, αποδεικνύεται ότι οι διαθέσεις και οι δυνατότητες του ελληνικού πολιτικού συστήµατος δεν φτάνουν
µέχρι εκεί. Εδώ και πολλά χρόνια ο αθλητισµός λειτουργεί στον
αυτόµατο πιλότο εξαντλώντας τη δική του αυτοτελή δυναµική
και η πολιτεία το µόνο που έχει να του προσφέρει είναι η υποχρηµατοδότηση και η άσκηση αδιέξοδων παρεµβατικών πολιτικών, πολιτικές που εξαντλούνται σε αποσπασµατικές σπασµωδικές ρυθµίσεις, έτσι καταδικάζουν τον ελληνικό αθλητισµό σε
στασιµότητα και υπανάπτυξη.
Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό δείγµα είναι και το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα. Το νοµοθέτηµα τιτλοφορείται: «Αναµόρφωση
του θεσµικού πλαισίου αρχαιρεσιών αθλητικών φορέων κ.λπ.».
Πρόκειται απλώς για µια συρραφή από αποσπασµατικές µεµονωµένες ρυθµίσεις σε διάφορα θέµατα. Ο αθλητισµός ως κοινωνικό φαινόµενο, ως κοινωνική δραστηριότητα, όπως όλοι έχουµε
παραδεχθεί σε αυτήν την Αίθουσα, που έχει ανάγκη στήριξης
από την πολιτεία, δεν υπάρχει πουθενά σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Αυτό που πρωτίστως υπάρχει είναι η καταφανής προσπάθεια
κρατικής παρέµβασης στο όλο αθλητικό διοικητικό σύστηµα της
χώρας, η προφανής αγωνία για τη δηµιουργία συνθηκών κοµµατικού ελέγχου στο αθλητικό οικοδόµηµα δηλαδή. Δεν θα µας εµποδίσει ο κύριος Υπουργός να το πούµε αυτό. Εξάλλου και ο
ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτή είναι η αλήθεια. Απλώς θεωρεί
µέρος του ρόλου του να υποκρίνεται τον θιγόµενο απέναντι σε
όλα τα κόµµατα που απλώς το διαπιστώνουν.
Επανέρχονται προς ψήφιση διάταξης για τα όρια ηλικιών και
θητειών στη διοίκηση των οµοσπονδιών. Βοά το σύµπαν ότι δεν
νοείται η διά του νόµου θεσµοθέτηση ορίων ηλικίας σε αιρετά
και άµισθα µέλη αθλητικών οργάνων, ότι αυτό αντίκειται ευθέως
στο διεθνές αθλητικό κανονιστικό πλαίσιο, αλλά αντιβαίνει και
στο ίδιο το Σύνταγµα της χώρας. Το ίδιο και για την αναδροµική
ισχύ, που αποδίδεται στη διάταξη περί θητειών.
Η προσµέτρηση των θητειών που διανύθηκαν πριν την ψήφιση
του νόµου, στα όρια που θεσµοθετούνται για πρώτη φορά µε
αυτόν, είναι αναδροµικότητα, κύριοι της Κυβέρνησης. Ή θεωρείτε πως δεν είναι; Όχι. Δεν είναι; Μην παίζετε µε τις λέξεις.
Είναι ένα παιχνίδι που δεν οδηγεί πουθενά.
Για το νοµικό ζήτηµα, απλώς θα αναφερθώ στη γνωµοδότηση
του κ. Αλιβιζάτου, που έχει κατατεθεί στο Κοινοβούλιο κατά τη
συζήτηση του προηγούµενου νόµου και ελπίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα την έχουν διαβάσει.
Επίσης, καταθέτω σήµερα στα Πρακτικά και την πρόσφατη
από 12-9-2020 γνωµοδότηση του κ. Κονδύλη για τα ίδια θέµατα
που αναφέρθηκα χθες και που εκδόθηκε µετά από σχετικό ερώτηµα της οµοσπονδίας αντισφαίρισης.
Για τα νοµικά θέµατα δεν έχει νόηµα να προσθέσω εγώ προσωπικά τίποτα άλλο. Από άποψη ουσίας πιστεύω ότι κάλυψε πλήρως το θέµα η παρέµβαση της κ. Μπακογιάννη στην επιτροπή
και µε πολύ συγκεκριµένα στοιχεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης, αυτό αποτελεί για εσάς µια
συνολική πολιτική αντίληψη; Τότε, θα αναµένουµε και τις νέες
θεσµικές παρεµβάσεις σας για όρια ηλικίας και θητειών στους
Βουλευτές, τους Υπουργούς ή και για τον Πρωθυπουργό. Σκεφτείτε το.
Αν ίσχυαν τέτοια όρια ηλικίας, δεν θα είχε διατελέσει καν Πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραµανλής µετά τη Μεταπολίτευση
έως και το 1980. Ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δεύτερη θητεία του ούτε και ο ίδιος ο πατέρας του σηµερινού Πρωθυπουργού, ο οποίος σε πείσµα της σηµερινής υπουργικής λογικής
µέχρι την τελευταία ηµέρα της πολιτικής του δραστηριότητας
παρίστατο ανελλιπώς στο Κοινοβούλιο και συµµετείχε ενεργά σε
όλες τις διαδικασίες του. Χαλκέντερος και όχι υπέργηρος, κορεσµένος, ακατάλληλος και εξοβελιστέος, όπως θέλει να πιστέψουµε ο κ. Αυγενάκης.
Δεν θα αναφερθώ σε τόσες άλλες πολιτικές προσωπικότητες,
όπως ο κ. Ηλιού, ο κ. Φλωράκης, ο κ. Απόστολος Κακλαµάνης
και τόσοι άλλοι. Όλοι αυτοί άραγε εµπόδισαν την πρόοδο της
χώρας λόγω της ηλικίας τους και της πολυετούς ενασχόλησης
τους µε τα κοινά;
Σαν να ακούω ήδη στη σκέψη σας την εύκολη απάντηση: «Συγκρίνεις ανόµοια πράγµατα. Αυτοί ψηφίζονταν από τον λαό». Μα,
περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Αν υπήρχαν τα όρια του κ. Αυγενάκη, δεν θα είχαν τη δυνατότητα να εκλεγούν. Θα αντιµετωπίζονταν ως άχρηστοι ή επικίνδυνοι, ακόµα και για διοικητική θέση
σε αθλητική οµοσπονδία. Εξάλλου, κι αυτοί για τους οποίους συζητάµε σήµερα, επίσης, εκλέγονται από τη βάση της αθλητικής
κοινωνίας, µε βάση τις συντεταγµένες διαδικασίες.
Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, γιατί αισθάνοµαι ότι έχω την
ηθική υποχρέωση να το κάνω. Ξεκίνησα µικρό κοριτσάκι στα Τρίκαλα. Όλη την πορεία µου στον αθλητισµό, και εγώ και όλη η
γενιά µας, την οφείλουµε σε ένα µεγάλο µέρος στη διοίκηση του
αείµνηστου Μισαηλίδη, τότε προέδρου του ΣΕΓΑΣ. Και του οφείλει πολλά και ο γυναικείος αθλητισµός, τον οποίο στήριξε µε
κάθε τρόπο.
Δυστυχώς, και αυτός δεν θα κάλυπτε τα κριτήρια του κ. Αυγενάκη περί ηλικίας και θητειών. Ευτυχώς, όµως, οι τότε Υπουργοί
δεν είχαν τέτοιες φωτισµένες εµπνεύσεις.
Κύριοι της συµπολίτευσης, οι συγκυριακές στοχεύσεις δεν
µπορούν να αποτελέσουν βάση για καλή νοµοθέτηση ή για χρηστή νοµοθέτηση. Ούτε οι επιλεκτικές διακριτικές αντιµετωπίσεις
και οι φωτογραφικές ρυθµίσεις, στις οποίες γίνεστε συµµέτοχοι,
για να µην πω εντέλει συνένοχοι, εφόσον τις υπερψηφίσετε.
Δεν απορρίπτουµε συλλήβδην το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Περιέχει και διατάξεις που αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα πραγµατικά ζητήµατα, τις οποίες και θα υπερψηφίσουµε. Μιλάµε,
όµως, για το συνολικό πνεύµα της νοµοθέτησης που προτείνετε.
Θα αναφέρω αναγκαστικά κατ’ επιλογή λόγω χρόνου ορισµένα
ενδεικτικά σηµεία.
Ρώτησα συγκεκριµένα τον κύριο Υπουργό αν µπορεί να αιτιολογήσει, τόσο νοµικά όσο και ουσιαστικά, γιατί επιµένει σε διαφορετικά ηλικιακά όρια για τα άτοµα χωρίς ή µε αναπηρία. Γιατί
το εβδοµηκοστό πρώτο έτος για τους πρώτους και το εβδοµηκοστό τέταρτο για τα ΑΜΕΑ. Προφανώς και δεν έλαβα καµµία
απάντηση.
Ποια µεγαλύτερη απόδειξη για το ότι δεν υπάρχει κάποια
δήθεν πολιτική άποψη ή συλλογικός σχεδιασµός; Όλα αυτά είναι
προσχήµατα. Το Υπουργείο κινείται µε βάση περιστασιακές επιλογές και κατά περίπτωση. Και αυτές τις επιλογές θέλει να τις
κάνει νόµο του κράτους, παρασύροντας το Κοινοβούλιο σε τέτοιου είδους νοµοθετήσεις.
Πάντως, ακόµη και αν υποχωρήσει έστω και τώρα ο κ. Αυγενάκης µε µια τυχόν εξοµοίωση των ορίων, η υπουργική πρόθεση
έχει ήδη εκτεθεί και έχει καταγραφεί. Και αυτοί που ξέρουν λένε
ότι και αυτό είναι κρίσιµο για την έκβαση των υποθέσεων στα δικαστήρια, εάν υπάρξουν προσφυγές.
Ρώτησα τον κύριο Υπουργό για τη ρύθµιση για την ΕΠΟ, την
οποία προωθεί µε µεθόδευση που δεν τιµά κανέναν µας. Συγκεκριµένα, είχαµε στη διαβούλευση τη διάταξη ότι για τις αρχαιρεσίες σε αυτήν εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του
καταστατικού της, ακόµα και αν παρεκκλίνουν του παρόντος.
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Μετά από τη διαβούλευση, τώρα προστίθεται µια εξαίρεση και
λέει ότι «πλην του χρόνου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ως προς
τον οποίο ο νόµος κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής
ρύθµισης».
Εν τω µεταξύ, στη διαβούλευση δεν υπήρχε κανένα σχόλιο
που να σχετίζεται µε τον χρόνο εκλογών στην ΕΠΟ. Την κυοφόρησε µόνος του ο κύριος Υπουργός στη νέα διάταξη που αναβάλλει τις εκλογές στην ΕΠΟ.
Ζήτησα, λοιπόν, µια θεσµική αιτιολόγηση. Γιατί προστέθηκε
αυτή εκ των υστέρων; Ποιος είναι ο λόγος; Η αιτιολογική έκθεση
δεν µας λέει τίποτα. Απλώς, αντιγράφει το περιεχόµενο της διάταξης. Εδώ είναι προφανής έως προκλητική η υποτίµηση του
Κοινοβουλίου και των θεσµικών διαδικασιών. Είναι περιττό να πω
ότι ούτε σε αυτό το ερώτηµα απάντησε ο κύριος Υπουργός.
Μίλησα για τη διάταξη µε την οποία θέλει να δώσει τη δυνατότητα να είναι µέλη σωµατείων του ιδίου κλάδου εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονοµέτρες ή και όσοι συµµετέχουν σε διαιτητικό
έργο ατοµικού αθλήµατος. Σε ορισµένα, µάλιστα, αθλήµατα να
συµµετέχουν ακόµα και στη διοίκηση των σωµατείων. Αυτή η
άρση του ασυµβίβαστου αντιστρατεύεται κάθε αθλητική λογική
και υπονοµεύει ευθέως την αξιοπιστία των αθλητικών αγώνων.
Ανοίγει τον δρόµο για νοσηρές καταστάσεις. Και πάλι καµµία ουσιαστική απάντηση!
Μίλησα για τη διάκριση συγκεκριµένων αθληµάτων, στα οποία
εκχωρεί η πολιτεία το δικαίωµα ίδρυσης και λειτουργίας σχολών
προπονητών. Προφανώς, δεν προκύπτει καµµία αντικειµενική αιτιολόγηση για τη θέσπιση αυτών των εξαιρέσεων. Για τα άλλα
αθλήµατα οι σχολές προπονητών ανήκουν στο πεδίο αρµοδιοτήτων και ευθύνης της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Και εδώ
σιωπή από τον κύριο Υπουργό.
Ρώτησα τον κύριο Υπουργό γιατί αίρεται το κώλυµα των κατασκευαστών και εµπόρων αθλητικών ειδών να συµµετέχουν στη
διοίκηση αθλητικού σωµατείου. Ταυτόχρονα, όµως, αυτό προβλέπεται ειδικά για τον µηχανοκίνητο αθλητισµό, για τα µηχανικά
και ηλεκτρονικά µέρη και πάσης φύσεως ανταλλακτικά. Και
ορθώς. Με βάση ποια λογική δεν ισχύει το ίδιο, όµως, και στα
άλλα αθλήµατα;
Ζήτησα να µας εξηγήσει, γιατί εκεί είναι θεµιτή η συµµετοχή
αυτού που ασχολείται κατ’ επάγγελµα και µε σκοπό το κέρδος,
φυσικά, µε την παραγωγή και προµήθεια αθλητικών ειδών και
εξοπλισµού, που σε πολλά αθλήµατα είναι και εντελώς εξειδικευµένος. Και πάλι καµµία απάντηση.
Δεν θα αναφερθώ καθόλου στο µητρώο. Τα είπαµε στην επιτροπή. Απλά, θέλω να πω ότι καθιερώνεται µία αχρείαστη γραφειοκρατική διαδικασία, ενώ η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
έχει όλα τα σχετικά στοιχεία. Πώς να το χαρακτηρίσω αυτό; Ανικανότητα ή σκοπιµότητα;
Ανέφερα ενδεικτικά τα παραπάνω για να θέσω στην κρίση σας,
αλλά και στην κρίση του κόσµου που µας ακούει αν όλα αυτά
µπορούν να θεωρηθούν καλόπιστα ερωτήµατα ή κακοπροαίρετη
κριτική.
Στα συγκεκριµένα ερωτήµατα, και όχι µόνο σε αυτά, αλλά και
σε άλλα ανάλογα ζητήµατα, είχαµε µόνο την αµήχανη σιωπή του
κ. Αυγενάκη. Αµήχανη, αλλά και απολύτως εύγλωττη. Φαίνεται,
όµως, ότι µάλλον όλα αυτά τον ενόχλησαν. Το γιατί το θέτω κι
αυτό στην κρίση σας, κύριοι συνάδελφοι. Και ιδίως αναφέροµαι
στους συναδέλφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Τον ενόχλησαν, µάλιστα, τόσο που προσπάθησε άστοχα να
απαντήσει µε ευθεία προσωπική επίθεση εναντίον µου. Προσωπικά ούτε µε ενοχλεί ούτε και µε πτοεί. Αντίστοιχη επίθεση έκανε,
άλλωστε, και στον εισηγητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Δεν χρειάζονται συνήγορο στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, αλλά επισηµαίνω ότι και εκεί τον ενόχλησε και η κριτική
τους.
Όλα αυτά απλώς δείχνουν την προσωπική του αντίληψη για τη
λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών και το µέτρο της αντοχής
του στις κοινοβουλευτικές διαλογικές διαδικασίες.
Πρέπει να αναφέρω -γιατί έχει σηµασία- ότι κατά τη διαδικασία
της ακρόασης των φορέων, µε βάση αυτήν την προσωπική του
νοοτροπία, δεν δίστασε να απευθυνθεί απαξιωτικά στο σύνολο
των Βουλευτών, υποδεικνύοντας σε όλους µας δήθεν δεοντολο-
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γία συµπεριφοράς. Θεώρησε, µάλιστα, σκόπιµο να υποδυθεί,
χωρίς µεγάλη επιτυχία, και τον εκνευρισµένο.
Θέλω να πω, λοιπόν, τούτο. Ο εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ απάντησε σε συγκεκριµένη ερώτηση συναδέλφου αν υπήρξε άλλη
φορά στην ιστορία του αθλητισµού ανάλογη περίπτωση κρατικής
επέµβασης στη διοικητική λειτουργία του ΣΕΓΑΣ και προς το
τέλος της απάντησής του ανέφερε ότι ούτε τον καιρό της δικτατορίας δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
Ο κύριος Υπουργός θεώρησε ότι βρήκε την αφορµή, επειδή
άκουσε τη λέξη «δικτατορία», να προσβάλει τους πάντες, εγκαλώντας µας δήθεν για έλλειψη δηµοκρατικών αντανακλαστικών.
Οδήγησε, µάλιστα, τον Πρόεδρο της επιτροπής κ. Στύλιο στη
διαγραφή της συγκεκριµένης αναφοράς από τα πρακτικά. Μάταια, κύριοι συνάδελφοι, θα την αναζητήσετε.
Εύλογα, λοιπόν, υπήρξε αντίδραση από αρκετούς Βουλευτές
και ο αντίστοιχος σχολιασµός, και, προφανώς, και από εµένα.
Ποιο είναι το δυστύχηµα για τον κύριο Υπουργό; Μα, δεν του
πέρασε καθόλου από το µυαλό ότι ο εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ δεν
µίλησε συγκριτικά -που θα ήταν, βέβαια, απρέπεια- αλλά απλώς
κυριολεκτούσε;
Ενηµερώνω, λοιπόν, όσους δεν γνωρίζουν την αθλητική ιστορία -και, πραγµατικά, πρέπει να τη µάθουν- ότι την εποχή της
χούντας υπήρξε, πράγµατι, µια προσπάθεια επέµβασης στον
ΣΕΓΑΣ από τον αλήστου µνήµης Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού
Ασλανίδη -τότε ήµουν και εγώ αθλήτρια- η οποία δεν τελεσφόρησε, όµως, λόγω της αντίδρασης της Οµοσπονδίας και των σωµατείων.
Στην αντίδραση πρωτοστάτησε ο τότε Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ
ονόµατι Κουνάδης, σκληρός θιασώτης του καθεστώτος.
Κλείνει η παρένθεση και θα καταθέσω και τα σχετικά στα Πρακτικά.
Όµως, δεν τελειώσαµε εκεί. Στην τελευταία συζήτηση στην
επιτροπή, η ύστατη και µάλλον απελπισµένη καταφυγή του κυρίου Υπουργού ήταν να µας κατηγορήσει -και εµένα προσωπικά
και το κόµµα µας, το ΜέΡΑ25- ότι δεν έχουµε άποψη και δεν
έχουµε θέση για τον αθλητισµό. «Αφήστε τη διγλωσσία», µας
είπε. «Επιτέλους, µε ποιον είστε; Με τις διοικήσεις ή µε τους
αθλητές;» Πρόκειται, βέβαια, για πρωτοφανές ψευτοδίληµµα
υπουργικής εφευρέσεως, το οποίο δεν έχει καµµία σχέση µε την
πραγµατικότητα. Απλώς η κυβερνητική εξουσία -και όχι µόνο η
σηµερινή- είναι συνηθισµένο να προβάλλει τέτοια πλαστά σχήµατα κοινωνικού αυτοµατισµού -το γνωστό «ο ένας εναντίον του
άλλου»- για να προωθήσει τις πολιτικές της. Αυτά χρησιµοποιούνται ιδίως όταν οι συγκεκριµένες πολιτικές δεν µπορούν να δικαιολογηθούν µε άλλο τρόπο ή και ταυτόχρονα και δεν συµφέρει
να αποκαλυφθεί το πραγµατικό τους κίνητρο.
Σε ανάλογο επίπεδο θα µπορούσα εγώ να πω, κύριε Υπουργέ,
ότι εσείς, λόγου χάριν, προφανώς και έχετε επιλέξει να είστε µε
τις παλιές κυβερνήσεις και όχι µε τον λαό που δοκιµάζεται για
χρόνια, επειδή υφίσταται τις πολιτικές τους που έχουν καταδικάσει και καταδικάζουν και σήµερα τη χώρα.
Αντίστοιχο αυτοµατισµό επιχειρεί να ενεργοποιήσει ο κ. Αυγενάκης και µε την ανεπίτρεπτη, κατά τη δική µου άποψη, εργαλειοποίηση των Ολυµπιονικών. Θέλει να δηµιουργήσει και να
καλλιεργήσει ένα κλίµα διχασµού στον ελληνικό αθλητισµό µόνο
και µόνο γιατί θεωρεί ότι αυτό τον συµφέρει σήµερα.
Δεν θα συµµετάσχουµε σε αυτό το παιχνίδι. Θα µπορούσαµε
να φέρουµε πλήθος άλλων παρεµβάσεων, άλλων Ολυµπιονικών,
που λένε τα αντίθετα σε σχέση µε το βίντεο που µας είπε χθες ο
κ. Αυγενάκης και που βγήκαν σήµερα και έχουν κάνει και εκείνοι
δηλώσεις.
Δεν θα µας παρασύρετε σε αυτόν τον κατήφορο -δεν έχει κανένα νόηµα- σε ό,τι αφορά στον αθλητισµό.
Όµως, ας ακούγαµε και µία κουβέντα για όλους τους αθλητές
που δεν έγιναν ποτέ Ολυµπιονίκες και που πιθανόν να µη γίνουν,
όλους αυτούς που καταθέτουν τη ζωή τους, µε καθηµερινή προσπάθεια, στους αγωνιστικούς χώρους.
Θα ασχοληθείτε, κύριε Υπουργέ, και µε αυτούς; Δεν υπάρχουν
πουθενά στο νοµοσχέδιο σας, ούτε καν στη λογική σας. Δεν
έχετε κάνει ούτε µία αναφορά στην πραγµατική βάση του αθλητισµού. Μήπως ασχολείστε µε τον κόσµο των εργαζοµένων στον

18434

αθλητισµό, κύριε Υπουργέ; Ούτε αυτοί υπάρχουν πουθενά στην
πολιτική σας.
Όµως, χωρίς µέριµνα και για αυτούς, δεν πείθετε κανέναν ότι
έχετε διάθεση να διασφαλίσετε την εύρυθµη λειτουργία του
αθλητισµού στη χώρα.
Οι εργαζόµενοι στις αθλητικές οµοσπονδίες εργάζονται απλήρωτοι οι περισσότεροι εδώ και πάρα πολλούς µήνες λόγω των
γνωστών δοµικών προβληµάτων που ανέφερα και στην αρχή.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να πω ότι στηρίζουµε -και πρέπει να
στηρίξουµε όλοι- την τροπολογία που κατέθεσε χθες το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας για τη λύση του κρίσιµου αυτού προβλήµατος που συνεπάγεται σοβαρά βιοτικά και κοινωνικά προβλήµατα. Και η λύση είναι, πράγµατι, η υπαγωγή της µισθοδοσίας
τους στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και η καταβολή της
µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών. Και καλούµε και την Κυβέρνηση να τη συµπεριλάβει άµεσα στον νόµο που συζητάµε. Είναι
στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας απέναντι σε αυτούς.
Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Άποψη και θέση για τον αθλητισµό ξέρετε ότι δεν µπορεί να διαµορφωθεί στους διαδρόµους
των παρασκηνίων. Εκεί η θεµατολογία εξαντλείται στις επιδιώξεις εξυπηρέτησης συγκεκριµένων οικονοµικών και επιχειρηµατικών συµφερόντων ή και στο διαγκωνισµό για την ικανοποίηση
προσωπικών φιλοδοξιών.
Πρέπει να σας αποκαλύψουµε ότι δεν είναι αυτά τα πράγµατα
ο αθλητισµός ή τουλάχιστον όχι µόνο αυτά και, πάντως, οπωσδήποτε δεν πρέπει να είναι αυτά.
Είναι, λοιπόν, τεράστιο σφάλµα να υποτάσσετε όλη τη δράση
της πολιτείας στον τοµέα του αθλητισµού στη θεµατολογία και
την ιδιοτελή νοοτροπία της αποπνικτικής ατµόσφαιρας των παρασκηνίων και των διαδρόµων. Γιατί αυτό κάνετε, κύριε Υπουργέ.
Και το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα.
Κλείνω µε το εξής: Το πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συζήτησης, κύριε Υπουργέ, το καθορίζουν τα νοµοσχέδια που καταθέτει
η Κυβέρνηση. Αν θέλετε να µάθετε, λοιπόν, την άποψή µας, τη
θέση µας, το όραµά µας για τον αθλητισµό -υπάρχει, άραγε, η
λέξη «όραµα» στη δική σας φρασεολογία, κύριε Υπουργέ;- αφού
ισχυρίζεστε ότι δεν τα ξέρετε, όπως µας είπατε χθες εδώ, στην
Ολοµέλεια, δύο είναι οι πιθανοί τρόποι για να τα µάθετε: Ή θα
καταθέσετε έναν πραγµατικό αθλητικό νόµο, οπότε όλα τα κόµµατα µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου θα τα συζητήσουµε
ή αλλιώς µπορείτε να ζητήσετε µια συνάντηση για να σας τα εξηγήσουµε αναλυτικά. Πάντως, µε βάση τη συζήτηση επί της νοµοθετικής σας κοπτοραπτικής, είναι βέβαιο ότι δεν θα τα µάθετε
ποτέ, γιατί η συζήτηση θα είναι πάντα αποσπασµατική, ατελέσφορη και αδιάφορη για τον αθλητισµό, αλλά αδιάφορη και για
την προοπτική του, όπως ακριβώς αποσπασµατικά και ατελέσφορα είναι και τα νοµοσχέδιά σας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Σοφία Σακοράφα καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Σακοράφα, µε την οποία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των οµιλιών
των εισηγητών και των ειδικών αγορητών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ενηµερώσω το
Σώµα ότι η επίκαιρη επερώτηση µε αριθµό 16/19 και ηµεροµηνία
κατάθεσης 26-2-2020, είκοσι (20) Βουλευτών της Κ.Ο. «ΚΙΝΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗΣ», αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα:
«Οι κοµµατικές σκοπιµότητες που εξυπηρετούν οι πολλαπλές ταχύτητες για τις κρίσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων του
«επιτελικού» κράτους της Νέας Δηµοκρατίας», που είχε προγραµµατιστεί να συζητηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου
2020, αναβάλλεται λόγω κωλύµατος του αρµόδιου Υπουργού.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Βελόπουλο.
Ορίστε, κύριε Βελόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, για το αθλητικό νοµοσχέδιο δεν θα ήθελα να
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πω πολλά πράγµατα. Απλά πιστεύω ότι έγινε για ξεκαθάρισµα
λογαριασµών. Είναι ένα ξεκαθάρισµα προσωπικών, αλλά και κοµµατικών λογαριασµών. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Εγώ δεν
κρύβω τα λόγια µου. Επιλογή σας είναι. Ρυθµίζετε αρχαιρεσίες,
ανεβάζετε τις ηλικίες, κάνετε ό,τι θέλετε, τις κατεβάζετε, κάθε
Υπουργός φέρνει και ένα νοµοσχέδιο. Εν πάση περιπτώσει,
θεωρώ ότι είναι µια πελατειακή επιλογή της Νέας Δηµοκρατίας,
διότι δεν έχετε καταλάβει ποιο είναι το πρόβληµα στον αθλητισµό.
Έλεγε ο κ. Μπούµπας πολύ εύστοχα, ότι υπάρχουν γυµναστήρια στα οποία από τα ταβάνια τρέχουν νερά και τα παιδιά κάνουν
µέσα αθλητισµό, ότι υπάρχουν γήπεδα τα οποία είναι κατεστραµµένα. Μην ξεχνάµε τις ολυµπιακές εγκαταστάσεις. Το χρήµα της
κ. Αγγελοπούλου, που ποτέ δεν ελέγχθηκε για όσα είχε κάνει για
τους Ολυµπιακούς Αγώνες και που, δυστυχώς, την «φυτέψατε»
ξανά σε µια άλλη επιτροπή, έρεε άφθονο. Κανείς δεν µιλούσε
τότε, βέβαια. Να σας ενηµερώσω ότι εγώ ήµουν εναντίον της
ανάληψης των Ολυµπιακών Αγώνων από τη χώρα µας. Το είχα
πει και δηµοσίως τότε. Δεν ήµουν Βουλευτής. Ήµουν δηµοσιογράφος. Έλεγα, όµως, ότι είναι εντελώς «συµπτωµατικό» το γεγονός ότι δύο φορές αναλάβαµε Ολυµπιακούς Αγώνες και δύο
φορές χρεοκοπήσαµε µετά από µερικά χρόνια. Ψάξτε λίγο, για
να καταλάβετε τι εννοώ.
Από την άλλη, όµως, ήταν ένα µεγάλο πάρτι. Όλοι οι αεριτζήδες κονόµησαν χρήµα και µας έµειναν τα σίδερα, τα µπετά και
οι εγκαταστάσεις, οι οποίες, δυστυχώς, καταστρέφονται καθηµερινά. Έχουν ρηµαχτεί. Πηγαίνουν αυτοί που παίρνουν το
χαλκό -οι Ροµά συνήθως- ξηλώνουν τα καλώδια, παίρνουν τα διάφορα αντικείµενα και έχει γίνει ένα πραγµατικό πλιάτσικο. Οι βάνδαλοι χαίρονται µε τις εγκαταστάσεις.
Δεν θα µιλήσω για φωτογραφικές διατάξεις. Έτσι κι αλλιώς
αυτά τα κάνατε πάντα. Δεν έχετε αλλάξει νοοτροπία. Η Νέα Δηµοκρατία, αλλά και τα κόµµατα εξουσίας, αντιλαµβάνοµαι ότι
έχουν µια νοοτροπία επιβολής των δικών τους ανθρώπων και των
φωτογραφικών διατάξεων. Το αντιλαµβάνοµαι. Δεν µπορώ να το
δεχτώ, βέβαια, αλλά το ακούω γιατί υπάρχει εδώ και εβδοµήντα
χρόνια. Αυτή ακριβώς είναι η παθογένεια ενός κράτους στο
οποίο σήµερα οι Υπουργοί -γιατί γνωρίζω πολύ καλά τι συµβαίνει- δεν µπορούν να λειτουργήσουν, γιατί από κάτω υπάρχουν
κοµµατικά «φυτεµένοι» ή ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιων άλλων κοµµάτων. Το αντίστροφο θα συµβεί όταν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι από
κάτω µπορεί να είναι νεοδηµοκράτες, να κλωτσούν και έτσι να
µην λειτουργεί ο δηµόσιος οργανισµός.
Αυτή είναι µία πραγµατικότητα, µία παθογένεια που θα τη λύσουµε µόνο αν κόψουµε τον οµφάλιο λώρο της κρατικής δοµής
από τα Υπουργεία και τους υπαλλήλους.
Σας λέω ότι παραδείγµατα υπάρχουν άπειρα. Το ξέρετε όλοι
εδώ µέσα. Απλά κλείνουµε τα µάτια µας και προσπαθούµε να
πούµε ότι είµαστε στρουθοκάµηλοι. Δεν θα αλλάξει το σύστηµα
έτσι. Δεν αλλάζει επειδή είναι ο κολλητός του Υπουργού, ο σύζυγος, η σύζυγος, να τον βολέψει, να τον βάλουµε, να τρυπώσει,
να έρθουν οι άλλοι να τον ξηλώσουν. Έτσι γίνεται. Και αυτό
ισχύει όχι µόνο στα Υπουργεία, αλλά και στους δήµους και στις
περιφέρειες. Οι κολλητοί των κολλητών. Και οι άλλοι που είναι
υπάλληλοι ενός ολόκληρου µηχανισµού του αντίπαλου κόµµατος, είναι αντίπαλοι του περιφερειάρχη, του δηµάρχου, του
Υπουργού, ενώ, ουσιαστικά, έπρεπε να είναι υπάλληλοι του κράτους και λειτουργούν αντιπολιτευτικά και δηµιουργούν µεγαλύτερα προβλήµατα.
Δυστυχώς, είναι µία από τις µεγάλες παθογένειες, η οποία δεν
θα εκλείψει ποτέ -το επαναλαµβάνω- αν δεν ξεπεράσουν τα κόµµατα τον εαυτό τους και δεν βλέπουν το δηµόσιο τοµέα ως χώρο
λεηλασίας.
Tο βλέπετε ως χώρο λεηλασίας το δηµόσιο. Γίνεστε Υπουργοί
και βολεύετε µετακλητούς υπαλλήλους. Όλοι το κάνουν αυτό,
µην κοροϊδευόµαστε, λες και το δηµόσιο είναι δικός µας χώρος.
Κάποια στιγµή το δηµόσιο πρέπει να απογαλακτιστεί από τους
Υπουργούς ή από τα κόµµατα της Κυβέρνησης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς θα είµαστε µια ζωή ένα κράτος του 20ου αιώνος
και πριν. Έτσι θα είναι το κράτος µας, όταν οι άλλες χώρες προχωρούν µπροστά. Και να σας πω πώς λειτουργεί το σύστηµα στη
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Γερµανία. Ο Υπουργός είναι Υπουργός και οι υπάλληλοι υπόκεινται στον διακριτικό έλεγχο του Υπουργείου, αλλά είναι αυτόβουλοι και αυτόνοµοι να λειτουργήσουν χωρίς εντολές. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Αλλά δεν θα γίνουµε ποτέ κράτος έτσι, αφού
έτσι λειτουργεί το κόµµα σας, έτσι λειτουργεί η Νέα Δηµοκρατία.
Και να σας πω ένα πολύ απλό επιχείρηµά µου. Εάν κρυφά γινόταν µια ψηφοφορία των εκατόν πενήντα οχτώ Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας χωρίς να ξέρει ο Πρόεδρός τους τι ψηφίζει
ποιος για τη Συµφωνία των Πρεσπών και γι’ αυτά που έγιναν
χθες, όλοι θα καταψήφιζαν, γιατί κατά βάθος είστε πατριώτες
όλοι. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά το κόµµα θεωρείται λάφυρο του
εκάστοτε Προέδρου -ακόµη και σε εµάς και στα υπόλοιπα κόµµατα- προσωποπαγές. Είναι λάθος! Και το Σύνταγµα και ο νοµοθέτης ορίζουν ότι η διαφορά του Βουλευτού είναι ότι αυτόβουλα,
ανεξάρτητα και ο ίδιος µπορεί να αλλάξει άποψη σε σχέση µε
όσα κάνει ο Αρχηγός του.
Βγαίνει η εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» σήµερα και την έχω
µπροστά µου και λέει: «Κυριάκο έδωσες µάχες για τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν το είπε η εφηµερίδα. Το είπε ο Ζάεφ. Και εγώ αναρωτιέµαι: Οι Μακεδόνες Βουλευτές δεν ντρέπονται; Πραγµατικά
δεν ντρεπόσαστε; Δεν ντρέπεστε να λέει ο Ζάεφ στην Αθήνα
αυτό το πράγµα; Δεν ντρεπόµαστε; Όλοι έπρεπε να ντρεπόµαστε. Έδωσε µάχες για τη Βόρεια Μακεδονία ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος προεκλογικά εµέµφετο τον ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε
διάφορα, ότι είναι επαίσχυντη η συµφωνία. Μερικοί είχαν ξεφύγει
από τη Νέα Δηµοκρατία και έλεγαν ότι είναι προδοτική, µειοδοτική. Ο Πρωθυπουργός τα έλεγε λίγο πιο κοµψά –έχει µια αστική
ευγένεια- και έλεγε άλλα πράγµατα, ότι δηµιουργεί δεδοµένα,
είναι κακή, είναι προσβλητική, ανιστόρητη. Και έρχεται σήµερα
και του λέει ο Ζάεφ ότι δούλευε για τα Σκόπια!
Αναρωτιέµαι, αυτή η δήλωση δεν µας κάνει να ντρεπόµαστε
όλοι µας; Εγώ ξέρω ότι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας από
µέσα τους ντρέπονται, γιατί έχουν φιλότιµο κι έχουν αξιοπρέπεια
εθνική. Αλλά αυτή η λογική «το κόµµα πάνω απ’ όλα και ο Αρχηγός πάνω απ’ όλα» είναι προσβλητική για την προσωπικότητα του
κάθε Βουλευτού, είναι προσβλητική για τη δηµοκρατία.
Δεν λέω να ρίξουµε έναν Πρωθυπουργό που εξελέγη µε βάση
την ψήφο του ελληνικού λαού, αλλά να του αλλάξουµε ρότα τουλάχιστον. Είναι λάθος όσα κάνει ο Πρωθυπουργός σε πολλά από
τα θέµατα που ασκεί εξουσία. Μην κοροϊδευόµαστε. Και ακούστε
αυτούσια τη δήλωση του Ζάεφ: «Έδωσε µάχες για µας, µάχες
για το ευρωπαϊκό µας µέλλον, για τη συµµετοχή στο ΝΑΤΟ και
είµαι πολύ ευχαριστηµένος». Θα πω ένα πράγµα. Χθες ζήτησα
από τους εµπειρογνώµονες του κόµµατός µας να µου φέρουν τα
βιβλία τα σχολικά των Σκοπίων. Δεν έχει αλλάξει ούτε ένα βιβλίο.
Είναι ακριβώς τα ίδια, µιλούν για Μακεδονία, µιλούν για «Μακεδονία του Αιγαίου», µιλούν για τον Θερµαϊκό Κόλπο, µιλούν για
Θεσσαλονίκη. Ούτε αυτό δεν κάνατε. Δεν µιλώ για τα προϊόντα
πλέον, τα κρασιά, το µακεδονικό αλεύρι. Πείτε µου τι κάνουµε;
Και βέβαια το χειρότερο απ’ όλα ήταν τι έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός στις 8 Φεβρουαρίου 2019 στον κ. Τσίπρα. Ξέρετε τι
του είχε πει; Εγώ δεν θα πω ποτέ και δεν θα καλωσορίσω ποτέ
τον «Μακεδόνα» Πρωθυπουργό στη χώρα. Χθες τον καλωσόρισε
ως Βορειοµακεδόνα, ένα κόµµα που αγωνιζόταν στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Και µάλιστα ο Ζάεφ είπε ότι µας ταΐζετε
κιόλας. Τους ποτίσαµε και τους ταΐζουµε κιόλας.
Και σας είπα, δεν έχω τίποτα µε τα φυσικά πρόσωπα των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας. Γνωρίζω ανθρώπους εκεί και
γνωρίζετε ότι και πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ διαφωνούν
µε όσα γίνονται. Αλλά δεν µπορώ να καταλάβω γιατί να εκτελούν
εντολές θανάτου της χώρας και των ιστορικών µας δικαιωµάτων.
Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ ντρέποµαι ειλικρινά. Είναι ντροπή!
Πάµε στα ψέµατα του Πρωθυπουργού. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί ανεχόµαστε συνεχώς Πρωθυπουργούς να λένε µισή
αλήθεια ή ψέµατα. Εγώ από εδώ δεν θα πω ψεύτη τον Πρωθυπουργό. Θα πω όµως ότι είπε ψέµατα. Δεν θα αποκαλέσω προσωπικά ψεύτη τον ίδιο, γιατί σέβοµαι τον πρωθυπουργικό θώκο,
την ιδιότητά του, σέβοµαι τον θεσµικό του ρόλο. Αλλά σε µένα
είπε ψέµατα. Δεν ξέρω τι είπε στον κ. Τσίπρα. Έδειξε Τσίπρα ο
Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αλλά εµένα προσωπικά δεν µε ενηµέ-
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ρωσε ποτέ για καµµία συµφωνία που έκανε µε τη Μέρκελ και µε
τους Τούρκους. Ποτέ! Μιλώντας δε µε την κ. Γεννηµατά και τον
κ. Λοβέρδο, θέλω να πω ότι το ίδιο ισχυρίζεται και το ΠΑΣΟΚ.
Πώς λοιπόν τα δύο µεγάλα κόµµατα συµφωνούν στην εκχώρηση
εθνικής κυριαρχίας; Και µην µου πείτε ότι δεν είναι εκχώρηση.
Θα σας απαντήσω για την εκχώρηση.
Έχω την απάντηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ηλιόπουλου. «Η κατεύθυνση είναι η αποκλιµάκωση,
είναι ο διάλογος, είναι οι διερευνητικές και είναι και η Χάγη», ότι
λέει και ο Πρωθυπουργός. Άρα ο Τσίπρας λέει ψέµατα στον ελληνικό λαό. Έχει µιλήσει µε τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λέει ψέµατα για τους άλλους Αρχηγούς των κοµµάτων και
ζούµε σε έναν φαύλο κύκλο ψευτών πολιτικών Αρχηγών, οι
οποίοι δεν θα γίνουν ποτέ πιστευτοί γιατί ο ένας αποκαλεί τον
άλλον ψεύτη και ο ένας κρύβει από τον άλλον την αλήθεια.
Αυτό είναι το πρόβληµα στο πολιτικό µας σύστηµα. Πρέπει να
γίνουµε ειλικρινείς και να πούµε ότι ναι ρε παιδί µου, αυτή είναι
η άποψή µας και την υπερασπιζόµαστε, όπως είναι η άποψη της
Νέας Δηµοκρατίας για διάλογο. Αλλά σε προγενέστερο χρόνο
να κάνεις γραπτή συµφωνία στο Βερολίνο και να βγαίνεις στη
ΔΕΘ επειδή ελέγχεις όλα τα µέσα ενηµερώσεως και να λες ψέµατα, έχει µεγάλη διαφορά κύριοι συνάδελφοι. Και ο Πρωθυπουργός είπε ψέµατα.
Και είπε ψέµατα ως εξής: «Δεν ήταν συµφωνία, ήταν προφορική συµφωνία την οποία καταγράψαµε την προφορική συµφωνία, αλλά την διέρρευσε η Τουρκία και δεν υπάρχει συµφωνία».
Μου θυµίζει τον πρόεδρο του Εδεσσαϊκού σε παλαιότερη δήλωση για τον αγώνα που έλεγε ότι θα κατέβαιναν, δεν θα κατέβαιναν, κατέβηκαν, δεν κατέβηκαν οι άλλοι κι έφυγαν. Δυστυχώς
αυτή είναι η αλήθεια παιδιά. Και µε αυτές τις δηλώσεις εκθέτει
και ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά εκθέτει και µία παράταξη κεντροδεξιά, όπως και ο Τσίπρας µια άλλη παράταξη κεντροαριστερά
µε ψέµατα!
Και θα σας πω και κάτι σοβαρό. Σε συνάντηση µε τον Σαρλ
Μισέλ ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε το Δίκαιο της Θάλασσας
δεν επιτρέπει µονοµερείς ενέργειες. Και άλλο ψέµα, πόσα ψέµατα ακόµα; Το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει µονοµερώς ανακήρυξης ΑΟΖ. Άλλο η ανακήρυξη και άλλο η οριοθέτηση. Είναι
τελείως διαφορετικά πράγµατα. Μονοµερές δικαίωµα η ανακήρυξη και δεν είναι µονοµερές ο καθορισµός, το αντιλαµβάνοµαι.
Γιατί να λέει ψέµατα συνεχώς όµως;
Και επίσης θέλω να πω κάτι άλλο. Εάν θέλει ο Πρωθυπουργός
να γίνει πιστευτός και ο κ. Τσίπρας επίσης πιστευτός ότι δεν
έχουν συµφωνήσει οι δυο τους µεταξύ τους για τα ελληνοτουρκικά, όπως και για το σκοπιανό, να δοθούν τα πρακτικά του Βερολίνου στη δηµοσιότητα για να δούµε τελικά ποιος συµφώνησε
σε τι και τι διαπραγµατεύτηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κρυφά
από τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Μόνο έτσι θα το πιστέψω, γιατί ειλικρινά τον κ. Μητσοτάκη δεν
τον γνωρίζω τώρα. Τον ξέρω µια εικοσαετία και τον θεωρούσα
πραγµατικά µεταρρυθµιστή, ότι είχε ένα νέο ήθος να προάγει η
παρουσία του. Αλλά µε απογοήτευσε και µε απογοητεύει. Και δεν
θα το έλεγα ποτέ, εάν δεν ενέπλεκε κι εµάς στα ψέµατά του, ότι
ενηµερωθήκαµε.
Επίσης µε ποιο δικαίωµα η Νέα Δηµοκρατία αλλάζει δεκαετιών
γραµµή εξωτερικής πολιτικής; Είναι δυνατόν να αφήνουµε την
αδερφή Κύπρο, το νησί της Αφροδίτης –που είναι η πόρτα για
να ελέγχουµε τη Μεσόγειο- µόνη της; Δεν το καταλαβαίνω. Λέει
δηλαδή ο Πρωθυπουργός να πάµε σε διάλογο στη Χάγη την ώρα
που οι Τούρκοι έχουν τα ερευνητικά. Και δεν κάνουν έρευνα
πλέον στην Κύπρο. Κάνουν γεωτρήσεις. Άντε να πω για το
«ORUC REIS» –που έχω άλλη άποψη εγώ, έλεγα να το βυθίσετεότι απλά λέγατε ότι κάνει έρευνα, µας βιάζει λίγο, όχι πολύ. Στην
Κύπρο γίνονται γεωτρήσεις κανονικές, κάνει γεωτρήσεις η Τουρκία παράνοµα και την αφήνουµε µόνη της;
Και ξέρω ότι υπάρχουν Βουλευτές εδώ µέσα που συµφωνούν
µε αυτά που λέµε -και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όχι;- γιατί κατά βάθος
πατριώτες µέσα µας µπορεί να είµαστε όλοι και το έχουµε το δικαίωµα αυτό. Αλλά άλλο να το έχω και άλλο να το εκφράζω. Άλλο
να το δηλώνω και άλλο να το αποδεικνύω. Άλλο να µιλάω απλά
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και άλλο να αγωνίζοµαι για κάτι. Έχει διαφορά και αυτή είναι η
διαφορά της Ελληνικής Λύσης, χωρίς κραυγές, χωρίς υστερίες,
χωρίς σοβινισµούς, µιλιταρισµούς, όλα αυτά τα κακώς κείµενα
που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στην ελληνική κοινωνία που για
µένα είναι ειλικρινά καταδικαστέα, όπως ναζισµούς, φασισµούς,
όλες αυτές οι γελοιότητες. Να έχουµε ελληνικό µόνο λόγο, ελληνική µόνο σκέψη. Αυτή είναι η διαφορά µας για το εθνικό καλό.
Επίσης, -εγώ θα σας το πω- έτσι όπως πηγαίνετε, δώσατε άλλοθι στη Γερµανία και δυστυχώς υπηρετούµε εσείς ως Κυβέρνηση και εµείς ως χώρα τις εντολές της Γερµανίας και εξυπηρετούµε τους Γερµανούς, γιατί δεν ήθελαν να επιβληθούν κυρώσεις στις 24 Σεπτεµβρίου. Τι ήθελαν οι Γερµανοί; Να πάρουν παράταση οι κυρώσεις. Δεν ήθελαν να επιβληθούν κυρώσεις στην
Τουρκία. Και τι κάνατε εσείς; Δώσατε το δικαίωµα να πάρει αναβολή ο Ερντογάν για τις κυρώσεις του. Γιατί είπατε ναι στον διάλογο και συζητάµε τα πάντα.
Ξέρετε κάτι; Να τα βρεις µε τον διπλανό σου, ναι. Να τα βρεις
µε οποιονδήποτε, ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου στον διάλογο, πιστέψτε µε. Αλλά διάλογος µε προϋποθέσεις και προαπαιτούµενα
που αµφισβητούν την εθνική κυριαρχία δεν µπορεί να γίνει. Και
θα σας το πω µε έναν απλό, λαϊκό τρόπο, γιατί δεν είµαι εγώ
πρωτευουσιάνος ούτε Κολωνακιώτης, προέρχοµαι από ένα
χωριό τον Αξό Γιαννιτσών, και λένε στο χωριό µου το εξής: στο
µαντρί δίπλα δεν ταΐζεις λύκο. Και δυστυχώς κάθε ηµέρα ταΐζετε
τον λύκο που λέγεται Τουρκία.
Αντί να απαιτήσουµε κυρώσεις ο Πρωθυπουργός δια δηλώσεων διαλόγου και Χάγης αναβάλλει τις κυρώσεις. Το µοναδικό
διπλωµατικά όπλο που έχει η Ελλάς. Μιλάµε για διπλωµατικό, δεν
µιλάµε για δύναµη ισχύος και κρούσης, που έχουµε γιατί είµαστε
ισχυρή χώρα. Έχουµε Στρατό, έχουµε Αεροπορία, έχουµε τα
πάντα. Αλλά διπλωµατικό όπλο ήταν µόνο οι κυρώσεις.
Το απεµπόλησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός µε µία δήλωσή του
και κανείς δεν αντέδρασε ούτε από εδώ ούτε από πουθενά. Κανείς δεν µίλησε. Ειδικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αξιωµατική Αντιπολίτευση, περίµενα άλλη συµπεριφορά, δηλαδή να βγει στα
κάγκελα και να ουρλιάζει. Τι είναι αυτό; Διπλωµατικό όπλο, πολεµικό-διπλωµατικό είναι, δεν είναι άντε πυροβολάµε και σκοτώνουµε.
Το διπλωµατικό µας όπλο ήταν αυτό, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Το
απεµπόλησε και δεν είπατε τίποτα στις 24 Σεπτεµβρίου. Εκτός
αν και εσείς ως Βουλευτές δεν γνωρίζετε ότι ο Πρόεδρός σας
συνοµιλεί µε τον κ. Μητσοτάκη. Γιατί αυτό υποδεικνύεται από τις
ενδείξεις και εικόνες που υπάρχουν. Δεν το βλέπετε; Δεν το
ακούτε εσείς; Ή πιστεύουµε ότι η ιστορία του Πολάκη ήταν τόσο
συµπωµατική, που κάποιοι έφευγαν από εδώ µέσα;
Κάτι συµβαίνει µε τους Αρχηγούς σας καταλάβετέ το. Δεν
ξέρω τι. Θα το δείξει η ιστορία. Ο ιστορικός του µέλλοντος θα
έχει πολλή δουλειά για αυτήν την περίοδο γιατί έχουµε τις νέες
Πρέσπες που θα είναι το Αιγαίο.
Και επίσης, επειδή πιέζει ο χρόνος, η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει
καταλάβει τι ζητάει η Τουρκία. Ζητάει αποστρατικοποίηση των
νησιών. Ζητάει νησιά. Πώς θα κάνετε διάλογο χωρίς να ενηµερώσετε την ελληνική Βουλή; Πώς ξεκινάτε διερευνητικές επαφές
όταν δεν ξέρουµε από πού ξεκινάµε και πού θα καταλήξουµε;
Όταν εσείς οι ίδιοι λέτε, δυστυχώς, δια του Πρωθυπουργού ότι
το µόνο πρόβληµα που συζητάµε είναι η υφαλοκρηπίδα.
Όχι, λάθος! Συζητάµε για την Ίµβρο και την Τένεδο που η Συνθήκη της Λοζάνης λέει πράγµατα µέσα. Είναι δικά µας, είναι όπλα
που µπορούµε να συζητήσουµε. Η Συνθήκη της Λοζάνης λέει
κάτι για την Ίµβρο και την Τένεδο. Πώς το απεµπολείτε και αυτό
όταν οι άλλοι θέτουν Ρόδο, Κάλυµνο και ό,τι βρίσκουν; Πώς;
Πείτε µου εσείς.
Και αν είστε µάγκες, και να το πω έτσι, αν είστε Ελληνάρες και
το πιστεύω, 12 ν.µ. τώρα σε όλη την επικράτεια σε όλη τη ζώνη.
Όχι αλά καρτ λίγο στο Ιόνιο, λίγο από την Κρήτη, λίγο από εδώ
και λίγο από εκεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θα µπορούσα να µιλάω ώρες ατελείωτες για τις διεκδικήσεις,
αλλά να µην απαιτεί η Ελλάς αποχώρηση των στρατευµάτων κατοχής από την Κύπρο όταν αυτοί ζητούν αποστρατικοποίηση του
Αιγαίου; Να µην απαιτεί η Ελλάς, να µην το απαιτεί ο Έλληνας
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Πρωθυπουργός; Θα µπορούσαµε να πούµε και πολλά άλλα.
Αλλά σας είπα ασκείτε λάθος τακτική. Και δεν είναι µόνο αυτό.
Κανένα κανάλι δεν το έδειξε αυτό, τα κανάλια δείχνουν άλλα
πράγµατα, πώς ο κορωνοϊός µας χτυπάει όλους, θα πεθάνουµε,
βάλτε µάσκες, βάλτε το ένα βάλτε το άλλο, τροµοκρατούν τον
κόσµο, κλειστείτε στα σπίτια, lockdown, θα πεθάνουµε, αλλά
ακούστε τι έγινε στις 24 Αυγούστου. Πρόταση της Κοµισιόν: «Εµπορεύµατα από την Τουρκία και µεσογειακές χώρες σε προτιµησιακό εµπορικό καθεστώς». Δώρο περίπου 70 δισεκατοµµυρίων
ευρώ από τη Γερµανία προς την Τουρκία ήταν αυτό και πέρασε
από την Κοµισιόν. Κανένας δεν µίλησε. Είναι 70 δισεκατοµµύρια
διευκολύνσεις και απαλλαγή σε δασµούς. Για αυτό δεν επιβάλλει
µέτρα ο Πρωθυπουργός, δεν επιβάλλει αντίµετρα στους Τούρκους, δηλαδή αυτό που λέµε εµείς «κλείστε του Κήπους για να
την πληρώσουν οικονοµικά». Και αντί να µην βάλει αντίµετρα
είπαν ναι οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας στο να δώσουµε πάλι αδασµολόγητα προϊόντα στην Τουρκία για να κάνουν
εξαγωγές. Αυτά λοιπόν, είναι λάθη, είναι εγκλήµατα, είναι απίστευτα.
Θα µπορούσα να πω για τα δισεκατοµµύρια ευρώ εξαγωγών
της Τουρκίας από την Ελλάδα. Ακούστε λίγο, 23,6 δισεκατοµµύρια ευρώ διακινούνται µέσω της Ελλάδος από την Εγνατία Οδό,
παρακαλώ, για να πάνε στην Ευρώπη, τουρκικών προϊόντων.
Άλλο ένα όπλο που έχουµε. Είχαµε το όπλο προηγουµένως που
απεµπολήσαµε, των κυρώσεων, άλλο ένα όπλο που επί µήνες δεν
υλοποιούµε.
Πώς θα γίνει πιστευτή η Ελλάδα ζητώντας από τους Ευρωπαίους να επιβάλλουν κυρώσεις και µέτρα εναντίον της Τουρκίας
όταν η ίδια µπορεί να επιβάλλει και δεν επιβάλλει; Πώς θα σας
πιστέψουν;
Μας έχουν για πλάκα. Σου λέει αυτοί ή είναι βλάκες είτε θα
µας κοροϊδέψουν. Εµ οι ίδιοι ζητάνε κυρώσεις από εµάς, αλλά οι
ίδιοι στα φορτηγά που περνάνε των Τούρκων µε τα εµπορεύµατα
δεν κάνουν τίποτα. Και σας είπα υπάρχουν τρόποι.
Και ξέρετε αισθάνθηκα τέτοια πίκρα, ειλικρινά το λέω αυτό,
όταν άκουσα τον Δανό Υπουργό Εξωτερικών να µιλάει στον ΟΗΕ.
Ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών ξεφτίλισε τη χώρα µας πραγµατικά. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος, που δεν τόλµησε Έλληνας
Υπουργός να το πει ποτέ: «η Τουρκία είναι εγκληµατικό κράτος.
Ο Ερντογάν είναι εγκληµατίας πολέµου». Αυτά τα είπε ο Δανός
Υπουργός Εξωτερικών στον ΟΗΕ, που δεν τόλµησε ποτέ Έλληνας Υπουργός ή Πρωθυπουργός να το πει.
Και ο Πρωθυπουργός θέλει διάλογο µε αυτούς, µε τους εγκληµατίες. Με ποιον θα κάνεις διάλογο; Με αυτόν που τη Γενοκτονία των Ποντίων, τις γενοκτονίες των Ελλήνων, των Ασσυρίων,
των Κούρδων, στην Κύπρο µας, όλες αυτές γενοκτονίες δεν τις
αναγνώρισε ποτέ; Με τον βάρβαρο σφαγέα βιαστή; Η Τουρκία
δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό µητρώο γεµάτο κακουργήµατα.
Πώς θα συζητήσεις µε αυτόν;
Και θα ήθελα να πάµε λίγο και σε ένα θέµα το οποίο µε συγκλόνισε ειλικρινά, το έµαθα το πρωί. Βγαίνει ο Υπουργός της
Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος παραβιάζει το
Διεθνές Δίκαιο. Ο Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας παραβιάζει
το Διεθνές Δίκαιο κατάφωρα! Πώς; Δηλώνει ότι οι Αφγανοί δικαιούνται ασύλου. Ποιος το είπε αυτό; Ποια διεθνής συνθήκη
λέει ότι οι Αφγανοί δικαιούνται ασύλου; Μιλάµε για τη Μόρια
τώρα, που θα τους µεταφέρουν από εκεί και θα τους δώσει
άσυλο, λέει, και χαρτιά. Από πού και ως πού δικαιούνται ασύλου;
Πείτε µου ποιος νόµος το λέει αυτό το πράγµα, ότι δικαιούνται
άσυλο οι Αφγανοί. Οι Σύριοι δικαιούνται και δικαιούνται στην
Τουρκία ως πρώτη χώρα. Αλλά ο Αφγανός από που δικαιούται
άσυλο; Παραβιάζει η Ελλάς το Διεθνές Δίκαιο κατάφωρα. Είναι
απίστευτα πράγµατα. Αυτά δεν συµβαίνουν σε καµµία χώρα,
γιατί επικαλούµαστε συνεχώς το Διεθνές Δίκαιο, αλλά το παραβιάζει ο ίδιος ο Υπουργός µας.
Και βγαίνει Έλληνας δικαστής, κύριε Αυγενάκη µου, και δικάζει
έναν κτηνοτρόφο ο οποίος αµύνθηκε των ελληνικών συνόρων.
Μπήκαν πέντε Τούρκοι από τα σύνορά µας, υπεραµύνθηκε ο άνθρωπος στους εισβολείς, έγινε φασαρία, τον έδειραν κιόλας,
είναι γεµάτος µώλωπες και βγαίνει Έλληνας δικαστής και τον καταδικάζει για ρατσισµό! Καταδικάζεται για ρατσισµό ο άνθρωπος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ’ - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

αυτός στον Έβρο, παρακαλώ. Είναι κτηνοτρόφος, είχε τις γελάδες του στον δρόµο εκεί στον Έβρο, στον ποταµό. Μπήκαν
αυτοί, πήγε να τους µαζέψει να µην µπουν, να φωνάξει την Αστυνοµία και τον έκαναν µαύρο στο ξύλο. Και, επειδή αµύνθηκε και
χτύπησε έναν από αυτούς, καταδικάζεται ο Έλληνας. Ο παράνοµα εισερχόµενος έχει µεγαλύτερο δικαίωµα από τον νόµιµο
αµυνόµενο. Πού το έχετε δει αυτό εσείς; Τι είδους δικαιοσύνη
είναι αυτή, για πείτε µου εσείς; Τι δικαιοσύνη είναι αυτή!
Εµείς καταθέσαµε πρόταση νόµου και, αν είστε σοβαρό κόµµα, γιατί πιστεύω ότι είστε κάποιοι σοβαροί εδώ µέσα, να το δεχθείτε. Να υπάρχει ως αδίκηµα και η ελληνοφοβία και η χριστιανοφοβία. Όχι µόνο ισλαµοφοβία. Και ελληνοφοβία και χριστιανοφοβία. Ίση αντιµετώπιση των Ελλήνων. Δεν θέλουµε κάτι παραπάνω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και ακούστε τώρα, για να κλείσω. Βγαίνει ο κ. Λιάκος του ΣΥΡΙΖΑ -ντρέποµαι ειλικρινά για τους ανθρώπους- και είπε το εξής:
«Και εγώ θα έβαζα φωτιά στη Μόρια». Βγαίνει καθηγητής πανεπιστηµίου και λέει ότι θα έβαζε φωτιά στη Μόρια και ένας εισαγγελέας δεν παρεµβαίνει να του πει «έλα εδώ, αυτό είναι υποκίνηση µίσους». Όταν βγαίνει και λέει «και εγώ θα έβαζα φωτιά
στη Μόρια» και ταυτοχρόνως έχουν ανάψει σε όλη την Ελλάδα
δεκαπέντε πυρκαγιές, Έβρος, Σάµος, Χίος, σας λέω περιοχές,
Πάτρα, κοντά σε και µέσα σε hotspot, Μόρια ένας εισαγγελέας
δεν πρέπει να υπάρξει για να κάνει παρέµβαση; Τον κτηνοτρόφο
τον καταδικάσαµε, θα τον βάλουµε φυλακή. Αυτούς που υποκινούν το µίσος και τη βία τη ρατσιστική δεν πρέπει να τους καταδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη;
Ο νόµος είναι γνωστός, είναι ν.4285/2014. Τιµωρείται µε φυλακή από τρεις µήνες έως τρία έτη. Αυτό πρέπει να πάθει ο Λιάκος. Εδώ είναι ο νόµος. Θα τον καταθέσω στα Πρακτικά για τον
Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα να τον εφαρµόσει στον κ. Λιάκο.
Είναι αυτεπάγγελτο αδίκηµα. Ένας εισαγγελέας να υψώσει ανάστηµα και να πει «δεν φοβάµαι και ασκώ δίωξη στον κ. Λιάκο».
Είναι απίστευτα αυτά που συµβαίνουν.
Και επειδή είναι καλοί άνθρωποι, να σας δείξω λοιπόν, πώς στη
Μόρια περίµεναν την Πυροσβεστική. Ορίστε, δείτε. Είναι ευγενέστατοι άνθρωποι. Αυτά βρήκε η Αστυνοµία. Δεν µιλώ για τις
πέτρες. Αυτά βρήκε. Αυτούς τους λίγους που δηµιουργούν προβλήµατα, όµως, και ανάβουν φωτιές τους υπερασπίζονται κάποιοι. Είναι λίγοι, ναι, αλλά αυτοί οι λίγοι µπορούν να γίνουν η
φωτιά που θα µεγαλώσει το θέµα.
Και επίσης, εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Έχετε πάει φαντάροι οι περισσότεροι στη Νέα Δηµοκρατία, είµαι σίγουρος για
αυτό, έχετε πάει στρατιώτες, γιατί από δω, εντάξει, έχουν µια
άλλη αντίληψη, αντιρρησίες συνείδησης, Καρανίκας κ.λπ.. Είναι
δικαίωµά τους και επιλογή τους αυτή. Είναι δυνατό να βάζετε τον
Ελληνικό Στρατό να κάνει τους τραπεζοκόµους και τις υπηρέτριες, να στήνουν οι Έλληνες στρατιώτες, που είναι άλλη η δουλειά τους, τα αντίσκηνα στους λαθροµετανάστες, λαθροεισβολείς, πρόσφυγες, όπως τους λένε οι άλλοι, να το πω και εγώ
για αυτούς, να τους κάνω το χατίρι, και να βλέπουν οι ΜΚΟ, που
δεν κλείσατε ποτέ, και να βλέπουν οι λαθροεισβολείς τους Έλληνες στρατιώτες να χτίζουν τα αντίσκηνα που θα µείνουν οι
ίδιοι;
Τί είναι, άποροι είναι; ΑΜΕΑ είναι; Τί είναι αυτοί; Δεν κατάλαβα,
έχουν αναπηρία και δεν µπορούν να κάνουν οι ίδιοι τα αντίσκηνά
τους; Τί είναι ο Στρατός µας; Πείτε µου εσείς, πώς τιµάτε τον
Στρατό µας, έτσι;
Εµείς επιµένουµε: Νέες δοµές, ανθρώπινες δοµές, µε αποχωρητήρια, µε θέρµανση, µε ψύξη στα ακατοίκητα νησιά για να τελειώνουν οι κοινωνικές εκρήξεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Γιατί ούτε η Μόρια αξίζει στους ανθρώπους, ούτε η Χίος, ούτε
η Σάµος. Ούτε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ούτε και στους
Έλληνες οι οποίοι φοβούνται. Αυτό λέµε. Αν είναι παράλογο ή
λογικό θα αποδειχθεί στο τέλος που θα συρθείτε πίσω από την
επιλογή µας η Νέα Δηµοκρατία. Θα αναγκαστείτε να το κάνετε
και αυτό.
Δείτε εδώ, λοιπόν. Είναι η εικόνα που βλέπουν οι ΜΚΟ µαζί µε
τους λαθροµετανάστες πάνω από τον εξώστη πώς έκτιζαν οι Έλ-
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ληνες στρατιώτες τα αντίσκηνά τους. Ο Έλληνας στρατιώτης
που ορκίστηκε να φυλάει την πατρίδα να γίνεται τραπεζοκόµος,
για να µην πω καµµιά χειρότερη λέξη που τη λένε στο χωριό µου
–δεν θέλω να την πω- των οποιωνδήποτε λαθροεισβολέων. Είναι
ντροπή για όλους µας. Ο άλλος, συνταγµατάρχης µε γαλόνια και
έκανε αντίσκηνο για τον λαθροµετανάστη. Ο συνταγµατάρχης
µας!
Δεν θα πω ότι χωροταξικά κάνετε λάθος, ότι είναι χώρος αποβιβάσεως από την απέναντι πλευρά. Ούτε θα πω για την ΕΥΠ,
ούτε θα πω και για τη Σάµο ακόµη τί προβλήµατα υπάρχουν.
Αλλά θα σας πω το εξής: Πείτε µου ποιος φυσιολογικός άνθρωπος –ειλικρινά αν υπάρχει εδώ µέσα, έστω και αριστερός και
ακροαριστερός και συντηρητικός- µπορεί να κοιµάται στα νεκροταφεία; Φυσιολογικός άνθρωπος, ένας! Το βγάζανε τα κανάλια
και το λέγανε, αλλά δεν λέγανε το εξής: Ότι πάνω στους τάφους
ουρούσαν και αφόδευαν! Υπάρχουν αυτά από τον κ. Σινάνη –αν
ψάξετε το ρεπορτάζ του δηµοσιογράφου- όχι από τον «ΣΚΑΪ» και
τα υπόλοιπα κανάλια που µας έχουν ζαλίσει. Το έλεγαν. Αλλά
υπάρχει φυσιολογικός άνθρωπος που κοιµάται βράδυ στα νεκροταφεία; Πού το έχετε δει εσείς αυτό; Και έβγαιναν και έλεγαν
«κρίµα οι άνθρωποι που κοιµούνται εκεί». Εγώ στον δρόµο θα
κοιµόµουν. Στον σεισµό της Θεσσαλονίκης στον δρόµο κοιµόµασταν όλοι. Τρία βράδια, µέχρι να έλθουν τα αντίσκηνα και να κοιµηθούν στο νεκροταφείο αυτοί! Δεν υπάρχει φυσιολογική
συµπεριφορά, το λέω ευθέως, είναι κάτι το αφύσικο.
Θα ήθελα ειλικρινά να υποµνήσω και κάτι ακόµα. Δύο µέρες
πριν πάρει φωτιά η Μόρια, βγαίνει η Κυβέρνηση και εγκρίνει στο
“SolidarityNow” 900.000 ευρώ. George Soros, “SolidarityNow”. Η
κ. Λυµπεράκη, είναι ανιψιά –δεν ξέρω- ξαδέλφη του κυρίου Πρωθυπουργού, θεία;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ξαδέλφη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ξαδέλφη.
Εννιακόσια χιλιάρικα στα Πρακτικά της Βουλής δίνουµε στο
“George Soros, SolidarityNow” δυο µέρες πριν τη Μόρια, λες και
είναι πασατέµπος. Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Πρόεδρε, θα
χρειαστείτε και άλλον χρόνο;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι η Νέα Δηµοκρατία που δεν έκλεισε ακόµη τις ΜΚΟ. Είναι
η Νέα Δηµοκρατία που οι ΜΚΟ στο µητρώο δεν γράφτηκαν ποτέ.
Καµµία ΜΚΟ δεν γράφτηκε στο µητρώο που λέγατε εδώ µέσα.
Θυµάµαι και τους κυρίους της Νέας Δηµοκρατίας που έχουν µια
πατριωτική αντίληψη. Ο κ. Αµυράς, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει
για τις ΜΚΟ, τα είχε πει. Λέγαν θα γραφτούν σε ΜΚΟ και όσες
δεν γραφτούν, θα κλείσουν. Καµµία δεν γράφτηκε. Κλείστε τες
τώρα. Τώρα να κλείσουν οι ΜΚΟ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Παρέβησαν τον νόµο και την εντολή της Κυβερνήσεως, κλείστε τις. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Έχω δελτίο
Τύπου της Ελληνικής Αστυνοµίας, το οποίο λέει –και θα σας το
καταθέσω- το εξής: Λέγεται (επίθετο) Sohaid ή Sohaim ή Sohalim
ή Fochkov ή Abderzak ή Mekechemi ή Abdelmalek (όνοµα) Abdersa ή Abdelsa ή Vladimir του Ali ή Ivane και της Aja ή Haja.
Αυτός ο κύριος έχει δεκαεπτά ονόµατα. Άντε να τον βρεις µετά
αν φύγει έξω. Σας λέω, λοιπόν, τα αυτονόητα. Δεν θα πω περισσότερα.
Θα ήθελα να πω κάτι για τον κορωνοϊό, επειδή κάποιοι εδώ παρεξήγησαν αυτά που είπε η Ελληνική Λύση για τον κορωνοϊό. Ο
Βελόπουλος εφαρµόζει τον νόµο, όπως και όλη η Ελληνική Λύση.
Φοράµε τη µάσκα, γιατί είναι νόµος του κράτους. Διαφωνώ,
όµως, για τα παιδιά κάτω από δώδεκα ετών και θα επιµένω σε
αυτό. Ούτε ψεκασµένοι είναι, ούτε τρελαµένοι είναι, ούτε εµβολιασµένοι από κάθε Χασάν µπορεί να είναι οι Έλληνες, όπως
κάνει η Νέα Δηµοκρατία και έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι θα µας
εµβολιάσει. Όµως, ζούµε σε αντιδηµοκρατικές ιστορικά στιγµές.
Ακούστε λίγο, θέλω να µε ακούσετε: Εφαρµόζετε το θέµα του
Γκέρινγκ. Ξέρετε τι είναι ο Γκέρινγκ; Τα ξέρει ο στρατηγός εδώ.
Έλεγε ότι το µόνο πράγµα που χρειάζεται για να ελέγξεις τον
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κόσµο είναι να τον φοβίζεις.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν είµαι στρατηγός, ναύαρχος
είµαι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ισάξιος είναι στρατηγός και ναύαρχος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ναύαρχος δεν είστε; Ζητώ συγγνώµη, δεν σας καθαίρεσα
πάντως. Εγώ δεν αλλάζω, το κόµµα σας αλλάζει πολλά από όσα
έλεγε προεκλογικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίστε παρακαλώ και συντοµεύετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ολοκληρώνω.
Άρθρο του καθηγητή Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης -κύριε ναύαρχέ µου, τα σέβη µου!- του κ.
Κουντουρά Ιωάννη. Συµπεράσµατα ερευνών. Τα έχω εδώ, είναι
πάρα πολλά, βιβλιογραφία, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι
µάσκα κάτω από δώδεκα έτη είναι επικίνδυνη για τα παιδιά µας.
Δεν θα τη διαβάσω, θα την καταθέσω στα Πρακτικά για να την
πάρουν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, να τη δώσουν στον
κάθε Μαγιορκίνη, στον κάθε Δερµιτζάκη, στον κάθε Σύψα και σε
κάθε έναν από αυτούς που είναι επιστήµονες, αλλά υπάρχουν
και άλλοι επιστήµονες καθηγητές που λένε άλλα.
Ειδικά στον κ. Δερµιτζάκη θέλω να πω κάτι και θα κλείσω εδώ,
γιατί έφαγα πολύ χρόνο. Κύριε Δερµιτζάκη…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Δεν σας αρέσουν αυτά που ακούτε, κύριε Αυγενάκη;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Δεν απευθύνοµαι σε εσάς, στον Πρόεδρο απευθύνοµαι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Δεν σας αρέσει να µας ακούτε; Δεν σας αρέσει.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Δεν διέκοψα εσάς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Εντάξει. Όταν µιλάει ο Πρωθυπουργός, κύριε Αυγενάκη,
µιλάει τρεις φορές παραπάνω από τον χρόνο του. Είµαι Πρόεδρος κόµµατος, δεν ξέρω αν το ξεχνάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, συνεχίστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ενοχλείται ο κ. Αυγενάκης. ΠΑΕ θεωρεί τον ΠΑΟΚ, τον
Ολυµπιακό, για την ΕΕΑ που έβγαζε αποφάσεις περίεργες, η Μαρούπα και οι υπόλοιποι. Θέλετε να πούµε γι’ αυτά; Μη µε προκαλείτε, λοιπόν, γιατί δεν ήθελα να πάω µέχρι εκεί. Προσωπικές
αντιπαραθέσεις δεν έκανα ποτέ στη ζωή µου, εγώ προσωπικά και
δεν θέλω.
Κλείνοντας, λοιπόν, προς τον κ. Δερµιτζάκη. Ο κ. Δερµιτζάκης
ξέρετε τι είπε; Ότι πρέπει να απαγορευθεί η Θεία Μετάληψη, η
Θεία Κοινωνία. Βγήκε και το είπε στον «ΣΚΑΪ». Πρέπει να απαγορευθεί η Θεία Μετάληψις! Θα σας πω ένα πράγµα. Μπορείτε να
παίζετε µε τα εγκόσµια, µπορείτε να παίζετε µε τα κοσµικά, µπορείτε να παίζετε µε τον κόσµο και τον τρόµο και τον φόβο. Η επιστήµη λέει άλλα πράγµατα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας
λέει άλλα πράγµατα, είναι γραµµένα στο διαδίκτυο από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας που λέει ότι κάτω από δώδεκα ετών
δηµιουργεί κινδύνους, αλλά δεν θα σας επιτρέψει ποτέ η Ελληνική Λύση να παίξετε µε την πίστη, την Ορθοδοξία, την Εκκλησία
και όλα αυτά που µας ενώνουν. Φτάνει πια, γιατί ξεπεράσατε τα
όρια, όχι της λογικής πλέον, αλλά της ελληνικότητος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αθλητισµού): Θα µιλήσω αργότερα, θέλω να ακούσω και µερικούς συναδέλφους, ωστόσο θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους και να θυµίσω ότι είµαστε στη Βουλή και συζητάµε ένα
νοµοσχέδιο για τον αθλητισµό. Μη µπερδευτείτε, γιατί τόση ώρα
ακούσαµε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Πρόεδρος κόµµατος είµαι. Ο Πρόεδρος µιλάει όσο θέλει.
Τον Κανονισµό διαβάστε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Τόση ώρα ακούσαµε τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Λύσης, χωρίς να διακοπεί από κανέναν Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας να συζητά µόλις ένα λεπτό για τον αθλητισµό και τα
υπόλοιπα φυσικά για άλλα ζητήµατα που εκείνος κρίνει ως προτεραιότητα.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, για τα ζητήµατα τα οποία θίξατε και αφορούσαν τον αθλητισµό, σας λέω ξεκάθαρα ότι είµαστε στη διάθεσή σας να σας απαντήσουµε σε
ό,τι αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις και την αξιοποίηση
αυτών. Είµαστε στη διάθεσή σας -το είπα και στον εισηγητή σας
άλλωστε- κάντε µια ερώτηση επίκαιρη και εδώ είµαστε να συζητήσουµε τα πάντα, γιατί έχουµε κάνει δουλειά σε αυτό το θέµα.
Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το τελευταίο, χαίροµαι, κύριε Πρόεδρε, που τόσο όλοι οι Έλληνες Βουλευτές, αλλά και το σύνολο
των γονέων, σέβονται τις συµβουλές των ειδικών των υγειονοµικών µας και τα ελληνικά σχολεία λειτουργούν σωστά µε ελάχιστα
προβλήµατα, εν συγκρίσει, µε κάθε προηγούµενη περίοδο και τα
περισσότερα εκ των παιδιών, παρά τις αντιδράσεις, παρά τη δυσκολία λόγω του νεαρού της ηλικίας υπακούουν και σέβονται τις
συµβουλές των ειδικών. Και αυτό, παρακαλώ ως κατακλείδα της
συζήτησης σήµερα γι’ αυτό το ζήτηµα.
Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, να επιστρέψουµε ξανά στο θέµα του
αθλητισµού που έχουν πολύ συντονιστεί στο κανάλι της Βουλής,
θέλοντας να ακούσουν για τα ζητήµατα και τις απόψεις όλων των
κοµµάτων και ακούν για άλλα ζητήµατα που, βεβαίως, είναι αναφαίρετο δικαίωµα του Προέδρου του κάθε κόµµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
γνωρίζετε πολύ καλά, είστε παλιός κοινοβουλευτικός, ότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, πολύ περισσότεροι δε οι Πρόεδροι
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, πέραν από την όποιαν αναφορά
στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν, αν θέλετε και µε βάση την επικαιρότητα ή στα ζητήµατα
τα οποία αυτοί µπορούν και επιλέγουν.
Άρα, λοιπόν, δεν µπορούν να µπουν περιορισµοί τέτοιοι. Άλλο
οι νουθεσίες που να το εκλάβω από µέρους σας ότι έγιναν προς
αυτήν την κατεύθυνση για να συζητηθεί ένα νοµοσχέδιο. Έχουµε
τώρα αρκετές ώρες µπροστά µας. Τριάντα τέσσερις οµιλητές
έχουν εγγραφεί, όπως γνωρίζετε, για να µπούµε, δηλαδή, και
στον κατάλογο των οµιλητών µε πρώτο τον κ. Λιούπη.
Ώσπου να έλθει ο κ. Λιούπης στο Βήµα να ενηµερώσω και τους
συναδέλφους ότι µετά από επικοινωνία του Προεδρείου µε όλες
τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, δεν πρόκειται να κατατεθεί αίτηµα
ονοµαστικής ψηφοφορίας. Το λέµε αυτό, για να προγραµµατίσετε τον χρόνο σας ή τις υποχρεώσεις και οι υπόλοιποι Βουλευτές, γιατί αν είχαµε ονοµαστική ψηφοφορία, θα γινόταν αργά το
βράδυ.
Ο κ. Λιούπης έχει τον χρόνο για επτά λεπτά και θερµή παράκληση να τηρούµε τον χρόνο του επτάλεπτου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο επικεντρώνεται στη διόρθωση µικρών και µεγαλύτερων
στρεβλώσεων, ώστε να αποκτήσει ο αθλητικός κόσµος πιο υγιείς
και διαφανείς διαδικασίες. Το νοµοσχέδιο επιφέρει αλλαγές στις
προϋποθέσεις εγγραφής αθλητικού σωµατείου, στη λειτουργία
των οργάνων του και στη διενέργεια των αρχαιρεσιών. Επιτρέπεται στους εν ενεργεία προπονητές να είναι ταυτόχρονα και
µέλη αντίστοιχου αθλητικού σωµατείου, όταν ως αθλητές ήταν
Ολυµπιονίκες, δηλαδή πήραν από την πρώτη έως την όγδοη
θέση στους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Ακόµα µια σηµαντική αλλαγή, που καλύπτει ένα κενό, είναι ότι
απαγορεύεται ρητά να συµµετέχουν στο Διοικητικό Συµβούλιο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ’ - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

και στην ελεγκτική επιτροπή αθλητικού σωµατείου όσοι δραστηριοποιούνται στην εµπορία, κατασκευή και εφαρµογή µηχανικών
και ηλεκτρονικών µερών και ανταλλακτικών οχηµάτων. Με αυτόν
τον τρόπο εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη λειτουργία των σωµατείων του µηχανοκίνητου αθλητισµού.
Σηµαντική είναι η πρόβλεψη του νοµοσχεδίου να ρυθµίζουν τα
ίδια τα σωµατεία µέσω του καταστατικού τους, µε βάση τις ανάγκες τους, όσα θέµατα σχετίζονται µε τις αρχαιρεσίες, τα όργανα
του σωµατείου και τις συνελεύσεις.
Εξίσου σηµαντική είναι η διάταξη η οποία προβλέπει προσωπική και µόνο συµµετοχή στη γενική συνέλευση µε ταυτόχρονο
αποκλεισµό της ψήφου δια πληρεξουσίου. Ισχυροποιείται το
αδιάβλητο των αρχαιρεσιών αθλητικού σωµατείου µε την υποχρεωτική συµµετοχή δικηγόρου ως προεδρεύοντα της εφορευτικής επιτροπής.
Απλοποιείται και εξορθολογίζεται η διαδικασία για την έκδοση
βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωµατείου. Πιστοποιείται µόνο η εγγραφή του σωµατείου στην αντίστοιχη αθλητική ένωση ή οµοσπονδία, ενώ αν παρέλθουν δέκα ηµέρες από
την αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης, τεκµαίρεται σιωπηρή αποδοχή της βεβαίωσης.
Ταυτόχρονα ισχυροποιείται η σηµασία της ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης, αφού αθλητικό σωµατείο που δεν τη διαθέτει και
δεν έχει εγγραφεί στο µητρώο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού δεν θα έχει πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις που
ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα υπό την εποπτεία της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού.
Γίνεται ένα σηµαντικό βήµα, για να έχουµε αθλητικές ενώσεις
που εκφράζουν αυθεντικά τα αθλητικά σωµατεία που τις απαρτίζουν. Αποκλείονται από το να έχουν δικαίωµα ψήφου στις εκλογές αθλητικής ένωσης σωµατεία-φαντάσµατα, τα οποία δεν
έχουν αγωνιστική δραστηριότητα και τα οποία επηρεάζουν αθέµιτα το εκλογικό αποτέλεσµα.
Σηµαντική είναι η αλλαγή που γίνεται στο Διοικητικό Συµβούλιο
της Αθλητικής Οµοσπονδίας, ώστε να συµµετέχουν ενεργά οι
ίδιοι οι αθλητές στη διαµόρφωση των θέσεων κάθε οµοσπονδίας.
Σε αυτήν την κατεύθυνση στο Διοικητικό Συµβούλιο συµµετέχει
πλέον χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας εκπρόσωπος εν ενεργεία
αθλητών από κάθε άθληµα που εκπροσωπεί οµοσπονδία.
Εισάγεται ρύθµιση στο νοµοσχέδιο για τη δικαιότερη εκπροσώπηση στην ολοµέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής. Αυξάνεται ο αριθµός των ενεργών
Παραολυµπιονικών που συµµετέχουν στη διοίκηση σε τρεις από
έναν που υπήρχε µέχρι σήµερα. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται ένας
ενεργός και ουσιαστικός ρόλος στους ίδιους τους Παραολυµπιονίκες στο στάδιο της λήψης αποφάσεων.
Δίνεται ώθηση στην ανάπτυξη ενός αθλήµατος που διαθέτει
µικρό αριθµό οµάδων, όπως είναι το ποδόσφαιρο ατόµων µε
ακρωτηριασµό, µε τρία αντί για πέντε αναγνωρισµένα σωµατεία
για τη σύσταση οµοσπονδίας.
Μία από τις καίριες αλλαγές του νοµοσχεδίου είναι και η δυνατότητα που θα έχουν πια οι εν ενεργεία αθλητές να αναλάβουν
ταυτόχρονα και προπονητικό ρόλο.
Εισάγεται µια επιπλέον µεταγραφική περίοδος για τις αθλητικές οµοσπονδίες και έτσι πλέον δύο φορές τον χρόνο και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, εξήντα αντί τριάντα ηµερών, θα
γίνονται οι µετεγγραφές αθλητών προσφέροντας ευελιξία επιλογών και µετακινήσεων σε αθλητές και σωµατεία.
Διορθώνεται µια άδικη διάταξη µε την οποία δεν δικαιούνταν
µοριοδότηση για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ΑΕΙ
µαθητής, ο οποίος είχε µεν επιτύχει αθλητική διάκριση, αλλά
κατά τη σχολική χρονιά πήρε µετεγγραφή από το λύκειο σε κάποιο άλλο. Με δεδοµένο ότι επιτρέπονται ελεύθερα οι µετεγγραφές για τους µαθητές ήταν το λιγότερο παράλογο και άδικο να
µην αναγνωρίζεται σ’ έναν µαθητή µια εξαιρετική αθλητική επίδοση. Μάλιστα, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους µαθητές µε
αθλητικές διακρίσεις, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσµενή θέση σήµερα λόγω της ακύρωσης παγκοσµίων και ευρωπαϊκών πρωταθληµάτων εξαιτίας της πανδηµίας. Θα έχουν τη δυνατότητα να
µοριοδοτούνται για τα ΑΕΙ µε βάση τα αποτελέσµατα που είχαν
το 2019 ή που θα έχουν το 2021.
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Άλλο ένα κενό που υπήρχε µέχρι σήµερα ήταν ότι δεν αναγνωρίζονταν στους συνοδούς αθλητές τα ίδια δικαιώµατα µε τους
αθλητές µε αναπηρίες τους οποίους συνεπικουρούν. Δεν πρόκειται για απλούς συνοδούς, αλλά για αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται µαζί µε τους αθλητές µε αναπηρία και επιτυγχάνουν τα
ίδια αθλητικά αποτελέσµατα µε αυτούς. Με τη νέα ρύθµιση και
οι συνοδοί αθλητές θα καταγράφονται στον πίνακα διακριθέντων
αθλητών στη Γενική Γραµµατεία.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο προκάλεσε αντιδράσεις από την
πλευρά της Αντιπολίτευσης. Προφανώς, σε τόσο πολύπλοκα ζητήµατα δεν υπάρχουν ούτε εύκολες απαντήσεις ούτε ως δια µαγείας λύσεις. Γίνεται µια αξιόλογη προσπάθεια να ξεπεραστούν
παθογένειες στον χώρο του αθλητισµού, ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού. Οι αλλαγές που συζητάµε σήµερα είναι καθοριστικές, για να αλλάξει σταδιακά η νοοτροπία, να ανακτήσουν τα
αθλητικά σωµατεία και οι ενώσεις περισσότερο διαφανείς διαδικασίες και κυρίως να αποκτήσουν οι αθλητές, οι πρωταγωνιστές
δηλαδή, ισχυρότερη φωνή στη διαµόρφωση του αθλητικού µέλλοντος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λιούπη και για την οικονοµία στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάρκου Κωνσταντίνος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνοµαι την υποχρέωση, ξεκινώντας, για να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις από τον προηγούµενο οµιλητή, από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, για
άλλη µια φορά να διευκρινίσω ότι η Αριστερά δεν δέχεται µαθήµατα πατριωτισµού από κανέναν και κυρίως από τους εκπροσώπους της ακροδεξιάς. Δεν περίµενα από την ακροδεξιά να είναι
ειλικρινής, διότι η δήλωση που ανέφερε του κ. Λιάκου, ενός έγκριτου διεθνώς ακαδηµαϊκού και καταδικασµένου επί δικτατορίας σε πολύχρονη φυλάκιση, έλεγε τα εξής επί λέξει: «Εάν
ήµουν δεκαεπτά χρονών, εάν ζούσα στο Αφγανιστάν, εάν είχαν
σκοτωθεί όλοι γύρω µου, εάν πεινούσα και ξεκινούσα µε τα πόδια
για τη Γη της Επαγγελίας και µετά έµενα στο κολαστήριο που
λέγεται Μόρια, τότε µπορεί και εγώ να έβαζα φωτιά». Δεν περιµένω, όµως, από τους πατριδοκάπηλους ευθυκρισία.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Ο Υπουργός αυτήν τη στιγµή
απουσιάζει, αλλά είµαι βέβαιος ότι θα ενηµερωθεί. Θα ξεκινήσω
µε το εξής. Αναφέρθηκε και στις οµιλίες του στην επιτροπή, αλλά
είµαι βέβαιος ότι θα το κάνει και τώρα, σε γεγονότα και σε δηλώσεις πάνω στις οποίες είχαν τοποθετηθεί στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
στο παρελθόν, όσον αφορά επίµαχα θέµατα σαν και αυτό που
συζητάµε. Ανέφερε συγκεκριµένα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
τον κ. Ψυχογιό, τον κ. Κωνσταντινέα, την κ. Αυλωνίτη και άλλους.
Θα τον συµβούλευα να µην το επαναλάβει, διότι, όπως είπε πολύ
σωστά ο εισηγητής µας, ο κ. Μωραΐτης, οι θέσεις αυτές ήταν σε
απόλυτη αρµονία µε αυτές που έχουµε και σήµερα. Θα τον συµβούλευα, όµως, να διαβάσει από τα Πρακτικά, παρά το γεγονός
ότι ήταν αυτήκοος µάρτυς, την τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη
στη συνεδρίαση της επιτροπής. Διαβάζω επί λέξει από τα Πρακτικά τι λέει η κ. Μπακογιάννη - Μητσοτάκη: «Τίθεται σε αµφισβήτηση και οµολογώ ότι και εγώ δυσκολευόµουν να καταλάβω,
διότι στον προηγούµενο νόµο βγήκατε και αποσύρατε την αναδροµικότητα.
Ξαναφέρνετε το ίδιο άρθρο» και εδώ έχει σηµασία «και δεν
φαντάζοµαι ότι αυτό είναι δείγµα χρηστής νοµοθέτησης και δη
για την εκσυγχρονιστική Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για κάποιον λόγο». Δεν είναι σύµφωνη, λοιπόν, η νοµοθεσία σήµερα
του κ. Αυγενάκη µε την εκσυγχρονιστική πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόβληµα και όχι τι έλεγαν οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση αυτήν τη στιγµή
ουσιαστικά προσπαθεί να βάλει νέους χαλίφηδες στη θέση του
χαλίφη για λόγους πελατειακής πολιτικής και εξυπηρέτησης πολιτικών συµφερόντων. Όλοι οι παρεπιδηµούντες στην Ιερουσαλήµ ξέρουµε και ποιους χαλίφηδες θέλει να διώξει και ποιοι είναι
οι χαλίφηδες που περιµένουν. Μερικοί, µάλιστα, εξ αυτών -ίσως
και από αυτή την Αίθουσα- έχουν φορέσει ήδη το τουρµπάνι του
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χαλίφη.
Βεβαίως και η έντονη αντίρρηση του Κινήµατος Αλλαγής ουσιαστικά γίνεται γιατί προσπαθεί να υπερασπιστεί κάποιους από
τους χαλίφηδες που ήδη υπάρχουν.
Αυτά τα υβρίδια -µιλάω µε την ιατρική έννοια του όρου- των
οµοσπονδιών έχουν µια ροή από τη µία ή προς την άλλη παράταξη, ανάλογα µε τα συµφέροντα. Θυµίζουν κάτι µε αυτό που
ήταν πριν από την Επανάσταση οι κλέφτες και οι αρµατωλοί. Οι
κλέφτες προσπαθούσαν να γίνουν αρµατωλοί από την Οθωµανική Αυτοκρατορία και ασκούσαν οικονοµική και πολιτική εξουσία. Αυτοί οι αρµατωλοί που έχαναν το αρµατολίκι τους, γινόντουσαν κλέφτες και οι κλέφτες, που ήσαν κλέφτες, γινόντουσαν
αρµατωλοί. Αυτό είναι αυτήν τη στιγµή το τοπίο.
Θα έρθω τώρα σε συγκεκριµένα ζητήµατα του νοµοσχεδίου,
τα οποία συζητήσαµε και στις επιτροπές. Ένα µεγάλο-µεγάλο
θέµα: Ζούµε τώρα εδώ και έξι µήνες το πρόβληµα του κορωνοϊού. Ποια είναι η βοήθεια που έδωσε η Κυβέρνηση στα ερασιτεχνικά σωµατεία, στα εκατοντάδες, στα χιλιάδες ερασιτεχνικά
σωµατεία τόσο όσον αφορά τη λειτουργικότητά τους, τη δραστηριότητά τους όσο και όσον αφορά την υγειονοµική προστασία των µαθητών; Καµµία. Και σε αυτό είναι υπόλογη.
Μπαίνω σε επιµέρους άρθρα, ένα-ένα, χωρίς να θεωρώ τη
σειρά ως σπουδαιότητα.
Εκπροσώπηση των αθλητών: Πραγµατικά, είναι µία καλή άποψη, είναι µία καλή ιδέα και συµφωνούµε µε αυτή. Εκείνο, όµως,
που δεν αναφέρει καθόλου το νοµοσχέδιο είναι πώς θα γίνει
αυτή η εκπροσώπηση των αθλητών. Με ποιες διαδικασίες θα εκπροσωπηθούν οι αθλητές; Την επόµενη µέρα του νοµοσχεδίου
απλά θα παραµείνει ένα χάος, το οποίο θα δηµιουργήσει µεγαλύτερα προβλήµατα από αυτά που πάει να λύσει και θα αποδειχθεί αυτό.
Δεύτερον -το ανέφερε και εκπρόσωπός µας ο κ. Μωραΐτης-,
γιατί πρέπει να είναι αµετάκλητη η ποινική τιµωρία των ενδιαφεροµένων για τα κοινά του αθλητισµού; Δηλαδή, ο Άρειος Πάγος
που είναι η αµετάκλητη απόφαση και ο οποίος κρίνει περίπου
µετά από δέκα χρόνια µία υπόθεση, επί δεκαετία θα είναι κάποιος
καταδικασµένος τελεσίδικα να δραστηριοποιείται. Κρύβετε τίποτα ή απλώς νοµίζετε ότι είναι µία αστοχία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε.
Πάµε στους κριτές της Ελληνικής Γυµναστικής Οµοσπονδίας.
Είπε ο κύριος Υπουργός ότι είναι περίπου ογδόντα που χρειάζονται για να καλύψουν τα πρωταθλήµατα και άρα, περιορίζονται
όταν δεν µπορούν να συµµετέχουν. Δηλαδή µε το άρθρο που εισάγει η Κυβέρνηση, πόσοι θα µπουν στα συµβούλια από τους
κριτές; Ένας ή δύο. Θα λυθεί το πρόβληµα; Εδώ είναι άλλη µία
φωτογραφία. Κάποιος που προτίθεται να µπει στα κοινά και η
Οµοσπονδία και η Κυβέρνηση το υιοθετούν.
Μίλησε ο κύριος Υπουργός για ανανέωση των δεδοµένων. Με
την εισαγωγή της σταυροδοσίας των 2/3 στο ενιαίο ψηφοδέλτιο
τι άλλο από το γεγονός ότι εγκαθιστά ένα χαλιφάτο, το οποίο θα
διαιωνίζει την υπάρχουσα κατάσταση, ένα νέο πιθανά χαλιφάτο;
Διότι µε τα 2/3 αυτόµατα η σταυροδοτούµενη παράταξη θα
πάρει την πλειοψηφία και δεν θα κινηθεί τίποτα άλλο. Είναι αυτό
προστασία από τον κοµµατισµό; Το αντίθετο. Είναι ευεργεσία
στον κοµµατισµό.
Τελειώνω µε δύο ακόµα θέµατα. Πρώτον, το είπαµε και στις
επιτροπές, στα σωµατεία, στις οµοσπονδίες έχουν το δικαίωµα
να είναι µέλη των διοικητικών συµβουλίων άτοµα που είναι γραµµένα σε κάποιο σωµατείο. Για να στείλει εκπρόσωπο µια οµοσπονδία στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή δεν χρειάζεται κάτι
τέτοιο. Και έχουµε το φαινόµενο διάφορων γυρολόγων -κυριολεκτικά- που θέλουν, είτε για λόγους πολιτικού image είτε για λόγους που δεν µπορούµε να τους δούµε στο άµεσο προσκήνιο,
να απολαµβάνουν, να παίρνουν το χρίσµα από µια οµοσπονδία
και να πηγαίνουν στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μάρκου, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Μισό λεπτό, ειλικρινά.
Να πηγαίνουν στην Ολυµπιακή Επιτροπή και να εκπροσωπούν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ένα άθληµα το οποίο δεν έχουν περάσει από έξω. Κύριε Υπουργέ, αλλάξτε το. Όποιοι πηγαίνουν στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή να είναι µέλη σωµατείου και οµοσπονδίας, βασικά οµοσπονδίας.
Τελειώνω µε το θέµα που υπάρχει και δεν θίγεται καθόλου, του
καθεστώτος που θεσµοθετεί τον ρόλο των ερασιτεχνικών αθλητών και κυρίως των ανήλικων. Εκεί είναι µία οµηρία που οι ανήλικοι αθλητές δεν µπορούν µέχρι τα είκοσι τέσσερά τους να
αποδεσµεύσουν από το σωµατείο και βρίσκονται σε οµηρία από
τους προέδρους των σωµατείων τους πολλές φορές και µάλιστα,
µε φαινόµενα φαυλότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, κύριε Μάρκου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τρεις φορές είπατε
ότι τελειώνετε. Σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ και κύριοι της Κυβέρνησης, η επόµενη µέρα από το νοµοσχέδιο που σήµερα θα
ψηφιστεί, θα είναι χειρότερη για τον αθλητισµό και όχι καλύτερη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Χαρά Κεφαλίδου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου θα µπορούσε να είναι µια συντονισµένη προσπάθεια
αθλητικής µεταρρύθµισης, έστω και µερικής, που θα εξελισσόταν σταδιακά πάνω σε ένα καλά επεξεργασµένο σχέδιο κυρίως
εξυγίανσης στον χώρο του αθλητισµού. Θα µπορούσε να δίνει
πραγµατική βαρύτητα όχι στους αθλητές και τις αθλήτριες ως
πολύ συγκεκριµένες µονάδες, αλλά στην αθλητική ιδιότητα, αντί
να τους χρησιµοποιεί για διαφήµιση της κυβερνητικής πολιτικής.
Θα µπορούσε, αν αυτό ήταν προτεραιότητα για την ηγεσία του
Υπουργείου Αθλητισµού.
Ο Υφυπουργός Αθλητισµού έφερε ένα νοµοσχέδιο τακτοποιητικό και εξυπηρετικό, είναι αλήθεια, για πολλούς, περιβάλλοντάς το µε τον µανδύα άλλης µίας µεταρρύθµισης. Κάθε Υπουργείο µάς έχει συνηθίσει τελευταία να βαφτίζει τις νοµοθετικές
πρωτοβουλίες ως µεταρρυθµίσεις. Έχει γίνει πολύ της µόδας ο
όρος. Είναι κάτι σαν ένα αξεσουάρ, σαν σήµα κατατεθέν, αποδεικτικό της παραγωγικότητας της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Υποτίθεται ότι έρχεται να βάλει τάξη στον αθλητισµό. Η αλήθεια, όµως, είναι πιο πεζή. Έρχεται να αλλάξει την υπάρχουσα
προβληµατική τάξη πραγµάτων στον αθλητισµό µε µία νέα εξίσου προβληµατική, επαρκώς εξυπηρετική για ορισµένους, προχείρως σχεδιασµένη και εξόχως ριψοκίνδυνη.
Κυρίες και κύριοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου απειλείται η χώρα
µ’ ένα ολυµπιακό Grexit, όπως το χαρακτήρισε ο τύπος. Η Διεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή, η ΔΟΕ, µπορεί στις επιστολές της να
τηρεί τους κανόνες ευγένειας και την εκφραστική τυπικότητα,
όµως το περιεχόµενο και οι προειδοποιήσεις της είναι σαφείς.
Είναι προφανές ότι η ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισµού εξακολουθεί ανεπίτρεπτα να αγνοεί ή και να παραβλέπει το ότι η ΔΟΕ
αντιµετωπίζεται ως Αρχηγός κράτους. Η επιστολή του Προέδρου
της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής Τόµας Μπαχ προς τον
Πρωθυπουργό θα έπρεπε να έχει κάνει πολλούς να χάσουν τον
ύπνο τους, γιατί καλές οι ντρίπλες, αλλά όχι και να γινόµαστε διεθνώς ρεζίλι.
Είναι δυνατό να µας εγκαλεί ο Πρόεδρος της ΔΟΕ ότι το κράτος παρεµβαίνει µε ανεπίτρεπτο τρόπο στις οµοσπονδίες ολυµπιακών αθληµάτων για θέσπιση διατάξεων µε αναδροµικότητα
παραβιάζοντας τον ολυµπιακό χάρτη και το Υπουργείο να σφυρίζει αδιάφορα; Είναι δυνατό να απειλείται η χώρα που γέννησε
την ολυµπιακή ιδέα µε κυρώσεις εξόδου από τη ΔΟΕ και αποκλεισµού από την προετοιµασία και τις εκδηλώσεις για τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του Τόκιο αν ψηφιστούν οι σχετικές διατάξεις και ο Υφυπουργός Αθλητισµού να συνεχίζει να υπερασπίζεται τον ανεκδιήγητο χειρισµό ενός τόσο σοβαρού θέµατος;
Όλοι ανεξαιρέτως µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα είµαστε υπέρ
της σωστής διακυβέρνησης στον αθλητισµό και τα όργανα που
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τον διοικούν. Από κει, όµως, µέχρι τις ρυθµίσεις που καταργούν
το αυτοδιοίκητο των αθλητικών φορέων, έτσι όπως θεσπίστηκε
µε την υπ’ αριθµόν 5 θεµελιώδη αρχή του ολυµπιακού καταστατικού χάρτη της ΔΟΕ, υπάρχει τεράστια απόσταση. Το τόνισαν
και οι εκπρόσωποι της ΕΟΕ κατά την ακρόαση των φορέων, αλλά
και η ηγεσία του Υφυπουργείου Αθλητισµού για ακόµα µία φορά
έκανε πως δεν άκουσε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµέναµε ένα νοµοσχέδιο που
θα επανέφερε το όραµα και την προοπτική στον αθλητισµό, που
θα θεράπευε παθογένειες, που θα εξέφραζε την ανεξαρτησία
των αθλητικών φορέων και θα την εξασφάλιζε, που θα προωθούσε την ανανέωση µε τον σεβασµό στην αυτονοµία τους.
Αντ’ αυτού µάς φέρατε το αποδεικτικό της ανεπάρκειας της πολιτείας να προσφέρει στον αθλητισµό κάτι περισσότερο από µικροδιευθετήσεις µέσω φωτογραφικών διατάξεων και χονδροειδών κρατικών παρεµβάσεων.
Πού είναι το εθνικό σχέδιο για τον αθλητισµό; Εσείς έτσι το
εννοείτε, να εξαντλείται στις αλλαγές του τρόπου ανάδειξης των
οργάνων διοίκησης των αθλητικών σωµατείων, των ενώσεων και
των οµοσπονδιών ή µήπως θεωρείτε ότι η απαράδεκτη αναδροµική ισχύς στη διάταξη περί ορίου θητειών και οργάνων διοίκησης είναι η µεγάλη µεταρρύθµιση; Πού βρίσκονται µέσα στο
νοµοσχέδιο οι στρατηγικές ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισµού; Σε µια συγκυρία κοσµογονικών αλλαγών που τίποτα δεν
θα είναι όπως πριν, η όποια αθλητική µεταρρύθµιση δεν µπορεί
να περιορίζεται σε αλλαγές δοµών του τύπου «φύγε εσύ, έλα
εσύ», αλλά και σ’ ένα σύνολο αποσπασµατικών διατάξεων.
Μετά από τόσους µήνες συζητήσεων µε τους εκπροσώπους
του αθλητισµού περιµέναµε η νοµοθετική σας πρωτοβουλία να
αποτυπώνει όσα διαφηµίσατε, οµαλότητα, ηρεµία, πνεύµα συνεργασίας µε τους εµπλεκόµενους φορείς. Περιµέναµε ένα σχέδιο που θα έδινε λύσεις για το αύριο στον αθλητισµό, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες συνθήκες που διαµόρφωσε η πανδηµία.
Αντί γι’ αυτό φέρατε ένα νοµοσχέδιο που εκθέτει τη χώρα, διχάζει τον αθλητικό κόσµο, δηµιουργεί νέες αντιπαραθέσεις και
δεν λέει κουβέντα για το µέλλον του αθλητισµού, αυτό το µέλλον
για το οποίο κάποιοι, δηλαδή οι αθλητές µας, έχουν αφιερώσει
τη ζωή τους. Στη διαφηµιστική σας καµπάνια για το νοµοσχέδιο,
που εκεί χρησιµοποιήσατε έως εξαντλήσεως τους αθλητές, όλοι
αυτοί δεν ίδρωσαν τη φανέλα, όπως χαρακτηριστικά είπε ένας
από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, για να γίνουν κήρυκες της οποιασδήποτε πολιτικής οποιουδήποτε κόµµατος. Την
ίδρωσαν όχι µόνοι. Ένα σωρό κόσµος στοιχήθηκε πίσω απ’ αυτούς, κυρίως γιατί είναι παθιασµένοι µ’ αυτό που κάνουν. Αυτό,
λοιπόν, το πάθος θαυµάζεται, αναγνωρίζεται, τιµάται, γίνεται έµπνευση για πολλούς, αλλά δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται.
Καλά κάνετε, κύριε Υπουργέ, και θέλετε να βάλετε τάξη στο
αθλητικό τοπίο µε διαφανείς διαδικασίες, αλλά –πρώτον- αυτό
δεν είναι αθλητική µεταρρύθµιση. Στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι νοικοκύρεµα. Δεύτερον, θέλει τρόπο και δεν γίνεται
παραβιάζοντας διεθνείς κανόνες, γιατί στον χώρο του αθλητισµού δεν έχει θέση ο κρατικός παρεµβατισµός. Τρίτον, η εξασφάλιση της διαφάνειας δεν υλοποιείται διαµέσου των ελεγχόµενων αθλητικών φορέων. Τέταρτον, δεν γίνεται µε φωτογραφικές διατάξεις, όπως είναι το άρθρο 1 παράγραφος 3, που εισάγει
την εξαίρεση σύµφωνα µε την οποία ο εν ενεργεία προπονητής
ενός αθλήµατος µπορεί να εκλέγεται στο Διοικητικό Συµβούλιο
και σε άλλα καταστατικά όργανα αθλητικής οµοσπονδίας υπό
την προϋπόθεση ότι ως αθλητής θα έχει κατακτήσει την πρώτη
ή την όγδοη νίκη σε θερινούς ή σε χειµερινούς Ολυµπιακούς
Αγώνες και φυσικά µε το άρθρο 6 παράγραφος 7 που αφορά τη
θέσπιση ορίων ηλικίας και περιορισµού θητειών στα µέλη των διοικήσεων των αθλητικών οµοσπονδιών, γιατί τότε αυτό κάπως
αλλιώς ονοµάζεται.
Κυρίες και κύριοι, µέσα σ’ αυτό το γενικά απογοητευτικό κλίµα
µιας αθλητικής µεταρρύθµισης που δεν ήλθε ποτέ µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, είναι θετική έκπληξη το ότι το Υπουργείο υιοθέτησε προτάσεις φορέων και τις δικές µας. Ενώ στο άρθρο 8
τη µείωση από πέντε σε τέσσερις των εκπροσώπων της ΕΟΑΜ
ΑΜΕΑ δεν την κάνατε δεκτή, στο άρθρο 28 παράγραφος 8 δίδε-
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ται τελικά η προθεσµία των έξι µηνών από τη δηµοσίευση του
νόµου για τη λήψη της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.
Τελειώνω λέγοντας, κύριε Υπουργέ, ότι µετά από δέκα µήνες
διαβούλευσης το παρόν σχέδιο νόµου δεν µας έκανε ούτε περισσότερο χαρούµενους ούτε µας έκανε να αισθανθούµε δικαιωµένοι. Η δε χώρα µας βλέπει την ιστορία να επαναλαµβάνεται.
Οι προηγούµενοι πολέµησαν το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, εσείς το
αυτοδιοίκητο των αθλητικών φορέων. Η χώρα εγκαλείται από τη
Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή για απαράδεκτη κρατική παρέµβαση στο αυτοδιοίκητο των αθλητικών φορέων και κινδυνεύει –
το ξαναλέω- µε αποκλεισµό από τους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Καλές οι προθέσεις σας, δεν έχουµε κανέναν λόγο να τις αµφισβητήσουµε, αλλά ξέρετε ότι όταν κανείς ασκεί διοίκηση, κρίνεται από το αποτέλεσµα και αυτό είναι τελικά που µετράει και απ’
αυτό θα κριθείτε και εσείς και το αποτέλεσµα του παρόντος σχεδίου νόµου δεν σας τιµά και κυρίως δεν τιµά την Κυβέρνηση και
τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Αλεξοπούλου από την Ελληνική Λύση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου
για το οποίο συζητάµε σήµερα αφορά θέµατα τα οποία αγγίζουν
και τις πιο ευαίσθητες ανθρώπινες χορδές µας. Το γιατί θα σας
το αναλύσω πιο κάτω. Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να αναφερθώ ειδικά σε ορισµένα σηµεία που λίγοι δυστυχώς τόνισαν, αν και
αφορούν µια µεγάλη κατηγορία συνανθρώπων µας στα σηµεία
εκείνα που έχουν να κάνουν µε το δικαίωµα των ΑΜΕΑ, ανθρώπων µε ειδικές ικανότητες, όπως τους ονοµάζω εγώ, στον αθλητισµό.
Με το νοµοσχέδιο αυτό προβλέπεται η τροποποίηση του άρθρου 29 του ν.2725/1999 και σωστά αναφέρεται στην παράγραφο 1 ότι ο αθλητισµός των ατόµων µε αναπηρία (ΑΜΕΑ) είναι
ένας ιδιαίτερος τοµέας άθλησης που τελεί υπό την προστασία
του κράτους. Από εκεί και πέρα πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ειδικά σ’ ένα τέτοιο σχέδιο νόµου που έχει να κάνει µε
τον πολιτισµό µας, γιατί είναι πολιτισµός το να µην αφήνει η πολιτεία µας τους συνανθρώπους µας µε διαφόρων ειδών και βαθµών αναπηρίες στη γωνία και ειδικά να µην τους στερεί τη χαρά
του αθλητισµού.
Για παράδειγµα, στην παράγραφο 3Α, που προβλέπει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου ακρωτηριασµένων ανθρώπων, θα µπορούσαν να προστεθούν όλα τα αθλήµατα που δεν είναι αναγνωρισµένα ως παραολυµπιακά. Γιατί δεν είναι µόνο το ποδόσφαιρο,
όσο δηµοφιλές κι αν είναι ως άθληµα. Γιατί, κύριοι της Κυβέρνησης, να αποκλείουµε, έστω και έναν συµπολίτη µας, από το
αγαθό του αθλητισµού; Ας αναπτύξουµε, παράλληλα µε το ποδόσφαιρο, όλα απολύτως τα αθλήµατα, που δεν είναι παραολυµπιακά στην πατρίδα µας. Ας δώσουµε πρώτοι εµείς οι Έλληνες
το παράδειγµα.
Θα ήθελα όµως εδώ να µου επιτρέψετε να κάνω µία προσθήκη, η οποία φρονώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει στο νοµοσχέδιο.
Λέει λοιπόν το σχέδιο νόµου, άρθρο 29 παράγραφος 3, ότι για
να αναγνωριστεί ένα αθλητικό σωµατείο ως σωµατείο ΑΜΕΑ των
αθλητών του πρέπει να είναι το λιγότερο δεκαπέντε άτοµα. Αυτό,
όµως, δεν είναι σωστό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί υπάρχουν περιοχές της χώρας, παραδείγµατος χάριν, τα νησιά, όπου
είναι δύσκολη η συγκέντρωση δεκαπέντε ανθρώπων µε ειδικές
ανάγκες για να συσταθεί αθλητικό σωµατείο. Δηλαδή αν είναι δεκατέσσερις άνθρωποι δεν θα συσταθεί σωµατείο; Γιατί λοιπόν
µπήκε αυτός ο περιορισµός στο νοµοσχέδιο; Γιατί δεν σκεφτόµαστε κι αυτές τις ψυχές, όλες τις ψυχές, των ανθρώπων µε αναπηρία και την ανάγκη τους, το δικαίωµά τους πάνω απ’ όλα στον
αθλητισµό; Είναι δυνατόν ένα νούµερο, ένας αριθµός, να τους
το στερήσει;
Πάµε και στο θέµα, τώρα, της ολοµέλειας της Παραολυµπιακής Επιτροπής. Μας λέει το σχέδιο, παράγραφος 9Α, ότι στη διοίκηση της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής, που αποτελείται από έντεκα µέλη, µετέχουν τέσσερις αντιπρόσωποι της
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Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες. Και
ερωτώ, δεν θα έπρεπε ο αριθµός αυτός να είναι µεγαλύτερος,
να έχουν δηλαδή περισσότερο λόγο οι άνθρωποι αυτοί στα διοικητικά πράγµατα της επιτροπής, που στο κάτω-κάτω αφορά τους
Παραολυµπιονίκες; Επιτέλους, ας δώσουµε πιο πολλή φωνή σε
αυτούς τους συνανθρώπους µας. Ας το τολµήσουµε. Γιατί είναι
θέµα, πάνω απ’ όλα, πολιτισµού και ανθρωπιάς.
Τέλος, θα κάνω εδώ µια γενικότερη τοποθέτηση πάνω στο νοµοσχέδιο. Εµείς ως Ελληνική Λύση επιφυλαχθήκαµε να πάρουµε
θέση στην Ολοµέλεια, ακριβώς επειδή δεν βλέπουµε να υπάρχει
κάποια συγκεκριµένη στόχευση στο σχέδιο νόµου για την πραγµατική ενίσχυση του αθλητισµού µας. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί
σήµερα, σε συνθήκες πανδηµίας, που διαµορφώνουν µια καινούργια πραγµατικότητα, πολλά αθλητικά σωµατεία αντιµετωπίζουν σηµαντικότατα προβλήµατα, ακόµα και το οριστικό τους
κλείσιµο. Και ξέρετε, πέρα από τους αθλητές, υπάρχουν και εργαζόµενοι σε αυτά τα σωµατεία, που αλίµονο για την οικονοµία
και την κοινωνία µας, εάν προστεθούν και αυτοί στις στρατιές
ανέργων, που αφήνει πίσω της η συρρίκνωση του τουρισµού και
της εστίασής µας. Το πώς λοιπόν θα ενισχυθούν έµπρακτα, από
πλευράς πολιτείας, αυτά τα σωµατεία και οι εργαζόµενοι αποτελεί αίνιγµα από πλευράς κυβερνητικού σχεδιασµού.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το παρόν σχέδιο
νόµου θα µπορούσε να είναι πολύ καλύτερο και αρτιότερο, αν
λάµβανε υπ’ όψιν τα νέα δεδοµένα που δηµιούργησε ο COVID19 και κοντά στις ρυθµίσεις, που πράγµατι επιλύουν χρόνια προβλήµατα, να γίνουν κι άλλες σηµαντικές τοµές για τον αθλητισµό
µας και κυρίως για τους ανθρώπους µε αναπηρίες.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Αλεξοπούλου.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Υφυπουργός, ο κ. Αυγενάκης, και
µετά ακολουθεί ο κ. Σκουρλέτης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και µετά τον κ. Σκουρλέτη θα ήθελα
κι εγώ τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, κύριε Λοβέρδο.
Κύριε Αυγενάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις προηγούµενες ηµέρες, στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων είχαµε µια
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και γόνιµη συζήτηση, µια συζήτηση
που επεσήµανε διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε συµφωνία απόψεων και θέσεων, θα έλεγα, σε
βασικά ζητήµατα του αθλητισµού. Ο αθλητισµός αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτισµού της Ελλάδας, της γενέτειρας
των Ολυµπιακών Αγώνων και του ολυµπιακού ιδεώδους. Ο αθλητισµός αποτελεί πηγή διαχρονικών αξιών, που διαµόρφωσαν
αλλά και συνεχίζουν να διαµορφώνουν και να επηρεάζουν τον
πολιτισµό µας, όπως η ευγενής άµιλλα, η αριστεία, η συνεχής
προσπάθεια για βελτίωση. Ο αθλητισµός είναι µια τεράστια πολιτιστική κληρονοµιά.
Για τους αρχαίους Έλληνες η καλλιέργεια του σώµατος είναι
εξίσου σηµαντική µε την καλλιέργεια του πνεύµατος. Στην κλασική Ελλάδα οι δύο τοµείς ανθρώπινης δραστηριότητας ήταν ο
αθλητισµός για το σώµα και η µουσική για το πνεύµα, που περιελάµβανε τη φιλοσοφία αλλά και το θέατρο. Βέβαια, και στη σύγχρονη Ελλάδα ο αθλητισµός τελεί υπό την προστασία και την
ανώτατη εποπτεία του κράτους. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, το
ίδιο επιβάλλει στο κράτος την υποχρέωση στήριξης του αθλητισµού. Αναφέροµαι στο άρθρο 12.
Βέβαια, ο αθλητισµός έχει κι άλλα δύο χαρακτηριστικά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Πρώτον, οι επιτυχίες στον αθλητισµό µας
ενώνουν τον ελληνικό λαό, δηµιουργούν αίσθηµα εθνικής υπερηφάνειας αλλά και οµοψυχίας, κι αυτό είναι κάτι που χρειαζόµαστε ως χώρα, περισσότερο τώρα από ποτέ. Δεύτερον, ο
αθλητισµός φέρνει πιο κοντά τους λαούς ολόκληρου του κόσµου. Καλλιεργεί πνεύµα ειρήνης, συνεργασίας µεταξύ των λαών
και αποτελεί εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο αθλητισµός, πέρα από την τεράστια πολιτιστική του αξία,
είναι και µια µεγάλη και ισχυρή οικονοµική βιοµηχανία, µε πολλές
σηµαντικές πτυχές αλλά και προοπτικές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολιτικές της Κυβέρνησης για τον αθλητισµό είναι σχεδιασµένες σε συνδυασµό µε τις πολιτικές µας για τον πολιτισµό,
την παιδεία, την υγεία, την οικονοµία ως πυλώνες ανάπτυξης. Θέλουµε έναν αθλητισµό για τους πολλούς και κυρίως για τις επόµενες γενεές.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στον αθλητισµό πρέπει να πιάσουµε τον
µίτο του ευ αγωνίζεσθαι από την αρχή, από αυτά που σηµαίνει ο
αθλητισµός ως έννοια, από τις αξίες του αθλητισµού ως πολύτιµου κοινωνικού αλλά και πολιτιστικού αγαθού.
Πριν µπω στην ουσία των θεµάτων και των διατάξεων του σηµερινού µας νοµοσχεδίου, θα αναφερθώ συνοπτικά στην εικόνα
σήµερα του αθλητισµού στη χώρα µας. Σήµερα έχουµε τη βάση
της αθλητικής ιεραρχίας, τον υγιή πυρήνα της αθλητικής δραστηριότητας στη χώρα µας, τους ίδιους τους αθλητές, τους πρωταγωνιστές δηλαδή, οι οποίοι καταφέρνουν, µέσα σε ένα αντίξοο
περιβάλλον, µε προσωπικό µόχθο, µε προσωπικό κόστος και µε
υπερβάλλοντα ζήλο, να φέρουν διακρίσεις στη χώρα µας και όχι
µόνο. Βέβαια, γνωρίζω και αναγνωρίζουµε όλοι µας σε αυτή την
Αίθουσα, ότι η οικονοµική κρίση τα τελευταία δέκα χρόνια χτύπησε βάναυσα τον αθλητισµό, όπως και πολλούς άλλους κλάδους. Και το λέω αυτό γιατί δεν θέλω να αδικώ τις διοικήσεις των
αθλητικών οµοσπονδιών ως προς τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που είχαν να αντιµετωπίσουν και συνεχίζουν να λειτουργούν δύσκολα στην εποχή της πανδηµίας. Αυτή είναι η µία όψη
του νοµίσµατος.
Στον αντίποδα -και θέλω να είµαι απολύτως ειλικρινής- έχουµε
και τους αθλητικούς φορείς, σωµατεία, ενώσεις και οµοσπονδίες,
όπου η αρτηριοσκλήρωση των µηχανισµών τους, η έλλειψη πολλές φορές διαφάνειας αλλά και δηµοκρατικότητας στο εσωτερικό τους και µια σειρά άλλων παθογενειών δηµιουργούν συνθήκες ασφυξίας στον χώρο του αθλητισµού. Είναι αυτό που λέµε
ότι το χτένι έφτασε στον κόµπο πλέον. Είναι πλέον αδήριτη
ανάγκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αλλάξουµε τα κακώς
κείµενα, να υπάρξει ανανέωση. Είναι ανάγκη για νέο αίµα στα
αθλητικά πράγµατα της χώρας µας. Είναι ανάγκη να ανοίξουµε
πανιά για την αθλητική ανάπτυξη, να φύγουµε µπροστά. Πλέον
µιλούν γεγονότα, αθλητές, παράγοντες. Ξεκαθαρίζω, δεν θέλω
να είµαι άδικος και αφοριστικός στην κορυφή του αθλητικού οικοδοµήµατος. Όµως, θεωρώ ότι η διοικητική ανανέωση, ο εκδηµοκρατισµός και το νοικοκύρεµα των αθλητικών οργανισµών
είναι απολύτως αναγκαία. Θεωρούµε πως η φωνή της βάσης του
αθλητικού οικοδοµήµατος πρέπει να ακούγεται και πως όλοι µαζί
πλέον την επόµενη µέρα µε την εµπειρία των παλιότερων και την
φρεσκάδα των νέων, να είµαστε σε θέση να σχεδιάσουµε τον
αθλητισµό του µέλλοντος όπως διαµορφώνεται σήµερα.
Όπως διαπιστώνετε, η αθλητική µεταρρύθµιση της Κυβέρνησής µας, µε τις µέχρι τώρα νοµοθετικές και όχι µόνο πρωτοβουλίες, εξελίσσεται βήµα-βήµα και προχωράµε βάσει σχεδίου. Αυτή
την εντολή, αγαπητοί συνάδελφοι, έδωσε ο ελληνικός λαός στον
Πρωθυπουργό της χώρας µας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή την
εντολή υλοποιούµε βήµα-βήµα, µε απόλυτη συνέπεια στα όσα είχαµε πει πάλι εδώ, σε αυτή την Αίθουσα, τον περασµένο Νοέµβριο κατά τη συζήτηση του πρώτου νοµοσχεδίου µας τότε, που
στην ουσία αποτελούσε την αρχή της αυτονόητης για πολλά χρόνια αθλητικής µεταρρύθµισης.
Απώτερος στόχος µας είναι ο αθλητισµός να βρίσκεται συνεχώς στα χέρια υγιών δυνάµεων, να εξυγιάνουµε το αθλητικό οικοσύστηµα, να αναδειχτούν οι θετικές και αναπτυξιακές δυνάµεις, να δώσουµε καθαρό, φρέσκο οξυγόνο στις διοικήσεις των
οµοσπονδιών, στους αθλητές και τις αθλήτριες, να δώσουµε τη
δύναµη να πάνε µπροστά και µαζί τους να συµπαρασύρουν και
άλλο νέο κόσµο.
Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, που συζητάµε σήµερα αποτελεί αναγκαιότητα, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι µια µάχη µε το αυτονόητο, µια τοµή για τον αθλητισµό και απόδειξη αυτών είναι ότι
το αγκάλιασαν φορείς, σωµατεία, Ολυµπιονίκες, Παραολυµπιονίκες, ερασιτέχνες αθλητές, παράγοντες, όλη η βάση του αθλητισµού, το υγιές κοµµάτι του αθλητισµού, που και εµείς θέλουµε
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να το βοηθήσουµε να αναδειχτεί ακόµη περισσότερο.
Αυτό που κάνουµε σήµερα, είναι αυτό που πολλοί συζητούσαν,
επεδίωκαν, ήθελα να το κάνουν, ήθελαν το καλό του αθλητισµού
της χώρας. Δεν αµφισβητώ σε καµµία περίπτωση τις προθέσεις
των προκατόχων µου, οι οποίοι έβρισκαν, όπως κι εγώ, συγκεκριµένα συµφέροντα και ισχυρές δυνάµεις σε κάθε προσπάθεια
εφαρµογής της κανονικότητας και του αυτονόητου. Διότι, η
αθλητική µεταρρύθµιση που βήµα-βήµα υλοποιούµε, είναι η επανάσταση του αυτονόητου, διότι πρέπει να είναι αυτονόητος ο περιορισµός των ισοβίων διοικήσεων σε αθλητικές οµοσπονδίες.
Είναι αυτονόητη ανάγκη ο περιορισµός των παραγόντων που
χρησιµοποιούν το κάθε άθληµα για να αποκτήσουν βαρύτητα
στην κοινωνία παρά για να υπηρετήσουν το άθληµα και τους
αθλητές. Πρέπει να είναι αυτονόητο να µπορούν να ενεργοποιηθούν, να προσφέρουν και από διοικητικά πόστα, οι Ολυµπιονίκες, οι Παραολυµπιονίκες, οι πρωταθλητές µας εφόσον φυσικά
το επιθυµούν. Πρέπει να είναι αυτονόητο να θέλουµε να νοικοκυρέψουµε το αθλητικό τοπίο, να βάλουµε τάξη, πάντα µε διαφανείς διαδικασίες, σε ένα καθεστώς ηµινοµιµότητας που υπήρξε στα αθλητικά σωµατεία και να αποκτούν δικαίωµα του εκλέγειν µόνο τα ενεργά και νόµιµα ερασιτεχνικά σωµατεία, που
έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού. Πρέπει να είναι αυτονόητο να στηρίζουµε έµπρακτα τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, δίνοντας απευθείας επιχορήγηση στα σωµατεία. Η Κυβέρνησή µας έπειτα από
δώδεκα ολόκληρα χρόνια, διέθεσε ποσό 12 εκατοµµυρίων ευρώ
για την άµεση ενίσχυσή τους, ποσό που θα διανεµηθεί σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών, µε απόλυτη διαφάνεια και
τρία αντικειµενικά κριτήρια.
Τα κριτήρια επιχορήγησης πρέπει να είναι καθαρά αγωνιστικά.
Αριθµός αθλητών, αριθµός προπονητών και αριθµός αθληµάτων.
Και επειδή έχει γίνει πολύς λόγος σχετικά µε τις λίστες και το µητρώο και λέγεται «τι είναι αυτό που κάνετε», αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι ήδη στο site της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού έχει αναρτηθεί όλη η λίστα των σωµατείων που
έχουν καταθέσει αίτηση, έχουν προεγγραφεί, ανέρχονται στον
αριθµό πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι, εκ των οποίων τα δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα έχουν ολοκληρώσει το φάκελό τους
και ήδη ελέγχονται από τις υπηρεσίες.
Ενδεικτικά θα πω για µερικές οµοσπονδίες ποιος είναι ο αριθµός των σωµατείων που έχουν προεγγραφεί. Για την ΕΠΟ, εκεί
που πιστεύαµε πως φθάνει τις τέσσερις και πέντε χιλιάδες ερασιτεχνικά σωµατεία κατά δήλωσή τους, φθάνει τα οκτακόσια τέσσερα. Για την ΕΟΚ, φθάνει τα τριακόσια ογδόντα. Για τον ΣΕΓΑΣ,
φθάνει τα µόλις διακόσια είκοσι τρία. Για την Οµοσπονδία Ιστιοπλοΐας φθάνει τα εκατόν δέκα πέντε. Καταθέτω τη λίστα, κάτι
που ούτως η άλλως, πλέον είναι προσβάσιµο για όλους, χωρίς
καµµία διάκριση, χωρίς να είναι ο δικός µου ή ο δικός σου, αρεστός ή µη αρεστός. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τα αθλήµατα
και τις οµοσπονδίες στη χώρα µας έχουν ήδη εικόνα. Το είπαµε,
το κάνουµε πράξη. Αυτό σηµαίνει διαφάνεια, αυτό σηµαίνει συνέπεια.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού
κ. Ελευθέριος Αυγενάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πρέπει να είναι αυτονόητο να νοµοθετεί η πολιτεία, αγαπητοί
συνάδελφοι, φορολογικά και άλλα αναπτυξιακά κίνητρα. Μειώνοντας τώρα το ΦΠΑ στα εισιτήρια των φιλάθλων, µειώνοντας
τη φορολογία συµβολαίων αθλητών και προπονητών, διευκολύνοντας ή καλύτερα παρακινώντας για χορηγίες και δωρεές.
Και δεν θα σταµατήσουµε εδώ µε την ψήφιση αυτού του σχεδίου νόµου, το ξεκαθαρίζουµε. Όπως σας ενηµερώσαµε και τις
προηγούµενες ηµέρες στην επιτροπή, αµέσως µετά προχωράµε
στην κατάθεση του επόµενου σχεδίου νόµου, το οποίο θα ρυθµίσει το τοπίο στη χώρα σε ό,τι αφορά τον τοµέα της προπονητικής και των προπονητών, για τους οποίους επίσης έχουµε
δεσµευτεί ότι θα δηµιουργήσουµε ψηφιακό µητρώο στη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού, ενώ θα προσδιορίσει και θα καταγράψει
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και τις νέες τάσεις και το νέο πλαίσιο που χρειάζονται για τις νέες
µορφές αθλητισµού της εποχής, όπως τον εναλλακτικό αθλητισµό, τον µη αγωνιστικό, τον ψυχαγωγικό, τον πνευµατικό αθλητισµό, τα ειδικά σωµατεία, τα αθλητικά σωµατεία, τις λέσχες
φιλάθλων και το νέο πλαίσιο λειτουργίας της επιτροπής επαγγελµατικού αθλητισµού.
Σχετικά µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, το σχέδιο νόµου που συζητάµε έχει δύο βασικούς πυλώνες. Πρώτος πυλώνας: ενισχύουµε στην πράξη τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία. Με τις
ρυθµίσεις που εισάγουµε, κάνουµε το αυτονόητο, κύριοι συνάδελφοι, λειτουργώντας για πρώτη φορά µητρώο ερασιτεχνικών
αθλητικών σωµατείων. Δηλαδή, το αυτονόητο που πολλοί εξήγγειλαν, που όλοι συµφωνείτε και έπρεπε να έλθει η δική µας Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να το κάνει
πράξη. Και όχι µόνο επειδή πλέον αναγνωρίζονται από την πολιτεία, όχι µόνο διότι θα έχουν δικαίωµα στην απευθείας οικονοµική στήριξη από την πολιτεία, αλλά διότι όλα τα ενεργά και
νόµιµα σωµατεία θα έχουν δικαίωµα ψήφου, θα έχουν ενισχυµένο ρόλο στα γεγονότα και στην ανάπτυξη του αθλήµατος που
υπηρετούν. Δίνουµε δηλαδή καθαρά και έντιµα δύναµη στη φωνή
του ερασιτεχνικού αθλητισµού, τις βάσεις της αθλητικής πυραµίδας, που αποτελεί την αθλητική πυραµίδα, βεβαίως.
Ο δεύτερος πυλώνας είναι ότι δίνουµε ρόλο και λόγο στους
ίδιους τους αθλητές, µε πιο ενεργή, αλλά και πιο ουσιαστική συµµετοχή στις διοικήσεις των ίδιων τους των οµοσπονδιών. Για
πρώτη φορά θεσπίζουµε την παρουσία και των αθλητών στις διοικήσεις των οµοσπονδιών τους, µε δικαίωµα ψήφου. Το είπαµε
και το κάνουµε πράξη και αυτό είναι µια δέσµευση απέναντι
στους αθλητές, οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους για να καταφέρουν
να φτάσουν κορυφές. Εµείς τους δίνουµε δικαίωµα και λόγου και
ψήφου µέσα στις οµοσπονδίες τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αναλυτικά: το σχέδιο νόµου, αποτελείται από έξι µέρη. Πρώτον, κωλύµατα, γενικές συνελεύσεις, αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων, διαφάνεια, δηµοκρατικότητα, συµµετοχή. Παρατείνεται ο
χρόνος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στις αθλητικές οµοσπονδίες κατά σαράντα πέντε ολόκληρες ηµέρες. Οι εκλογές των
αθλητικών οµοσπονδιών µπορούν να διεξαχθούν το τελευταίο δίµηνο του έτους 2020 και το αργότερο µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου
του 2021. Κωλύµατα: καθορίζεται επακριβώς το διάστηµα µετά
την πάροδο του οποίου λογίζεται κάποιος ως µη εν ενεργεία προπονητής στους δύο µήνες από την κατάθεση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος. Επιπλέον, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση ο εν
ενεργεία προπονητής ενός αθλήµατος να είναι µέλος αθλητικού
σωµατείου, που καλλιεργεί το ίδιο το άθληµα και να µετέχει στο
ΔΣ καθώς και µε καταστατικά όργανα ένωσης οµοσπονδίας αν
ως αθλητής έχει κατακτήσει από πρώτη έως όγδοη θέση σε
Ολυµπιακούς Αγώνες. Απαγορεύεται ρητά η διά πληρεξουσίου
συµµετοχή στις αρχαιρεσίες των αθλητικών φορέων. Σας θυµίζουν κάτι αυτές οι εξουσιοδοτήσεις που εµφανίζονταν λίγο πριν
τις εκλογές; Αυτά τελειώνουν. Δικαίωµα ψήφου θα έχουν µονάχα
τα µέλη των διοικήσεων που θα ορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβούλου και ο κατάλογος θα είναι γνωστός προς όλες
τις πλευρές.
Προς διασφάλιση του αδιάβλητου των διαδικασιών των αρχαιρεσιών, ορίζεται ότι της τριµελούς εφορευτικής επιτροπής στις
αρχαιρεσίες προΐσταται δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Οι εκλογές
των οµοσπονδιών θα διεξάγονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο που
απαρτίζεται από δύο επιµέρους τµήµατα. Το πρώτο τµήµα είναι
οι υποψήφιοι πρόεδροι και στο δεύτερο είναι τα υποψήφια µέλη.
Στις εκλογές σταυροδοτεί τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίµησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφια µέλη µέχρι
τα 2/3 του συνόλου ως προς εκλογή θέσεων. Έτσι επιτυγχάνεται
ένα σύστηµα ενισχυµένης αναλογικής και µε τον τρόπο αυτόν
αποφεύγονται φαινόµενα δυσλειτουργίας, αλλά και αδυναµίας
λήψης αποφάσεων που παρατηρούνται σε συστήµατα απλής
αναλογικής, όπως συµβαίνει και σε πολλούς δήµους της χώρας
µας και εδώ είναι ο δηµιουργός και εµπνευστής αυτού του
εκτρώµατος που σήµερα ταλαιπωρεί δεκάδες εκατοντάδες δήµους της χώρας, κύριε Σκουρλέτη.
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Απλοποιούµε τις διαδικασίες χορήγησης ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης στα σωµατεία. Ακούσαµε δεκάδες παράπονα και
έχετε δίκιο. Και αντί να µας πείτε µπράβο που απλοποιούµε τη
διαδικασία, µας ψέγετε, γιατί εφαρµόσαµε νόµο του Βασιλειάδη
που έβαζε πραγµατικά πολλές δυσκολίες κι εµείς θέλουµε να
απλοποιήσουµε και να διευκολύνουµε ακόµα περισσότερα σωµατεία, να ολοκληρώσουν τον φάκελό τους ή και να προεγγραφούν και να προχωρήσουν σε διαδικασίες νοµιµοποίησης.
Και µε τη διαδικασία αυτή τι κάνουµε; Δεν πολεµάµε κανέναν,
προστατεύουµε, κύριοι συνάδελφοι. Προστατεύουµε τους γονείς
και τους αθλητές, να γνωρίζουν δηλαδή άπαντες προπονητές,
παράγοντες, αλλά κυρίως -επαναλαµβάνω- γονείς και µαθητές
αν το σωµατείο που έχουν εµπιστευτεί το παιδί τους είναι νόµιµο
ή λειτουργεί µέσα στην παρατυπία ή παρανοµία ή αν ένα ακόµα
σωµατείο που φτάνει στο γραφείο δηµάρχου για χρηµατοδότηση, για ενίσχυση είναι νόµιµο ή λειτουργεί σύµφωνα µε τις ορέξεις κάποιων ελαχίστων κολλητών φίλων.
Γι’ αυτόν τον λόγο και το µητρώο, όπως δεσµευτήκαµε από
την πρώτη στιγµή, θα είναι και είναι προσβάσιµο προς όλους που
θέλουν να γνωρίζουν τι συµβαίνει στην αθλητική οικογένεια της
χώρας µας.
Τώρα στη γενική συνέλευση συµµετέχουν µόνο αθλητικά σωµατεία µέλη, τα οποία εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο,
µέλος του τακτικού ΔΣ, που είπα πριν, ενώ ο εκλογικός κατάλογος περιλαµβάνει αποκλειστικά και µόνο σωµατεία που έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση, έχουν εγγραφεί στο µητρώο της
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού του άρθρου 142 του ν.4714/
2020 και κατά τα δύο από τα τρία τελευταία χρόνια πριν τις εκλογές συµµετείχαν σε επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις µε οχτώ
τουλάχιστον αθλητές για ατοµικά και δώδεκα τουλάχιστον αθλητές για οµαδικά αθλήµατα.
Εξαλείφεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φαινόµενο των
σωµατείων «σφραγίδων», δηλαδή σωµατείων «φαντασµάτων», τα
οποία ενώ δεν είχαν καµία αγωνιστική δραστηριότητα, παρ’ όλα
αυτά ως τώρα ψήφιζαν κανονικά στις εκλογές µε πληρεξούσια
«αέρα πατέρα» µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται σε αρκετές περιπτώσεις το εκλογικό αποτέλεσµα.
Η Γενική Συνέλευση της Αθλητικής Οµοσπονδίας µπορεί να
αποφασίσει ταυτόχρονη διεξαγωγή αρχαιρεσιών στις έδρες των
ενώσεων-µελών της. Επίσης, στην ίδια συνέλευση αποφασίζει για
την εκλογή των µελών των εφορευτικών επιτροπών. Επιπλέον και κρατήστε το αυτό- επειδή µας ενδιαφέρει πολύ η διαφάνεια
οι υποψήφιοι πρόεδροι δύναται να διορίζουν αντιπρόσωπό τους
στη µια ή στις κάλπες έδρες των ενώσεων που θα γνωρίζει εκ
των προτέρων πως θα στηθούν την ίδια µέρα που διεξάγονται
εκλογές. Δίνουµε φωνή στους αθλητές, αφού εκπρόσωπός τους
θα συµµετέχει κανονικά στο ΔΣ µε δικαίωµα ψήφου, όπως ανέφερα λίγο νωρίτερα.
Πάµε στη δεύτερη ενότητα, αθλητισµός ατόµων µε αναπηρία.
Ενισχύουµε στην πράξη τον αθλητισµό ΑΜΕΑ, δίνουµε λόγο
στους Παραολυµπιονίκες µε τρεις έδρες στη διοίκηση της ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής. Επιβραβεύουµε τους αθλητές - συνοδούς, τους αξίζει µετά από τόσα χρόνια δικαιότερη και
σύµφωνη µε τις αρχές του αθλητισµού εκπροσώπηση στην ενδεκαµελή ολοµέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής των επιµέρους φορέων ήτοι της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ, της Οµοσπονδίας Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο
ΟΣΕΚΑ και των Παραολυµπιονικών. Στο εξής η ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ θα
έχει τέσσερις εκπροσώπους στη διοίκηση της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής όσες και οι κατηγορίες των αναπηριών.
Αυξάνεται ο αριθµός των ενεργών αθλητών Παραολυµπιακών σε
τρία µέλη και µε νοµοτεχνική βελτίωση, που θα καταθέσουµε στη
συνέχεια, εναρµονίζεται πλήρως το όριο ηλικίας των µελών των
δικών τους οµοσπονδιών στις ΕΠΕ µε αυτό των µελών της ΟΕ.
Ήταν αίτηµα οµόφωνο όλων των εµπλεκόµενων φορέων µε το
Παραολυµπιακό Αθλητικό Κίνηµα κατά την ακρόαση των φορέων.
Ενθαρρύνεται η σύσταση οµοσπονδίας για το άθληµα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασµένων. Θα απαιτούνται αποφάσεις τριών
σωµατείων τουλάχιστον για τη σύσταση. Διευκολύνουµε την εκ-
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κίνηση τους, είναι υποχρέωση της πολιτείας και το κάνουµε
πράξη. Τήρηση, όπως είπαµε, µε ευλάβεια, αλλά και µε συνέπεια
απέναντι στον νόµο του µητρώου προπονητών και παράλληλη
προπονητική δραστηριότητα των εν ενεργεία αθλητών σε άλλη
κατηγορία από την οποία αγωνίζονται. Εισαγωγή της έννοιας του
εκπαιδευτή στα αθλήµατα της σκοποβολής και της τοξοβολίας.
Κατάργηση των κωλυµάτων µη αναγνώρισης της διάκρισης µαθητών - αθλητών, εφόσον η διάκριση αυτή επιτευχθεί κατά το
σχολικό έτος όπου η µεταγραφή έγινε από το ένα λύκειο σε άλλο
στα οµαδικά αθλήµατα. Χορήγηση παροχών για εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε αρτιµελείς αθλητές συνοδούς σε αγώνες
ατόµων µε αναπηρία.
Τέταρτη ενότητα είναι η δηµιουργία Εθνικής Πλατφόρµας σύµβασης Macolin, όπου υλοποιείται η εθνική πλατφόρµα ενάντια
στα «στηµένα». Συστήνεται η εθνική πλατφόρµα, η οποία είναι
αρµόδια για τη συλλογή πληροφοριών ενάντια στη χειραγώγηση
των αθλητικών αγώνων και τη διαβίβαση αυτών στις αρµόδιες
αρχές και οργανισµούς, αλλά και για τον συντονισµό των δράσεων ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων. Διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές ή στους αθλητικούς οργανισµούς ή
στους φορείς εκµετάλλευσης αθλητικού στοιχήµατος πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις νόµων ή αθλητικών κανονισµών.
Προχωράω στην πέµπτη ενότητα, στο Αθλητικό Κέντρο «Άγιος
Κοσµάς». Διασφαλίζουµε πλήρως τους εργαζόµενους στον Άγιο
Κοσµά. Η επένδυση στο Ελληνικό προχωρά ακάθεκτα, εξασφαλίζοντας όµως τα εργασιακά δικαιώµατα του συνόλου των εργαζοµένων που απασχολούνται στο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας «Άγιος Κοσµάς».
Έκτον, αεροϋποστηριζόµενοι θόλοι. Με µια απλούστευση των
διαδικασιών αδειοδότησης πολλαπλασιάσουµε τις αθλητικές εγκαταστάσεις ή πιο σωστά τα κλειστά προπονητήρια. Ρυθµίζεται
η απαιτούµενη αδειοδότηση σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τοποθέτηση σε δηµοτικούς και δηµόσιους
ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους νέας γενιάς αεροϋποστηριζόµενων θόλων για τη στέγαση αθλητικών δραστηριοτήτων καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό έχει ανάγκη η χώρα µας σε πολύ
µεγάλο βαθµό. Το ακούσαµε, το εισπράξαµε ως αίτηµα από την
ΚΕΔΕ και το κάνουµε πράξη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Συνολικά το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί την επισφράγιση του
πλαισίου της αθλητικής µεταρρύθµισης της Κυβέρνησης µας,
της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, µε απώτερο στόχο
να οδηγηθεί ο ελληνικός αθλητισµός σταθερά σε τροχιά βελτίωσης, να αναδείξει, αλλά και να κινητοποιήσει ολοένα και περισσότερο τις υγιείς παραγωγικές δυνάµεις. Το νοικοκύρεµα που
επιχειρούµε είναι το αυτονόητο, δηλαδή εφαρµόζουµε αυτά που
χρόνια λεγόντουσαν, αλλά µε πολλές δυσκολίες κατάφερναν
πάντοτε να δυσκολέψουν το δρόµο πολλών προηγούµενων συναδέλφων.
Είµαστε οπαδοί της ανανέωσης, της διαφάνειας και του νοικοκυρέµατος. Αυτή την εντολή λάβαµε στις εθνικές εκλογές ένα
χρόνο πριν, αυτή τη στρατηγική ακολουθεί σε όλα τα θέµατα ο
Πρωθυπουργός της χώρας µας, Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή
την πορεία ακολουθούµε και εµείς υλοποιώντας τη δεύτερη
φάση της αθλητικής µεταρρύθµισης του αυτονόητου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σας κρύβω ότι διακατέχοµαι
από συγκίνηση, συγκίνηση γιατί η µεταρρύθµιση που σήµερα
υλοποιούµε ήταν και είναι απαίτηση της αθλητικής οικογένειας
που ένα ολόκληρο χρόνο έχουµε πολύ στενά συνεργαστεί και
συνεχίζουµε να δουλεύουµε. Και είµαι συγκινηµένος, διότι αυτό
το πράττει η Κυβέρνηση µας, το φέρνει στη Βουλή η παράταξή
µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και είµαι εξαιρετικά χαρούµενος και περήφανος για αυτό όπου
µε σθένος, µε αποφασιστικότητα και µε βαθιά πεποίθηση όλοι
µας προχωρούµε, ξέροντας ότι αύριο ξεκινά µια καινούργια
ηµέρα για τον αθλητισµό, µια ηµέρα πιο φωτεινή, αλλά κυρίως
µε περισσότερο οξυγόνο. Είναι στο χέρι όλων µας σ’ αυτή την
Αίθουσα να γίνουµε κοινωνοί αυτής της αλλαγής της σελίδας
στον αθλητισµό. Με την ψήφο σας, κύριοι συνάδελφοι, µπορείτε
να το κάνετε αυτό.
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Και να θυµόµαστε ξεκάθαρα ότι θετική ψήφος στο νοµοσχέδιο
σηµαίνει να ακούγεται η φωνή του ερασιτεχνικού αθλητισµού,
σηµαίνει να ακούγεται η φωνή των πρωταγωνιστών, δηλαδή των
αθλητών. Αρνητική ψήφος στο νοµοσχέδιο σηµαίνει κρύβοµαι
πίσω από το δάχτυλό µου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ώσπου να ετοιµαστεί το Βήµα για τον επόµενο οµιλητή να βάλουµε τώρα µια
σειρά. Θα πάρει τον λόγο ο κ. Σκουρλέτης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, µετά ο κ. Λοβέρδος Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής. Διαβάζω και δύο συνάδελφος εκ των οµιλητών που θα ακολουθήσουν µετά και είναι η κ.
Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25 και ο κ. Πλεύρης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός ξεκινώντας την παρέµβασή του αναφέρθηκε στο ολυµπιακό ιδεώδες. Αυτονόητο όταν µιλάµε µάλιστα
στον τόπο που γέννησε αυτή την ιδέα. Το θέµα είναι, όµως, πώς
το υπηρετούµε αυτό το ιδεώδες. Είναι πολύ εύκολο να το επικαλούµαστε, να στήνουµε «παράτες», να βγάζουµε ωραίους λόγους, αλλά πώς στην πράξη το υπηρετούµε;
Νοµίζω ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο δεν φέρνετε µια νέα µεταρρύθµιση, έναν νέο άνεµο, όπως λέτε. Ουσιαστικά πρόκειται
για ένα νοµοσχέδιο αντιµεταρρύθµισης που έρχεται να επιβεβαιώσει µια πολύ παλιά δικιά σας αντίληψη για το πώς αντιλαµβάνεστε τη σχέση της κεντρικής εξουσίας της κυβέρνησης µε τις
διοικήσεις, τις οµοσπονδίες, τα σωµατεία, τους θεσµούς γενικά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Πάτε, λοιπόν, να στήσετε εκ νέου ένα κοµµατικό κράτος, ένα
ελεγχόµενο κράτος. Πάτε να κάνετε αυτό που ακούστηκε από
όλες τις δυνάµεις της Αντιπολίτευσης µέσα στην Αίθουσα, να ποδηγετήσετε τον αθλητικό χώρο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν σας µοιάζουν πιο ουσιαστικές πλευρές,
όπως είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισµός. Γι’ αυτό δίνετε ψίχουλα,
όπως πολύ σωστά ήδη έχει ακουστεί. Διότι κανείς δεν µπορεί να
αντιληφθεί την υπόθεση του αθλητισµού, αν δεν έχει κατά νου
πρώτα απ’ όλα τους νέους ανθρώπους και, κυρίως, τις δικές τους
ανάγκες, να έχουν µια άµεση, µια ζωντανή, µια βιωµατική σχέση
µε τον αθλητισµό. Κι αυτό αφορά τους πάντες.
Δεν µπορεί, λοιπόν, όλα να τα διαµεσολαβείτε µέσα από συγκεκριµένα συµφέροντα, στα οποία προφανώς, προφανέστατα,
θέλετε αυτή τη στιγµή να οικοδοµήσετε νέες σχέσεις.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, γιατί θέλετε στις εκλογές των σωµατείων σαράντα πέντε µέρες να ελέγχετε τους εκλογικούς καταλόγους; Τι είδους αντίληψη είναι αυτή; Αν δεν είναι αυταρχισµός,
συγκεντρωτισµός, προσπάθεια ελέγχου, τι άλλο είναι;
Μιλάτε για νέο πνεύµα. Μα, ξέρετε κάτι; Νέο πνεύµα, νέοι άνθρωποι µε έναν και µόνο τρόπο µπορούν να υπάρξουν σ’ αυτό
το πλαίσιο που έχει διαµορφωθεί µε τις δικές του παθογένειες
εδώ και χρόνια. Και είναι η απλή αναλογική, αυτό που εχθρεύεστε. Η απόλυτη δηµοκρατία. Η χειραφέτηση των αθλητικών σωµατείων. Διότι αυτό επιτυγχάνεται µέσα από την απλή αναλογική.
Μας λέτε και µας παρουσιάζετε εδώ πέρα ένα εκλογικό σύστηµα που από µόνο του είναι φυτώριο των πιο σκληρών µηχανισµών αποκλεισµού διαφορετικών απόψεων. Δεν µιλάµε για
κοµµατικές απόψεις. Όµως, µη µου πείτε ότι δεν υπάρχουν οπτικές για το πώς αντιλαµβάνεται ο καθένας τον αθλητικό χώρο.
Πρέπει, λοιπόν, να δώσουµε χώρο σε όλες τις απόψεις; Πρέπει. Πρέπει να το κάνουµε αυτό. Θέλουµε διαφάνεια στις διοικήσεις; Εάν θέλουµε διαφάνεια, µόνο η απλή αναλογική την
υπηρετεί.
Δείχνετε ακριβώς µια πανοµοιότυπη «αλλεργία», όπως το κάνατε και στην αυτοδιοίκηση, που έναν ψηφισµένο νόµο δεν το
αφήσατε να εφαρµοστεί. Διότι πριν αναλάβουν οι νέες διοικήσεις
από 1η Σεπτεµβρίου είχε προηγηθεί από τον αρµόδιο Υπουργό,
τον κ. Θεοδωρικάκο -επ’ ευκαιρία να του ευχηθούµε περαστικά
σε αυτό το ελαφρύ πρόβληµα υγείας, που διάβασα ότι έχει- η
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αλλαγή του συγκεκριµένου νόµου, που προέβλεπε πραγµατικά
µια ουσιαστική διαδικασία στα ίδια τα δηµοτικά συµβούλια.
Αν δε επαληθευτεί αυτό που ακούγεται τώρα, ουσιαστικά πάτε
να ακυρώσετε τελείως τα βουλευόµενα όργανα στην αυτοδιοίκηση, κάτι κατ’ αναλογία που κάνατε τώρα και µε τις διοικήσεις.
Και πάτε όλα να τα εκχωρήσετε προς τον δήµαρχο και τις διάφορες επιτροπές.
Γι’ αυτό σας λέω, λοιπόν, ότι έχετε µια πανοµοιότυπα συγκεντρωτική αντίληψη για το πώς αντιλαµβάνεστε τη λειτουργία των
θεσµών.
Τι σχέση, λοιπόν, έχουν αυτά µε το αυτοδιοίκητο; Τι σχέση
έχουν µε την αυτονοµία των διαφόρων χώρων και του αθλητικού
χώρου συγκεκριµένα; Καµµία. Καµµία σχέση µε µια στοιχειώδη
αντίληψη αυτορρύθµισης των πραγµάτων.
Προφανώς, έχει έλεγχο το κράτος και οφείλει να έχει έλεγχο
όταν δίνει χρήµατα. Δεν µπορεί µέσω αυτών των χρηµάτων να
θέλει να επιβάλει τη δικιά του λογική, να στήσει ένα νέο κοµµατικό κράτος, όπως είναι αυτό που κάνετε τώρα.
Η επιστολή που είδε το φως της δηµοσιότητας πριν από λίγες
ώρες εδώ στην Αίθουσα από τη FIFA είναι µια σοβαρή προειδοποίηση και αναλαµβάνετε εσείς προσωπικά ο ίδιος µια µεγάλη
ευθύνη για ό,τι θα γίνει στον αθλητικό χώρο. Δεν ξέρω αν το
έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά αυτό κάνετε.
Ό,τι απαντήσεις προσπαθήσετε να δώσετε για το θέµα της αντισυνταγµατικότητας της διάταξης για την αναδροµική ισχύ που
φέρνετε ως τροπολογία σήµερα δεν είναι πειστικές, δεν είναι καθόλου πειστικές. Θα επαναλάβω αυτό που σας είπα πριν. Τα
ακούσατε και από την δικιά σας παράταξη.
Κάποιοι µιλούν για πρόσωπα που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα συµφέροντα. Μας είναι εντελώς αδιάφορα αυτά. Δεν µας
ενδιαφέρει ο πόλεµος ανάµεσα στις φατρίες των συµφερόντων.
Μας ενδιαφέρει µια αποτελεσµατική, µια χειραφετηµένη λειτουργία των σωµατείων, των οµοσπονδιών και των διοικήσεων.
Ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ; Έχετε ακούσει για το πρόγραµµα
του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που είχε συγκεκριµένη πρόσκληση; Είχε ανοίξει και πολλοί δήµοι, µάλιστα, είχαν
υποβάλει προτάσεις για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων από την αυτοδιοίκηση, πάντοτε σε συνεννόηση µε την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού; Ξέρετε πόσες απ’ αυτές τις
αιτήσεις είναι αυτή τη στιγµή σε εκκρεµότητα;
Για ρωτήστε τον συνάδελφό σας τον κ. Θεοδωρικάκο, ο
οποίος κατεδάφισε το πιο αποτελεσµατικό πρόγραµµα στην αυτοδιοίκηση που είχε υπάρξει τα τελευταία είκοσι χρόνια, το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για να αλλάξει το όνοµά του,
να µην εµφανίζει τη νέα δανειακή σύµβαση. Διότι είναι η ίδια µε
αυτήν που είχαµε κάνει. Και να µένουν σε εκκρεµότητα αυτή τη
στιγµή εκατοντάδες έργα κρίσιµα, που αφορούν υποδοµές στον
χώρο της αυτοδιοίκησης και µία απ’ αυτές αφορά και τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Έτσι υπηρετούµε την ανάγκη των νέων ανθρώπων για αθλητισµό. Δεν άκουσα τίποτα γύρω απ’ αυτό. Προφανώς, δεν θα έχετε
ενηµερωθεί.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι η διαβούλευση είναι ένα καλό
πράγµα. Και, µάλιστα, αναφερθήκατε και είπατε ότι τόσους µήνες διαβούλευση έγινε. Το θέµα, όµως, είναι να λαµβάνουµε υπ’
όψιν µας και το τι λέγεται στη διαβούλευση. Διαβούλευση για τη
διαβούλευση, χωρίς να πιάνουµε τον σφυγµό των παρατηρήσεων, δεν λέει τίποτα.
Φαίνεται ότι δεν έχετε αντιληφθεί ότι η µεγάλη πλειοψηφία του
αθλητικού κόσµου αντίκειται -και ορθώς- σ’ αυτό το αντιµεταρρυθµιστικό σχέδιο που µας έχετε φέρει µε τη µορφή νόµου σήµερα.
Δεν θέλω να αναφερθώ σε πράγµατα πολύ συγκεκριµένα, που
το έκαναν επαρκώς οι συνάδελφοί µου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ
ότι αυτά έχουν καλυφθεί. Όµως, θέλω να σας πω το εξής. Η συζήτηση σήµερα γίνεται κάτω από τη βαριά σκιά της πανδηµίας.
Πριν, όµως, σας πω γι’ αυτό το ζήτηµα, θα ήθελα να αναφερθώ
σε κάτι το οποίο, δυστυχώς, δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε,
στο θέµα της γυναικείας ποσόστωσης. Ο ίδιος, µάλιστα, ανερυθρίαστα τον προηγούµενο Νοέµβριο είχατε πει ότι πρόκειται για
ιδεοληψία η απλή αναλογική και οι ποσοστώσεις.
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Δεν το επαναλαµβάνετε αυτό να καταγραφεί και στα Πρακτικά,
πέρα από τη συνέντευξη που είχατε δώσει τότε; Ιδεοληψία είναι
κάτι το οποίο ως πρακτική, ως µέσο, έχει βοηθήσει στο να στηρίξει την ισότιµη συµµετοχή των γυναικών σε µια σειρά θεσµούς
σε όλη την Ευρώπη σήµερα; Τι είδους στερεότυπα θέλετε να
αναπαράγετε αυτή τη στιγµή; Τι αναχρονισµός είναι αυτός;
Ερχόσαστε υποκριτικά και λέτε ότι «βεβαίως, να υπάρχει ποσόστωση, αλλά ως προς τις υποψηφιότητες». Έτσι είναι; Έτσι
είναι αυτό το µέτρο, το οποίο πραγµατικά θέλει να ανοίξει χώρο
στο γυναικείο φύλο; Και γυναικείο δεν ορίζεται. Ορίζεται συνολικά ως ποσόστωση φύλου, γιατί θα µπορούσε να υπάρχει ακριβώς το αντίθετο. Είναι κοινή αντίληψη. Εν προκειµένω, µιλάµε
για τις γυναίκες.
Ιδεοληψία, λοιπόν! Ιδεοληψία είναι η δικιά σας και αναχρονισµός και σκοταδισµός και αναπαραγωγή πεπαλαιωµένων στερεοτύπων.
Σας έλεγα, λοιπόν, και πριν ότι η συζήτηση γίνεται κάτω από
τη βαριά σκιά της πανδηµίας. Άκουσα κάπου ότι δηλώσατε ότι
σε λίγο θα γεµίσουν τα στάδια µε φιλάθλους. Το πιστεύετε; Είναι
η προετοιµασία αυτή που έχετε κάνει εσείς παρόµοια µε αυτή
που έκανε η Κυβέρνησή σας για τα σχολεία;
Το απόγευµα γίνεται µία διαδήλωση εδώ απ’ έξω της ΟΛΜΕ,
που σας θέτει συγκεκριµένα ερωτήµατα. Πραγµατικά, ως Κυβέρνηση σπάσατε ένα ρεκόρ, όχι αθλητικό. Ποιο είναι το ρεκόρ;
Είχατε µια συγκλονιστική αυτοπειθαρχηµένη παρουσία και
στάση της ελληνικής κοινωνίας στην πρώτη φάση της πανδηµίας,
που πέτυχε να δηµιουργήσει ένα τείχος ανάσχεσης στην επέκτασή της και το διαλύσατε λόγω των αβλεψιών σας, λόγω του
ερασιτεχνισµούς σας, λόγω των αλληλοσυγκρουόµενες απόψεων.
Και το ερώτηµα είναι σήµερα όχι µόνο αυτό που σας θέτει η
ΚΕΔΕ, που καταγγέλλει για τη φαρσοκωµωδία µε τις µάσκες την
Κυβέρνηση -θελήσατε να τα ρίξετε στην αυτοδιοίκηση, σας
απάντησε σήµερα η ΚΕΔΕ- αλλά και τα ερωτήµατα που θέτει ο
κλάδος των καθηγητών: Θα υπάρξουν για όλους τους καθηγητές
και τους µαθητές δωρεάν τεστ; Αυτό σηµαίνει ασφαλής λειτουργία των σχολείων. Θα επιχειρήσουµε, έστω και τώρα, να κάνουµε
έκτακτες προσλήψεις, για να ανατρέψουµε την αναλογία διδασκόντων και διδασκοµένων, την οποία κακώς -µοναδικοί στην Ευρώπη- την αυξήσατε τους προηγούµενους µήνες; Θα βρεθούν
αίθουσες; Κινηθήκατε σε αυτή την κατεύθυνση;
Γιατί οι καθαρίστριες -που φαντάζοµαι ότι όλοι αντιλαµβάνεστε την αναγκαιότητά τους- πήγανε την τελευταία µέρα, την Παρασκευή, να αναλάβουν δουλειά; Και µας είπατε ότι είναι και νέες
προσλήψεις. Εννιάµισι χιλιάδες θέσεις εργασίας ήταν µε το προηγούµενο καθεστώς των συµβάσεων έργου, εννιάµισι χιλιάδες
και τώρα µε τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Δεν ήταν καινούργιες. Στους περισσότερους, όµως, δήµους αυτή τη στιγµή δεν
αντιστοιχεί µία καθαρίστρια σε κάθε σχολική µονάδα, διότι κάποιες από αυτές, µάλιστα, είναι και part time.
Αυτά δεν είναι σοβαρά ζητήµατα;
Εδώ, λοιπόν, τι θα κάνετε; Θα ζητήσετε µια συγγνώµη για όσα
έχουν γίνει µέχρι σήµερα;
Ερχόσαστε, λοιπόν, σήµερα και καταθέτετε και µια τροπολογία, η οποία αναφέρεται σε δύο θέµατα. Φαντάζοµαι ότι κάποια
στιγµή κάποιος Υπουργός θα έρθει να την παρουσιάσει. Αναφέρεστε στις εκατό χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Κατ’ αρχάς είναι
ευχή για εκατό χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Θέλετε να δηµιουργήσετε κάποια κίνητρα, πιστεύοντας ότι θα βρεθούν οι επιχειρήσεις, σε αυτές τις συνθήκες της ύφεσης, οι οποίες θα
θελήσουν να δηµιουργήσουν εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Όµως, για να δούµε τι κάνατε όλο το προηγούµενο διάστηµα:
Το προηγούµενο διάστηµα χάθηκαν διακόσιες χιλιάδες θέσεις
εργασίας µε δική σας ευθύνη. Το αφήσατε στον καιρό, στην τύχη
τους. Κλείσατε το µάτι σε µια σειρά από επιχειρήσεις και τους
είπατε, «Βάλτε σε αναστολή τους εργαζόµενους», «Αλλάξτε τους
τα ωράρια». Και ερχόσαστε τώρα, εκ των υστέρων, να µιλήσετε
για κίνητρα εκατό χιλιάδων θέσεων εργασίας, χωρίς, όµως, να
µας λέτε αν µέχρι εκείνη την ηµέρα, µέχρι σήµερα που θα ψηφιστεί η τροπολογία -εάν ψηφιστεί- υπάρχει µία δέσµευση στις επιχειρήσεις να κρατήσουν τα ίδια πρόσωπα µε την ίδια σχέση
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εργασίας που απασχολούνται µέχρι σήµερα. Και µιλάτε γενικά
και αόριστα για τον ίδιο αριθµό. Άρα αν κάποιος επιχειρηµατίας
αλλάξει τη σύµβαση και τους όρους εργασίας µε έναν εργαζόµενο που ήταν µέχρι τώρα, τι πιο ωραίο, λοιπόν, να του µειώσει
τις ώρες και να πάει να πάρει και έναν στον οποίο εσείς θα πληρώνετε τις ασφαλιστικές του εισφορές, αν το αντέξει και αν του
το επιτρέπει αυτή η ραγδαία ύφεση; Και λέτε εσείς υποκριτικά
ότι στηρίζετε την εργασία.
Ξέρετε, αυτά δεν περνάνε πια. Όµως, ακόµη και τώρα, σε
αυτές τις συνθήκες της πανδηµίας που θέτουν νέα ερωτήµατα,
που αναδεικνύουν τον τεράστιο ρόλο της δηµόσιας παρέµβασης,
ερχόσαστε και κινείστε σε µία πεπατηµένη: στην πεπατηµένη της
επιτροπής Πισσαρίδη, µια πεπαλαιωµένη λογική, µία λογική των
προηγούµενων δεκαετιών, στην πεπατηµένη της λογικής του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που θέλει να διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις. Έτσι αντιλαµβάνεστε εσείς τις προϋποθέσεις για
την ανάπτυξη: διαλύοντας τις εργασιακές σχέσεις, µειώνοντας
τα εισοδήµατα των εργαζοµένων και κάνοντας τα πάντα έτσι
ώστε να ξεσκαρτάρει η αγορά από τους πιο αδύναµους κρίκους.
Αυτό είναι που µας λέτε, όποτε µιλάτε ειλικρινώς, ή δεν λέτε,
όπως έκανε ο Πρωθυπουργός προχθές στη Θεσσαλονίκη µέσα
σε αυτή τη «µνηµειώδη», «ανεπανάληπτη» συνέντευξη Τύπου,
όπου είδαµε δεκάδες µέσα µαζικής ενηµέρωσης κυριολεκτικά να
τον χαϊδεύουν µε τις ερωτήσεις τους.
Αυτό ξέρετε να κάνετε: επικοινωνία, να την εξαγοράζετε µε 20
εκατοµµύρια, µε αδιαφανείς όρους. Αντιλαµβάνεστε, όµως, ότι
αυτός ο δρόµος είναι ολισθηρός.
Όσον αφορά και το δεύτερο -και τελειώνω- σκέλος της τροπολογίας για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα µικρά νησιά, χαιρόµαστε που ένα χρόνο µετά και µετά από δύο φορές εκ µέρους
µας πρόταση, υιοθετείτε το αυτονόητο. Καλοδεχούµενη, λοιπόν,
αυτή η πρόταση. Πολύ αργά, όµως. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Όµως, κύριε Υπουργέ, µην προσπαθείτε να βαφτίσετε το κρέας,
ψάρι. Και ο νόµος που µας παρουσιάσατε, είναι βαθιά αντιµεταρρυθµιστικός και -θα έλεγα εγώ- οπισθοδροµικός και η συνολική
πολιτική σας είναι, δυστυχώς, πολύ κατώτερη των περιστάσεων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέας
Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα κάνω µία αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, µία αναφορά σε ένα αντιπαράδειγµα δηµόσιου ανδρός που σχετίζεται
µε τον COVID-19 και θα ασχοληθώ µε την αρχή του σχεδίου
νόµου και µε ορισµένα σηµεία του.
Σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αναδίπλωση της Τουρκίας αποτέλεσε αντικείµενο δικής
µου ανάλυσης εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής τη Δευτέρα
που µας πέρασε. Έδωσα το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου εκείνης της οµιλίας µου ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και δεν
θα τα επαναλάβω. Θέλω, όµως, να µην µείνει ασχολίαστη η παρέµβαση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών µε το άρθρο που
δηµοσίευσε η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» προχθές.
Ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών και οι υπηρεσίες του,
που συνέδραµαν στη συγγραφή του άρθρου αυτού, εντοπίζουν
ως θέµατα ενός διαλόγου Ελλάδας - Τουρκίας, για πρώτη φορά,
τα θέµατα των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο. Αυτό συνιστά µια πολύ µεγάλη πρόοδο.
Θολώνεται το τοπίο αµέσως παρακάτω, όταν τίθενται θέµατα
που σχετίζονται µε τα Κατεχόµενα, αλλά η αφαίρεση από τον διάλογο όλων εκείνων των θεµάτων που µας ταλαιπωρεί η Τουρκία
επί δεκαετίες ενώ δεν υπάρχουν, είναι οπωσδήποτε µία πρόοδος
στα λόγια.
Οι διερευνητικές επαφές που απ’ ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσουν
και είναι ευπρόσδεκτες -είναι ένα χρησιµοποιηµένο εργαλείο επί
δεκατέσσερα χρόνια, όταν εκκίνησε η διαδικασία των επαφών,
ήµουν Υφυπουργός Εξωτερικών και θυµάµαι µε λεπτοµέρειες τις
σχετικές διαδικασίες- δεν υπόσχονται πάρα πολλά πράγµατα,
αλλά δεν αποκλείουν και θετικές εξελίξεις.
Συνεπώς χαιρετίζουµε την αναδίπλωση της Τουρκίας. Είναι
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πολλά τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή. Τα έχω αναφέρει. Δεν έχω
χρόνο σήµερα. Και ελπίζουµε ως Κίνηµα Αλλαγής -και θα στηρίξουµε αυτή την εξέλιξη, αν υπάρξει- στην ειρηνική επίλυση των
διαφορών µας. Αν αυτή η στάση της Τουρκίας είναι µια απλή δικαιολόγηση της αναδίπλωσης και συνεχίσει στο ίδιο µοτίβο, φυσικά η Ελληνική Δηµοκρατία δεν έχει κανέναν άλλο δρόµο από
αυτόν που οφείλει να ακολουθεί, δηλαδή την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωµάτων και οπωσδήποτε της κυριαρχίας της.
Σε σχέση µε τον COVID-19 -δεν θα κάνω σήµερα περισσότερες
αναφορές, έχουµε δρόµο µπροστά µας- θέλω να στηλιτεύσω τη
συµπεριφορά του Κώστα Μπακογιάννη, του Δηµάρχου Αθηναίων, που για δεύτερη φορά -τη µία ήταν µε τα εγκαίνια της πλατείας Οµονοίας, τη δεύτερη τώρα, µε µία εκδήλωση- µας λέει ότι
τα µέτρα είναι για τους πολίτες, για τους πολιτικούς που είναι
εδώ µε µάσκα, αλλά όχι για τον ίδιο. Και δεν νοµίζω ότι είναι παρεξήγηση, αλλά είναι αλαζονεία, µια αλαζονεία των διπλών µέτρων και των διπλών σταθµών, άλλα για τους µεν, άλλα για
κάποιους λίγους. Να µην επαναληφθεί αυτό το άθλιο παράδειγµα που δίνει για δεύτερη φορά ο κ. Μπακογιάννης.
Πάµε τώρα στο αθλητικό σχέδιο νόµου που σήµερα η Βουλή
καλείται να ψηφίσει. Έκανα το πρωί αρκετές αναφορές στην αντισυνταγµατικότητα του άρθρου 6 παράγραφος 7 και οι απαντήσεις που έλαβα από την αποµονωµένη πλειοψηφία -που είναι
πλειοψηφία γιατί ο λαός έτσι επέλεξε, τα υπόλοιπα κόµµατα της
Βουλής της είπαν να αποσύρει τη διάταξη αυτή- όσο αφορά τις
ενστάσεις που προέβαλα και στα επιχειρήµατά µου, ήταν επί
άλλου θέµατος. Ανέφερα µε τρόπο ρητό και κατηγορηµατικό το
θέµα της αναδροµικότητας, ενός περιορισµού σε ό,τι αφορά τις
θητείες και απάντηση επ’ αυτού δεν έλαβα από κανέναν από
όσους από την πλειοψηφία πήραν τον λόγο.
Τι έχω να προσθέσω στην οµιλία µου τώρα εδώ; Κατ’ αρχάς,
κύριε Υφυπουργέ, είναι αντιαισθητικό το θέαµα µε την εκµετάλλευση των αθλητών. Κάθε αθλητής εν ενεργεία ή µη, είναι ένας
πολίτης. Βλέπω την κ. Σακοράφα µε την οποία έχω κοινή πορεία
επί πάρα πολλά χρόνια. Ποιος δεν θυµάται την πολιτικοποιηµένη
αθλήτρια Σακοράφα; Εγώ πάντως την θυµάµαι. Ήταν παράλογο;
Όχι ήταν πολίτης. Όλοι οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώµατα.
Αναµφίβολα, αναµφισβήτητα. Το να λες τι καλός που είναι ο
νόµος του τάδε, δεν ξέρω κατά πόσο από αισθητικής πλευράς
είναι καλό και πόσο θα είναι πρόβληµα για τα παιδιά που ανήκουν
σε όλη την Ελλάδα. Τις νίκες τους τις πανηγυρίσαµε όλοι µαζί.
Δεν µας ενδιαφέρουν οι κοµµατισµοί εν προκειµένω.
Θα έχουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυσκολία να τα αντιµετωπίσουµε τα παιδιά αυτά και πρώτα απ’ όλους εσείς, κύριε
Αυγενάκη, εάν συµβούν αυτά τα οποία εµείς θεωρούµε βέβαιο
πως θα συµβούν, κατ’ αρχάς από την αποµόνωση της Ελλάδας
από το ποδόσφαιρο, από όλα τα αθλήµατα, από τους Ολυµπιακούς Αγώνες απ’ αυτά που απειλούν µε τις επιστολές τους σήµερα η FIFA και η UEFA. Και υπάρχει -αν υπάρχει- και µία επιστολή της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής που δεν την έχουµε
δει.
Τι θα γίνει εάν έχουµε δίκιο εµείς, όλοι οι άλλοι πλην ηµών, που
δεν είστε και όλοι; Η κ. Μπακογιάννη σας άδειασε στη Διαρκή
Επιτροπή. Εγώ επαναλαµβάνω κύριε Υπουργέ, ότι η ιστορία αυτή
µυρίζει ξεκαθάρισµα λογαριασµών. Ούτε ανανέωση, ούτε ζητήµατα εκσυγχρονισµού, είναι ξεκαθάρισµα λογαριασµών.
Επειδή εγώ όταν µιλώ για το Σύνταγµα -και δεν µιλώ συχνάείµαι πάρα πολύ φειδωλός, θέλω να σας πω ότι το πρωί γλιστρήσατε σε κάτι που δεν ξέρατε και σας καταλαβαίνω, δεν είστε νοµικός. Αµφισβητήσατε τη δυνατότητα της Βουλής να ελέγχει τη
συνταγµατικότητα των νόµων. Δεν το έχει κάνει κανένας Υπουργός αυτό, κανένας! Σας έγραψαν ένα κείµενο, που δεν σας τιµά
η ανάγνωσή του. Η Βουλή πρωτίστως έχει υποχρέωση να ελέγχει
τη συνταγµατικότητα των νόµων -είναι ο νοµοθέτης η Βουλή- και
αφού τους ελέγξει και καταλήξει µε βάση την αρχή της πλειοψηφίας -που δεν αµφισβητώ- το δεύτερο επίπεδο του ελέγχου είναι
ο δικαστικός έλεγχος. Και αυτό θα µου επιτρέψτε, κύριε Υπουργέ, είναι συνταγµατικό νηπιαγωγείο, δεν είναι καν δηµοτικό.
Σας παρακαλώ σε αυτά να είµαστε όλοι µαζί πιο προσεκτικοί.
Η αναδροµικότητα έχει πρόβληµα. Δεν πέρασε πολύ ώρα από
την οµιλία µου, όταν πήρα µια χθεσινή επιστολή που υπογρά-
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φουν οι αναπληρωτές γενικοί γραµµατείς της FIFA και η UEFA
που σας λένε να δεχθείτε τις παρατηρήσεις της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής και επισηµαίνουν ειδικά το θέµα της αναδροµικότητας. Καταλήγει η επιστολή αυτή µε την απειλή σε ό,τι
αφορά στο ποδόσφαιρο -γιατί µιλούν για το ποδόσφαιρο αυτοίότι οι οµάδες µας δεν θα µπορούν να συµµετάσχουν πουθενά,
σε καµµία διοργάνωση είτε οµάδες του επαγγελµατικού ποδοσφαιρικού αθλητισµού, είτε η εθνική µας οµάδα.
Το έχω ζήσει αυτό, κύριε Υφυπουργέ, µε τον Γιώργο Λιάνη που
έκανε τα ίδια και αναδιπλώθηκε, µε τον Γιώργο Φλωρίδη που
έκανε τα ίδια και αναδιπλώθηκε, µε τον Γιώργο Ορφανό που
έκανε τα ίδια και αναδιπλώθηκε. Ο κ. Κοντονής στη σχετική διάταξη -αν θυµάµαι καλά- είχε και τη ρύθµιση από τούδε και στο
εξής. Για το µέλλον την έκανε τη διάταξη µε τη ρύθµιση των θητειών. Δεν την έκανε όπως εσείς.
Και θεωρώ ότι το να εµπλέξετε και πάλι την Ελλάδα, τον αθλητισµό σε µία τέτοια διαδικασία, είναι τόσο πολύ ένα θέαµα που
το έχουµε δει χίλιες φορές, λόγια που τα έχουµε ακούσει χίλιες
φορές που δεν µπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο σκοπός σας.
Σας είπα πώς µπορούν να το αντιµετωπίσουν οι πιο µαχητικές
οµοσπονδίες όταν περάσει καιρός. Τώρα όµως η πρώτη δυσκολία θα είναι η αντιµετώπιση του νόµου σας από την ΔΟΕ και από
την FIFA και την UEFA προς ώρας αυτή.
Εάν οδηγηθείτε σε αναδίπλωση -που η αναδίπλωση θα είναι η
προσθήκη τριών λέξεων µε τροπολογία- φαντάζοµαι ότι δεν θα
µπορείτε να κοιτάξετε στα µάτια τους Βουλευτές σήµερα που
σας στήριξαν και σας χειροκροτούσαν, κάποιοι από αυτούς το
πρωί. Γιατί η Βουλή δεν είναι για να εξευτελίζεται. Η Βουλή είναι
για να δείχνουµε όλοι τον σεβασµό µας στην Εθνική Αντιπροσωπεία δηλαδή στον ελληνικό λαό.
Καλώς ή κακώς δικαίως ή αδίκως το αθλητικό οικοδόµηµα έχει
ως «ιερή αγελάδα» την ΔΟΕ. Πρέπει να τη σεβαστείτε για να µην
εµπλακούµε όλοι σε ταλαιπωρίες που στην άκρη τους -ξαναλέωδεν έχουν, κύριε Αυγενάκη, διαθέσεις εκσυγχρονισµού ή ανανεώσεως, αλλά µια πολιτική ισοπεδωτική µεροληψία. Περί αυτού
πρόκειται. Γιατί όλοι κατοικούµε στον τόπο αυτό και όλοι γνωρίζουµε πρόσωπα και πράγµατα. Χτυπάτε πρόσωπα και λειτουργείτε υπέρ προσώπων.
Κλείνοντας θέλω να κάνω µία αναφορά στα θέµατα της επιστολικής ψήφου. Εάν όλα πάνε καλά -που όλοι ελπίζουµε να πηγαίνουν καλά COVID-19- τουλάχιστον στις αρχές του επόµενου
έτους ή στο τέλος αυτού και όλα πάνε προς τις εκλογές των οµοσπονδιών, η πρόταση του κ. Κωνσταντόπουλου και του Κινήµατος Αλλαγής για την επιστολική ψήφο είναι πάρα πολύ σοβαρή.
Οι άνθρωποι δεν θα υποστούν τη σχετική δαπάνη όταν θα είναι
εκτός Αθηνών και είναι ή δεν είναι σε έξαρση ο κορωνοϊός, θα
µπορούν να συµµετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία. Νοµίζω ότι
πρέπει να δεχθείτε την πρόταση αυτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω ακόµα ένα µε δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Βεβαίως, το κουδουνάκι κτυπάει µόνο του µέχρι να το διακόψω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ευχαριστώ.
Όσον αφορά τώρα τα ζητήµατα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων των πανεπιστηµίων που σχετίζονται µε τον
αθλητισµό, των ΤΕΦΑΑ θέλω να πω κάτι. Νέοι επιστήµονες -που
είπε ο Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος- µε σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου, που δεν πρέπει να συγχέονται -που είπε πολύ
σωστά ο συνάδελφος- µε τους αποφοίτους κάποιων σχολών, όχι
αυτού του επιπέδου ή αυτούς που έχουν κάνει τα σεµινάρια µετά
από κάποιους µήνες κατάρτισης εκεί χωρίς να υπάρχει και για
αυτά κανονιστικό πλαίσιο, κακώς, νοµίζω ότι τα δικαιώµατά τους
πρέπει να προστατευθούν έναντι ενός ανταγωνισµού που δεν
είναι ανταγωνισµός ισότιµων από πλευράς προσόντων σε ό,τι
αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Στην τροπολογία. Σε ότι αφορά την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα
ακριτικά νησιά εµείς είµαστε θετικοί, γιατί κάθε µέτρο ελάφρυνσης των προβληµάτων που έχουν τα νησιά µας και ειδικά τα
µικρά νησιά, το αντιµετωπίζουµε θετικά. Αλλά το ότι είναι ευπρόσδεκτη αυτή η τροπολογία δεν σηµαίνει, κύριε Αυγενάκη, ότι
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λύνουµε το πρόβληµα.
Πρέπει και άλλα θέµατα να δούµε. Έλεγα την περασµένη Δευτέρα που είχαµε τις δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου του
Υπουργείου Υγείας εδώ ότι τα µικρά νησιά µας έχουν και πάρα
πολλά προβλήµατα σε ό,τι αφορά τα κέντρα υγείας τους όπου
αυτά υπάρχουν που δεν δέχονται πια ούτε τα τεστ για τον κορωνοϊό. Όχι δεν µπορούν να κάνουν τα τεστ, αλλά δεν τα δέχονται,
δεν παίρνουν τα δείγµατα.
Άρα λοιπόν, ευπρόσδεκτη η τροπολογία, αλλά υπάρχουν πάρα
πολλές ανάγκες ακόµη στις οποίες πρέπει να φανείτε αντάξιοι
των περιστάσεων και των δυσκολιών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Σεβόµενος τους συναδέλφους που έχουν γραφτεί
και θέλουν να µιλήσουν θα είµαι πολύ γρήγορος. Αλλά δεν θέλω
να αφήσω να πέσει κάτω το παραµικρό, κύριε Λοβέρδο.
Αναφερθήκατε σε Ολυµπιονίκες, σε κορυφαίους αθλητές Έλληνες, οι οποίοι πήραν θέση και τους αντιµετωπίζετε ως αντικείµενα, ως εργαλεία, λέγοντας ότι «εργαλειοποίησαµε αθλητές».
Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Κοιτάξτε στα µάτια έναν από
όλους που έχουν βγει µπροστά δηµόσια και έχουν πάρει θέση,
τον Πύρρο Δήµο. Συνάδελφός σας στα έδρανα τα ίδια ήταν, δεν
είχε καµµία σχέση µε τη Νέα Δηµοκρατία. Αλλά βγήκε πρώτος
και στο προηγούµενο νοµοσχέδιο και τώρα και µίλησε καθαρά
για ένα νοµοσχέδιο που φέρνει καθαρό αέρα στον ελληνικό
αθλητισµό. Ψέξτε το. Αλλά όχι παρακαλώ τέτοιες φράσεις για
ανθρώπους που ανήκουν σε όλη την Ελλάδα και σε κανένα πολιτικό κόµµα. Δεν είναι υποχείρια κανενός. Είναι προσωπικότητες.
Σας ανέγνωσα έναν κατάλογο µε πάνω από πενήντα-εξήντα, και
είναι και πολλοί περισσότεροι, που πήραν δηµόσια θέση και είπαν
επιτέλους κάτι αλλάζει. Μην αλλάζουµε τα πράγµατα και µην δηµιουργούµε λάθος εικόνες. Αυτό ήταν το πρώτο.
Δεύτερον, κύριε Λοβέρδο, σας εκτιµώ και το έχω αποδείξει
πολλαπλώς και σήµερα το είπα και το εννοώ και το ξέρετε πολύ
καλά και προσωπικά µας συνδέει µια σχέση αµοιβαίας εκτίµησης,
αλλά σήµερα κάνατε λάθος. Συρθήκατε σε έναν δρόµο που δεν
επιτρέπεται σε έναν εµπειρότατο κοινοβουλευτικό και συνταγµατολόγο βεβαίως. Διότι εγώ δεν αµφισβήτησα το δικαίωµα της
Βουλής να ελέγχει τη συνταγµατικότητα ενός νόµου που συζητιέται και ψηφίζεται.
Εσείς µπήκατε στη διαδικασία να συζητήστε και να αµφισβητήσετε έναν νόµο που έχει ψηφιστεί τον Νοέµβρη. Άρα σε δεύτερο επίπεδο πήγατε να σύρετε τη Βουλή να κάνει κάτι το οποίο
δεν της επιτρέπεται σε δεύτερο επίπεδο. Διότι, όπως πολύ
σωστά είπατε, και εδώ συµφωνώ, σε δεύτερο βαθµό έναν νόµο
τον ελέγχουν τα ελληνικά δικαστήρια. Σωστά. Εδώ, λοιπόν, αναφερόσασταν το πρωί σε µία διάταξη του Νοεµβρίου και όχι σε
µία διάταξη που είναι υπό ψήφιση σήµερα και που αµφισβητείτε
και θα είχατε κάθε δικαίωµα να το κάνετε.
Και ένα τελευταίο µιας και αναφερθήκατε για ΔΟΕ κ.λπ.. Ξέρετε, είχα κάνει πάρα πολύ προσεκτική απόκρουση και τεκµηρίωση όλων των επιχειρηµάτων που κατατέθηκαν από αρκετούς
συναδέλφους για αυτό το ζήτηµα. Ακούστε λοιπόν, κάτι το οποίο
σας διαφεύγει µάλλον γιατί δεν ήσασταν τις προηγούµενες ηµέρες στη συνεδρίαση της επιτροπής και δεν ήσασταν υποχρεωµένος.
Θα σας διαβάσω µία παράγραφο. Είναι επιστολή της ΔΟΕ η
οποία εστάλη σε όλα τα µέλη της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής η οποία κάπως έφτασε στα δικά µας χέρια από το ίδιο πρόσωπο που προ ηµερών µας έστειλε επίσης επιστολή και σε εµάς
και λέει: «Το ζήτηµα του καθορισµού εύλογων ορίων ηλικίας ή
και θητειών είναι σαφώς σηµαντικό στοιχείο των βασικών προτύπων χρηστής διακυβέρνησης. Όπως γνωρίζετε, αυτό είναι κάτι
που η ΔΟΕ έχει εφαρµόσει η ίδια εδώ και πολύ καιρό και το οποίο
συνιστάται έντονα στα µέλη του Ολυµπιακού Κινήµατος ως
µέρος των βασικών αρχών της χρηστής διακυβέρνησης. Ως εκ
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τούτου δεν έχουµε κατ’ ουσία αντίρρηση στην αρχή της θέσπισης τέτοιων περιορισµών. Αυτό που µας λυπεί είναι ότι αυτό
έπρεπε να αντιµετωπιστεί στον νόµο και όχι να εφαρµοστεί
άµεσα και ενεργά από κάθε αθλητική οργάνωση στο αντίστοιχο
καταστατικό της ή τουλάχιστον να συζητηθεί και να γίνει αποδεκτή από κοινού µε τις κυβερνητικές αρχές, όπως είχε συσταθεί
στις προηγούµενες συζητήσεις µας». Η επιστολή αυτή έχει σταλεί στις 25 Νοεµβρίου του 2019 σε όλα τα µέλη της Ελληνικής
Ολυµπιακής Επιτροπής.
Ακούστε και το τελευταίο ωραίο, γιατί εδώ, επιτρέψτε µου να
σας πω ότι, είστε λάθος. Η ίδια η Ολυµπιακή Επιτροπή, δηλαδή
τα µέλη, δηλαδή οι οµοσπονδίες, αφού έλαβαν αυτό µετά την
ψήφιση του νοµοσχεδίου τον Νοέµβριο εσπευσµένα έκαναν ένα
ψήφισµα -το έχω καταθέσει στην επιτροπή, είναι στη διάθεσή
σας- το οποίο λέει µεταξύ άλλων ότι «να ενηµερώσει η Διεθνής
Ολυµπιακή Επιτροπή για την παρέµβαση που επιχειρείται στη
λειτουργία των αθλητικών οµοσπονδιών» και «τέλος τα µέλη της
ολοµέλειας», δηλαδή οι οµοσπονδίες, σηµειώστε, κύριε Λοβέρδο, «αποφάσισαν ότι µέσα σε διάστηµα έξι µηνών οι αθλητικές οµοσπονδίες τους θα προχωρήσουν στην εναρµόνιση των
καταστατικών τους στο θέµα των θητειών και των ορίων ηλικίας
µε τις διατάξεις που ισχύουν στις αντίστοιχες διεθνείς οµοσπονδίες τους». Δηλαδή έχουµε στις 21 Νοεµβρίου του 2019 όλες οι
οµοσπονδίες να παραδέχονται ότι δεν έχουν υπακούσει στις υποδείξεις, όχι εντολές, η ΔΟΕ δεν δίνει εντολές, κάνει υποδείξεις.
Στη ΔΟΕ ανήκει η ΕΟΕ, έχει δικαίωµα. Η κάθε οµοσπονδία έχει
ευθύνη και συναγελάζεται µε την αντίστοιχη οµοσπονδία της. Η
ΔΟΕ, λοιπόν, λέει στην ΕΟΕ «πρέπει να εναρµονιστούν άµεσα τα
καταστατικά των µελών σας» µε αυτά τα τρία πράγµατα, δηλαδή
όριο ηλικίας, θητείες και βεβαίως ζητά σε άλλο σηµείο, δεν το
διάβασα, να προχωρήσει ταχύτατα η ελληνική πολιτεία σε µετατροπή του νοµικού προσώπου της ΕΟΕ από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Τα κάναµε
και τα τρία τον Νοέµβριο.
Όµως, αυτό εδώ το ψήφισµα αποδεικνύει ότι πρώτον, όλες οι
οµοσπονδίες δεν ήταν εναρµονισµένες ενώ δεσµεύτηκαν, ενώ
τους ζητήθηκε, ενώ τους παρότρυνε η ΔΟΕ µε τα καταστατικά
των παγκοσµίων οµοσπονδιών τους. Και συν τοις άλλοις δήλωσαν ότι σε έξι µήνες θα τακτοποιηθούν. Μετρείστε τους µήνες
από τον Νοέµβρη µέχρι σήµερα πόσοι µήνες έχουν περάσει.
Κοντά στους δέκα. Εναρµονίστηκε κάποια οµοσπονδία; Καµµία.
Άρα τι συζητάµε; Για µια ακόµα κοροϊδία, για αυτορρύθµιση που
ποτέ δεν ήρθε.
Γι’ αυτό σας λέω ότι το πράγµα δεν είναι τόσο απλό και καλό
είναι να είµαστε ειλικρινείς και προσγειωµένοι στην πραγµατικότητα. Και προσωπικά δεν είχα καµµία διάθεση µα, καµµία διάθεση να συγκρουστώ µε κανέναν. Αλλά όµως, δεν έχω και καµµιά
διάθεση να κλείνω τα µάτια στην πραγµατικότητα.
Και στο άλλο που είπατε σχετικά µε τη FIFA θα σας απαντήσω
στη συνέχεια. Περιµένω ακόµα ένα στοιχείο να µου έρθει. Είµαστε εδώ για να ακούσουµε τα πάντα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος και να κλείσουµε αυτή την παρένθεση γιατί ήδη υπάρχει
µεγάλος κατάλογος συναδέλφων Βουλευτών που πρέπει να µιλήσουν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Το πρώτο θέµα που θέλω να θίξω είναι το ευαίσθητο θέµα των
αθλητών που έχουν συµµετάσχει σε αυτά τα τηλεοπτικά σποτ,
εάν, εν πάση περιπτώσει, καλά έχω δει. Γιατί έχω δει αρκετές
φορές τις τελευταίες ηµέρες, µου το έχουν δείξει και οι συνάδελφοι.
Κάθε αθλητής, επαναλαµβάνω, κύριε Πρόεδρε, έχει τα δικαιώµατα που έχουν όλοι ο πολίτες να µιλούν, δηλαδή οι αθλητές, για
όποιο θέµα θέλουν πολιτικό ή µη, να παίρνουν µέρος σε κόµµατα, να έχουν απόψεις για όλα τα θέµατα. Αυτό είναι δεδοµένο,
δεν το αµφισβητεί κανείς.
Το να µιλούν και να το χρησιµοποιεί ο εν ενεργεία Υπουργός
υπέρ ενός νόµου που έχει αυτός τη νοµοθετική πρωτοβουλία
που είναι στο σηµείο που εγώ αναφέρω προβληµατικός σε ό,τι
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αφορά το διεθνές και το ευρωπαϊκό αθλητικό στερέωµα είναι
λάθος που αφορά στον Υπουργό και όχι στους αθλητές.
Σέβοµαι ένα προς ένα τα πρόσωπα, όποιο κόµµα και αν πιστεύουν, σε όποιο κόµµα και αν είναι ενταγµένοι, µε όποιο κόµµα
και αν θέλουν να πολιτευτούν ή οτιδήποτε. Είναι δικαίωµα καθενός και καθεµιάς. Είναι άλλο αυτό και άλλο να περιορίζεται πάρα
πολύ το θεµατολόγιο και να καταλήγει σε έναν νόµο που στο σηµείο που έχει πρόβληµα, που αν όλη η Αντιπολίτευση έχει δίκιο,
θα το βρείτε µπροστά σας και κατ’ επέκταση θα το βρουν µπροστά τους και οι άνθρωποι αυτοί και δεν έχουν κανέναν λόγο να
υφίστανται τέτοιες ταλαιπωρίες.
Γιατί επιµένετε να µιλάτε για άλλο θέµα από αυτό που θίγω
εγώ; Πάλι διαβάζατε σχετικά µε την ηλικία, το ηλικιακό όριο, µε
τις θητείες. Για την αναδροµικότητα, που σας επισηµαίνει όλη η
Αντιπολίτευση, η Διεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή και οι οµοσπονδίες δεν µιλάτε. Μα, αυτό είναι το θέµα, η αναδροµικότητα. Δεν
τη σχολιάζετε. Το αντισυνταγµατικό της υπόθεσης εστιάζεται
εκεί. Ούτε το πρωί ο αντιλέγων εκ µέρους σας, ο κ. Οικονόµου,
το ανέφερε ούτε εσείς. Εγώ έχω κάνει πέντε παρεµβάσεις µε
αυτή. Επιµένω στην αναδροµικότητα και µου απαντάτε για άλλα.
Το θέµα όµως το επίµαχο συνταγµατικώς είναι αυτό.
Τώρα ένα τελευταίο. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρει συνεχώς ο
Υπουργός το ότι υπάρχει ήδη η διάταξη αυτή πλην µιας αναφοράς στο τέλος της και επαναλαµβάνεται για λόγους που σχετίζονται µε την καλή νοµοθέτηση, όπως η Κυβέρνηση την εννοεί.
Δεν το αµφισβητώ αυτό. Δεν µπορώ να αµφισβητήσω τι ώρα είναι
τώρα. Τι σας λέω, αλλά δεν θέλετε να το δεχθείτε; Ότι όταν επαναλαµβάνεις σε διάταξη νόµου υφιστάµενη διάταξη αναβιώνει.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Μας υποχρεώνει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας υποχρεώνει η κυβερνητική λειτουργία. Δικό σας θέµα είναι.
Αναβιώνει το δικαίωµα της Βουλής να την ελέγξει. Και την
ελέγχει ως αν να κατατέθηκε για πρώτη φορά.
Είναι στοιχειώδες. Αν υπάρχει µία αντισυνταγµατικότητα, µη
ελεγµένη δικαστικά και επανέρχεται µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, η Βουλή δεν θα την ελέγξει; Ενώ βλέπει το πρόβληµα, δεν
θα αναφερθεί σ’ αυτό; Ποιος σας τα λέει αυτά, κύριε Αυγενάκη;
Δεν υποτιµώ τους συνεργάτες σας. Προφανώς, δεν τους υποτιµώ, όπως δεν υποτιµώ κανέναν άνθρωπο, αλλά αυτό γιατί δεν
θέλετε να το δεχθείτε, ενώ είναι στοιχειώδες και αναφέρεστε
στον Νοέµβριο. Η διάταξη είναι παρούσα, είναι στο παρόν σχέδιο
νόµου. Έχει τις πληµµέλειες και τα προβλήµατα που εµείς αναφέραµε και σας τα τονίζουµε χίλιες φορές.
Έρχεται δε και το έγγραφο αυτό από τη FIFA και την UEFA,
που πρέπει να σας οδηγήσει στην περίσκεψη να κάνετε κάποια
αλλαγή σήµερα, προσθέτοντας τις λέξεις στο 6 παράγραφος 7
«ότι αυτό θα ισχύσει από σήµερα και για το µέλλον». Εάν δεν το
κάνετε, θα χρειαστεί να το κάνετε κάποια άλλη φορά.
Επαναλαµβάνω και τελειώνω µε αυτές τις τοποθετήσεις, δεν
θα ήθελα να είµαι στη θέση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας που θα κληθούν να ψηφίσουν και την τροπολογία σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, µην
συνεχίσουµε άλλο αυτό το πινγκ-πονγκ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, µε την
παρέµβασή µου.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, µία λέξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μια λέξη µόνο, σας
παρακαλώ θερµά.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Έχω υποχρέωση, κύριε Πρόεδρε, να πω για άλλη
µια φορά στον αγαπητό κ. Λοβέρδο ότι εντάξει, εµείς δεν καταλάβαµε καλά, εντάξει, εµείς δεν έχουµε σχέση µε νοµοθετική διαδικασία, αλλά η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής δεν γνωρίζει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αναδροµικότητα δεν είπε.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Α! Προσέξτε λίγο, γιατί λέτε άλλα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν είπε. Αφού την διαβάσατε το
πρωί.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Επιτρέψτε µου. Αναφέρεστε διαρκώς σε µια διάταξη, την οποία την αναφέρουµε, όπως και πολλές άλλες, για να
συµπληρώσουµε το σχέδιο νόµου, όπως µας επιβάλλεται. Εάν,
λοιπόν, υπήρχε τέτοιο ζήτηµα, η Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής, δεν θα είχε υποχρέωση να επισηµάνει τυχόν αντισυνταγµατικότητά της;
Σας λέω, λοιπόν, πως θα είχε. Επειδή, όµως, γνωρίζει η Επιστηµονική Επιτροπή και σας το διάβασα -εδώ είναι η έκθεση, στη
διάθεσή σας είναι, αν δεν την έχετε παραλάβει- δεν λέει απολύτως τίποτα εν συγκρίσει µε την προηγούµενη έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής του Νοεµβρίου, που τότε όντως ήταν υπό
συζήτηση και τότε όντως ψηφίστηκε. Μην προσπαθείτε να ξεγελάσετε τον κόσµο. Η διάταξη αυτή, για την οποία συζητάτε, έχει
ψηφιστεί τον Νοέµβριο, έχει αποφανθεί η Επιστηµονική Επιτροπή
της Βουλής. Η σηµερινή έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής
της Βουλής είναι απολύτως ξεκάθαρη και δεν τίθεται κανένα
θέµα αµφισβήτησης.
Και επειδή συζητάτε για την αναδροµικότητα, η διάταξη λέει
ξεκάθαρα -και αυτά τα είπαµε στην επιτροπή, αλλά επαναλαµβάνω ότι δεν ήσασταν και δεν είσαστε υποχρεωµένος να γνωρίζετε τα πάντα, ο συνάδελφός σας όµως θα µπορούσε να σας
ενηµερώσει τουλάχιστον- για άµεση ισχύ έως δύο θητειών και
βεβαίως µέχρι το έτος που θα ξεκινήσουν να γίνουν οι αρχαιρεσίες. Δηλαδή, αυτήν και την προηγούµενη. Όποιος έχει δύο συνεχόµενες θητείες σε θέσεις διοίκησης στις οµοσπονδίες δεν θα
έχει το δικαίωµα της συµµετοχής, παρά µόνον την επόµενη. Ένα
κενό και την επόµενη, αν δεν υπάρχει ζήτηµα µε το όριο ηλικίας.
Για το θέµα των αθλητών, εγώ έκανα αλλιώς το ερώτηµα, να
το αντιστρέψω: Εάν είχαν βγει δεκάδες αθλητές και έλεγαν τα
χειρότερα για το νοµοσχέδιό µας, δεν θα τους λαµβάναµε υπ’
όψιν; Τώρα που λένε ένα σωρό καλά λόγια δεκάδες αθλητές, απ’
όλα τα αθλήµατα, διαφόρων ηλικιών, δεν πρέπει να τους ακούσουµε; Δηλαδή, τα δικά σας δικά σας και τα δικά µας δικά σας.
Ε, όχι, κύριε Λοβέρδο, µε συγχωρείτε πάρα πολύ!
Αθλητές πήραν το θάρρος, βγήκαν µπροστά και κατήγγειλαν
πράγµατα. Είπαν πράγµατα µε το όνοµά τους, µίλησαν, άνοιξαν
στόµατα. Μίλησαν θετικά για το νοµοσχέδιο και µας λέτε «µην
τους ακούτε, απαγορεύεται». Γιατί να µην τους ακούµε; Δεν είναι
Έλληνες πολίτες; Δεν έχουν κρίση; Δεν σήκωσαν ψηλά την ελληνική σηµαία; Δεν µας έκαναν υπερήφανους; Από οποιονδήποτε
χώρο και αν προέρχονται, δεν µας απασχολεί. Γι’ αυτό, λοιπόν,
είµαστε περήφανοι. Τους σεβόµαστε είτε λένε θετικά είτε λένε
αρνητικά. Χαιρόµαστε, όµως, που η πλειονότητα αυτών έχει να
πει έναν θετικό λόγο δηµόσια και καθαρά για το σχέδιο νόµου
που συζητάµε σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώµη από τους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε, λοιπόν,
µε τον κατάλογο των συναδέλφων.
Είµαστε στο νούµερο πέντε από τους τριάντα πέντε συναδέλφους που έχουν εγγραφεί για να µιλήσουν και είναι ακόµη να µιλήσουν και τέσσερις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Θερµή
παράκληση να προχωρήσουµε από εδώ και πέρα µε την τήρηση
του χρόνου.
Καλώ στο Βήµα την κ. Φωτεινή Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25 να
πάρει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλησα να τοποθετηθώ σήµερα, για να υπερασπιστώ δύο τροπολογίες που
έχω καταθέσει εκ µέρους του ΜέΡΑ25. Η πρώτη αφορά την πετοσφαίριση και η δεύτερη το ποδόσφαιρο.
Θα ξεκινήσω µε την πρώτη. Με την τροπολογία που καταθέσαµε για το βόλεϊ ουσιαστικά στόχο έχουµε να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού να εξετάζει και
εκκρεµείς υποθέσεις οικονοµικών διαφορών και όχι µόνο εκείνες
που έχουν τελεσιδικήσει.
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Παράλληλα, µία επόµενη διάταξη περιλαµβάνει την πρόβλεψη
για δεύτερη µεταγραφική περίοδο κάθε Ιανουάριο για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία. Επιπλέον, ζητάµε να αλλαχθεί η
σειρά εξέτασης των φακέλων αδειοδότησης, ώστε να ξεκινά η
εξέταση των φακέλων αδειοδότησης από την ΕEA από το άθληµα που έχει τον λιγότερο φόρτο, όπως για παράδειγµα το
βόλεϊ, και να πηγαίνει προς το ποδόσφαιρο και όχι να γίνεται
σύµφωνα µε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους, όπως µου είχατε
απαντήσει, κύριε Υπουργέ, σε γραπτή ερώτηση που είχα κάνει.
Επίσης, ζητάµε στις συµφωνίες που περιγράφονται στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 87 του ν.2725/1999 να συµπεριληφθούν και εκείνες που αφορούν είτε τρόπους σταδιακής εξόφλησης οφειλών των ΚΑΕ ή ΤΑΑ προς τους αθλητές τους είτε και
ισοµερώς συγκροτούµενες από τις συµβαλλόµενες πλευρές,
οµοσπονδίες και επαγγελµατικούς συνδέσµους, διαιτητικού χαρακτήρα όργανα ή επιτροπές για τον έλεγχο συµµόρφωσης των
µερών στις παραπάνω συµφωνίες, µε τα πορίσµατα των συγκεκριµένων οργάνων ή των επιτροπών να είναι δεσµευτικά αναφορικά µε την αδειοδότηση των ΚΑΕ ή των ΤΑΑ από την ΕΕΑ και
τον χρόνο έκδοσης των σχετικών αποφάσεων αυτής.
Θεωρούµε πως µε την υιοθέτηση της εν λόγω τροπολογίας θα
ενισχυθεί τόσο το ερασιτεχνικό όσο και το επαγγελµατικό βόλεϊ
και θα στηριχθούν οι αθλητές του και γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ,
σας ζητώ να την κάνετε δεκτή.
Ας περάσουµε τώρα στη δεύτερη, αυτή που αφορά την αναδιάρθρωση της δεύτερης κατηγορίας ποδοσφαίρου.
Κύριε Υπουργέ, εδώ ήµασταν, σ’ αυτή την Αίθουσα, πριν από
λίγες ηµέρες, συζητώντας επίκαιρη ερώτηση για το ίδιο θέµα και
δεχθήκατε ότι η αναδιάρθρωση Βασιλειάδη ήταν καταστροφική
για το ποδόσφαιρο. Θέσατε, µάλιστα, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσετε τη συζήτηση επί του θέµατος την έκδοση
απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου, όπου είχαν προσφύγει
οι τρεις οµάδες, απόφαση που εκδόθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα. Όπως είχατε πει τότε, µετά την έκδοση της απόφασης θα
ξεκινούσατε έναν ευρύ και δηµοκρατικό διάλογο, ώστε να βρεθεί
η βέλτιστη λύση. Όµως, κύριε Υπουργέ, τα χρονικά περιθώρια
πριν από την έναρξη του πρωταθλήµατος στενεύουν και πραγµατικά έχει έρθει η ώρα να βρεθεί λύση στο πρόβληµα.
Προτού αναφερθώ σε αυτή καθ’ αυτή την τροπολογία, θα
ήθελα να δηλώσω πως στόχος και πάγια θέση του ΜέΡΑ25 αποτελεί η άποψη πως πρέπει να δηµιουργηθεί ένα πρωτάθληµα ανταγωνιστικό και επιχειρηµατικά υγιές, θέτοντας τις βάσεις ώστε
το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο στη χώρα µας να µπορεί να προσελκύει υποµονετικούς επιχειρηµατίες-επενδυτές που ενδιαφέρονται να προσπορίσουν οικονοµικά οφέλη απ’ αυτή καθαυτή τη
δραστηριότητα και όχι να χρησιµοποιούν το παρελθόν κάθε οµάδας και φιλάθλους ιστορικών οµάδων, για να εξυπηρετούν εµµέσως άλλες επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες.
Παράλληλα, όλοι γνωρίζουµε πως η πλειοψηφία των οµάδων
της Super League 2 και της Football League έχουν ταχθεί υπέρ
της αναδιάρθρωσης και περιµένουν σήµερα να αποδείξουµε πως
έχουµε την απαραίτητη πολιτική βούληση να αλλάξουµε τον καταστροφικό νόµο Βασιλειάδη που δηµιούργησε τη Super League
2 θεωρώντας πως µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από την πολιτεία
µέσω της ΕΡΤ και να κάνουµε πράξη µία αναδιάρθρωση ωφέλιµη
για το άθληµα και όχι για εκείνους που ασχολούνται µε αυτό,
έχοντας στο πίσω µέρος του µυαλού τους ιδιοτελείς σκοπούς.
Είναι κοινά αποδεκτό από τη Super League 2, τη Football
League και την ΕΠΟ το αίτηµα για τη δηµιουργία µιας ενοποιηµένης δεύτερης εθνικής δύο οµίλων, βορρά και νότου. Όπως
και οι ίδιες οι οµάδες µέσω εκπροσώπου τους δηλώνουν, µε την
ενοποίηση αυτή θα µειωθούν στο έπακρο τα µη αγωνιστικά
έξοδα των οµάδων, αφού θα σχηµατιστούν δύο όµιλοι µε γεωγραφικά κριτήρια.
Θα τεθούν όροι για την απασχόληση µεγαλύτερου αριθµού
ντόπιων επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών, καθιστώντας τη νέα διευρυµένη δεύτερη επαγγελµατική κατηγορία ως το κρίσιµο
εκείνο φυτώριο νέων ποδοσφαιριστών που θα στελεχώσουν µελλοντικά την Εθνική Ελλάδος, αλλά και τις οµάδες της Super
League.
Τα επιµέρους άρθρα της τροπολογίας ρυθµίζουν, πέραν της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αναδιάρθρωσης, θέµατα όπως το ελάχιστο µε το µετοχικό κεφάλαιο των ΠΑΕ, όπου για την Α1 δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο από 500.000 ευρώ, ενώ για την δεύτερη κατηγορία δεν
επιτρέπεται να είναι µικρότερο από 80.000 ευρώ, αλλά τα ποσά
µπορούν να ρυθµίζονται µε ΚΥΑ. Προσπαθούµε, όµως, να προτείνουµε έναν τρόπο ρύθµισης σε ό,τι αφορά και τα τηλεοπτικά
δικαιώµατα.
Ας δούµε τώρα και µια ακόµη παράµετρο στο θέµα των δικαιωµάτων. Φέτος, µε την πανδηµία ακόµη παρούσα, το πιθανότερο
είναι να ξεκινήσει το πρωτάθληµα χωρίς θεατές, ανεξαιρέτως
του τι ακούµε σχετικά. Ως εκ τούτου, για πολλές ΠΑΕ µοναδική
πηγή εισοδήµατος θα αποτελούν τα δικαιώµατα. Είναι λογικό και
το καταλαβαίνουµε όλοι πως η διατήρηση τριών κατηγοριών µε
τόσο µειωµένα δικαιώµατα θα καταστήσει µη βιώσιµες και τις
τρεις κατηγορίες. Γι’ αυτό θα πρέπει να µεριµνήσουµε έγκαιρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πρωταθλήµατα Super
League 2 και Football League δεν ολοκληρώθηκαν φέτος λόγω
της πανδηµίας. Μιας πανδηµίας που συνιστά ένα πλαίσιο εκτάκτων συνθηκών, ανοίγοντας τον δρόµο για νοµοθετική πρωτοβουλία, µε σκοπό να αρθεί η αδικία της αναδιάρθρωσης Βασιλειάδη, να δοθεί δίκαιη λύση λόγω της µη ολοκλήρωσης των
πρωταθληµάτων και να δηµιουργηθεί επιτέλους µια αντιπροσωπευτική κατηγορία, που η βιωσιµότητά της θα εγγυηθεί ένα ανταγωνιστικό πρωτάθληµα.
Κύριε Υπουργέ, κλείνω µε αυτό. Θεωρώντας πως όλοι αντιλαµβανόµαστε την ανάγκη ορθής αναδιάρθρωσης και πως ο αγώνας
κατά των συµφερόντων εκείνων που νέµονται το ποδόσφαιρο
στη χώρα µας, εργαλειοποιώντας ιστορικές οµάδες και τους φιλάθλους τους και χρησιµοποιώντας αφανώς ή εµφανώς οµάδες
χαµηλότερων κατηγοριών προς όφελός τους είναι κοινός αγώνας όλων µας, καλώ εσάς να κάνετε αποδεκτή και αυτή την τροπολογία, αλλά και όλους τους συναδέλφους όλων των παρατάξεων να την στηρίξουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Απ’ ό,τι βλέπω, υπάρχουν δυο διαγραφές στον κατάλογο των
οµιλητών. Είναι ο κ. Καλλιάνος και ο κ. Κρητικός.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης, για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω από µια αναφορά που έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Λοβέρδος, για τον Δήµαρχο
Αθηναίων, τον Κώστα Μπακογιάννη, αναφορικά µε την Τεχνόπολη, και επειδή πρέπει να απαντούµε, για να µην δίνονται λανθασµένες εντυπώσεις.
Ο Δήµαρχος Αθηναίων κατάφερε όλο το καλοκαίρι η Τεχνόπολις να κάνει τριάντα πέντε συναυλίες, όπου βρήκαν στέγη βέβαια
καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισµού. Ενώ τότε η πληρότητα
µπορούσε να είναι 75%, τις έκανε όλες µε 44% και µε πλήρη τήρηση των µέτρων, όπως και στη συγκεκριµένη φωτογραφία την
οποία βλέπετε. Ήταν µόνο καθήµενοι, µε µάσκα κατά την είσοδο
και έξοδο, καθήµενοι στις αποστάσεις όπως ακριβώς όριζαν οι
κανόνες και τώρα φυσικά, µε την αλλαγή και την αυστηροποίηση
των µέτρων, και οι καθήµενοι θα έχουν µάσκα.
Τι γίνεται, όµως; Δείχνουν µια φωτογραφία του δηµάρχου, που
τηρεί απόλυτα τα µέτρα που ίσχυαν τότε, και πάνε να τα συγκρίνουν µε τα µέτρα που ισχύουν τώρα και έχουν αλλάξει. Δηλαδή,
έχουµε δυο ανόµοια πράγµατα να συγκρίνουµε. Συγχαρητήρια
στον δήµαρχο που κατάφερε η Αθήνα να έχει πολιτιστική παρουσία στο πιο δύσκολο καλοκαίρι το οποίο αντιµετωπίσαµε!
Κύριε Υπουργέ, ακούσαµε και το απίστευτο εδώ πέρα. Ο κοµµουνισµός, που όλα τα πράγµατα τα θεωρεί κρατικά, στην
έναρξη της συζήτησης το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος είπε
ότι δεν είναι θέµα του κράτους τα σωµατεία. Δηλαδή, για την Αριστερά όλα είναι θέµατα του κράτους, αλλά δεν είναι θέµα του
κράτους τα σωµατεία.
Και τι σηµαντικό, τι συγκινητικό! Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να βλέπουµε τα πράγµατα στην ολότητά τους. Βγαίνουν
αθλητές -και τα έχει ανεβάσει ο Υπουργός- αθλητές οι οποίοι
ήταν σηµαίες και πρότυπα, που έχουµε δακρύσει απ’ αυτούς
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τους αθλητές, από τον Πύρρο Δήµα, τον Κακλαµανάκη, και βλέπουµε και άλλους αθλητές Ολυµπιονίκες να λένε τι γινόταν στις
οµοσπονδίες, όταν αυτοί οι άνθρωποι έδιναν τον αγώνα και ότι
τους έλεγαν «τελειώνουµε όποιον θέλουµε». Επώνυµα βγαίνουν
και τα καταγγέλλουν. Έρχονται αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι και λένε
ότι ακριβώς επειδή δίνεται µεγαλύτερη παρουσία στον αθλητή
και µεγαλύτερη δυνατότητα συµµετοχής του είναι ένα νοµοσχέδιο στη σωστή κατεύθυνση, ότι είναι ένα µεταρρυθµιστικό νοµοσχέδιο, ότι επιτέλους θα υπάρχουν στις οµοσπονδίες και θα
ψηφίζουν σύλλογοι αθλητικοί, οι οποίοι δεν είναι µόνο σφραγίδες
και θα µπορούµε µε αυτόν τον τρόπο να δηµιουργούµε µε οµαλό,
ωραίο και τρόπο που δεν θα δηµιουργεί κόντρες και φατρίες
µέσα στις οµοσπονδίες και την ανανέωση και την ενίσχυση.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο, εάν κάποιος
βλέπει τα κακώς κείµενα στον ελληνικό αθλητισµό, θα ήθελε να
το ψηφίσει. Λίγο-πολύ πρέπει να λέµε πράγµατα που µας πληγώνουν όλους, όποιος και να φταίει. Δεν θα µπω εγώ στη λογική
ποιος φταίει ή ποιος δεν φταίει, ποιος είναι ο καλός ή ο κακός.
Είναι τιµητικό ο τελικός του Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο να γίνεται τελικά στο ξεκίνηµα της νέας σεζόν µε τα προηγούµενα ρόστερ -εγώ είχα την απορία, κύριε Υπουργέ, τι θα γινόταν εάν µια
από τις δυο οµάδες είχε αλλάξει όλο το ρόστερ της- και να λέµε
ότι αυτό το πράγµα δεν συµβαίνει; Είναι δυνατόν στην καλαθοσφαίριση, στο µπάσκετ, να έχουµε δυο κορυφαίες οµάδες στην
Ευρωλίγκα, από τις πιο ισχυρές ευρωπαϊκές φανέλες, και η µια
από τις δυο αυτή τη στιγµή για λόγους όχι αθλητικούς να αγωνίζεται στην Α2 και η οµοσπονδία να µην µπορεί να δώσει λύση; Τι
θα λέγατε, εάν ακούγατε ότι η Ρεάλ ή η Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, η µια από τις δυο οµάδες είναι στην Α2 για τους αγωνιστικούς λόγους και η οµοσπονδία το παρακολουθεί και δεν µπορεί
να το λύσει;
Όλα αυτά τα θέµατα, τα απλά, για να πάµε στα πιο σύνθετα
τα οποία λέγονται κατά καιρούς, πώς ενδεχοµένως εργαλειοποιούνται φίλαθλοι, οµάδες, αλλά αυτά τα θέµατα της απλής λειτουργίας δεν πρέπει να λυθούν; Δεν πρέπει, επιτέλους, να µπει
µια διαδικασία τέτοια, ώστε µε διαφάνεια να γίνονται οι εκλογές
στις οµοσπονδίες, να µπορεί να υπάρχει εναλλαγή, να αισθάνονται οι αθλητές πραγµατικά ότι έχουν αρωγό την οµοσπονδία και
οι σύλλογοι και οι οµάδες και όχι να γίνεται το αντίθετο, κάποιοι
ουσιαστικά να έχουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες µέσα απ’
αυτές τις οµοσπονδίες και να εργαλειοποιούν όλους όσους συµµετέχουν και ουσιαστικά να προωθούν αυτόν που θέλουν ή να
µην προωθούν τον άλλο;
Είναι, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο που κινείται στην κατεύθυνση
που επιθυµεί ο κάθε αθλητής, ο κάθε υγιής φίλαθλος, να βλέπει
πλέον σιγά-σιγά να µπαίνει µια τάξη σε όλα αυτά τα ζητήµατα.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία η οποία κατατέθηκε. Εδώ, κύριοι συνάδελφοι, επειδή πολλές φορές τα πράγµατα έχουν και
το ιδεολογικό πρόσωπο, βλέπουµε τη διαφορά, πώς βλέπει η
κεντροδεξιά και πώς βλέπει η κεντροαριστερά το θέµα της εργασίας. Εµείς θεωρούµε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εργασία είναι άνεργοι, είναι ταλαιπωρηµένοι συµπολίτες µας, που
θα πρέπει να βγουν κανονικά στην παραγωγική µηχανή, να αισθανθούν ενεργοί. Ερχόµαστε και τι κάνουµε; Δεν επιδοτούµε
την ανεργία, επιδοτούµε την εργασία. Δίνεις τη δυνατότητα σ’
αυτούς τους ανθρώπους να µπουν στην παραγωγική διαδικασία,
να τους δοθεί η ευκαιρία που ζητούν και οι µακροχρόνια άνεργοι
ειδικά να έχουν ένα εξάµηνο να παρουσιάσουν τις δυνατότητες
τις οποίες έχουν, να κριθούν από τον εργοδότη. Ερχόµαστε, βοηθάµε και µε τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη τις επιχειρήσεις που πλήττονται τώρα και προσπαθούν µέσα στην κρίση
να επιβιώσουν, ερχόµαστε βοηθάµε και τον εργαζόµενο, διατηρούµε τις θέσεις εργασίας µε ένα σωστό µέτρο, το οποίο τι λέει;
Σου λέει ότι πρέπει να είναι ο ίδιος αριθµός θέσεων εργασίας τη
στιγµή που θα µπεις στο µέτρο και µε αυτόν τον τρόπο στην
πραγµατικότητα και δίνουµε µια ανάσα, γιατί διασφαλίζουµε
εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας, επιδοτούµενες στο κοµµάτι των
ασφαλιστικών εισφορών στον δυσκολότερο χειµώνα που θα περάσει η χώρα µέχρι µε το καλό στις αρχές του έτους να υπάρχει
το εµβόλιο, για να µπορέσουµε να µπούµε σε µια άλλη διαδικασία, αλλά παράλληλα δίνουµε και ευκαιρία σ’ αυτούς τους αν-
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θρώπους να εργαστούν πάλι. Αυτό το µέτρο θα έπρεπε να είχε
ψηφιστεί απ’ όλους, να είχε εγκριθεί απ’ όλες τις παρατάξεις και
να έρχονταν και να λένε ότι τέτοια µέτρα θέλουµε, που στην
πραγµατικότητα παίρνουν τον άνθρωπο, τον βάζουν στην παραγωγική διαδικασία και τον βοηθούν να δείξει τις δυνατότητες που
έχει.
Παράλληλα, είναι πολύ σωστό και το δεύτερο σκέλος, που έχει
να κάνει µε τον ΕΝΦΙΑ στα νησιά.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι θα δεχθείτε πάρα πολλά πυρά,
γιατί υποχρεωτικά µε αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο έχετε φέρει
τώρα, το γνωρίζετε και ο ίδιος ότι θα ενοχλήσετε κάποιες συντεχνίες που για πολύ καιρό υπήρχαν. Το εάν τα έκαναν καλώς ή
κακώς είναι το αποτέλεσµα το οποίο βλέπουµε καθηµερινά.
Εµείς, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, έχουµε αποφασίσει ότι
αυτές τις λογικές που ουσιαστικά θα λειτουργούν µε όρους ιδιοκτησίας απέναντι στους αθλητές και στις οµοσπονδίες, δεν θα
τις επιτρέψουµε. Ο λόγος πλέον είναι -όπως είδα και πολύ καλά
στο βίντεο από τον συνάδελφο του κ. Μαυρωτά- να κολυµπάµε
πια σε καθαρά νερά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς σας ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
Να καλέσω τον επόµενο οµιλητή, τον κ. Δηµήτρη Κούβελα από
τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Κούβελα, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, διαχρονικά έχω
και εγώ µία ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήµατα του αθλητισµού.
Ως δικηγόρος και αδελφός πρώην επαγγελµατία αθλητή παρακολουθώ στενά και τα νοµοθετήµατα για τον αθλητισµό. Είχα,
µάλιστα, την τιµή να συνεργαστώ µε έναν από τους πατριάρχες
του Αθλητικού Δικαίου, τον συνάδελφο, τον αείµνηστο συνάδελφο Παντελή Δέδε.
Όµως, ως απλός φίλαθλος που πραγµατικά πιστεύει στο αθλητικό ιδεώδες και στις αξίες που προάγει ο αθλητισµός και τελικά
ως πατέρας τριών παιδιών συντάσσοµαι µε το ερώτηµα το οποίο
εκφράζουν αυθόρµητα χιλιάδες συµπολίτες µας, κύριε Υπουργέ:
Μπορώ στα αλήθεια να πάω στο γήπεδο µε τα παιδιά µου και να
παρακολουθήσω έναν κορυφαίο ποδοσφαιρικό αγώνα άφοβα,
χωρίς κίνδυνο; Αυτό είναι για µένα το βασικό ερώτηµα που αποτελεί και το βασικό διακύβευµα στο οποίο πρέπει να δώσει απάντηση η εκάστοτε ηγεσία του Υφυπουργείου Αθλητισµού. Να
καταφέρουµε να δώσουµε µία θετική απάντηση στους πολίτες,
έτσι ώστε κάθε µεγάλο αθλητικό γεγονός να αποτελεί γιορτή και
τελικά διαφήµιση της χώρας µας στο εξωτερικό.
Το Σύνταγµά µας προστατεύει τον αθλητισµό και µάλιστα,
αναθέτει στην πολιτεία την ευθύνη για αυτό. Παρ’ όλα αυτά, στην
Ελλάδα ο αθλητισµός, αν και αναπόσπαστο κοµµάτι του πολιτισµού, παραµένει το αποπαίδι του, αντί να αποτελεί το πολυαγαπηµένο του παιδί, ενώ σε όλη την Ευρώπη, την προηγµένη τουλάχιστον Ευρώπη, ο αθλητισµός παράγει και θέαµα αλλά και
πλούτο. Στη χώρα µας, δυστυχώς, σε κάποιους πολύ κοµβικούς
όµως τοµείς ακόµη παλιµπαιδίζει, ενώ θα έπρεπε να διανύει µία
περίοδο εξαιρετικής ωριµότητας, ιδίως µετά τις µεγάλες εθνικές
και συλλογικές επιτυχίες που σηµειώσαµε στο ποδόσφαιρο, στο
µπάσκετ και σε τόσα άλλα αθλήµατα, αλλά και τις ατοµικές ολυµπιακές και παγκόσµιες επιτυχίες Ελλήνων αθλητών.
Για τον λόγο αυτό αποτελεί χρέος µας ως Κυβέρνηση να αντιµετωπίσουµε την απαξίωση του αθλητισµού και του αθλητικού
προϊόντος στα µάτια των υγειών φιλάθλων. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, κινείται το παρόν σχέδιο νόµου. Αποτελεί πράγµατι τοµή και έρχεται να βάλει τάξη σε διαχρονικές παθογένειες
και να υλοποιήσει χρόνια αιτήµατα της αθλητικής οικογένειας.
Θα αναφερθώ σε τέσσερα συγκεκριµένα ζητήµατα, στα οποία
δίνει πράγµατι λύσεις.
Ζήτηµα πρώτο: Σε συνέχεια του προηγούµενου νόµου που ψηφίσαµε τον περασµένο Νοέµβριο, σχετικά µε τον περιορισµό των
θητειών αλλά και το όριο ηλικίας για τα διοικητικά συµβούλια των
αθλητικών οµοσπονδιών, θέτει νέα και πιο αυστηρά κωλύµατα
συµµετοχής σε έναν αθλητικό φορέα, αλλά και κοµβικές αλλαγές
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στις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωµατείων και οµοσπονδιών.
Αυτά θα προσθέσουν επιπλέον κύρος και αξιοπιστία στους φορείς αυτούς.
Ζήτηµα δεύτερο: Όσον αφορά τον αθλητισµό των ατόµων µε
αναπηρίες, µε το παρόν σχέδιο νόµου αλλάζουν προς όφελός
τους οι συσχετισµοί στις οµοσπονδίες. Παρεµβάσεις οι οποίες
αγκαλιάστηκαν από το Παραολυµπιακό Κίνηµα. Τα ζητήµατα του
παραολυµπιακού αθλητισµού πρέπει να τα δούµε µε την ευαισθησία που τους αρµόζει. Θα σταθώ και εγώ σε αυτό που ανέφεραν οι φορείς, ότι δηλαδή οι συνοδοί των αθλητών µε αναπηρίες, οι οποίοι θυµίζω ότι προπονούνται µαζί τους, ανεβαίνουν
και στο βάθρο των επιτυχιών µαζί τους, πρέπει να αντιµετωπίζονται ισάξια. Να εξασφαλίσουµε και για αυτούς, δηλαδή, τα ίδια δικαιώµατα. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ηγεσία του Υφυπουργείου
Αθλητισµού που ενσωµατώνει στο παρόν νοµοσχέδιο αυτή την
πρόβλεψη.
Τρίτο ζήτηµα σηµαντικό εξαιρετικά και αυτό: Εισάγονται διατάξεις που ενισχύουν τη διαφάνεια στον ερασιτεχνικό αθλητισµό
µε την καθιέρωση του µητρώου σωµατείων και την ειδική αθλητική αναγνώριση. Βάζουµε έτσι τέλος στα σωµατεία - σφραγίδες.
Είµαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ -αναφερθήκατε προηγουµένως
στη σηµαντική επιχορήγηση προς τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία, τα οποία αποτελούν και τον αιµοδότη του αθλητισµού
στη χώρα µας- ότι θα εξαντλήσετε κάθε άλλο περιθώριο που
υπάρχει για να ενισχυθούν τα ερασιτεχνικά σωµατεία, ιδίως µετά
τις σοβαρές, βαρύτατες οικονοµικές συνέπειες που έχουν υποστεί εξαιτίας της πανδηµίας.
Τέταρτο ζήτηµα είναι η δηµιουργία της εθνικής πλατφόρµας
της Σύµβασης Macolin. Θυµίζω ότι είχε ξεχαστεί για χρόνια σε
κάποιο συρτάρι του Υπουργείου. Πλέον µε τον νόµο του περασµένου Νοεµβρίου ισχύει και εφαρµόζεται µε άµεσο στόχο την
αντιµετώπιση φαινοµένων διαφθοράς και χειραγώγησης αγώνων
στον χώρο του αθλητισµού.
Θέλω, κλείνοντας, να σταθώ σε δύο ζητήµατα, κύριε Υπουργέ,
τα οποία νοµίζω ότι θα τύχουν της προσοχής σας.
Στο πρώτο ήδη κάνατε τη σχετική προαναγγελία. Αφορά το ζήτηµα των προπονητών στα διάφορα αθλήµατα. Ξέρετε ότι οι κάτοχοι πτυχίων των σχολών φυσικής αγωγής και αθλητισµού, οι
οποίοι έχουν πάρει ειδικότητα ποδόσφαιρο, βάσει του τίτλου
σπουδών τους µετά τη σχετική έγκριση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, είναι κάτοχοι και άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή ποδοσφαίρου Α’ κατηγορίας. Παρ’ όλα αυτά, για
την πρόσληψή τους σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους, ερασιτεχνικούς ή επαγγελµατικούς, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία
-η ΕΠΟ- παρανόµως, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, έχει βάλει ως επιπλέον προϋπόθεση και την προσκόµιση ταυτότητας προπονητή,
η οποία χορηγείται από την ίδια την ΕΠΟ µετά από σεµινάρια
που κάνει εκείνη, τα οποία είναι αρκετά ψηλού κόστους για τους
συµµετέχοντες.
Νοµίζω ότι εδράζεται στην ελληνική νοµοθεσία το δικαίωµά
τους να ασκούν το επάγγελµα του προπονητή µόνο µε την πιστοποίηση της Γενικής Γραµµατείας, φυσικά εφόσον είναι κάτοχοι
του πτυχίου αυτού µε τη σχετική ειδικότητα.
Καταθέτω για τα Πρακτικά ερώτηση που έχω καταθέσει αρµοδίως στο Υπουργείο Πολιτισµού και σε σχετική απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κούβελας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το δεύτερο θέµα αφορά την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας και συγκεκριµένα ποδοσφαιριστές µέλη που
κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Προεπιλογής Εθνικών Οµάδων που διοργανώνει η ΕΠΟ. Τα παιδιά
αυτά θα έπρεπε να έχουν εγγραφεί στον πίνακα διακεκριµένων
αθλητών της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και συνακόλουθα
να τύχουν όποιων ευεργετηµάτων για την εισαγωγή τους σε πανεπιστηµιακές σχολές που έχουν σχέση µε τον αθλητισµό, όπως
ρητά προβλέπονται στις διατάξεις των αθλητικών νόµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η απάντηση που είχαν µέχρι τώρα είναι πως δεν ήταν δυνατή
η εγγραφή τους, γιατί κάποιες από τις αντίπαλες οµάδες άλλων
ποδοσφαιρικών ενώσεων δεν είχαν τύχει της σχετικής απαιτούµενης αθλητικής αναγνώρισης. Εκτιµώ, κύριε Υπουργέ, ότι θα
εξελιχθούν τα πράγµατα έτσι µε τις διατάξεις και τις προβλέψεις
του νόµου που θα δοθεί λύση σε αυτό το ζήτηµα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): …(δεν ακούστηκε)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Αυτό έλειπε να µην το κάνουν.
Έτσι, λοιπόν, να δοθεί µια δίκαιη λύση, γιατί αυτά τα παιδιά µε
πολύ κόπο και µόχθο πέτυχαν αυτές τις διακρίσεις.
Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να περάσουµε από
τη θεωρία στην πράξη. Για τον αθλητισµό ξέρουµε πολύ καλά ότι
ψηφίζονται νόµοι, αναγγέλλονται µέτρα, τα οποία όµως ποτέ δεν
εφαρµόζονται στο µέτρο που θα έπρεπε, καθώς πολλοί µέχρι σήµερα φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος. Μην ξεχνάµε ότι τα πλήθη
οπαδικών στρατιών που ασπάζονται τη βία, την προκαλούν και
τρέφονται από αυτή µέσα και έξω από τα γήπεδα, είναι ταυτόχρονα και ψηφοφόροι.
Αντίθετα, εµείς πιστεύουµε ότι οι αθλητές πρέπει να αγωνίζονται µέσα στα γήπεδα και τους στίβους µε ίσους όρους και να κερδίζει ο καλύτερος. Έτσι, λοιπόν, ο χώρος του αθλητισµού θα
πρέπει να έρθει και αυτός στα ίσια του. Είναι κάτι που µας αφορά
όλους.
Θα έκλεινα µε την κοινότυπη αλλά και δυσάρεστη ταυτόχρονα
διατύπωση ότι ο χώρος του ποδοσφαίρου, του πλέον λαοφιλούς
αθλήµατος στον κόσµο αλλά και στην Ελλάδα, νοσεί εδώ στη
χώρα µας.
Θυµίζω τη ρήση του πολυβραβευµένου φιλοσόφου και µε
Νοµπέλ Λογοτεχνίας Albert Camus, ο οποίος χαρακτηριστικά
είπε: «Όσα έµαθα για την ηθική και τις υποχρεώσεις τα χρωστάω
στο ποδόσφαιρο».
Πολλοί λένε ότι έχουµε το ποδόσφαιρο που µας αξίζει. Δεν θα
το γενίκευα µιλώντας για τον αθλητισµό. Νοµίζω ότι ήλθε ο καιρός να τους αλλάξουµε γνώµη. Σας καλώ, λοιπόν, να κάνουµε το
πρώτο βήµα υπερψηφίζοντας το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γιάννης Λοβέρδος για επτά
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε µια έκκληση προς εσάς, το Προεδρείο της Βουλής. Κατανοώ πλήρως ότι οι Υπουργοί, οι πολιτικοί Αρχηγοί, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι πρέπει να έχουν
περισσότερες δυνατότητες να µιλούν και να παρεµβαίνουν στο
κοινοβουλευτικό έργο και στην κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά
έχει φτάσει η ώρα τέσσερις παρά τέταρτο και έχουν µιλήσει
µέχρι στιγµής επτά Βουλευτές και αυτό δεν είναι η εξαίρεση.
Είναι ο κανόνας αυτός και συµβαίνει σε όλα τα νοµοσχέδια. Μ’
αυτόν τον τρόπο φοβάµαι πολύ ότι υποβαθµίζεται ακόµα περισσότερο ο ρόλος του Βουλευτή σε µια εποχή που ξεχνάνε κάποιοι
ότι το σύστηµά µας είναι κοινοβουλευτικό. Η Βουλή ελέγχει και
την Κυβέρνηση και όλους και θα έπρεπε να υπάρχει µεγαλύτερος σεβασµός προς τους εκλεγµένους αντιπροσώπους του ελληνικού έθνους. Αυτό το έλεγα πάντα, το λέω και τώρα.
Έρχοµαι επί του νοµοσχεδίου. Άκουσα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις του κ. Ανδρέα Λοβέρδου, του συνεπώνυµού
µου και εκπροσώπου του Κινήµατος Αλλαγής. Είναι ένας πολύ
σοβαρός νοµικός και πολύ σοβαρός πολιτικός, τον οποίον εγώ
προσωπικά εκτιµώ ιδιαίτερα και γι’ αυτό τον άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή. Υποθέτω ότι εάν όντως συµβούν αυτά τα οποία
είπε και αν όντως ο νόµος που φέρνει ο κ. Αυγενάκης κηρυχθεί
αντισυνταγµατικός από τα δικαστήρια ή αν υπάρξουν προβλήµατα µε τη Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή ή µε τη FIFA, τότε σαφέστατα θα δεχθούµε µια υποχώρηση. Θα είναι άσχηµο να
συµβεί κάτι τέτοιο, αλλά είµαι βέβαιος ότι ο κ. Αυγενάκης και η
ηγεσία του Υπουργείου του θα έχουν λάβει τα µέτρα τους, ούτως
ώστε και το νοµοσχέδιο αυτό να µην κηρυχθεί αντισυνταγµατικό,
δηλαδή οι διατάξεις οι οποίες προβλέπονται, αλλά και να µην
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υπάρξουν προβλήµατα µε τις διεθνείς οµοσπονδίες, όπως είναι
κυρίως η ΔΟΕ και η FIFA.
Δεν είµαι νοµικός και δεν ξέρω τα νοµικά τόσο καλά όσο ο κ.
Ανδρέας Λοβέρδος. Εγώ είµαι δηµοσιογράφος και βλέπω τα
πράγµατα πολιτικά. Σ’ όλη µου τη ζωή τα έβλεπα πολιτικά. Δεν
µπορούµε να κρυφτούµε πίσω από το δάχτυλό µας. Η κατάσταση στον χώρο όχι µόνο του ποδοσφαίρου που είπε ο αγαπητός µου φίλος Δηµήτρης Κούβελας, αλλά στο σύνολο του αθλητισµού στην Ελλάδα, νοσεί βαρύτατα, όχι τώρα, αλλά επί δεκαετίες ολόκληρες. Ο αθλητισµός είναι για τα νέα παιδιά. Ο
αθλητισµός είναι για να γυµνάζονται, να εκτονώνονται, να δηµιουργούν τα νέα παιδιά. Τελικά στην Ελλάδα έχει καταντήσει να
είναι σε πολλές περιπτώσεις όργανο κάποιων επιτήδειων, οι
οποίοι εκµεταλλεύονται τις θέσεις των παραγόντων -ο παράγοντας στον αθλητισµό έχει καταντήσει να είναι αρνητική έννοιαγιατί ξέρουµε τις µεθοδεύσεις που γίνονται, τις άθλιες µεθοδεύσεις και τις απαράδεκτες πολύ συχνά, για να µην πω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που ακόµα και µαφιόζικες µέθοδοι έχουν
επιστρατευθεί για την εκλογή σε διοικητικές θέσεις.
Άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον την άποψη της Αντιπολίτευσης
περί αυτοδιοικήτου των οµοσπονδιών και των αθλητικών σωµατείων. Συµφωνώ απολύτως. Αυτοδιοίκητο, αλλά µην κρυβόµαστε
πίσω από το δάχτυλό µας. Όταν όλοι αυτοί σπεύδουν στο ελληνικό κράτος µε απλωµένο το χέρι «δώσε και σε µένα, µπάρµπα»
και «όσα περισσότερα δώσεις σε εµένα», δεν µπορεί να έχουν
την απαίτηση να ακούσουν «πάρε τα λεφτά, όσα λεφτά θες και
κάνε τα ό,τι γουστάρεις» και να είναι κλειστά κυκλώµατα ανθρώπων που µένουν δέκα, είκοσι και τριάντα ακόµα χρόνια στην ίδια
θέση χάρη σ’ αυτές τις µεθοδεύσεις στις οποίες αναφέρθηκα
προηγουµένως.
Είναι υποκριτικό αυτό και όχι µόνο. Είναι και διαφθορά, διότι
όπως λέει πολύ σωστά ο λόρδος Άκτον, «η εξουσία διαφθείρει
και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα». Αν κάποιος µένει
στην ίδια θέση επί πολλά χρόνια, τότε θα καταστεί διεφθαρµένος. Αυτό ισχύει πρώτα απ’ όλα για τους πολιτικούς. Αν, για παράδειγµα, ο Λευτέρης Αυγενάκης έµενε για τριάντα χρόνια στην
ίδια θέση, θα διαφθείρετο, πώς να το κάνουµε;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν πρόκειται
να γίνει, το ξέρω.
Όλοι όσοι αποκτούν µεγάλη εξουσία καταλήγουν να διαφθαρούν. Είναι η φύση του ανθρώπου αυτή. Γι’ αυτό στις δηµοκρατίες θέτουµε κανόνες, για να αποτρέψουµε αυτή τη διαφθορά.
Αυτό πάει να κάνει τώρα αυτό το νοµοσχέδιο του Αυγενάκη.
Το κάνει εκπληκτικά; Δεν το ξέρω. Δεν λέω ότι είναι το τέλειο νοµοσχέδιο. Δεν λέω ότι κάνει υπέροχα τα πράγµατα. Κάνει µερικά
βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή είναι η δική µου εκτίµηση. Θα αποδώσει στην πράξη; Ούτε αυτό το ξέρω, γιατί για να
είµαι ειλικρινής έχω δει πολύ ωραίους νόµους να περνάνε από
τη Βουλή, αλλά στην πράξη να υπονοµεύονται, να µην εφαρµόζονται, να γίνονται παρασκηνιακές διεργασίες. Υπάρχουν και
αυτά.
Όµως, εµείς εδώ ως Βουλή έχουµε υποχρέωση να ελέγχουµε
τις αθλητικές οµοσπονδίες. Έχουµε υποχρέωση, όπως ορίζει το
Σύνταγµα της Ελλάδος, αλλά και η κοινή λογική, από τη στιγµή
που χρηµατοδοτούµε µε τα λεφτά του ελληνικού λαού αυτές τις
οµοσπονδίες, να ξέρουµε πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά και όχι
να γίνονται όργανο στα χέρια µερικών επιτήδειων που µε µεθοδεύσεις που πολύ συχνά είναι άθλιες έως παράνοµες, κατορθώνουν και κρατούν αυτή τη θέση που έχουν επί ολόκληρες
δεκαετίες. Αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό θα αλλάξει.
Αυτή είναι η πρόθεση όχι µόνο της σηµερινής Κυβέρνησης και
της σηµερινής Πλειοψηφίας. Θα έπρεπε να είναι κοινός τόπος
όλης της Βουλής και όλων των Ελλήνων. Δεν είναι δυνατό να
δίνει ο ελληνικός λαός τα λεφτά του και να µην ξέρει πού πηγαίνουν και πώς χρησιµοποιούνται, ούτε είναι δυνατό να υπονοµεύουµε πάνω απ’ όλα την ίδια τη φύση του αθλητισµού που
είναι υγιής ανταγωνισµός, που είναι άµιλλα, που είναι διασκέδαση, που είναι υγεία.
Λυπάµαι και το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι και στον χώρο του
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αθλητισµού υπάρχουν αυτά, πέραν των οµοσπονδιών. Διάβασα
την επιστολή του κ. Μπουντούρη, για τον οποίο είχα και έχω µεγάλο σεβασµό ως Ολυµπιονίκη, αλλά µου προκάλεσε µεγάλη
θλίψη να ακούω αντιδικίες και -ας µου επιτραπεί η έκφραση- «ξεκατινιάσµατα» που δεν ταιριάζουν σε Ολυµπιονίκες που τους
έχουµε και πρέπει να τους έχουµε ψηλά.
Εγώ σέβοµαι τον Κανονισµό της Βουλής. Τελειώνει ο χρόνος
µου. Δεν έχω ούτε χειρόγραφο µπροστά µου, όπως προβλέπει ο
Κανονισµός της Βουλής, τον οποίον όλοι πρέπει να σεβόµαστε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα και να έλθει η επόµενη οµιλήτρια, η κ. Ασηµίνα
Σκόνδρα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Κύριε Πρόεδρε, τι συµβαίνει µε τον κατάλογο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Η κ. Σκόνδρα έχει αλλάξει µε τον κ. Καλλιάνο. Μου έχει δώσει την αλλαγή η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. Μετά είστε εσείς,
κυρία Βέττα. Δεν αλλάζει κάτι. Για όλα είναι ενήµερες οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Η Κοινοβουλευτική Οµάδα µε ενηµέρωσε
ότι διαγράφεται ο κ. Καλλιάνος και στη θέση του µπήκε η κ. Σκόνδρα.
Κύριε Λοβέρδο, πρέπει να σας πω ότι οι χρόνοι δεν προσδιορίζονται. Εκτός από τον Κανονισµό, υπάρχει εδώ και µια τακτική
και πρακτική ετών. Δεν διακόπτονται οι Αρχηγοί, ούτε ο Πρωθυπουργός και υπάρχει ανοχή απ’ όλα τα µέλη του Προεδρείου
στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι οποίοι είναι οι
φωνές των κοµµάτων.
Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι και κάθε Βουλευτής, αλλά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι αντί του Αρχηγού του. Σήµερα
µάλιστα, επειδή υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, πρέπει να σας πω
ότι έχει καταναλωθεί ένας σηµαντικός χρόνος για το θέµα της
συζήτησης γύρω από την αντισυνταγµατικότητα όπου και εκεί
εφαρµόζεται ο Κανονισµός. Από κει και πέρα, προσπαθούµε και
ιδιαίτερα σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο σχεδόν εξαντλείται ο κατάλογος των οµιλητών συναδέλφων Βουλευτών, χωρίς
να σηµαίνει ότι δεν έχετε δίκιο για ορισµένα πράγµατα.
Ορίστε, κυρία Σκόνδρα. Έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηλωµένη θέση
της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν να βελτιώσει το
πλαίσιο που διέπει τον αθλητισµό στην πατρίδα µας. Και αυτή η
πρόθεση της αναµόρφωσης δεν προέκυψε επειδή δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο να κάνουµε, αλλά από την καταγεγραµµένη
ανάγκη µιας τολµηρής µεταρρύθµισης, ώστε να µπουν νέες βάσεις και να ξεδιαλύνει το θολό τοπίο στον χώρο του αθλητισµού.
Για να γίνω πιο σαφής, υπάρχει έστω και ένας µέσα στην Αίθουσα που προσπερνά τις διαχρονικές αξίες του αθλητισµού;
Υποστηρίζει κανείς ότι πρέπει να συνεχίσει να επικρατεί η αδιαφάνεια, η φαυλότητα και ο παραγοντισµός; Παραγνωρίζει κανείς
τις χρόνιες παθογένειες του αθλητισµού στη χώρα µας και πως
διάφορα συµφέροντα κατά το παρελθόν βρίσκονταν απέναντι σε
οποιαδήποτε πρωτοβουλία µεταρρύθµισης και εξυγίανσης; Και
δεν αναφέροµαι µόνο στον βασιλιά των αθληµάτων, το ποδόσφαιρο. Αναφέροµαι σχεδόν σε όλα τα αθλήµατα, όπου παθογένειες και υστερήσεις υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σταθερό «πιστεύω» µας στη
Νέα Δηµοκρατία είναι το ευ αγωνίζεσθαι να είναι πανταχού
παρών, να δεσπόζει σε όλους τους τύπους του αθλητισµού και
να διασφαλίζεται τόσο θεσµικά όσο και πρακτικά από όλους τους
εµπλεκόµενους. Ο Λευτέρης Αυγενάκης σήµερα µέσα από το θεσµικό του ρόλο ως Υπουργός Αθλητισµού τολµάει να κάνει
πράξη αυτά που πολλοί διαπίστωναν, και τα έλεγαν, αλλά έµεναν
στα λόγια. Τα λόγια όµως, άνευ πράξεων δικαίωσαν το λυπηρό
φαινόµενο στη χώρα που γέννησε το ολυµπιακό ιδεώδες, ο αθλητισµός να πάσχει από δυσλειτουργίες, παθογένειες και νοοτροπίες που αµαυρώνουν την εικόνα του αθλητισµού και της χώρας.
Και δεν είναι δική µου διαπίστωση, το συζητά η ελληνική κοινωνία
και το δηλώνουν επώνυµα Ολυµπιονίκες που δόξασαν την πατρίδα µας, αλλά παρ’ όλα αυτά υψώθηκαν ανυπέρβλητα εµπόδια
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στον δύσκολο δρόµο της παγκόσµιας καταξίωσής τους. Αυτά τα
αφουγκράστηκε λοιπόν, ο Υπουργός και οφείλουµε να τον συγχαρούµε.
Με τις πρωτοβουλίες σας, κύριε Υπουργέ, τη διαφάνεια και το
νοικοκύρεµα του αθλητικού χώρου, εξυγιαίνετε και ανανεώνετε
τον ελληνικό αθλητισµό και του δίνετε νέα πνοή. Ξεκινήσατε τον
περασµένο Νοέµβριο µε την ψήφιση του ν.4639/2019 που αφορούσε µεταξύ άλλων τον περιορισµό των θητειών και τα όρια ηλικίας για τα διοικητικά συµβούλια των αθλητικών οµοσπονδιών.
Τώρα περνάτε µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο στην ανανέωση των
διοικήσεων των αθλητικών φορέων και τη διασφάλιση αδιάβλητων διαδικασιών στις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωµατείων,
ενώσεων και οµοσπονδιών. Εισάγετε ρυθµίσεις για τον αθλητισµό των ατόµων µε αναπηρία και τροποποιείτε διατάξεις για τον
ερασιτεχνικό και τον επαγγελµατικό αθλητισµό. Δηµιουργείτε
την εθνική πλατφόρµα για την καταπολέµηση της χειραγώγησης
των αθλητικών αγώνων και εισάγετε τροποποιήσεις στο καταστατικό της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής. Με την ολοκλήρωση
δε των µητρώων των σωµατείων των προπονητών και των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα ολοκληρωθεί και θα αποτυπωθεί η ξεκάθαρη εικόνα των πραγµατικών δεδοµένων. Δεν αποτελούν όλα
αυτά, κύριοι συνάδελφοι, µικρότερα ή µεγαλύτερα κοµµάτια του
σηµαντικού µωσαϊκού, που ονοµάζεται ελληνικός αθλητισµός;
Η Αντιπολίτευση παρ’ όλο που παλαιότερα δήλωνε θετική στις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, σήµερα αντιδρά. Οδηγείται µάλλον
από κεκτηµένη ταχύτητα αντιπολιτευτικής ορµής. Υπάρχουν επίσης, ορισµένοι θεσµικοί φορείς που για δικές τους πάντα σκοπιµότητες δεν τους αρέσει να βλέπουν τον Υπουργό και την
Κυβέρνηση να ταράζει τα λιµνάζοντα θολά νερά, στα οποία δεσπόζουν εδώ και πολλές δεκαετίες.
Εµείς διευκρινίζουµε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι βεβαίως,
επιθυµούµε τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Για τον λόγο
αυτόν εισακούστηκαν όλες οι απόψεις και ενσωµατώθηκαν στο
νοµοσχέδιο βελτιωτικές ρυθµίσεις, που προέκυψαν τόσο από τη
δηµόσια διαβούλευση όσο και από την επεξεργασία στην επιτροπή. Να είµαστε όµως ξεκάθαροι: φωνές αδικαιολόγητης αντίδρασης και προτροπές στασιµότητας και αδιαφάνειας δεν
λαµβάνονται υπ’ όψιν.
Για τις ρυθµίσεις που εισάγονται στοχεύουµε σε µια ολοκληρωµένη βελτίωση. Τιµούµε την πολυετή συνεισφορά των απερχόµενων διοικήσεων των αθλητικών φορέων, που καλούνται να
µεταλαµπαδεύσουν στη νέα γενιά τις γνώσεις και τις εµπειρίες
τους. Διασφαλίζουµε το αδιάβλητο των αρχαιρεσιών, προάγοντας ουσιαστικά τη διαφάνεια στις διαδικασίες ανάδειξης των διοικήσεων. Απλοποιούµε τη διαδικασία απόκτησης αθλητικής
αναγνώρισης των σωµατείων. Αντιµετωπίζουµε το χρόνιο πρόβληµα απώλειας επιβραβεύσεων των διακριθέντων αθλητών
λόγω της µη συµµετοχής του απαιτούµενου αριθµού σωµατείων
µε ειδική αθλητική αναγνώριση. Λύνουµε προβλήµατα που αποτελούσαν για χρόνια τροχοπέδη στο χώρο του παραολυµπιακού
αθλητισµού, εξασφαλίζοντας τη δικαιότερη εκπροσώπηση στη
διοίκηση της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής, των επιµέρους φορέων ατόµων µε αναπηρίες. Εκσυγχρονίζουµε το καθεστώς των προπονητών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την
εξυγίανση ενός επαγγελµατικού κλάδου που είναι από τους πιο
ευαίσθητους στο αθλητικό γίγνεσθαι. Βελτιώνουµε το πλαίσιο
των ελέγχων ντόπινγκ σε αθλητές. Ρυθµίζουµε ζητήµατα γύρω
από την άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων. Υλοποιούµε τη σύσταση της εθνικής πλατφόρµας για την συλλογή πληροφοριών, ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων,
αφού δυστυχώς ο ελληνικός αθλητισµός βρίσκεται εδώ και
πολλά χρόνια αντιµέτωπος µε τέτοια φαινόµενα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εύρος του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου ρυθµίζει όλα εκείνα τα κενά και τα προβλήµατα του
παρελθόντος που οδήγησαν τον ελληνικό αθλητισµό σε ποικίλα
αδιέξοδα αδιαφάνειας, διασπάθισης πόρων και ελλείψεων.
Έφτασε η στιγµή εκείνων των αλλαγών που θα επιτρέψουν στον
ελληνικό αθλητισµό να εκσυγχρονιστεί και να γυρίσει σελίδα.
Αυτή ήταν και παραµένει βασική υποχρέωσή µας στη Νέα Δηµοκρατία.
Συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, θα έπρεπε να συµπορευτείτε
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µαζί µας ώστε όλοι µαζί να αναδείξουµε το υγιές κοµµάτι του
αθλητισµού, να γίνει πόλος έλξης όλο και περισσότερων συµπολιτών µας και κυρίως των νέων παιδιών. Να τους ανοίξουµε δηλαδή τον δρόµο που πολλούς από αυτούς να τους οδηγήσει στα
ολυµπιακά µετάλλια. Είτε µε εσάς, όµως είτε και χωρίς εσάς,
εµείς συνεχίζουµε σταθερά και απαρέγκλιτα τις µεταρρυθµίσεις
που θα φέρουν τον ελληνικό αθλητισµό στη θέση που του αξίζει
παγκοσµίως.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Θα καλέσω την επόµενη συνάδελφο οµιλήτρια, την κ. Καλλιόπη Βέττα από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά και αµέσως µετά τον
λόγο θα πάρει ο Υφυπουργός Οικονοµικών, προκειµένου να τοποθετηθεί για τη µε γενικό αριθµό 465 και ειδικό 12 τροπολογία.
Ορίστε, κυρία Βέττα, έχετε τον λόγο.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού είναι απόλυτα πιστό και
συνεπές στην πολιτική γραµµή της Κυβέρνησης για όλα τα ζητήµατα που καλείται να διαχειριστεί. Η µεγάλη εικόνα είναι η
εξής: στο επίπεδο της ουσίας και των παρεµβάσεων υπάρχει µέριµνα για να εξυπηρετηθούν µόνο τα συµφέροντα και οι φίλοι
της Κυβέρνησης, µε απευθείας αναθέσεις, φωτογραφικές τροπολογίες και διατάξεις που προκαλούν το κοινό αίσθηµα. Όπου
καλείστε να κάνετε κάτι που είναι κοινωνικά χρήσιµο, το αποτέλεσµα κατά βάση είναι απογοητευτικό. Τελευταίο παράδειγµα το
φιάσκο µε τις µάσκες, που οι Έλληνες φορολογούµενοι έδωσαν
πάνω από 6 εκατοµµύρια ευρώ για να διανεµηθούν µε µεγάλη
καθυστέρηση οι µάσκες, που έδωσαν υλικό για άφθονο γέλιο στα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ επιπροσθέτως, µε τη µετάθεση
ευθυνών από το ένα Υπουργείο στο άλλο, δείχνετε και πολιτική
δειλία.
Σε επίπεδο επικοινωνίας υπάρχει µια συνεχής εξιδανίκευση,
διαστρέβλωση, διγλωσσία, εργαλειοποίηση, ακόµα και για τα πιο
σηµαντικά ζητήµατα εθνικού χαρακτήρα.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι η δήλωση του κ. Ζάεφ,
ο οποίος δήλωσε περίπου ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος
πρεσβευτής της χώρας του στο εξωτερικό, µια δήλωση που θα
πρέπει να προβληµατίσει πολύ τους συµπολίτες µας, οι οποίοι
καλοπροαίρετα είχαν προβληµατισµούς για το περιεχόµενο της
Συµφωνίας των Πρεσπών και βλέπουν σήµερα πως η Νέα Δηµοκρατία, που µέχρι χθες πρωτοστατούσε και υπερθεµάτιζε στις
διαµαρτυρίες, κάνει στροφή 180 µοιρών.
Ας αναφερθώ ειδικότερα στο σηµερινό νοµοσχέδιο για να εξειδικεύσω την άποψή µου. Σε επίπεδο ουσίας, όπου συνοµολόγησαν οι φορείς που κλήθηκαν, αποτελεί τη µεγαλύτερη νοµοθετική παρέµβαση που έχει γίνει ποτέ, µια προσπάθεια άλωσης
που δεν προσιδιάζει σε δηµοκρατική πολιτεία και θα δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα στην αθλητική κοινωνία.
Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, αντιδράσατε έντονα σ’ αυτή τη διαπίστωση παραποιώντας µάλιστα τα λεχθέντα. Ωστόσο, η πραγµατικότητα παραµένει. Αν έχουµε ένα παράδειγµα αυταρχισµού
και άνωθεν επιβολής στον ελληνικό αθλητισµό είναι αυτό που
µας δίνετε σήµερα εσείς, δηλαδή περιορισµός εκλεκτορικού σώµατος, εκλογή υποψηφίων προέδρων µε πιθανόν λιγότερες ψήφους από τον τελευταίο εκλεγµένο, λίστα εκλεκτόρων εγκεκριµένη από το Υπουργείο, αυξηµένη σταυροδοσία, ηλικιακοί και
έµφυλοι περιορισµοί, αναδροµικότητα στις θητείες.
Ακόµα και οι δικοί σας Βουλευτές έφτασαν να διαµαρτυρηθούν γι’ αυτές τις µεθοδεύσεις, γεγονός για το οποίο πετάξατε
την µπάλα στην εξέδρα, για να χρησιµοποιήσω έναν αθλητικό
όρο.
Και πώς ονοµάζετε αυτές τις µεθοδεύσεις για να έρθουµε στο
επίπεδο της επικοινωνίας; Αναφέρεστε σε άνοιγµα, εκδηµοκρατισµό, φιλελευθεροποίηση.
Υπενθυµίζω στον κόσµο που µας ακούει ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο αντικαθιστά το αντίστοιχο νοµοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, το
4603/2019, που προέβλεπε απλή αναλογική, µειωµένη σταυροδοσία, δυνατότητα για κατάθεση διαφορετικών ψηφοδελτίων, µέ-
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ριµνα για εκπροσώπηση και από τα δύο φύλα. Αυτή είναι η πραγµατική δηµοκρατία. Αυτό είναι το πραγµατικό άνοιγµα στην αθλητική κοινωνία.
Εσείς, για να µείνω µόνο στο τελευταίο, επικαλείστε διαρκώς
ότι υπάρχει δυσκολία να βρεθούν ικανές και άξιες γυναίκες, οι
οποίες µε την κατάλληλη νοµοθετική στήριξη θα βγουν µπροστά
και θα διοικήσουν τους αθλητικούς οργανισµούς. Το ίδιο είχε πει
και ο κύριος Πρωθυπουργός, όλοι το θυµούνται. Στην πολυπληθέστερη κυβέρνηση όλων των εποχών δεν βρέθηκαν θέσεις για
γυναίκες, γιατί είχε δυσκολευτεί να βρει ενδιαφερόµενες, όπως
µας είχε ενηµερώσει. Αυτή είναι η δηµοκρατία που εσείς ευαγγελίζεστε, οι γυναίκες να είναι κατάλληλες µόνο για υποψήφιες,
διακοσµητικά στοιχεία και άλλοθι προοδευτικότητας.
Υπάρχουν πολλά προβληµατικά σηµεία στο νοµοσχέδιο και για
την οικονοµία του χρόνου θα αναφερθώ σε λίγα µόνο από αυτά.
Ξεκινάω µε τη διάκριση που εισάγεται ανάµεσα στα µέλη των
ερασιτεχνικών σωµατείων και των αθλητικών εταιρειών. Συγκεκριµένα όταν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για κακούργηµα
για τους πρώτους απαιτείται τελεσίδικη απόφαση για να εκπέσουν από το διοικητικό αξίωµα, δηλαδή από εφετείο, ενώ για
τους µετόχους των Α.Ε. αµετάκλητη, δηλαδή από τον Άρειο
Πάγο, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον χρονικό ορίζοντα µιας
τέτοιας διαδικασίας.
Αναφερθήκατε, επίσης, στο µητρώο. Κατ’ αρχάς να υπενθυµίσω σε όλους κάτι που είπα και χθες στην επιτροπή, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ολοκληρώσει τον σχεδιασµό και είχε
εξασφαλίσει µάλιστα τα κονδύλια για πρώτη φορά στην ιστορία
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού µε προγραµµατική σύµβαση µε την κοινωνία της πληροφορίας και την προκήρυξη του
σχετικού διαγωνισµού.
Το ερώτηµα που σας έθεσα, κύριε Υπουργέ, παραµένει αναπάντητο. Ούτε για την κυβερνοεπίθεση στη Γενική Γραµµατεία
στις 27-11-2019 µας απαντήσατε. Είπατε ότι απαντάτε σε όλες
τις ερωτήσεις. Δυστυχώς, δεν µας απαντήσατε ούτε για τα µέτρα
στήριξης των εκατόν ενενήντα τεσσάρων πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής στις 27-3-2020 που εργάζονται στο πρόγραµµα «Κολύµβησης» που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ µε τεράστια επιτυχία για τους
µαθητές τρίτης και τέταρτης δηµοτικού. Αυτές είναι µόνο οι ερωτήσεις που ήµουν εγώ επισπεύδουσα. Επίσης δεν απαντήσατε
και σε πολλές άλλες στη Βουλή, οι οποίες περιµένουν την απάντησή σας, έστω και τώρα.
Τέλος, δεν έγινε καµµία αναφορά από εσάς για την οικονοµική
ενίσχυση των οµοσπονδιών. Σε µια προολυµπιακή χρονιά µε τον
αθλητισµό να βάλλεται από την πανδηµία και τα υγειονοµικά
πρωτόκολλα που εφαρµόζονται µας είπατε ότι οι επιχορηγήσεις
παραµένουν στα περσινά επίπεδα. Δεν ακούσαµε κάτι ως τώρα
για έκτακτη επιχορήγηση των αθληµάτων, που ήδη έχουν ξεκινήσει τις δραστηριότητές τους. Υπενθυµίζω ότι οι αγώνες θα γίνονται χωρίς θεατές, άρα χωρίς έσοδα από εισιτήρια, διαφηµίσεις, χορηγίες και πιθανόν µε µειωµένα τηλεοπτικά δικαιώµατα
τη στιγµή που η τήρηση των πρωτοκόλλων δηµιουργεί επιπλέον
έξοδα για τις οµάδες. Δεν ακούσαµε κάτι για αυτά, γιατί προφανώς δεν σας ενδιαφέρουν. Οι προτεραιότητές σας είναι άλλες
και είναι επείγουσες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο αυτό δυστυχώς ο χώρος του αθλητισµού θα ζήσει ένα πραγµατικά αυταρχικό και αντισυνταγµατικό πλαίσιο. Η εργαλειοποίηση και η
ωραιοποίηση δεν πείθουν ούτε τους Βουλευτές σας, οι οποίοι
µάλιστα εξέφρασαν και έντονες διαφωνίες. Είµαι βέβαιη ότι πολύ
σύντοµα δεν θα πείθουν ούτε τους Έλληνες πολίτες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο στον Υφυπουργό Οικονοµικών, τον κ. Βεσυρόπουλο για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 465 και ειδικό
12.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που έφερε στη
Βουλή προς ψήφιση η Κυβέρνηση συνιστά την υιοθέτηση ορθο-
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λογικών κανόνων σε όλο το πλέγµα του ελληνικού αθλητισµού.
Ως κοινωνία και ως χώρα έχουµε ανάγκη την υιοθέτηση του
ορθού λόγου σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής, οικονοµικής
και κοινωνικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία
που το µεγάλο διακύβευµα είναι να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδηµίας, αλλά και τις
επιβουλές απέναντι στα εθνικά κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Αυτό
είναι το πρόταγµα της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και
αποτυπώθηκε στα µέτρα στήριξης της πραγµατικής οικονοµίας,
των επιχειρήσεων, των επαγγελµατιών, των ανέργων, των εργαζοµένων και των συνταξιούχων.
Ζήτησα τον λόγο προκειµένου να αναφερθώ στην τροπολογία
που έχει κατατεθεί στο παρόν νοµοσχέδιο µε γενικό αριθµό 465
και ειδικό 12 και αφορά στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των κατοίκων είκοσι οκτώ ακριτικών νησιών, που έχουν στα νησιά αυτά
την κύρια κατοικία τους. Πρόκειται για νησιά µε πληθυσµό κάτω
των χιλίων διακοσίων κατοίκων στις Περιφερειακές Ενότητες:
Ικαρίας, Λήµνου, Σάµου, Χίου, Καλύµνου, Καρπάθου, Ρόδου και
Κω, καθώς και στον Δήµο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων και στον Δήµο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται για ένα µέτρο κοινωνικής ευαισθησίας, η δυναµική του δεν εξαντλείται στο κοινωνικό πεδίο. Είναι ένα µέτρο µε εθνική διάσταση. Στόχος είναι η
συγκράτηση του πληθυσµού αυτών των νησιών και η ενίσχυση
της ζωής και της οικονοµικής δραστηριότητας σε αυτά τα νησιά.
Το µέτρο αυτό µπορεί δυνητικά να οδηγήσει και σε αύξηση του
πληθυσµού αυτών των νησιών, αφού λειτουργεί και ως κίνητρο.
Αφορά σε όσους έχουν την κύρια κατοικία τους στα νησιά αυτά,
σε όσους πραγµατικά ζουν σε αυτά.
Σε αντίθεση µε κινήσεις εντυπωσιασµού που έγιναν στο παρελθόν, µε εξαγγελίες χωρίς αντίκρισµα και µε την κατάθεση
τροπολογιών χωρίς έρεισµα, νοµιµοποιητική βάση και πεδίο
εφαρµογής, έρχεται η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και θεσπίζει ξεκάθαρα ότι η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται σε αυτά τα µικρά ακριτικά νησιά και δικαιούχοι της απαλλαγής είναι οι κάτοικοι που πράγµατι µένουν
εκεί και έχοντας ως κύρια κατοικία ακίνητο που βρίσκεται στα
νησιά αυτά. Γιατί, όπως είπα και πριν, η ουσία και ο πυρήνας
αυτής της ρύθµισης είναι να ενισχύσουµε τη ζωή και την οικονοµική δραστηριότητα σε αυτά τα νησιά.
Πιστεύω ότι πρέπει να έχει τη στήριξη του συνόλου των πολιτικών δυνάµεων στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Και είναι βέβαιο ότι
δεν θα είναι ένα αποσπασµατικό µέτρο, αφού η Κυβέρνηση θα
προχωρήσει και σε άλλες παρεµβάσεις για να ενισχύσει τη ζωή,
την οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα σε αυτά τα νησιά.
Θα ήταν ένα θετικό µήνυµα για τους κατοίκους αυτών των νησιών
να δουν το σύνολο των Ελλήνων Βουλευτών και των πολιτικών
κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο να στηρίξουν
οµόθυµα αυτήν την τροπολογία.
Κάποιοι συνηθίζουν να λένε ότι τα νησιά αυτά είναι µακριά από
την Ελλάδα, λησµονούν, όµως, ότι τα νησιά αυτά είναι Ελλάδα,
είναι η ίδια η Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον Υπουργό.
Έχει ζητήσει τον λόγο για µια µικρή παρέµβαση ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης.
Κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, φαντάζοµαι ότι θα γνωρίζετε ότι στις 29-72019 είχε κατατεθεί πρόταση εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση
ακριβώς µε ένα παρεµφερές περιεχόµενο µε τη δική σας, δηλαδή το πώς δεν θα υπάρχει επιβάρυνση του ΕΝΦΙΑ για τα µικρά
νησιά.
Το ερώτηµα είναι το εξής, γιατί σας άκουσα να µιλάτε για τη
σκοπιµότητα αυτής της τροπολογίας, για να µπορέσουν να αυξηθούν οι µόνιµοι κάτοικοι κ.λπ.. Μικρά νησιά είναι µόνο αυτά
που αναφέρονται στην τροπολογία; Δεν είναι τα µικρά νησιά στις
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Κυκλάδες; Γιατί τα εξαιρείτε; Εκεί πέρα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα; Θα ήθελα, λοιπόν, µια απάντηση γύρω απ’ αυτό.
Φαντάζοµαι ότι έστω αυτή η αποσπασµατική και µικρή θετική
κίνηση -οτιδήποτε είναι θετικό είναι καλοδεχούµενο, το είπαµε
και πριν- θα έπρεπε να εντάσσεται σε ένα συνολικότερο πλέγµα
µέτρων στήριξης. Όµως, εσείς αυτό που έχετε κάνει όλο το προηγούµενο διάστηµα είναι να λέτε ψευδώς ότι έχετε έναν «κουβά»
είκοσι τεσσάρων δισεκατοµµυρίων για να ενισχύσετε την εργασία και τις επιχειρήσεις.
Επίσης, µε βάση πρόσφατο δελτίο Τύπου από το Υπουργείο
σας, αναφέρατε το πρωί το ποσό των 4,6 δισεκατοµµυρίων και
το απόγευµα το ποσό των 6,4 δισεκατοµµυρίων. Άρα, ποιον κοροϊδεύετε; Διότι, βεβαίως, αθροίζετε και της µετακυλίσεις υποχρεώσεων φορολογικών, αλλά και διάφορες δυνατότητες ενός
νέου δανεισµού. Όµως, είναι τελείως διαφορετικά.
Όταν µιλάµε, λοιπόν, για ενίσχυση µιλάµε για δηµοσιονοµικές
δαπάνες. Και ως προς αυτό, λοιπόν, δεν είναι 24 δισεκατοµµύρια,
αλλά είναι ένα από τα δύο νούµερα που σας ανέφερα πριν.
Κύριε Υπουργέ, τα γεγονότα από µόνα τους είναι ψευδή. Έχει
χαθεί κύκλος εργασιών 20 δισεκατοµµυρίων το τελευταίο τετράµηνο. Το δεύτερο τρίµηνο του τρέχοντος έτους ο τζίρος ήταν 58
δισεκατοµµύρια 987 εκατοµµύρια και πέρσι το αντίστοιχο διάστηµα ήταν περίπου 78 δισεκατοµµύρια µείον 25% ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων.
Θα πρέπει να αποφασίσετε τα λεγόµενα καύσιµα, που τα επικαλείστε κατά καιρούς, να τα δώσετε όταν οι µηχανές λειτουργούν. Αλλιώς, όταν απαξιωθούν οι επιχειρήσεις, όταν κλείσουν
οι επιχειρήσεις, όταν είναι σβηστές οι µηχανές, είτε υπάρχουν
καύσιµα είτε δεν υπάρχουν καύσιµα, το ίδιο και το αυτό.
Θα σας έλεγα, λοιπόν, ότι έστω και τώρα, παρ’ όλο ότι αφήσατε τον χρόνο ανεκµετάλλευτο και η φορά της ύφεσης είναι
πολύ πιο µεγάλη απ’ αυτή που προέβλεπαν διάφοροι, έστω και
τώρα ενισχύστε τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, στηρίξτε την
εργασία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε συνάδελφε, πραγµατικά στις 28-6-2020 καταθέσατε µια
τροπολογία να απαλλαχθεί ο ΕΝΦΙΑ για τους µόνιµους κατοίκους
των νησιών κάτω από χίλιους κατοίκους.
Σας είπα και προηγουµένως στην τοποθέτησή µου ότι αυτή η
τροπολογία δεν είχε έρεισµα, νοµιµοποιητική βάση και πεδίο
εφαρµογής. Ήταν µια αόριστη τροπολογία.
Στον πυρήνα της πολιτικής µας είναι η µείωση των φόρων. Το
κάναµε πράξη έναν χρόνο νωρίτερα από το πρόγραµµα της Νέας
Δηµοκρατίας, πριν γίνουµε Κυβέρνηση. Ήρθαµε έναν χρόνο νωρίτερα, πέρυσι, και εφαρµόσαµε µείωση στον ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά κατά 22%.
Για πρώτη φορά είχε µειωθεί πέρυσι ο ΕΝΦΙΑ και συνεχίζεται
και φέτος µεσοσταθµικά κατά 22%, µε τη µικρή ακίνητη περιουσία 30% µειωµένη επί Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και µε
Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Εσείς ήρθατε στην κυβέρνηση το 2015 µε σηµαία να καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ, να καταργήσετε αυτόν τον άδικο φόρο, όπως
λέγατε τότε και αντί να το καταργήσετε, κατεβάσατε το αφορολόγητο όριο του συµπληρωµατικού φόρου από τις 300.000 στις
250.000 και υπερτριπλασιάσατε τους φορολογικούς συντελεστές. Και έρχεστε σήµερα να µας κουνήσετε το δάχτυλο;
Εµείς µειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ, απαλλάξαµε από τον ΕΝΦΙΑ τα
µικρά ακριτικά νησιά και, όπως σας είπα πριν, στον πυρήνα της
πολιτικής µας είναι η µείωση των φόρων. Άρα, έπεται συνέχεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Δίνω τον λόγο στην κ. Ραλλία Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ για
επτά λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα σχέδιο
νόµου που εισάγει αλλαγές στον χώρο του αθλητισµού, στην
πλειοψηφία τους µε αρνητικό πρόσηµο και προβληµατικές.
Πριν, όµως, αναφερθούµε σε αυτές, πρέπει να µιλήσουµε για
κάτι που είναι πάρα πολύ σηµαντικό και δεν το εισάγει καθόλου
αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν κάνει καµµία κουβέντα επ’ αυτού και
είναι κάτι που τόσο ο ερασιτεχνικός όσο και ο επαγγελµατικός
αθλητισµός χρειάζονται άµεσα για να αναπνεύσουν. Και τι είναι
αυτό; Σηµαντική οικονοµική ενίσχυση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Με χρήµατα µόνο σε κανάλια, µε χρήµατα µόνο σε σεµινάρια
«Σκοιλ Ελικικού», µε χρήµατα µόνο σε εξοπλισµούς, για να πουλήσετε φούµαρα για µεταξωτές κορδέλες στο ακροδεξιό ακροατήριό σας, δεν πάει µπροστά η χώρα.
Ξέρετε, ο αθλητισµός, όπως και ο πολιτισµός, πάσχουν σοβαρά λόγω της κρίσης, λόγω της καραντίνας, λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια και διαφηµίσεις, αλλά και λόγω
της οικονοµικής δυσπραγίας του κόσµου. Αθλητισµός και πολιτισµός χρειάζονται σοβαρή και συστηµατική ενίσχυση. Πάµε
τώρα και σε αυτά που προβλέπει το νοµοσχέδιο.
Κατά την προσφιλή σας λογική, έρχεστε και στον αθλητισµό
να νοικοκυρέψετε τον χώρο αυτό, όπως διατείνεστε. Όµως, µε
ποιον τρόπο; Ποιο είναι το νοικοκύρεµα; Μα, φέρνοντας τα
πάντα στα κοµµατικά σας µέτρα. Δεν θέλετε φυσικά να αυτορυθµιστεί ο χώρος, θέλετε να τον ρυθµίζετε. Δεν θέλετε να ελεγχθεί
από αρχές ή από αντιπροσωπευτικά όργανα. Θέλετε να τον ελέγξετε. Δεν σας ενδιαφέρει να εξυγιανθεί από παθογένειες που
µπορεί να έχει. Θέλετε απλά να εγκαταστήσετε τις δικές σας.
Πού πήγε ο φιλελευθερισµός σας, κυρίες και κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας; Αλά καρτ και αυτός ο φιλελευθερισµός σας;
Ακούσαµε ξαφνικά έναν συνάδελφο από την Πλειοψηφία να
µας λέει ότι το κράτος οφείλει να ελέγχει. Μας ξαφνιάσατε. Και
πάλι, όµως, η υποκρισία σας είναι εντυπωσιακή. Ο δήθεν φιλελευθερισµός σας περιορίζεται, όχι στο να ρυθµίζει, αλλά στο να
κατευθύνει. Όχι να ρυθµίζει, αλλά να ορίζει, βάσει των δικών σας
κοµµατικών ανεξόφλητων προεκλογικών γραµµατίων, όπως ήταν
και η µείωση του ΕΝΦΙΑ στις πολύ µεγάλες περιουσίες άνω του
1 εκατοµµυρίου.
Έτσι εξηγείται γιατί κατά τη γνώµη σας η ενισχυµένη αναλογική πρέπει να είναι το σύστηµα που θα ακολουθείται στις εκλογές συλλόγων και σωµατείων, καθιστώντας τη µειοψηφία ανίσχυρη εντελώς και αποθαρρύνοντας κατ’ ουσία οποιονδήποτε
θέλει να εµπλακεί ερασιτεχνικά και χωρίς σκοπιµότητα µε τη διοίκηση σωµατείων και συλλόγων.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να γίνουν οι σύλλογοι κλειστά κλαµπ, όπου οργανωµένες οµάδες µε το 40% των
ψήφων να έχουν το 67% των θέσεων στα διοικητικά συµβούλια;
Το πρόβληµα δεν είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το πρόβληµα είναι
η ενισχυµένη σταυροδοσία.
Μας είπε χθες ο Υπουργός για το θέµα της ποσόστωσης
φύλου, για παράδειγµα, ότι δεν γίνεται να εφαρµοστεί στις
εκλεγµένες θέσεις των ειδικών συµβουλίων, όπως προέβλεπε ο
ν.4603/2019, ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάτι τέτοιο θα αποτελούσε αλλοίωση της επιθυµίας των ψηφοφόρων και του εκλογικού αποτελέσµατος. Δηλαδή, η ενισχυµένη αναλογική δεν αλλοιώνει την επιθυµία των ψηφοφόρων, το η κάνει ποσόστωση;
Οπότε, ο Υπουργός βρήκε πιο δηµοκρατικό να αφήσει την ποσόστωση φύλου µόνο στις υποψηφιότητες για τους τύπους.
Όµως, να νοµοθετήσει από την άλλη την ενισχυµένη αναλογική;`
Επίσης, έστω και σήµερα, θα ήταν σωστό να έχουµε µια ξεκάθαρη απάντηση για το κατά πόσο υπάρχει αναδροµική ισχύς στο
θέµα των θητειών.
Είναι ένα ζήτηµα για το οποίο δέχεστε εντονότατη κριτική και
εντός του κόµµατός σας.
Θέλουµε να µας εξηγήσετε γιατί, για παράδειγµα, ένας καταδικασµένος τελεσίδικα για κακούργηµα πολίτης θα διατηρήσει,
µε δική σας απόφαση, το δικαίωµα να ασχολείται µε τη διοίκηση
επαγγελµατικών αθλητικών φορέων µέχρι το τελεσίδικα να γίνει
αµετάκλητα από τον Άρειο Πάγο, ενώ αντίστοιχα για τον ερασιτεχνικό αθλητισµό δεν έχετε κάνει αυτή την αλλαγή. Το έχετε
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κάνει, λοιπόν, µόνο για τον επαγγελµατικό αθλητισµό µε τη γνωστή λογική σας, αυτή των δύο µέτρων και δύο σταθµών.
Ο άνθρωπος, λοιπόν, αυτός παίρνει µία γενναία χρονική παράταση στην ενασχόλησή του µε τα διοικητικά σωµατείων, ενώ
είναι απόλυτα σαφές ότι µπορεί να γίνει ή να είναι επικίνδυνος
για την ορθή λειτουργία ιδιαίτερα του επαγγελµατικού αθλητισµού. Χρειάζεται, άραγε, να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι; Έτσι
εξηγείται και η επανίδρυση, ουσιαστικά, του Εθνικού Κέντρου
Αθλητικών Ερευνών µε πολλές νέες, καινοφανείς αρµοδιότητες,
καθώς σε αυτό µεταφέρονται και η Επιτροπή Ισοτιµιών Διπλωµάτων Προπονητών, αλλά και οι σχολές προπονητών.
Η Επιτροπή Ισοτιµιών, µάλιστα, δεν θα διαθέτει µέλος ΔΕΠ
από ΑΕΙ Φυσικής Αγωγής που να µπορεί να γνωµοδοτήσει αν µία
σχολή προπονητικής εξωτερικού δύναται και δικαιούται να είναι
ισότιµη της Ελλάδας. Για ποιο λόγο συµβαίνει αυτό, από τη
στιγµή, µάλιστα, που η ύπαρξη µελών ΔΕΠ είναι πεπατηµένη για
τέτοιες επιτροπές ισοτιµιών; Δηλαδή, είναι από τους πλέον αρµόδιους για αυτή την ιστορία. Μήπως πολύ απλά έτσι θα διευκολυνθούν οι διαδικασίες και θα γίνονται οι αναγνωρίσεις πιο
εύκολα; Μήπως έχουµε και εδώ άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της δήθεν αριστείας της Κυβέρνησής σας; Η δε µεταφορά των σχολών στο Εθνικό Κέντρο πώς δικαιολογείται από τη
στιγµή που υπάρχουν τα ΑΕΙ Φυσικής Αγωγής που διαθέτουν και
το προσωπικό και τη γνώση και την υλικοτεχνική υποδοµή για να
αναλάβουν ένα τέτοιο έργο;
Υπενθυµίζουµε ότι όπως προκύπτει από το όνοµά του, το
Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών είναι ερευνητικός φορέας και
δεν έχει ούτε το στελεχιακό δυναµικό, αλλά ούτε, φυσικά, την
εµπειρία για να υιοθετήσει µία τέτοια ανάθεση.
Εµείς, αντίθετα, είχαµε νοµοθετήσει να µεταφερθούν οι σχολές προπονητών στα ΑΕΙ Φυσικής Αγωγής µέσω των Κέντρων διά
Βίου Μάθησης που θα ιδρύονταν εντός των πανεπιστηµίων και
οι οποίες θα είχαν έτσι και ακαδηµαϊκή κάλυψη και υλικοτεχνική
επάρκεια. Όµως, για άλλη µία φορά επιχειρείτε να υπονοµεύσετε
το δηµόσιο πανεπιστήµιο και αποφεύγετε να κάνετε µία διαφανή
διαδικασία, ανεπηρέαστη από εξωτερικούς παράγοντες. Επενδύετε στις γνωστές µπίζνες µε άλλη µία κρατική πιστοποίηση
προς διαχείριση και προς πώληση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να ρυθµίσει αυθαίρετα τα
θέµατα του αθλητισµού, δηµιουργώντας νέες παθογένειες στη
θέση αυτών που θεωρητικά ήρθε για να θεραπεύσει. Επιδίωξη
του κράτους για τον αθλητισµό στη χώρα µας θα έπρεπε να ήταν
η µαζικοποίησή του, η διάχυσή του στις γειτονιές, η στήριξή του
τώρα, στην πανδηµία και η επένδυσή του σε σύνολα και όχι σε
µονάδες.
Αυτή τη φιλοσοφία το εν λόγω νοµοσχέδιο δεν την διαθέτει,
γιατί δεν την διαθέτει και η Κυβέρνηση, όπως έγινε και µε την
παιδεία, όπως έγινε και µε τον πολιτισµό. Δηµιουργούνται χώροι
δράσης και ανάδειξης ηµέτερων, ενώ στήνονται δουλειές οπουδήποτε είναι, φυσικά, αυτό εφικτό.
Είµαστε, λοιπόν, αντίθετοι σε αυτή τη λογική, είµαστε αντίθετοι
σε αυτό το νοµοσχέδιο και θα συνεχίσουµε να µαχόµαστε ενάντια στον τρόπο που κυβέρνησε διαχρονικά αυτόν τον τόπο η συντηρητική παράταξη της Δεξιάς, έχοντας, φυσικά, ως µοναδική
επιδίωξη τα συµφέροντα ορισµένων και όχι τα συµφέροντα ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γιάννης
Ανδριανός για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω µε την επισήµανση ότι και εµείς είµαστε αντίθετοι στη λογική της ανευθυνότητας, κυρία συνάδελφε, που
µόλις εκφράσετε, µιλώντας για φούµαρα και µεταξωτές κορδέλες, για τους εξοπλισµούς, για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας µας που είναι απαραίτητη όταν βλέπετε αυτήν
την τουρκική προκλητικότητα και τις απειλές πλέον στην ακεραιότητα, στην εθνική ασφάλεια, στα εθνικά συµφέροντα.
Χρειάζεται, λοιπόν, υπευθυνότητα και όχι ανευθυνότητα και
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λαϊκισµός, να χαρακτηρίζετε φούµαρα τα χρήµατα του ελληνικού
λαού που πηγαίνουν για την ενίσχυση της εθνικής άµυνας και ότι
µιλάµε έτσι σε ακροδεξιά ακροατήρια.
Πρέπει να είµαστε, λοιπόν, πολύ προσεκτικοί όταν µιλάµε για
την εθνική άµυνα της χώρας µας, όταν βλέπουµε την επιθετικότητα -η οποία αυξάνει- και τις απειλές της τουρκικής πλευράς,
που είναι υπαρκτές.
Βεβαίως, θέλω να επισηµάνω τις θετικές προβλέψεις, τη θετική
πολιτική, που έχει εθνική διάσταση, µε την τροπολογία που έφερε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Οικονοµικών για την κατάργηση
του ΕΝΦΙΑ στα µικρά ακριτικά νησιά µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που εισφέρει σηµαντικές, θετικές αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο του αθλητισµού στη χώρα µας, συµπληρώνοντας την προηγούµενη σχετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, τον νόµο, δηλαδή, 4639/2019.
Έχοντας υπηρετήσει ως Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού τον κρίσιµο αυτόν τοµέα, θέλω πριν αναφερθώ στις συγκεκριµένες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου αυτού, να εκφράσω από
αυτό το Βήµα τη συµπαράστασή µου προς τους ανθρώπους του
αθλητισµού στη χώρα µας που έζησαν και συνεχίζουν να ζουν
τις συνέπειες -όπως τις ζει, άλλωστε, όλη η κοινωνία- της έκτακτης συνθήκης, της πανδηµίας του κορωνοϊού. Αθλητές και
αθλούµενοι αναγκάστηκαν σε πολλές περιπτώσεις να αλλάξουν
ριζικά το πρόγραµµά τους. Αθλητικές διοργανώσεις -µε κορυφαία, βέβαια, τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Τόκιο- αναβλήθηκαν. Γυµναστήρια και αθλητικά σωµατεία βρέθηκαν αντιµέτωπα
µε το φάσµα του λουκέτου, όπως βεβαίως και άλλες επιχειρήσεις
είτε στην εστίαση είτε στον τουρισµό είτε στον πολιτισµό.
Εργαζόµενοι, λοιπόν, στον ευρύτερο χώρο του αθλητισµού
βρέθηκαν χωρίς απασχόληση.
Η Κυβέρνηση έχει ήδη λάβει -και λαµβάνει- µέτρα για την
ενεργή στήριξη του αθλητισµού σε όλα τα επίπεδα και τις εκφάνσεις. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί µέσα στη νέα
πραγµατικότητα που δηµιουργεί ο κορωνοϊός, ο αθλητισµός πρέπει να στηριχθεί.
Είναι, λοιπόν, ζήτηµα σωµατικής και ψυχικής υγείας των Ελληνίδων και των Ελλήνων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων.
Γιατί, εν τέλει, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι πέρα από την πανδηµία
του κορωνοϊού, η χώρα µας ζει επί δεκαετίες µια χρόνια πανδηµία που αφορά τις παθήσεις και τους θανάτους που σχετίζονται
µε την απουσία άθλησης από τη ζωή µας. Και σε αυτόν τον
αγώνα, που ως πρώτο στόχο έχει το να φέρει όσο γίνεται περισσότερα παιδιά, νέους, αλλά και µεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους
στον αθλητισµό -και φτάνει, βεβαίως, µέχρι τον πρωταθλητισµό
και τις διακρίσεις που µας κάνουν όλους υπερήφανους- χρειαζόµαστε όσους γίνεται περισσότερους συµµάχους.
Βεβαίως, δεν πρέπει να κλείνουµε τα µάτια στην πραγµατικότητα ότι οι γονείς πληρώνουν από το υστέρηµά τους για να
αθλούνται τα παιδιά τους, ενώ αυτό είναι υποχρέωση της πολιτείας.
Αυτή, λοιπόν, ακριβώς τη λογική, τη φιλοσοφία και τη στόχευση έχουν οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα. Ο αθλητισµός έχει ανάγκη τη διαρκή ανανέωση των ανθρώπων, που θα έρθουν µε ενθουσιασµό, µε νέες ιδέες, µε βούληση και ενέργεια να αναπτύξουν περαιτέρω τα αθλήµατα µακριά από αρτηριοσκληρωτικές νοοτροπίες και πρακτικές και
µικροπολιτικούς σχεδιασµούς για την προσκόλληση στην καρέκλα.
Στο αθλητικό, λοιπόν, νοµοσχέδιο, που είχε συνταχθεί κατά τη
θητεία µου στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και είχε
ολοκληρωθεί το στάδιο της διαβούλευσης, ο ορισµός θητειών
κατείχε σηµαίνουσα θέση. Και αυτή η αναγκαία µεταρρύθµιση
στη συνέχεια εµπεδώθηκε. Οι θητείες για τη θέση του προέδρου
των οµοσπονδιών δίνουν στον εκάστοτε πρόεδρο επαρκή χρόνο
ώστε να υλοποιήσει το όραµά του.
Και θέλω να κάνω και µια επισήµανση, κύριε Υπουργέ, για τις
ηλικίες. Το αίτηµα από τους εκπροσώπους των φορέων το οποίο
έθεσαν στην ακρόαση για τις οµοσπονδίες των ατόµων µε αναπηρία -και ο Ευρωβουλευτής, όµως, ο Στέλιος ο Κυµπουρόπουλος επικοινώνησε µαζί µου, πιστεύω και µε εσάς- είναι η θητεία
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τους να είναι όµοια µε τους αρτιµελείς. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα το δείτε.
Σηµαντικές λοιπόν επίσης είναι και οι προβλέψεις που διασφαλίζουν περαιτέρω τη διαφάνεια και το αδιάβλητο των αρχαιρεσιών, την απλοποίηση της αναγνώρισης των αθλητικών σωµατείων, την αντιµετώπιση της χειραγώγησης των αγώνων και τον
εκσυγχρονισµό των προβλέψεων που αφορούν τους προπονητές. Ιδιαίτερα ως προς αυτό θέλω να υπογραµµίσω από τη δική
µου εµπειρία τη σηµασία των σχολών προπονητών της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού και τη θετική ανταπόκριση που είχε η
διοργάνωση τους, ιδιαίτερα µάλιστα καθώς ο θεσµός αυτός είχε
για πολλά χρόνια παραµεληθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που
έχει ως στόχο την έµπρακτη ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την αποτελεσµατική αντιµετώπιση πρακτικών που δεν
εξυπηρετούν το αθλητικό κίνηµα, τη βελτίωση των θεσµικών προβλέψεων, όπως για την επιβράβευση των αθλητών µαθητών και
των συνοδών µαθητών µε αναπηρία, για την κάρτα υγείας στα
πνευµατικά αθλήµατα. Είναι ένα νοµοσχέδιο που αφ’ ενός θεραπεύει τα επιµέρους, αφ’ ετέρου δε υπογραµµίζει τη βασική φιλοσοφία, τις αρχές και τις αξίες που εµπνέουν αυτή την Κυβέρνηση
σε ό,τι αφορά την ρύθµιση κρίσιµων για την κοινωνία µας τοµέων
όπως ο αθλητισµός.
Ο οικονοµικός έλεγχος να αποκτήσει τακτικό χαρακτήρα ώστε
να εγγυηθούµε τη διαφάνεια που χρειάζεται ο αθλητισµός µας
για να αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο. Και εδώ έχει σηµασία να
αξιοποιήσουµε το ηλεκτρονικό µητρώο των ενεργών σωµατείων,
το οποίο θα είναι -όπως είπατε κύριε Υπουργέ- ανοιχτό στον καθένα να ενηµερώνεται για το τι συµβαίνει µε στόχο την απευθείας
στήριξη από την πολιτεία των ενεργών -τονίζω- αθλητικών σωµατείων, όπως είχε εφαρµοστεί από το Υπουργείο και κατά τη θητεία µου.
Είναι λοιπόν άλλωστε απολύτως απαραίτητο οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν µε κάθε επισηµότητα ότι τα χρήµατά τους
όντως πιάνουν τόπο, αξιοποιούνται για την ανάπτυξη του αθλητισµού και δεν πηγαίνουν για την εξυπηρέτηση άλλων άσχετων
σκοπών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Και συνεχίζουµε τον κατάλογο µε τον κ. Αναστάσιο Δηµοσχάκη
από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
εισάγει καινοτόµες ρυθµίσεις ανανεώνοντας ριζικά το αθλητικό
σύστηµα της χώρας. Απώτερος σκοπός είναι να οδηγηθεί ο ελληνικός αθλητισµός µε σταθερό βηµατισµό σε τροχιά βελτίωσης
και εκσυγχρονισµού, κινητοποιώντας ολοένα και περισσότερο τις
υγιείς και παραγωγικές δυνάµεις της οικογένειας του αθλητισµού. Ικανοποιείται ένα πάγιο και χρόνιο αίτηµα της κοινωνίας
στο σύνολό της, αυτό της αποκατάστασης της τάξης, της πλήρους διαφάνειας στο αθλητικό τοπίο της χώρας, που γέννησε το
ολυµπιακό ιδεώδες.
Το παρόν σχέδιο νόµου συσπειρώνει την αθλητική οικογένεια,
όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τους φορείς, τα σωµατεία, τους
αθλητές, τους γονείς, τα νέα παιδιά. Δηλώνω προσωπικά τυχερός -και σας το καταθέτω απλόχερα, κύριε Υπουργέ- γιατί υπηρέτησα µε πίστη και αφοσίωση τον αθλητισµό οικογενειακά,
αλλά ταυτόχρονα και τον υπερασπίστηκα µε σχέδιο και συνέπεια
επαγγελµατικά. Συνεπώς έχω γνώµη και γι’ αυτό το φωνάζω και
το υπογραµµίζω.
Διότι µε αυτόν τον νόµο εισάγεται ένα πλαίσιο τοµής σχετικά
µε τη λειτουργία των αθλητικών φορέων, δηλαδή των οµοσπονδιών, των ενώσεων και των σωµατείων επιφέροντας κοµβικές αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα αναζωογονείται το αθλητικό κίνηµα δίνοντας φωνή στα σωµατεία, στους αθλητές και στις αθλήτριες.
Εκσυγχρονίζεται το καθεστώς των προπονητών και διακρινόµενων αθλητών. Προβλέπεται πλέον να αποκτούν δικαίωµα του
εκλέγειν µόνο τα ενεργά και νόµιµα ερασιτεχνικά σωµατεία, εγ-
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γεγραµµένα στο µητρώο αθλητικών φορέων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Παράλληλα εκσυγχρονίζεται το καθεστώς
των προπονητών µε την τήρηση του µητρώου προπονητών, ενώ
προβλέπεται και η παροχή προπονητικών υπηρεσιών από εν
ενεργεία αθλητές.
Την ίδια στιγµή η άσκηση της δραστηριότητας του εκπαιδευτή
αναµένεται να ενισχύσει και τα ερασιτεχνικά σωµατεία ιδίως σε
αποµακρυσµένες από τα αστικά κέντρα περιοχές της χώρας τα
οποία αδυνατούν για οικονοµικούς λόγους να προσλάβουν κάποιον προπονητή.
Με την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία προωθείται η ανάπτυξη του αθλητισµού για τα άτοµα µε αναπηρία, επιλύοντας
χρονίζοντα ζητήµατα στο χώρο του παραολυµπιακού αθλητισµού εξασφαλίζοντας µεταξύ άλλων τη δικαιότερη εκπροσώπηση στη διοίκηση της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής
των επιµέρους φορέων ατόµων µε αναπηρίες.
Στον ακριτικό Έβρο, κύριε Υπουργέ, η δράση σωµατείων, συλλόγων και φορέων ατόµων µε αναπηρία είναι σπουδαία. Σας ευχαριστώ διότι δεσµευτήκαµε να επισκεφθείτε τον Έβρο και
µάλιστα µε τη συγκεκριµένη στόχευση. Είµαστε υπερήφανοι και
καµαρώνουµε για τις παγκόσµιες διακρίσεις των αθλητών του
υγρού στίβου Δηµοσθένη Μιχαλεντζάκη και Δηµήτρη Καρυπίδη
καθώς και των άλλων αξιών αθλητών του αθλητικού συλλόγου
ατόµων µε αναπηρία µε την επωνυµία «Κότινος». Προσδοκούµε
µε τη στήριξη του Υπουργείου να καταγράψουµε ακόµα µεγαλύτερες επιτυχίες για τον Έβρο και τη χώρα.
Κλείνοντας κύριε Υπουργέ, θέλω να υπογραµµίσω ότι το
άρθρο 17 µε την τροποποίηση του άρθρου 134 του ν.2725/1999
που αφορά στη χρηµατοδότηση των εξόδων µετακίνησης οµάδων νησιωτικών περιοχών από τους ΟΤΑ µας έκανε ιδιαίτερα χαρούµενους. Και το λέω αυτό µε την ελπίδα ότι τη νησιωτικότητα
θα την διαδεχθεί στις προβλέψεις σας και στα σχέδιά σας και η
ακριτικότητα, έτσι ώστε οι αθλητές των ακριτικών περιοχών της
χώρας όπως ο ακριτικός Έβρος να χαίρουν πρόσθετης οικονοµικής βοήθειας για τις µετακινήσεις τους. Ο Έβρος που είναι γη
πρωταθλητών, απέχει πολύ από τα µεγάλα αστικά κέντρα και η
µετάβαση των οµάδων στις µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις
είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αθλητισµός και ο πολιτισµός
θα πρέπει να αποτελέσουν χρήσιµα εργαλεία διασυνοριακής συνεργασίας και ειρήνης, ειδικά στην βόρεια Ελλάδα και στη νησιωτική µας περιοχή, γιατί όχι και στο σύνολό της, ακόµα και µε
όµορες χώρες που επιδεικνύουν επιθετικότητα και προκλητικότητα.
Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο δίνεται η σκυτάλη προκειµένου να τρέξει η απαραίτητη αθλητική µεταρρύθµιση, ανοίγοντας
κύριε Πρόεδρε, πανιά για την αθλητική ανάπτυξη, χρήσιµη για
τα ελληνόπουλα, χρήσιµη για την ελληνική οικογένεια, χρήσιµη
για την Ελλάδα µας. Γι’ τους λόγους αυτούς υπερψηφίζω τον παρόντα νόµο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ζήτησε και έχει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο συνάδελφος κ. Αθανάσιος Παφίλης, για δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τι είναι αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνει η Νέα Δηµοκρατία;
Είναι, κατά τη γνώµη µας, και έτσι είναι, ένας οδοστρωτήρας, ο
οποίος προσπαθεί να γκρεµίσει ό,τι έχει αποµείνει από τον ερασιτεχνικό αθλητισµό που µάλιστα αυτός αποτελεί το τελευταίο
καταφύγιο της λαϊκής οικογένειας και ανθρώπων που εκτιµούν
και αγαπούν τον αθλητισµό ανεξάρτητα αν δεν συµφωνούµε σε
όλα µαζί τους. Αυτό κάνει. Και έρχεται, επειδή η Νέα Δηµοκρατία
είναι πιο γνήσιος εκφραστής του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος, πραγµατικά µε έναν ωµό τρόπο.
Ταυτόχρονα τι κάνει το νοµοσχέδιο; Δηµιουργεί ένα θεσµικό
πλαίσιο για τον ασφυκτικό έλεγχο των ερασιτεχνικών αθλητικών
σωµατείων από την Κυβέρνηση. Για ποιον σκοπό; Για να διασφαλίσει την εµπορευµατοποίηση, να βάλει ανθρώπους, για να το πω
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έτσι, που θα είναι πιστοί σε αυτό το δόγµα, δηλαδή στην εµπορευµατοποίηση του ερασιτεχνικού αθλητισµού στα πρότυπα του
επαγγελµατικού καθώς και των κρατικών και δηµοτικών αθλητικών υποδοµών. Αυτά θέλετε να κάνετε και µην κρύβεστε. Θα τα
δώσετε όλα, όπως δίνετε τα πάντα στον ιδιωτικό τοµέα.
Αυτή είναι και η θεωρία σας άλλωστε. Δεν είναι θέµα να κατηγορήσουµε εµείς. Αυτή είναι η ίδια η πολιτική σας. Πιστεύετε ότι
ο ιδιωτικός τοµέας είναι αυτός που θα εξασφαλίσει και την ανάπτυξη του αθλητισµού. Αυτό είναι υποκριτικό γιατί ο ιδιωτικός
τοµέας -µιλάµε για µεγάλα συµφέροντα βέβαια, όχι για µικράαυτό που θέλει να εξασφαλίσει είναι τα κέρδη από µια πίτα που
είναι δυσθεώρητη, αµύθητη όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλον
τον καπιταλιστικό κόσµο. Είναι απίστευτη. Οι άνθρωποι πεθαίνουν και δισεκατοµµύρια των µεταγραφών και άλλων πραγµάτων
πηγαινοέρχονται. Αυτό είναι το σύστηµά σας. Αυτό θέλετε λοιπόν, να διασφαλίσετε.
Για ποιον λόγο; Για να εξυπηρετηθούν τα µεγάλα συµφέροντα.
Γιατί, όπως λέµε, υπάρχει και άλλο κοµµάτι της πίτας. Και, όπως
σε όλους τους τοµείς, το καπιταλιστικό σύστηµα και όσοι το υπηρετούν -και δεν είναι µόνο η Νέα Δηµοκρατία, απλώς αυτή τα
πάει λίγο πιο κυνικά και γρήγορα- τι θέλει να κάνει; Θέλει να
δώσει χώρο για να εξασφαλιστούν µεγαλύτερα κέρδη, για να
επενδυθούν κεφάλαια τα οποία είναι λιµνασµένα και δεν βγάζουν
τέτοια κέρδη.
Είναι πρωτοφανές αυτό που επιδιώκει η Νέα Δηµοκρατία; Γιατί
ακούµε την κριτική και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήµατος Αλλαγής
που έχουν βγει στα κεραµίδια και απορούν. Μα, τι πρωτοφανές
συνέβη; Πού ζουν; Σε όλον τον καπιταλιστικό κόσµο ακριβώς το
ίδιο δεν γίνεται; Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι η
ίδια, εµπορευµατοποίηση των πάντων; Είναι λοιπόν, κάτι εκτρωµατικό της Δεξιάς, όπως λένε ορισµένοι, αυτά τα νοµοσχέδια που
έρχονται και έχει σχέση µόνο µε το κοµµατικό κράτος και τον
έλεγχο; Βεβαίως έχουν και αυτά σχέση και θα πω παρακάτω.
Όµως, κατά τη γνώµη µας, είναι µια «φυσιολογική» εξέλιξη και
αποτέλεσµα της φιλοσοφίας του ίδιου του συστήµατος που
πλέον τώρα απαλλαγµένο από τα βαρίδια, που τα βαρίδια λειτουργούσαν υπέρ των λαών, του σοσιαλιστικού στρατοπέδου και
του εργατικού κινήµατος παγκοσµίως, τα θέλει όλα εδώ και
τώρα.
Και το βασικό ερώτηµα που υπάρχει στο οποίο κανένα άλλο
κόµµα πλην του ΚΚΕ δεν απαντά είναι το εξής: τι είναι ο αθλητισµός; Εδώ είναι το ερώτηµα. Είναι κοινωνικό αγαθό ή είναι εµπόρευµα;
Εµείς λέµε, λοιπόν, οι κοµµουνιστές, ότι ο αθλητισµός είναι
κοινωνικό αγαθό, πρέπει να προσφέρεται δηµόσια και δωρεάν
σε όλους και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους -να είναι απαλλαγµένο από κάθε κερδοσκοπία- ώστε να αναπτύξουν αυτά τα αρχαιοελληνικά που είπατε, κύριε Αυγενάκη και κάποιος άλλος
πριν.
Είπατε για τα ιδεώδη, µιλάω και σε αθλητή. Ο κότινος τώρα
είναι δισεκατοµµύρια. Τι σχέση έχουν αυτά µε την άµιλλα και τον
αθλητισµό αυτή η ξεφτίλα που υπάρχει παγκόσµια; Έχει καµµία
σχέση µε τον γνήσιο αθλητισµό, µε το «νους υγιής εν σώµατι
υγιεί», για να µιλήσω στη δική σας λογική; Ποιο είναι το κίνητρο
τώρα, ο κότινος; Ο κότινος είναι δισεκατοµµύρια. Είναι οι χιλιάδες διαφηµίσεις, αυτή η ξεφτίλα που ζει όλη η ανθρωπότητα σήµερα να πεθαίνει κόσµος από την πείνα και να γυρνάνε τα
δισεκατοµµύρια από εδώ και από εκεί στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους. Αυτό είναι το σύστηµά σας.
Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτηµα και στο ερώτηµα αυτό και η Νέα
Δηµοκρατία και τα άλλα κόµµατα συνολικά απαντούν ότι είναι
εµπόρευµα. Και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το πάει γλυκά-γλυκά,
µε τη βαζελίνη θα έλεγα αν µου επιτραπεί η έκφραση, λέει ότι
«εµείς µπορούµε να το διαχειριστούµε καλύτερα το εµπόρευµα
αυτό, να το κάνουµε λίγο πιο µαλακό». Όµως δεν υπάρχει, είναι
άσπρο - µαύρο. Ή θα είναι κοινωνικό αγαθό ή θα είναι εµπόρευµα.
Και µην απορεί κανένας. Εδώ πουλάνε ανθρώπινα όργανα,
εδώ στο εµπόριο και στο κέρδος θυσιάζονται τα πάντα, δεν
υπάρχει τίποτα που να µη θυσιάζεται.
Και µάλιστα ο κύριος Υπουργός το είπε. Αφού περιέγραψε όλο
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το αρχαιοελληνικό πνεύµα αθάνατο αγνέ πατέρα είπε ότι είναι
και µεγάλη οικονοµική δύναµη. Το ερώτηµα είναι για ποιον είναι
µεγάλη οικονοµική δύναµη. Για τον λαό; Για τους εργαζόµενους;
Για τα λαϊκά στρώµατα, που θέλουν τα παιδιά τους να αθλούνται
και, αν έχουν τις δυνατότητες και τους παρέχονται, να κάνουν
και πρωταθλητισµό;
Όχι, είναι οικονοµική δύναµη µεγάλη για τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα, που τρέχουν να επενδύσουν και να πάρουν
ό,τι έχει αποµείνει, αυτή είναι η ουσία και τη ζούµε καθηµερινά,
ακόµα και σε αυτόν τον τοµέα.
Η κριτική των άλλων κοµµάτων, θα επαναλάβω γιατί δεν είµαστε ίδιοι όλοι εδώ µέσα ούτε µπορεί να κρυβόµαστε και να παίζουµε κρυφτούλι, και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήµατος Αλλαγής και
δεν ξέρω και από τους υπόλοιπους, γιατί δεν ακούσαµε για αυτά,
δεν γίνεται στη βάση του προβλήµατος, που είναι εµπόριο ή κοινωνικό αγαθό. Αλλά γίνεται στη βάση της διαχείρισης, γίνεται
στη βάση της διαφθοράς, γίνεται στη βάση του κοµµατικού κράτους και όλα τα υπόλοιπα, που βεβαίως υπάρχουν και αυτά. Αλλά
στην ουσία όµως, δεν γίνεται.
Και γιατί δεν γίνεται; Γιατί η αυταπάτη και ο µύθος ότι µπορείς
µε ένα τέτοιο σύστηµα να κάνεις φιλολαϊκή πολιτική στον τοµέα
του αθλητισµού έχει γκρεµιστεί στα βάραθρα, στα τάρταρα. Δεν
υπάρχει σε καµµιά καπιταλιστική χώρα διαχείριση φιλολαϊκή. Το
αντίθετο υπάρχει χυδαία, κυνική εµπορευµατοποίηση που οδηγεί
ακόµα και στην καταστροφή αθλητών ολόκληρων. Μηχανές παράγουν αθλητές. Και έχουν ο καθένας δέκα διαφηµίσεις από
πάνω του. Αυτό είναι το ευγενές πνεύµα του αθλητισµού και του
συστήµατος.
Και εδώ η αντιπαράθεση είναι ψευδής και ψευδεπίγραφη θα
έλεγα. Δηλαδή το πρόβληµα ποιο είναι τώρα; Το ότι η Νέα Δηµοκρατία πάει να ελέγξει όλα αυτά; Φυσικά, η Νέα Δηµοκρατία
το κάνει. Γιατί το κάνει; Γιατί θέλει να περάσει αυτή την πολιτική
γρήγορα. Τα ίδια έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, έθιξε ο ΣΥΡΙΖΑ τίποτα
ως κυβέρνηση από τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα;
Έθιξε τίποτα για αυτό που γίνεται µέσα στις ΠΑΕ; Μιλάµε µε όλη
τη γνώση για την αγάπη που έχει ο κόσµος για το ποδόσφαιρο,
αλλά πρέπει να ξέρει τι είναι.
Τι λέµε εµείς, για παράδειγµα; Οι ΠΑΕ να πάνε στο Υπουργείο
Εµπορίου. Γιατί δεν το δέχεστε; Τι σχέση έχουν µε τον αθλητισµό; Είναι εταιρείες, ναι ή όχι; Είναι εταιρείες που έχουν στόχο
το κέρδος; Οι επιχειρηµατίες τη δουλειά τους κάνουν. Εµείς δεν
τα βάζουµε µε τον άλφα, τον βήτα ή τον γάµα επιχειρηµατία. Τα
βάζουµε µε το σύστηµα συνολικά που λειτουργεί σε ένα άθληµα
που είναι το πιο δηµοφιλές και που είναι το ποδόσφαιρο.
Εποµένως δεν είναι θέµα διαχείρισης. Γιατί; Δεν µιλάµε χωρίς
επιχειρήµατα. Γιατί όσες ανάσες πήρε ο λαός και στον τοµέα του
αθλητισµού τις πήρε γιατί το σύστηµα υποχρεώθηκε σε κάποιες
φάσεις, κάτω από τον συσχετισµό των δυνάµεων και υπό την επίδραση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου που υπήρχε –και θα πω
µετά µερικά λόγια- να κάνει ορισµένες υποχωρήσεις. Οι υποχωρήσεις αυτές ήταν αυτό που έχει να κάνει µε τον λεγόµενο λαϊκό
αθλητισµό. Στηρίχθηκαν δοµές όντως, περιορισµένα βέβαια,
χωρίς να αγγιχθεί η ουσία του συστήµατος, πολλά χρόνια. Όταν
όµως, άλλαξε ο συσχετισµός όλα αυτά πάρθηκαν πίσω, όπως και
όλες οι κοινωνικές κατακτήσεις που είχαν οι εργαζόµενοι.
Εδώ θα έλεγα να µετρηθούµε στα ίσια και όχι δρυός πεσούσης
πας ανήρ ξυλεύεται. Στους Ολυµπιακούς Αγώνες δεν πρόκειται
να φύγει από τη µνήµη του λαού, και εµείς λέµε και από τη µνήµη
της νεολαίας, να ψάξει να τα βρει, η σηµαία της Σοβιετικής Ένωσης που ανέµιζε πρώτη στους Ολυµπιακούς Αγώνες, η σηµαία
της DDR, της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, που ήταν δεύτερη και η µεγάλη Αµερική σας, το πρότυπό σας µε όλα αυτά
που είχε, ήταν τρίτη και πολλές φορές έκανε και σαµποτάζ.
Αυτά δεν πρόκειται να φύγουν. Δεν πρόκειται να φύγουν οι µεγάλοι αθλητές που γέννησε ο σοσιαλισµός µέσα από τον λαϊκό
αθλητισµό και όχι από τα εργαστήρια των πολυεθνικών εταιρειών, όπως ήταν ο Βαλερί Μπορζόφ, ο Σεργκέι Μπούµπκα, ο
Αλµπέρτο Χουανταρένα, ο Στίβενσον και χιλιάδες άλλοι οι οποίοι
δεν ήταν βγαλµένοι µέσα από τα πειράµατα και τα εργαστήρια,
πέρα από τις αδυναµίες που µπορεί να υπήρχαν. Εκεί µετρηθήκαµε και νικήσαµε. Σε τέτοιες εποχές. Γιατί αυτό δεν ήταν γέν-
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νηµα της εµπορευµατοποίησης, ήταν γέννηµα της λαϊκής δράσης. Ήταν γέννηµα του ότι όλος ο λαός ασχολούνταν µε τον
αθλητισµό. Και επειδή µερικοί µουρµουράτε ακόµη, συγκρίνετε
τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες στον τοµέα των αθλητικών υποδοµών µε τις µεγαλύτερες καπιταλιστικές. Συγκρίνετε. Ακόµη
αυτές τις υποδοµές έχουν. Κάθε γειτονιά έχει τα πάντα για τον
αθλητισµό. Κάθε πόλη είχε τα πάντα. Με ό,τι ήθελε να ασχοληθεί
ο καθένας, ασχολούνταν δωρεάν και εδώ η λαϊκή οικογένεια τραβάει τα ελέη. Αυτό, όσο και αν προσπαθείτε να το σβήσετε, δεν
θα σας αφήσουµε ούτε εσάς ούτε και άλλους. Αυτό έδειξε σε
κοινωνικές πλευρές τη µεγάλη υπεροχή του σοσιαλισµού. Σε
πολύ δύσκολες εποχές και µη συγκρίνουµε τη σηµερινή τεχνολογία και εξέλιξη µε εκείνες τις εποχές. Ακόµη και σε αυτές, αυτό
το µεγαλείο –σας το ξαναλέω να κοιµάστε και να το θυµάστε- να
βγαίνει η σηµαία µε το σφυροδρέπανο στους Ολυµπιακούς Αγώνες, θα σας κυνηγάει και θα είναι η εκδίκηση της νέας γενιάς,
µπροστά σε αυτή την αθλιότητα που υπάρχει µε µίζες, διαφθορές, απίστευτο χρήµα, παράγκες -ό,τι θέλετε- στον δικό σας
αθλητισµό, κύριε Υπουργέ. Όχι στον δικό σας προσωπικά, εννοούµε του καπιταλιστικού συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου, παρακαλώ.
Το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει τις ανάγκες των ερασιτεχνικών
αθλητικών σωµατείων; Ποια είναι η βασική ανάγκη; Τα οικονοµικά. Πρώτη ανάγκη, πέρα από τον προσανατολισµό. Για πείτε
µας, λοιπόν, τι κάνετε; Ταράζουµε –λέει- τα λιµνάζοντα νερά.
Καλά, µας δουλεύετε; Ποια είναι τα λιµνάζοντα νερά; Ότι ασφυκτιούν όλοι. Κυριολεκτικά όλοι, ή για να µην είµαι απόλυτος η
συντριπτική πλειοψηφία των ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων εξαιτίας του ότι έχει κλείσει η στρόφιγγα της χρηµατοδότησης και τώρα λέει ότι δίνουµε 12 δισεκατοµµύρια, που δεν
φτάνουν για τίποτα, ενώ στις ΠΑΕ και χρέη χαρίζετε και γήπεδα
φτιάχνετε. Δισεκατοµµύρια κυκλοφορούν εκεί και να µε συγχωρούν οι οπαδοί των οµάδων, αλλά άλλο οµάδα, άλλο θέαµα και
άλλο συµφέροντα. Εκεί είσαστε γαλαντόµοι, δίνετε και τώρα
πάτε να ψειρίσετε τη µαϊµού. Να βρείτε, δηλαδή, τι έχει και το
τελευταίο σωµατείο.
Όλα αυτά τα γνωρίζουµε. Όσοι ασχολούνται έµµεσα ή οικογενειακά µε τον αθλητισµό, τα ζουν. Εγώ θα σας πω εµπειρία από
τον Πανελλήνιο που είναι από τους µεγαλύτερους συλλόγους.
Πρώτον, δεν έχετε λύσει τόσα χρόνια καµµία κυβέρνηση το
ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Δεύτερον, τα χρήµατα που δίνετε είναι απίστευτα λίγα. Ξέρετε
πως δουλεύουν τα παιδιά που ασχολούνται µε τον αθλητισµό;
Ξέρετε ότι δεν έχουν παπούτσια και όποιου µεγαλώνει το πόδι,
τ’ αφήνει για να τα πάρει ο µικρότερος; Ξέρετε ότι πληρώνουν
οι γονείς για τους αγώνες να πάνε παντού; Ξέρετε ότι είναι απλήρωτοι οι προπονητές που είναι άνθρωποι αθλητές µε αφοσίωση
και αγάπη στον αθλητισµό και τους έχετε καταδικάσει σε ασφυξία; Μιλάω για τον Πανελλήνιο που είναι από τα µεγαλύτερα και
πιο ιστορικά σωµατεία, για να µην πάω στα άλλα που είναι πολύ
χειρότερη η κατάσταση. Είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση στα
σωµατεία της γειτονιάς. Φυτοζωούν. Όλα αυτά φυτοζωούν.
Τι κάνετε τώρα; Τίποτα. Ετοιµάζετε να βάλετε τους δικούς σας
για να υλοποιήσουν αυτή την πολιτική. Για πείτε µας. Ακούσαµε
κανένα µέτρο ανακούφισης των σωµατείων;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Δεύτερον, µητρώο. Δεν ξέρετε; Πάρτε τα χαρτιά από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού και αν βρείτε σωµατεία που δεν υπάρχουν, βεβαίως ελάτε εδώ να συµφωνήσουµε και εµείς.
Δεν το κάνετε αυτό. Φτιάχνετε καινούργιο µε γρήγορες διαδικασίες, ώστε στις εκλογές να αποκλειστούν µη φίλιες -να το πω
κοµψά- δυνάµεις. Εποµένως αυτό που κάνετε τώρα δεν είναι µια
τοµή και ανανέωση στον αθλητισµό. Μη χαλάµε τις λέξεις και τις
ξεφτιλίζουµε. Αυτό που κάνετε είναι ένα εκλογικό µαγείρεµα για
να αναρριχηθούν δυνάµεις που να έχουν γραµµή πλήρους εµπορευµατοποίησης, κυριολεκτικά. Αυτό το κάνετε µε κυνική παρέµβαση στους συλλόγους, µε το εκλογικό σύστηµα, µε τις θητείες
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και την ηλικία. Αλήθεια, πόση υποκρισία µπορεί να κρύβει αυτό;
Εµείς είµαστε κατά και των θητειών και των ηλικιακών ορίων.
Γιατί δεν κρίνεται κανένας αν είναι εξήντα ή είκοσι πέντε. Μπορεί
να είναι είκοσι πέντε και να είναι µην πω τι. Μπορεί να είναι γιάπης που βλέπει αριθµούς και όχι ανθρώπους. Έχετε πολλούς
όλοι σας εδώ. Κυρίως αυτή η παράταξη αλλά και άλλοι. Μπορεί
να είναι ένας εξήντα χρονών ο οποίος να έχει ιδέες πιο πρωτοπόρες. Η ηλικία κρίνει;
Σας είπε ο εισηγητής µας, ο Μανώλης Συντυχάκης, ότι αφού
είστε υπέρ της ηλικιακής ανανέωσης να γίνει και στη Βουλή.
Εµείς είµαστε κατά. Δεν έχουµε συµφωνήσει ποτέ. Ούτε έχουµε
συµφωνήσει µε τις ποσοστώσεις. Λες κι άµα θα µπουν τόσες γυναίκες θα λυθεί το πρόβληµα. Το θέµα της ισοτιµίας της γυναίκας
δεν είναι θέµα ποσόστωσης.
Κάντε το, λοιπόν, γενικά. Βάλτε και για τους Υπουργούς και
για τους Βουλευτές. Γιατί δεν το κάνετε αυτό; Γιατί εδώ; Δεν
είναι φωτογραφία; Η ανανέωση δεν προέρχεται από τις ηλικίες,
αλλά προέρχεται από τις πολιτικές θέσεις και τη δράση που έχει
ο καθένας. Έχω γνωρίσει προσωπικά αλλά και σαν κόµµα ανθρώπους οι οποίοι είναι εβδοµήντα και εβδοµήντα πέντε ετών και
είναι αειθαλείς, αγαπάνε και λατρεύουν τον αθλητισµό. Αντί να
κάθονται και να απολαµβάνουν τη σύνταξη τρέχουν από το πρωί
µέχρι το βράδυ, αζηµίωτα, για να προωθήσουν τον ερασιτεχνικό
αθλητισµό. Θέλετε να ξεµπερδεύετε µε ό,τι δυνάµεις υπάρχουν.
Μπορεί εµείς σαν ΚΚΕ να µη συµφωνούµε σε όλα. Θέλετε να
τους πετάξετε έξω όλους. Θέλετε να φύγουν για να µπουν τα
κοµπιουτεράκια. Αυτοί που θα πάνε τη γραµµή που λέει ότι ο
ιδιώτης θα λύσει όλα τα προβλήµατα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε κι ευχαριστώ.
Θέλουµε να πούµε ότι πέρα από αυτό προσπαθείτε να φέρετε
τους αθλητές σε αντίθεση µε τους ανθρώπους που ασχολούνται
µε τα σωµατεία και τις οµοσπονδίες. Αυτό είναι πάρα πολύ
άσχηµο. Δεν γλείφουµε το δάχτυλό µας που βγαίνουν ορισµένοι
και τα βάζουν µε τις οµοσπονδίες. Εµείς δε λέµε ότι οι οµοσπονδίες είναι άγιες. Αλλά δε λύνονται έτσι τα προβλήµατα.
Τέλος, καλλιεργείτε την αυταπάτη στη νεολαία και σε αυτούς
που ασχολούνται µε τον αθλητισµό ότι µπορεί να γίνει ένας Μέσι,
ένας Ρονάλντο ή ένας οποιοσδήποτε άλλος και να θησαυρίσει.
Η µοίρα όµως στον καπιταλισµό είναι ότι ναι µεν µπορεί να βγουν
µερικοί Μέσι και άλλοι και να γίνουν δισεκατοµµυριούχοι αλλά η
συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών της λαϊκής οικογένειας θα
καταδικαστεί σε αυτά τα ψίχουλα ή την ανεργία που τους δίνετε
σήµερα. Κι αυτό λέµε στη νεολαία: να αθλείται όσο µπορεί περισσότερο παρ’ ό,τι πληρώνει παντού. Τι δίνετε αλήθεια από τη
φορολογία στη λαϊκή οικογένεια; Πού πάει το παιδί και δεν πληρώνει; Πείτε µας. Όπου κι αν θέλει να πάει πληρώνει. Να πάει
κλασικό αθλητισµό; Να πάει ποδόσφαιρο; Να πάει µπάσκετ; Να
πάει πολεµική τέχνη; Παντού η οικογένεια πρέπει να σκάει χρήµα. Κι αν είναι και µικρό πρέπει να το κουβαλάει κιόλας. Το άγχος
της οικογένειας ποιος θα το πάει, ποιος θα το γυρίσει. Αλλά που
να τα ξέρετε εσείς αυτά; Ζείτε µάλλον σε έναν άλλον κόσµο.
Αυτός είναι ο καθηµερινός λαϊκός κόσµος.
Εµείς θέλουµε µια άλλη κοινωνία. Και θα την κάνουµε αργά ή
γρήγορα µε τη θέληση του ελληνικού λαού. Μια κοινωνία όπου
ο αθλητισµός, η υγεία, η παιδεία κ.λπ., θα είναι κοινωνικό αγαθό.
Έχει τεράστιες δυνατότητες σήµερα η ανθρωπότητα. Κι αυτό το
αποδείξαµε στην ιστορία σαν ένα πρώτο βήµα. Τώρα θα είµαστε
πολύ καλύτεροι για µια ευτυχισµένη ζωή για τον κόσµο κι όχι για
µια χούφτα που λυµαίνεται ό,τι συνιστά την ανθρώπινη ζωή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Παφίλη.
Καλησπέρα κι από µένα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους
γιορτάζουν.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, κ. Κωνσταντίνος Χήτας. Έχετε έξι λεπτά, βαριάβαριά, κύριε Χήτα, γιατί µίλησε και ο Πρόεδρός σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, πότε θα γίνουν οι εκλογές στην ΕΠΟ; Ξέρουµε; Υπάρχει διάθεση της πολιτείας να µετακυλήσει τις εκλογές. Υπάρχει και το πρόγραµµα –ας το πω έτσι- ότι θα γίνουν 9
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Οκτωβρίου. Υπάρχει περίπτωση να µη γίνουν 9 Οκτωβρίου, κύριε
Υπουργέ; Το γνωρίζετε κι εσείς αφού δείξατε το πρωί την επιστολή της ΕΠΟ στον Πρωθυπουργό της χώρας, µε την οποία η
FIFA ενηµέρωσε την ΕΠΟ για την απόφαση της δέσµευσης της
ΕΠΟ να συγκαλέσει ειδική εκλογική συνέλευση στις 9 Οκτωβρίου. Η FIFA λέει ότι πρέπει να τηρηθεί αυτή η ηµεροµηνία.
Αυτή την ιστορία για το αυτοδιοίκητο την έχουµε ζήσει στο παρελθόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ δεν θα σας κακίσω.
Ούτε θα πω ότι µπορεί να έχετε άδικο ή δίκιο. Τη ζήσαµε το 2020
µε την υπόθεση ΠΑΟΚ - ΞΑΝΘΗ. Το 2019 µε τον Βασιλειάδη και
την αναδιάρθρωση των κατηγοριών. Τον Οκτώβριο του 2016 µε
τον Κοντονή. Δεν είναι δικό σας θέµα. Ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο εµπόδιο που καλείται πάντα η πολιτεία να προσπεράσει.
Θυµάµαι και τον κ. Ορφανό πιο παλιά. Έδινε µάχη ο άνθρωπος.
Το είχε φτάσει οριακά το θέµα αλλά, υπό την απειλή αποβολής
της εθνικής οµάδας ή των ελληνικών οµάδων από τα ευρωπαϊκά
πρωταθλήµατα, πάντα η πολιτεία υποχωρούσε. Άρα, λοιπόν, δεν
ξέρω αν χάνουµε χρόνο όλοι κάνοντας αυτή την κουβέντα.
Στο νοµοσχέδιο αναφέρθηκε ο εισηγητής µας. Αυτό που ρωτάνε σήµερα οι ποδοσφαιρόφιλοι ή αυτοί που γνωρίζουν, οι µεγάλες οµάδες, είναι πρώτον γιατί επιµένει η πολιτεία να
µετακυλήσει τις εκλογές της ΕΠΟ και δεύτερον, γιατί επιµένει
αφού στο τέλος απ’ ό,τι φαίνεται θα αναγκαστείτε να κάνετε τις
εκλογές στις 9 Οκτωβρίου. Εγώ δεν ξέρω αν συµφωνώ ή διαφωνώ µε αυτόν τον µπαµπούλα που λέγεται FIFA. Ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούµε το θέµα. Από τη στιγµή που είµαστε
έτσι και υπάρχει αυτό το αυτοδιοίκητο δεν µπορούµε να κάνουµε
κάτι άλλο. Και το λέει ξεκάθαρα η παγκόσµια οµοσπονδία. Σε περίπτωση που ο νέος αθλητικός νόµος περιέχει διατάξεις για το
αυτοδιοίκητο τότε θα εξετάσει την όποια απόφαση για αναστολή
ιδιότητας µέλους της ΕΠΟ. Δηλαδή, να αποβληθούν οι ελληνικές
οµάδες. Άρα όλα αυτά που κάνουµε νοµίζω ότι δεν έχουν κανένα
νόηµα. Δεν πρόκειται να καταφέρετε κάτι. Οι εκλογές θα γίνουν
στις 9 Οκτώβρη γιατί έτσι επιβάλλει η FIFA, η ΕΠΟ. Υπάρχει το
αυτοδιοίκητο. Τελεία και παύλα.
Επίσης, θα περίµενα στο αθλητικό νοµοσχέδιο, κύριε Αυγενάκη, να έχετε συµπεριλάβει την περιβόητη αναδιάρθρωση των
κατηγοριών. Οι οµάδες της SUPER LEAGUE 2 και FOOTBALL
LEAGUE που παραµένουν εδώ και µήνες όµηροι της αδιαφορίας
από την πλευρά των υπευθύνων, άρα και τη δική σας, αφήνουν
εκτός νοµοσχεδίου την αναδιάρθρωση. Να θυµίσω ότι ήταν µία
από τις προεκλογικές σας σηµαίες ότι η εξυγίανση και η αναδιάρθρωση των κατηγοριών ήταν κορωνίδα, στα αθλητικά τουλάχιστον. Τώρα υπάρχει σιωπή. Δεν ξέρω αν είναι ένοχη η σιωπή.
Πάντως θα σας πω ότι φτάσαµε στα µέσα Σεπτέµβρη, κύριε
Υπουργέ και υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν γνωρίζουν αν
είναι επαγγελµατίες ή ερασιτέχνες. Οι ποδοσφαιριστές είναι σαν
τους ηθοποιούς. Δεν είναι όλοι φιρµάτοι µε καλά συµβόλαια.
Υπάρχουν αθλητές που αν δεν παίξουν µπάλα, για να το πω απλά, δεν µπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Πάνε για 500
ευρώ, 1000 ευρώ, 1200 ευρώ, 2000 ευρώ και πάει λέγοντας.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού θα παίξουν, σε ποια κατηγορία θα παίξουν, αν θα γίνει αναδιάρθρωση. Και είµαστε στα µέσα
του Σεπτέµβρη. Αυτό δε δηλώνει καλή λειτουργία του Υπουργείου.
Για να κλείσω, γιατί κύριε Αυγενάκη θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε κάποια άλλα πράγµατα, καθώς έχω δικαίωµα βάσει
Κανονισµού ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, απλά ήθελα να
αναφερθώ και στα του νοµοσχεδίου.
Όσον αφορά την τροπολογία, ελπίζω –δεν ξέρω πώς θα το φέρετε- να µην είναι µαζί, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, η τροπολογία
για τις εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας να µην είναι µαζί µε τον
ΕΝΦΙΑ στα νησιά, γιατί έτσι πάλι µας εγκλωβίζετε και µας δεσµεύετε, γιατί για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα νησιά είµαστε
σαφώς θετικοί. Αλλά για την τροπολογία τώρα διαβάζουµε στα
µέσα ενηµέρωσης «χιλιάδες θέσεις εργασίας», «εκατό χιλιάδες
θέσεις εργασίας», «διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας». Άλλο
είναι οι προπαγανδιστικές εξαγγελίες που έρχονται για νοµοθέτηση και όταν έρχονται εδώ είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Καλείτε, λοιπόν, εδώ τις επιχειρήσεις, τους εργοδότες µε βάση
την τροπολογία που φέρνετε από 1-10-2020, σε λίγες µέρες, εάν
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το θέλουν, να προσλάβουν υπεράριθµα εργαζόµενους για έξι
µήνες, να υποβάλουν σχετική δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ., το
κράτος θα πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, και εάν ο προσλαµβανόµενος είναι µακροχρόνια άνεργος θα επιδοτείται µε 200
ευρώ για έξι µήνες. Έπειτα τι θα γίνουν αυτοί οι εργαζόµενοι
µετά τους έξι µήνες; Θεωρείτε εκ προοιµίου ότι οι εργαζόµενοι,
οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες θα τους κρατήσουν; Εµφανίζετε
ότι εξασφαλίζετε κάποιες θέσεις εργασίας, µε ξένα κόλλυβα –θα
το πω έτσι- και αντί να καταβάλλετε επίδοµα ανεργίας, πληρώνετε τις ασφαλιστικές εισφορές και µειώνετε τον δείκτη της
ανεργίας για λίγο. Είναι έξυπνο, δεν λύνει, όµως, το πρόβληµα
της ανεργίας. Γι’ αυτό λέω ότι δεν είναι κακό ή καλό. Δεν το λύνει
το πρόβληµα της ανεργίας. Ελπίζω να φέρετε χωριστά τον
ΕΝΦΙΑ για τα νησιά, για να µπορέσουµε να ψηφίσουµε τουλάχιστον την ιστορία του ΕΝΦΙΑ µε τα νησιά.
Δεν έχουν µείνει πολλά να πω µετά τη σηµερινή οµιλία του
Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, απλά θα πω το εξής, γιατί
ακούω και στα ραδιόφωνα, άκουγα το πρωί τον κ. Βορίδη, πολλά
στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης: Αναφέρονται στο θέµα της επίσκεψης του Ζάεφ στην Ελλάδα, τη συνάντησή του µε τον Πρωθυπουργό της χώρας µας και τους ύµνους
του Ζόραν Ζάεφ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το ότι ο Πρωθυπουργός υποδέχεται και δέχεται να ακούσει
τον ψευτοµακεδόνα Ζάεφ, ο οποίος υµνεί τον Πρωθυπουργό για
τη βοήθειά του, σηµαίνει συγκάλυψη από πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας των ευθυνών του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα και του Κοτζιά,
όπως ακριβώς καλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας τον Μητσοτάκη για τις «Πρέσπες του Αιγαίου» που είχαµε πριν από λίγες
µέρες µε τη µειωµένη ΑΟΖ και τις συµφωνίες µε την Αίγυπτο και
την Ιταλία. Και να συµφωνήσουµε ότι εσείς είστε αντίθετοι στη
Συµφωνία των Πρεσπών και να συµφωνήσουµε ότι δεν αλλάζει
η συµφωνία, που εµείς έχουµε τις ενστάσεις µας. Γιατί δεν θέλετε να µάθουµε τι έγινε εκείνες τις ηµέρες; Γιατί υπήρξε τόση
βιασύνη και τέτοια σπουδή; Ακούστηκαν απίστευτες καταγγελίες
για βαλίτσες τροχήλατες, για λεφτά, για πιέσεις, για χίλια δύο
και ας είχαµε ζητήσει τη σύµπραξή σας στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να µάθουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τι είχε
γίνει. Αλλά και εδώ αδιαφορείτε. Θα καταθέσω στα Πρακτικά σωρεία παραβιάσεων από την πλευρά των Σκοπιανών. Από πού να
ξεκινήσω; Ιστοσελίδα για την τουριστική προβολή της χώρας,
«Μακεδονία», εθνική οµοσπονδία καγιάκ αναφέρεται ως «Μακεδονία», «Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Μακεδονία»,
δηµόσια εταιρεία µεταφορών που τη λένε «Μακεδονία», το
εθνικό τους θέατρο που ονοµάζεται στη σελίδα του «Μακεδονία»,
«Visit Skopje», άλλη σελίδα, προωθούν και τον τουρισµό «Μακεδονία», «Μουσείο οικίας της µητέρας Τερέζα, Μακεδονία», η
εθνική πινακοθήκη των Σκοπίων, «Gallery of Macedonia», κέντρο
µνήµης του Ολοκαυτώµατος, µουσείο µακεδονικού αγώνα, δηµοκρατία της Μακεδονίας, µνηµείο αφιερωµένο στην εξέγερση
του Ίλιντεν, ακαδηµία επιστηµών και τεχνών των Σκοπίων. Παντού αναφέρεται «Μακεδονία», «Μακεδονία», «Μακεδονία».
Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θα αναφερθώ µόνο σε ένα ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε και θα κλείσω. Θα βγάλω πολλά έξω από
τη σηµερινή µου οµιλία, σεβόµενος τους συναδέλφους και τον
αγώνα τους µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο γιατί έχουµε πολλές
ώρες µπροστά µας ακόµα.
Και για τις µάσκες αναφερθήκαµε πολλές φορές. Θα καταστήσουµε άλλη µια φορά σαφές ότι αναφερόµαστε στα µικρά παιδιά
κάτω των δώδεκα, όπως λέει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας.
Εγώ αναρωτιέµαι, δηλαδή ο ΠΟΥ, που λέει ότι «κάτω των δώδεκα
δεν συνιστάται», έχει άδικο και ο Σύψας –απίστευτο-!, ο εθνικός
µας επιδηµιολόγος που τροµοκρατεί τους Έλληνες καθηµερινά,
έχει δίκιο; Ο άνθρωπος έφτασε στο σηµείο να µας πει –δεν συζητάω ότι είπε πριν από δύο µήνες ότι η µάσκα µετά τις δύο ώρες
γίνεται επικίνδυνη, δεν συζητάω αυτό- να µην αγκαλιάζουµε και
να µη φιλάµε τα παιδιά µας. Καταλαβαίνετε τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι τροµολάγνοι αυτοί, οι «Σύψες» που έχετε φυτέψει
στον κόσµο κάθε µέρα; Να µην αγκαλιάζουµε και να µη φιλάµε
τα παιδιά µας;
Δώσατε παγούρια –άλλη µια παρωδία και κλείνω µε αυτό-, δεν
µπορούσε η ελληνική Κυβέρνηση, η πολιτεία, αυτά τα άθλια πα-
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γούρια, εδώ είναι, τα µοιράζατε στα παιδιά µας, θα τα καταθέσω
στα Πρακτικά, καµµία ντροπή, γιατί αυτά τα παγούρια είναι
«made in Germany, Bremen». Δεν υπάρχει µία ριµάδα εταιρεία
στην Ελλάδα να µπορούσαµε να προµηθευτούµε τα παγούρια που είναι όντως µια αστεία υπόθεση- από Έλληνες; Έχει τον σηµειολογικό τους χαρακτήρα αυτή η παρατήρησή µας και φυσικά
θα καταθέσουµε το «made in Germany, Bremen» στα Πρακτικά,
αν ευαισθητοποιηθεί κανένας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χήτα.
Θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Βρούτση για την τροπολογία 465 που θέλει να στηρίξει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είµαι στην ευχάριστη θέση να εισηγούµαι ενώπιον του Κοινοβουλίου της Εθνικής µας Αντιπροσωπείας, µια πολύ σηµαντική και
θετική παρέµβαση της Κυβέρνησης, µια παρέµβαση η οποία
εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγες µέρες στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, µια παρέµβαση που αποδεικνύει
έµπρακτα το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Εργασίας, γι’ αυτό που εµείς θεωρούµε, ότι όλες µας οι πολιτικές
την περίοδο αυτή έχουν στο επίκεντρό τους τον άνεργο και τον
εργαζόµενο.
Η επίτευξη αυτού του στόχου δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά
παρά µόνο µε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, αλλά και µε
πολιτικές οι οποίες έχουν ήδη περάσει από τη Βουλή, έχουν νοµοθετηθεί από την αρχή της πανδηµίας, νοµοθετήθηκαν δέκα
από αυτές πριν ένα διάστηµα, πολιτικές οι οποίες πράγµατι αυτή
τη δύσκολη περίοδο κάλυψαν συντριπτικά το σύνολο των εργαζοµένων, το σύνολο των ανέργων και το σύνολο των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η πολιτική µας.
Είναι µια πολιτική που σήµερα, ενώπιόν σας, έρχοµαι να καταθέσω την τροπολογία που περιλαµβάνει αυτή την πολύ µεγάλη
γενναία και χωρίς προηγούµενη παρέµβαση. Είναι η παρέµβαση
για τη στήριξη της δηµιουργίας εκατό χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, όπως ευελπιστούµε και ελπίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι µια παρέµβαση η οποία -απαντώ ευθέως στον κ. Χήταδεν έρχεται να λύσει το πρόβληµα της ανεργίας, ούτε ποτέ ο
δικός µας ιδεολογικοπολιτικός φορέας πίστεψε ότι µε τέτοιες
παρεµβάσεις λύνονται τα προβλήµατα της ανεργίας. Έρχεται,
όµως, να ακουµπήσει πάνω στο πρόβληµα. Σε µια δύσκολη περίοδο κάνουµε µια παρέµβαση να στηρίξουµε τις επιχειρήσεις,
τους ανέργους, έτσι ώστε να βρουν δουλειά αυτή τη δύσκολη
περίοδο. Με ποιον τρόπο; Παίρνοντας πάνω της η πολιτεία -πολύ
σωστά- µε 350 εκατοµµύρια ευρώ το µη µισθολογικό κόστος και
αυτό ακριβώς κάνει αυτή η παρέµβαση.
Πώς απαντιέται το πρόβληµα της ανεργίας; Γι’ αυτό η πολιτική
µας δεν είναι µόνο µια µονοδιάστατη πολιτική. Είναι ένα πλέγµα
πολλών πολιτικών, που µεταξύ τους αλληλοσυµπληρώνονται.
Είναι η άλλη πολιτική, που δεν είναι στην παρούσα τροπολογία,
αλλά είµαι υποχρεωµένος να την αναφέρω, γιατί αυτά τα πράγµατα συνδέονται. Είναι η διαρθρωτική αλλαγή, η µεγάλη µεταρρύθµιση του µη µισθολογικού κόστους, της µείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 µονάδες –οι 0,9 µονάδες έχουν
ήδη γίνει. Οι 3 µονάδες θα γίνουν από την 1η Ιανουαρίου του
2021.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θυµίζω, σε αυτή τη Βουλή ήµουν Βουλευτής, Υπουργός του
2012 - 2014, που είχαµε το υπέρογκο ύψος στις ασφαλιστικές εισφορές, στο 46,66, από τα υψηλότερα του κόσµου, µη ελκυστικό
για οποιαδήποτε επιχείρηση να προσλάβει εργαζόµενο και αν
προσλάµβανε, αυτό που συνέβαινε ήταν να είναι αδήλωτος. Έξι
µονάδες µειώθηκε το 2012 -2014.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σήµερα, στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη 3,9 µονάδες, οι οποίες
ουσιαστικά θα έρθουν να φέρουν το επίπεδο του µη µισθολογικού κόστους των ασφαλιστικών εισφορών σε ένα φυσιολογικό
επίπεδο, όπως όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Να, λοιπόν, ποια είναι η σωστή πλεύση για την αντιµετώπιση
της ανεργίας. Αυτό θα µειώσει την ανεργία, αυτό θα µειώσει την
αδήλωτη εργασία, αυτό θα µειώσει τα κίνητρα για παραβατικότητα.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη
διάταξη έχει εφαρµογή από 1η Οκτωβρίου 2020. Είναι η διάταξη
την οποία έχετε στα χέρια σας. Για λόγους, όµως, κοινοβουλευτικής δεοντολογίας είµαι υποχρεωµένος να διαβάσω µερικά σηµεία της τροπολογίας. Θα είµαι στη διάθεσή σας εάν και εφόσον
υπάρχουν ερωτήµατα γι’ αυτή την πρωτοβουλία που καταθέτουµε.
Το πρόγραµµά µας, λοιπόν, είναι ένα πρόγραµµα του Υπουργείου Εργασίας για τη δηµιουργία εκατό χιλιάδων νέων θέσεων
εργασίας. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόµενου
και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του µηνιαίου µισθού καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επιδόµατα αδείας, το έχουµε υπολογίσει και αυτό, καταβάλλονται
µετά την υποβολή της σχετικής ΑΠΔ, ονοµαζόµενη ως Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, και καταβάλλονται µε πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για έξι ολόκληρους µήνες. Σε περίπτωση
που η νέα πρόσληψη αφορά µακροχρόνια άνεργο εγγεγραµµένο
στον Οργανισµό Ασφάλισης Εργατικού Δυναµικού, ΟΑΕΔ, η νέα
πρόσληψη επιδοτείται επιπλέον µε 200 ευρώ επί του καθαρού
µηνιαίου µισθού.
Μετά το πέρας των έξι µηνών ο εργαζόµενος µπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση του εργοδότη που τον
προσέλαβε εφόσον και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν.
Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόµενος αµείβεται εξολοκλήρου
πλέον από την επιχείρηση και τον εργοδότη. Οι εργαζόµενοι που
τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ούτε µπορούν οι συµβάσεις εργασίας τους να µπουν σε αναστολή. Το
ξεκαθαρίζουµε. Άρα είναι καθαρές νέες θέσεις εργασίας ούτε
κόλπα µε τις επιχειρήσεις ούτε κόλπα µε τους εργοδότες.
Η επιχείρηση-εργοδότης που προβαίνει στη νέα πρόσληψη ή
στις νέες προσλήψεις, µία ή περισσότερες, πρέπει υπευθύνως
να δηλώνει το εξής. Η παράγραφος που θα σας διαβάσω έχει
έναν και µόνο σκοπό, να στηρίξει τους συνεπείς, διότι στον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής µας είναι και ο συνεπής να επιβραβεύεται. Γι’ αυτό, λοιπόν, το πλεονέκτηµα της πρόσληψης αυτού
του ανθρώπινου δυναµικού, των νέων προσλήψεων των εκατό χιλιάδων, θα το έχουν όλες οι επιχειρήσεις -οριζόντια όλες είτε
έχουν πληγεί είτε δεν έχουν πληγεί είτε µειώθηκε ο τζίρος τους
είτε δεν µειώθηκε- υπό την προϋπόθεση να είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήµερες. Ή αν χρωστούν, να έχουν µπει σε ρύθµιση τα χρέη τους.
Ειδικά για τον υπολογισµό των θέσεων εργασίας λαµβάνονται
υπ’ όψιν οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που
έχουν τεθεί σε αναστολή προς αυξηµένες κατά τον αριθµό των
νέων επιδοτούµενων συµβάσεων εργασίας του παρόντος. Δεν
προσµετρώνται φυσιολογικά η λήξη σύµβασης εργασίας ένεκα
συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης ή η
λήξη συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου. Δηλαδή προσµετράµε-φωτογραφίζουµε σήµερα τον αριθµό των εργαζοµένων
στην επιχείρηση και αυτή είναι η αφετηρία µας. Όσοι προστεθούν από εκεί και πέρα αυτός ο αριθµός θα πρέπει, όσο καιρό
υπάρχουν προσλήψεις, κύριε Πρόεδρε, να διατηρηθεί στο ακέραιο.
Οι διασταυρώσεις όλων των ανωτέρω στοιχείων κατόπιν αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων πραγµατοποιούνται στο Υπουργείο Εργασίας από το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», την
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, ΑΑΕΔ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, ΚΕΑΟ. Με λίγα λόγια, όλο
αυτό το κοµµάτι της µέτρησης, της φωτογραφίας των εργαζοµένων, της τήρησης των κανόνων, της φορολογικής και ασφαλιστικής συνέπειας θα γίνει έλεγχος από το Υπουργείο Εργασίας
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µέσα από το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ». Οι υπόλοιποι θεσµικοί φορείς
που ανέφερα θα δώσουν ηλεκτρονικά την πληροφορία.
Το επόµενο άρθρο ακριβώς έρχεται να πει ότι µετά τις διασταυρώσεις, εάν και εφόσον υπάρξει επιχείρηση ασυνεπής η
οποία χρησιµοποίησε το συγκεκριµένο µηχανισµό για να προσλάβει εργαζόµενους και η ίδια χρωστούσε φόρους είτε χρωστούσε ασφαλιστικές εισφορές είτε δεν κράτησε τον αριθµό των
εργαζοµένων, τότε είναι υποχρεωµένη να πληρώσει το σύνολο
των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν θα το πληρώσει το κράτος.
Αυτή είναι η πρότασή µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρόκειται για µια πρόταση θετική, µια πρόταση για την οποία νοµίζω
ότι το Κοινοβούλιο, ένας χώρος στον οποίο διασταυρώνουµε τις
ιδέες µας, τις διαφορετικές µας προτάσεις και απόψεις, αλλά
είναι και ο χώρος της σύνθεσης και της πρόσθεσης ιδεών και
απόψεων, εάν και εφόσον κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.
Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι τουλάχιστον αυτή τη συγκεκριµένη πολύ σηµαντική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, η οποία θα
βοηθήσει αυτή τη δύσκολη περίοδο κατ’ εξοχήν νέα παιδιά και
ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας να
βρουν δουλειά, να τη χαιρετήσουν και να τη στηρίξουν όλα τα
κόµµατα της Βουλής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Υπάρχει κάποιος από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
που θέλει να απαντήσει στον Υπουργό; Με τη σειρά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Εγώ θα ήθελα τον
λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αφού πετύχατε µε την πολιτική σας τους προηγούµενους µήνες να χαθούν διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ερχόσαστε σήµερα ως επιστέγασµα µιας πολιτικής και
µέτρων που αποδιάρθρωσαν τις υφιστάµενες εργασιακές σχέσεις έτι περαιτέρω να µας µιλήσετε για εκατό χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες, όµως, δεν εξασφαλίζουν σε τίποτα στις
επιχειρήσεις εκείνες που θα κάνουν χρήση αυτού που προτείνετε
ότι ήδη υφιστάµενοι εργαζόµενοι θα παραµείνουν και στον
αριθµό, αλλά και ως φυσικά πρόσωπα και µε τις ίδιες εργασιακές
σχέσεις. Δεν το διευκρινίζετε αυτό.
Αν δεν διευκρινιστεί αυτό, αντιλαµβάνεστε ότι είναι ένα νέο κίνητρο ναι µεν να πάρουν τους εργαζόµενους που θα επιδοτείτε
τις ασφαλιστικές τους εισφορές, αλλά ταυτόχρονα µπαίνουν στο
δέλεαρ να µειώσουµε τις αµοιβές των ήδη εργαζόµενών τους.
Και αυτό είναι απόλυτο και ξεκάθαρο και πρέπει να το διευκρινίσετε.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, ετοιµάζεστε να κάνετε κι
άλλα πράγµατα τα οποία καταστρατηγούν κατακτήσεις και δικαιώµατα αιώνων. Οκτάωρο: Έρχεστε εδώ και λέτε στο όνοµα
της έκτακτης κατάστασης που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία ότι
όποιος κάνει υπερωρίες δεν θα πληρώνεται, αλλά θα παίρνει
ρεπό. Λάστιχο δηλαδή το οκτάωρο. Πού γυρίζουµε;
Και εν πάση περιπτώσει νοµίζω, επειδή µιλήσατε για την αδήλωτη εργασία, φαίνεται ότι έχετε ξεχάσει ότι όταν ήσασταν την
προηγούµενη περίοδο, τα πρώτα χρόνια του µνηµονίου, Υπουργός Εργασίας η Επιθεώρηση Εργασίας ήταν διακοσµητική. Όταν
ήταν να πάει ένας ελεγκτής τον έπαιρναν πριν τηλέφωνο και του
έλεγαν: «Ερχόµαστε». Γι’ αυτό και δεν µπόρεσε ούτε κατά διάνοια να καταγράψει αυτό που έγινε επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ,
που πληρώθηκαν για πρώτη φορά από συστάσεως του ελληνικού
κράτους, αυτός ο αριθµός των υπερωριών. Δεν το είχε καταφέρει. Και τώρα για να µην έχουµε αµφιβολίες, τη βάλατε εντελώς
στο ψυγείο και τυπικά καταργώντας την ως Ειδική Γραµµατεία.
Είναι γνωστό το τι θέλετε να πετύχετε, αλλά τόσο πια απροκάλυπτα; Το ίδιο πρόσωπο για να συνεχίσει την ίδια πολιτική που
ξέµεινε από το πρώτο και το δεύτερο µνηµόνιο, που λέγεται σήµερα κατά εύσχηµο τρόπο όχι µνηµονιακή πολιτική, αλλά πολιτική της Επιτροπής Πισσαρίδη;
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Ειλικρινά λυπάµαι πάρα πολύ, αν κι αυτό απ’ ό,τι φαίνεται δεν
σας συγκινεί, αλλά εµείς αυτή την τροπολογία, ως προς αυτό το
σκέλος, δεν θα τη στηρίξουµε και θα την καταψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Σκουρλέτη.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι πολλά χρόνια Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της παράταξης την οποία έχω την τιµή να υπηρετώ. Τα θέµατα της παιδείας, του αθλητισµού και του πολιτισµού συνήθως δεν τα επέλεγα για να είµαι στη Βουλή εκπροσωπώντας το Κίνηµα Αλλαγής
και παλαιότερα το ΠΑΣΟΚ και τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Έτσι, τον Νοέµβριο δεν ήµουν εκπρόσωπος. Ήµουν απλώς ένας
Βουλευτής που είχε τη στάση που είχε το κόµµα του.
Σήµερα ο κ. Αυγενάκης έκανε δύο ή τρεις αναφορές στη νοµοθεσία του Νοεµβρίου. Συµφωνώ µαζί σας ότι κάτι προσωπικό
δεν έχουµε, αντίθετα έχουµε στηρίξει τη χώρα σε πολύ δύσκολες
εποχές. Δεν έχω τίποτα προσωπικό. Έχω όµως απόψεις. Και έχω
και µια επιστηµονική κατάρτιση που ίσως βοηθάει.
Επικαλεστήκατε, λοιπόν, το παρελθόν κι εγώ επιµένω να σας
λέω ότι στο παρελθόν που αναφέρεστε για τα θέµατα της αναδροµικότητας δεν έχετε µια απάντηση. Κοίταξα, ωστόσο, τι είχε
ειπωθεί στην Ολοµέλεια εκείνη την εποχή.
Κύριε Πρόεδρε, το Κίνηµα Αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει ένσταση αντισυνταγµατικότητας βάσει του άρθρου 100 για
την αντισυνταγµατικότητα του τότε άρθρου 8 παράγραφος 2.
Δεν το θυµάµαι ακριβώς.
Θα διαβάσω από τα Πρακτικά της Βουλής, τη σελίδα 4627. Ο
κ. Αυγενάκης πήρε τον λόγο και δήλωσε: «Η παράγραφος 2 του
άρθρου 8 περί αναδροµικότητος διαγράφεται».
Διαβάζω τι του λέει ο κ. Κακλαµάνης που προήδρευε: «Κύριε
Υπουργέ, να αποσύρετε την αναδροµικότητα. Υπάρχει ένσταση
αντισυνταγµατικότητας και σχετική γνωµοδότηση του κ. Αλιβιζάτου». Την αποσύρει ο κ. Αυγενάκης.
Κύριοι συνάδελφοι, διάβασα από τα Πρακτικά. Άκουσε, τι ακολουθεί. Παίρνει τον λόγο η κ. Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και λέει: «Είναι γεγονός ότι ο κύριος Υπουργός διέγραψε
τη συγκεκριµένη ρύθµιση για το θέµα της αναδροµικότητας, κάτι
που οφείλουµε να του το αναγνωρίσουµε».
Η κ. Σακοράφα λέει: «Ξεκινώ µε την αναδροµικότητα. Αναδροµικότητα δεν νοείται ούτε και για τα πλέον απεχθή ποινικά εγκλήµατα. Την πήρατε άρον, άρον πίσω…» κ.λπ..
Ο δικός µας Βουλευτής, ο Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος είπε:
«Η αναδροµικότητα της ρύθµισης σωστά αφαιρέθηκε, όπως ζητήσαµε εµείς και άλλα κόµµατα». Διαβάζω από τη σελίδα 4691
των Πρακτικών.
Ακόµα, ο Ιωάννης Μπουρνούς, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε:
«Εφόσον ο Υπουργός, έστω και αργά, κατάλαβε τουλάχιστον ως
προς τη διάταξη της αναδροµικότητας ότι θα προσκρούσει στο
Σύνταγµα είναι θετικό». Αυτό από τη σελίδα 4634 των Πρακτικών
της Βουλής.
Ο κ. Γκιόκας από το ΚΚΕ είχε πει: «Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση και την αναδροµικότητα που αποσύρατε…» κ.λπ..
Η διάταξη περί απόσυρσης συµπεριλαµβάνεται στις νοµοτεχνικές παρεµβάσεις του Υπουργού τις οποίες κατέθεσε. Και
αυτές είναι στα Πρακτικά. Αναρωτιέµαι, τι συµβαίνει. Πώς η διάταξη επέπλευσε; Ποιος φταίει; Απευθύνοµαι στον κ. Τασούλα,
τον Πρόεδρο της Βουλής, στις Υπηρεσίες Νοµοθετικού Έργου
της Βουλής: Ποιος κοροϊδεύει την Εθνική Αντιπροσωπεία; Θα πάρουµε θέση σήµερα όλοι εδώ επ’ αυτού. Δεν θα φύγουµε από
την Αίθουσα χωρίς να ξεκαθαριστεί.
Απευθύνοµαι δι’ υµών στον Πρόεδρο της Βουλής και του λέω:
Απεσπάσθη η απόσυρση ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας από
δύο κόµµατα. Απεσπάσθη η θετική κριτική όλων των κοµµάτων
στην απόσυρση του Νοεµβρίου. Και η διάταξη παρέµεινε πίσω
από τις πλάτες της Βουλής. Αυτό λέγεται κοροϊδία. Αυτό λέγεται
εµπαιγµός.
Εγώ είµαι χρόνια εδώ και τα µάτια µου έχουν δει πάρα πολλά.
Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Πραγµατικά, δεν το έχω ξαναδεί. Ή θα
πάρουµε απάντηση σήµερα ή το Κίνηµα Αλλαγής δεν µπορεί να
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µείνει στην Αίθουσα υπό αυτές τις συνθήκες.
Ξαναλέω ότι δεν έχω τίποτα µε τον άνθρωπο. Δεν έχω τίποτα
µε τον κ. Αυγενάκη προσωπικό. Θυµάµαι τα χρόνια του κοινού
αγώνα, αλλά έχω απόψεις. Και εδώ, υπάρχει η πραγµατικότητα.
Και η πραγµατικότητα, κύριε Πρόεδρε, είναι οδυνηρή. Δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί η διαδικασία, αν εµείς ξέρουµε εδώ ότι
σε ό,τι λέει η Κυβέρνηση, ότι κατατίθεται ή δεν κατατίθεται, κάποιος µετά πίσω από τις πλάτες µας κάνει άλλα.
Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω πώς να σας το πω αλλιώς. Νοµίζω
ότι τα λόγια είναι περιττά από ένα σηµείο και µετά. Εσείς όµως
πρέπει να επιδείξετε ευαισθησία αµέσως. Ειδάλλως η συµµετοχή
στον διάλογο είναι κοροϊδία.
Από το πρωί, εγώ απευθύνοµαι στην Πλειοψηφία µε σεβασµό
πρώτα απ’ όλα και τους λέω ότι η χώρα µπλέκει σε µια περιπέτεια. Θα κληθείτε να τα πάρετε πίσω αυτά µε µια λέξη που θα
προστεθεί ως τροπολογία σε σχέδιο νόµου. Κι επειδή και ο αντιλέγων το πρωί ο συνάδελφός µας, ο κ. Οικονόµου, αλλά και ο
αγαπητός Υπουργός θύµιζαν το παρελθόν, τον Νοέµβριο, ξαναλέω ότι δεν έχει επιρροή στο νοµοθετικό µας έργο και στον
έλεγχο συνταγµατικότητας που κάνει η Βουλή. Έχει υποκλαπεί
η συναίνεση του Σώµατος; Ποιος το έκανε αυτό; Θα πρέπει να
µας πουν οι υπηρεσίες, ποιος είπε, σε ποια υπάλληλο, σε ποιον
υπάλληλο µια διάταξη που ο Υπουργός απέσυρε να παραµείνει
στο σχέδιο νόµου.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Η διάταξη που απεσύρθη δεν ξαναέρχεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μισό λεπτό, κύριοι συνάδελφοι.
Τον λόγο έχει ο κ. Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Λοβέρδο, πραγµατικά εκπλήσσοµαι. Αυτό
το σόου το σηµερινό που δίνετε δεν έχει προηγούµενο. Πιστέψτε
µε, διαβάζετε επιλεκτικά τα Πρακτικά και δεν πάτε παρακάτω.
Για του λόγου το αληθές, λίγο παρακάτω, επεξηγώ κιόλας. Και
µάλιστα, για να ενηµερώσω και δηµοσιογράφους και αθλητές και
ενδιαφερόµενους που είχαν αρχίσει να µπερδεύουν τα πράγµατα, όλων των τοποθετήσεων των συναδέλφων έκανα και σχετική επεξήγηση. Και έχει γίνει και σχετική ανάρτηση που πήρε το
ΑΠΕ και δηµοσίευσε δεξιά και αριστερά.
Δεν κάνουµε απολύτως καµµία αλλοίωση. Σταµατήστε να προκαλείτε εντυπώσεις, µόνο και µόνο για να δικαιολογήσετε το ατόπηµά σας που κάνατε σήµερα το πρωί. Καταλαβαίνω την
εµπειρία σας. Καταλαβαίνω την αίσθηση της απογοήτευσης που
έχετε αυτή τη στιγµή από την πατάτα που κάνατε σήµερα το
πρωί, να απευθύνεστε στους Βουλευτές µε έναν τρόπο υποτιµητικό.
Κύριε Λοβέδρο, είναι ντροπή να µιλάτε µε αυτόν τον τρόπο σε
συναδέλφους, οι οποίοι µπορεί να µην έχουν τη δικιά σας εµπειρία στα νοµικά, αλλά αν µη τι άλλο, γνωρίζουν, παρακολουθούν
και είναι–και ήταν εκείνη την περίοδο- εδώ ώρες.
Στο τέλος, τέλος, µην προσπαθήσετε να δηµιουργήσετε εντυπώσεις ακόµα και για την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, οι
οποίοι παρακολούθησαν, κατέγραψαν και κατέθεσαν τις δικές
τους απόψεις, οι οποίες ήταν απολύτως σεβαστές. Και έρχεστε
τώρα, να δηµιουργήσετε εντυπώσεις, λέγοντας, κάνοντας, δείχνοντας.
Σήµερα, την πατήσατε, εσείς, το Κίνηµα Αλλαγής και όσοι
άλλοι πίστεψαν σε εσάς που πίστευαν ότι –τάχα- δηµιουργήσατε
αναταραχή και θέµα αντισυνταγµατικότητας. Διότι τέτοιο ζήτηµα
δεν υπάρχει. Η διάταξη είναι απολύτως κατατεθειµένη σωστά µε
τον τρόπο τον προβλεπόµενο. Μαθήµατα κοινοβουλευτισµού, αν
µη τι άλλο, δέχοµαι, αλλά όχι κατ’ αυτόν τον τρόπο, µε έναν λανθασµένο τρόπο από έναν δάσκαλο κατά τα άλλα.
Παρακαλώ πολύ, να αναθεωρήσετε τα όσα είπατε λίγο πριν.
Αρκετά!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με τίποτα! Και θέλω και εξηγήσεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Βρούτση, θέλετε να απαντήσετε στον κ. Σκουρλέτη, για να κλείσουµε την εκκρεµότητα και να δώσω τον λόγο στον κ. Γρηγοριάδη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να µιλήσουν και
οι Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχει ζητήσει εδώ και
ώρα τον λόγο. Βιάζεται. Παρενέβησαν οι Κοινοβουλευτικοί και ο
Υπουργός. Τι να κάνω τώρα; Να τον κρατήσω τον άνθρωπο;
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είπα να βάλουµε δύο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα πρέπει να µιλήσουν πρώτα δύο Βουλευτές.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Είναι γνωστή η ευαισθησία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε συνάδελφε, δεν
σας ακούω.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε κι εµείς το
δικαίωµα, όπως µιλούν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σύµφωνα µε τον Κανονισµό…
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ξεκινήστε από τους δικούς σας, αγαπητοί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Γρηγοριάδης θα
µιλήσει κανονικά.
Τον λόγο έχει ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα τον λόγο, αλλά το
θεωρώ πρόκληση, γιατί είπα λίγο πριν, στο κλείσιµο της τοποθέτησής µου, στην παρουσίαση του προγράµµατος των εκατό χιλιάδων θέσεων εργασίας αυτό που είναι κοινή εµπειρία ή στόχος
όλων µας εδώ µέσα, να µας χωρίζουν διαφορετικές ιδεολογικές
και πολιτικές προσεγγίσεις, αλλά τουλάχιστον στα αυτονόητα να
συναινούµε και να συµφωνούµε.
Προς έκπληξή µου λοιπόν, πριν από λίγο, άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια παλιά, παρωχηµένη, αραχνιασµένη αντίληψη, τοποθέτηση προσπαθώντας να
επιχειρηµατολογήσει ότι –δήθεν- καταστρέφουµε το σύµπαν, ότι
είµαστε εναντίον της εργατικής τάξης, για να καταλήξει ότι δεν
ψηφίζει τις εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτοί είστε. Ήσασταν, είστε και θα είστε ίδιοι και αναλλοίωτοι. Σοβαρότητα µηδέν!
Ευθύνη µηδέν! Όλα στον κοµµατικό βωµό. Θυσιάζετε ακόµα και
τα καλά. Είστε στην πολιτική του «όχι σε όλα», της ισοπεδωτικής
αντίληψης και παραµένετε εκεί.
Ποια επιχειρήµατα επικαλεστήκατε; Επικαλεστήκατε το επιχείρηµα της ανεργίας; Ευθύνεται η Κυβέρνησή µας µε τις πολιτικές
µας για την αύξηση της ανεργίας; Εµείς δεν ήµασταν Κυβέρνηση
από τον Ιούλιο; Να τα στοιχεία της Στατιστικής. Αµφισβητείτε την
ΕΛΣΤΑΤ;
Τον Ιούνιο του 2019, που ήσασταν Κυβέρνηση και παραδώσατε, η ανεργία ήταν στο 17,1%. Την είχατε µηδενίσει εσείς οι
φιλοεργατικοί; Είχατε καταφέρει να φτάσουµε στον µέσο όρο
της Ευρώπης που αυτός είναι ο στόχος; Όχι, ήταν στο 17,1%.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δέκα µονάδες…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Πόσο κατέβηκε η ανεργία στο διάστηµα το συγκεκριµένο; Φτάσαµε τον Μάρτιο του 2020 στο 14,4%, το ιστορικά
χαµηλότερο από την περίοδο όλων των µνηµονίων. Και συνεχιζόταν η αποκλιµάκωση της ανεργίας. Δυστυχώς είναι µπροστά
η πανδηµία.
Και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: Όχι, για αυτό που συµβαίνει, για το σταµάτηµα της αποκλιµάκωσης φταίει η πολιτική σας και όχι η πανδηµία.
Ουσιαστικά κλείνει το µάτι και λέει: Κοιτάξτε, αν εµείς ήµασταν, θα µπορούσαµε µε ένα άρθρο και έναν νόµο να ψηφίσουµε
την κατάργηση της πανδηµίας. Αυτό λέει.
Αυτοί είστε, κύριε Σκουρλέτη. Ποιον κοροϊδεύετε; Μόνο στην
Ελλάδα γίνεται; Γιατί δεν πάτε στην Πορτογαλία, που εκτινάχθηκε στα διπλάσια το ποσοστό της ανεργίας, στους ίδιους πολιτικά συγγενείς σας να πείτε τη συνταγή σας;
Τέλος πάντων, κάντε ό,τι θέλετε. Πάρτε όποια απόφαση θέλετε. Θα εκτεθείτε για ακόµη µια φορά στον ελληνικό λαό και κυρίως στους ανέργους, τους οποίους δεν θέλετε µε την ψήφο σας
να πιάσουν δουλειά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
µπορούσα να έχω τον λόγο να διευκρινίσω κάτι, όχι να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κύριε Σκουρλέτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Να διευκρινίσω κάτι
για την ψηφοφορία, επειδή είναι µαζί τα δύο σκέλη στην ίδια τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας απάντησα. Στο
τέλος θα ψηφίσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Σε ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε, θα έχω τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Η τροπολογία είναι
ενιαία. Ως προς το σκέλος του ΕΝΦΙΑ, είπαµε µε την κριτική που
ασκήσαµε ότι είµαστε υπέρ. Ως προς το σκέλος το συγκεκριµένο, ανέπτυξα την άποψή µου γιατί δεν συµφωνούµε. Προφανώς από τη στιγµή που είναι ενιαία, αυτό θα εκφραστεί µε έναν
ενιαίο τρόπο στο «παρών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25
κ. Κλέων Γρηγοριάδης για δώδεκα λεπτά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν αποφεύγω τον πειρασµό να
ξεκινήσω από όσα ειπώθηκαν τα τελευταία λεπτά.
Είναι προφανές ότι κάτι που δεν πήγε καθόλου καλά, κάτι που
δεν ήταν καθόλου φυσιολογικό συνέβη τον Νοέµβριο κατά τη
διάρκεια της συζήτησης περί συνταγµατικότητας ή όχι της αναδροµικότητας, του ίδιου προβλήµατος που αντιµετωπίζουµε σήµερα δηλαδή, σε σχέση µε τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωµατείων και ενώσεων.
Εδώ συµβαίνει κάτι που είναι παράξενο. Το λέω µε καλή πίστη
και επιεικώς χρησιµοποιώ αυτή τη λέξη. Είναι εξωφρενικά, θα
έλεγε κάποιος, παράξενο.
Πέντε σχηµατισµοί πολιτικοί, οι οποίοι συµµετείχαν στις επιτροπές και είναι και σήµερα εδώ, τα πέντε υπόλοιπα κόµµατα
εκτός από αυτό που κυβερνά τη χώρα, και τα πέντε λένε στον
αρµόδιο Υπουργό ότι: «Δόξα τω Θεώ που γύρισε το µυαλό στο
κεφάλι σου…» -συγνώµη για την έκφραση- «…Δόξα τω Θεώ που
ήρθες στα συγκαλά σου. Δόξα τω Θεώ που έστω και αργά παίρνεις πίσω µια προδήλως αντισυνταγµατική διάταξη µέσα στο νοµοσχέδιό σου, γιατί έτσι αρχίζουµε να µπορούµε να συζητάµε
για αυτό το νοµοσχέδιο».
Ο Υπουργός µόλις πριν από πέντε λεπτά, µετά δηλαδή από
πάρα πολύ καιρό, για πρώτη φορά µας ενηµέρωσε ότι δήθεν
είναι αποσπασµατικά αυτά που διάβασε ο κ. Λοβέρδος. Επειδή
τα έχω διαβάσει και εγώ, σας βεβαιώνω δεν είναι καθόλου αποσπασµατικά. Είναι όλων των κοµµάτων όλου του Κοινοβουλίου
ανάγλυφες οι θέσεις, η ανακούφιση, δηλαδή, που επιτέλους γυρίσαµε σε µια νοµιµότητα, σε µια συνταγµατική νοµιµότητα.
Ο Υπουργός, λοιπόν, σήµερα µας άφησε όλους άναυδους
πρέπει να πω λέγοντας ότι είναι αποσπασµατική η χρήση των
λόγων του που έκανε ο κ. Λοβέρδος και ότι στην πραγµατικότητα
αµέσως µετά, αν διαβάζαµε καλύτερα, θα βλέπαµε ότι ο ίδιος
εξήγησε προς όλες τις πολιτικές οµάδες του ελληνικού Κοινοβουλίου ότι: «Κάνετε λάθος. Εγώ εµµένω σε αυτή τη διάταξη».
Αν αυτό είχε συµβεί, πώς θα πέρναγε τόσο εύκολα; Γιατί δεν
θα είχε γίνει ένσταση αντισυνταγµατικότητας την προηγούµενη
φορά, τον Νοέµβριο; Γιατί χρειάστηκε να φτάσουµε τόσους
µήνες µετά, ώστε να αντιµετωπίσουµε ξανά το ίδιο πρόβληµα και
να γίνει ένσταση αντισυνταγµατικότητας;
Είναι προφανές, κύριε Αυγενάκη -το λέω µιας και γυρίσατε- ότι
αν έχετε τα Πρακτικά αυτά όπου εξηγείτε µε σαφήνεια στο Σώµα
ότι δεν εννοούσατε ότι αποσύρετε το άρθρο που είναι σχετικό
µε την αναδροµικότητα των αρχαιρεσιών, να µας τα δώσετε. Να
τα καταθέσετε ξανά στη Βουλή, να τα δούµε και εµείς, γιατί εµείς
δεν τα είδαµε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Υπάρχουν.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Εµείς είδαµε αυτά που σας είπε ο κ.
Λοβέρδος.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, δεν σας διέκοψε ο κ. Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Πραγµατικά εδώ είµαστε όλοι. Καταθέστε τα. Θα χαρούµε να κάνουµε λάθος. Καταθέστε τα, όµως.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Υπάρχουν στη Γραµµατεία. Βρείτε τα και διαβάστε
τα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, Μην κάνετε διάλογο.
Συνεχίστε, κύριε Γρηγοριάδη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Τα επικαλεστήκατε. Αφού τα επικαλεστήκατε και τα ξέρετε και τα έχετε πει, δώστε τα να τα διαβάσουµε και εµείς.
Ο αθλητικός νόµος σας, κύριε Υπουργέ -και µάλιστα όχι δικό
σας, ο αθλητικός νόµος της συγκεντρωτικότατης Κυβέρνησης
Μητσοτάκη- είναι µόνο στα χαρτιά αθλητικός νόµος, επιτρέψτε
µου να σας πω, µιας και µε το παρόν σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση
παραδίδει απλώς θεσµικά πλέον τον ερασιτεχνικό αθλητισµό στις
δυνάµεις της πανίσχυρης αγοράς. Εµπορευµατοποίηση λέγεται
αυτό.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ασφαλώς και βρήκε τελικά έµµεσο τρόπο, προκειµένου να επιχειρήσει να επιτύχει κάτι
τέτοιο. Πώς το έκανε; Πολύ απλά το έκανε περικόπτοντας δραµατικά τη δηµόσια χρηµατοδότηση των ερασιτεχνικών αθλητικών
σωµατείων µας, θεσπίζοντας φωτογραφικές διατάξεις, ενισχύοντας µεθοδεύσεις και, τελικώς, προωθώντας και υποστηρίζοντας
εξόφθαλµους διορισµούς στα διοικητικά συµβούλια των αθλητικών σωµατείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών οµοσπονδιών.
Είναι πιστεύω χρήσιµο να δούµε πώς λειτουργεί στην πράξη ο
επαγγελµατικός αθλητισµός στην Ελλάδα, γιατί έτσι θα διαπιστώσουµε τις βάσεις της εµπορευµατοποίησης του αθλητισµού,
ο οποίος -θυµίζω και συµφωνώντας µε τον κ. Παφίλη που µίλησε
πριν από µένα- είναι ένα αγαθό λαϊκό, µια έκφραση ζωντάνιας,
υγείας, υγιούς άµιλλας, κοινωνικοποίησης και οµαδικότητας.
Ο επαγγελµατικός αθλητισµός, λοιπόν, στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ή, αν προτιµάτε,
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και, αρχικά, βέβαια -µε τι άλλο;- µε το πλέον δηµοφιλές στη χώρα µας, αλλά και στον κόσµο,
άθληµα που είναι το ποδόσφαιρο.
Η εµπορευµατοποίηση του αθλητισµού, του αθλήµατος, της
άθλησης, της οµάδας εκτός από το πρωταρχικό γεγονός της
αναίρεσης κάθε χαράς και ζωτικότητας οδηγεί, δυστυχώς, παράλληλα, ποικίλα, παρασιτικά συµφέροντα να παρεισφρέουν
στον αθλητισµό και µέσω δηµοφιλών συλλόγων να αποκτούν µια
ιδιότυπη νοµιµοποίηση.
Επιπλέον, καθώς οι εκπρόσωποι όλων αυτών των συµφερόντων συνδέουν τις εντελώς εξωαθλητικές επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους µε τις επιδόσεις των αθλητικών σωµατείων,
των οποίων είναι και ιδιοκτήτες, κερδίζουν ευρεία και άκριτη -επιτρέψτε µου να πω- υποστήριξη από µεγάλες µερίδες φίλων, οπαδών των συγκεκριµένων σωµατείων.
Αυτή η άκριτη υποστήριξη οδηγεί σχεδόν νοµοτελειακά στην
τυφλή φανατική προσήλωση, όχι πλέον στην ιδέα της οµάδας,
αλλά στα έργα του ίδιου του προέδρου-ιδιοκτήτη. Με αυτόν τον
τρόπο, η µαγιά της δηµιουργίας στρατού οπαδών είναι έτοιµη
και, όπως κάθε στρατός, η απολύτως δοµηµένη ιεραρχία σε συνδυασµό µε την πειθαρχία οδηγεί τους φίλους-οπαδούς να µετατρέπονται τελικά σε στρατιώτες έτοιµους να υπακούσουν στα
κελεύσµατα του εκάστοτε ηγέτη τους.
Η βία είναι το απότοκο της δηµιουργίας των οπαδικών στρατών, όπως και κάθε στρατιωτικού τύπου οργάνωσης. Δεν είναι
τυχαίο, άλλωστε, ότι το νεοναζιστικό µόρφωµα το πολύ γνωστό,
το οποίο συναγελάστηκε µαζί σας εδώ πριν από µερικά χρόνια,
της Χρυσής Αυγής, ξεκίνησε την αισχρή στρατολόγηση και επάνδρωση των ακόµα αισχρότερων ταγµάτων εφόδου που κατασκεύασε -από τι άλλο;- από πυρήνες φανατικών οπαδών ποδοσφαιρικών οµάδων.
Δεν µπορούµε παρά να είµαστε καχύποπτοι και επιφυλακτικοί,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν παγκοσµίως ο δηµοφιλής
επαγγελµατικός αθλητισµός υπάρχει τελικά µόνο και µόνο για να

18466

υπηρετεί τον τζόγο, όταν όλες οι αθλητικές διοργανώσεις, όλες
οι οµάδες δηµοφιλών αθληµάτων έχουν στην πλειονότητά τους
κυρίαρχους χορηγούς, όπως όλοι ξέρετε, στοιχηµατικές εταιρείες.
Η εµπορευµατοποίηση και η χυδαία εκµετάλλευση του αθλητισµού µε στόχο την κερδοσκοπία µοιάζει να είναι µονόδροµος
για µια Κυβέρνηση σαν τη δικιά σας, µια Κυβέρνηση που άκριτα
υπηρετεί όλους τους κανόνες της αγοράς και του κεφαλαίου.
Ο αθλητισµός, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι
εµπόρευµα ούτε µέσο χειραγώγησης. Ο αθλητισµός είναι δικαίωµα όλων και υποχρέωσή σας, υποχρέωση της πολιτείας είναι
να τον παρέχει στους πολίτες.
Αυτά είχα να πω για το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα και
τώρα επιτρέψτε µου να περάσω λίγο να σχολιάσω την επικαιρότητα.
Η κοινωνία ξέρετε, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, και ο
λαός µας -ακριβώς έξω από αυτή την Αίθουσα αρχίζει αυτή η κοινωνία και αυτός ο λαός- στενάζει και στενάζουν πολλαπλώς, στενάζουν, όπως όλοι ξέρουµε, υγειονοµικώς, στενάζουν οικονοµικώς και τελευταία στενάζουν και εθνικώς, καθώς διεκδικούνται
εδάφη µας, διεκδικούνται νησιά µας, διεκδικείται η υφαλοκρηπίδα µας.
Θα µου πείτε ότι στη ζωή έτσι συµβαίνει, στις κοινωνίες έτσι
συµβαίνει. Υπάρχουν καλές µέρες, κακές µέρες. Υπάρχουν προβλήµατα που έρχονται, καµµιά φορά έρχονται και πολλά προβλήµατα µαζί. Θα το δεχθώ.
Αυτό, όµως, που δεν µπορώ να δεχθώ µε κανέναν τρόπο είναι
η πάγια απόφαση της Κυβέρνησης που κυβερνά τη χώρα τους
τελευταίους δεκαπέντε µήνες σε τέτοια τεράστια προβλήµατα
και συνδυαστικά προβλήµατα. Δηλαδή, δεν φτάνει που πεινάει ο
άλλος, ταυτοχρόνως φοβάται και για τη ζωή του και ταυτοχρόνως φοβάται και για την πατρίδα του. Και εννοώ ο άλλος εµένα,
αλλά κυρίως εννοώ αυτόν που δεν είναι Βουλευτής, αυτόν που
είναι απλός πολίτης.
Το πρόβληµα µε εσάς, αγαπητοί φίλοι της Συµπολίτευσης,
είναι ένα, είναι ότι συστηµατικά δεκαπέντε µήνες τώρα που κυβερνάτε αυτά τα πολύ πραγµατικά προβλήµατα, τα οποία πρέπει
κατ’ αρχάς να τα αναλύσετε και µετά να επιχειρήσετε να τα αντιµετωπίσετε, εσείς τα αντιπαρέρχεστε, αντιµετωπίζοντάς τα
µόνο επικοινωνιακά. Να το κάνω λιανά, να το πω απλά: Φαίνεται
εδώ και δεκαπέντε µήνες ότι το µόνο που σας νοιάζει απέναντι
σε πολύ σοβαρά προβλήµατα, τα προβλήµατα που απειλούν το
γένος µας, που απειλούν την πατρίδα µας –την ύπαρξή της
εννοώ συνολικά- το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι το πώς αυτό
θα το επικοινωνήσετε µέσω των πολύ φιλικών σας δεκάδων τηλεοπτικών ιδιωτικών σταθµών και των τριών δηµόσιων καναλιών
που ελέγχετε. Φαίνεται το µόνο µέληµά σας να είναι πώς θα σερβίρετε στον ελληνικό λαό µια άλλη πραγµατικότητα από την
πραγµατικότητα που πραγµατικά υπάρχει.
Ξέρετε, θέλω να σας ενηµερώσω ότι αυτή η µέθοδος είναι
εξαιρετικά κοντοπόδαρη µέθοδος, δεν πάει πουθενά, διότι όπως
και να επικοινωνήσεις ένα καταραµένο πρόβληµα που οδηγεί σε
ανεργία ένα εκατοµµύριο συµπολίτες µας ή οδηγεί σε φτώχεια
τρία εκατοµµύρια συνανθρώπους µας σε αυτή τη µικρή χώρα,
τελικά αποκλείεται να παραπλανήσεις αυτά τα τέσσερα συνολικά
εκατοµµύρια που µαστίζονται από το πρόβληµα. Η επικοινωνιακή
διαχείριση γίνεται για τρίτους. Και όσο καιρό η άθλια κοινωνία
των 2/3 σάς επέτρεπε να κάνετε το 1/3 να είναι µια µειοψηφία
που να αδιαφορεί παγερά για τα αλλοτριωµένα άλλα 2/3 της ελληνικής κοινωνίας, είχε καλώς.
Σας ενηµερώνουµε από το ΜέΡΑ25 ότι εδώ και καιρό περισσότεροι από τους µισούς Έλληνες χειµάζονται από την κρίση
που τρία, τέσσερα µνηµόνια και οι κυβερνήσεις που τα υποστήριξαν δηµιούργησαν. Σας ενηµερώνουµε, λοιπόν, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν µπορούν να γελαστούν µε κανέναν επικοινωνιακό
τρόπο, γιατί απλά ζουν κάθε µέρα που ξυπνάνε το πρόβληµα ότι
δεν βγαίνει η µέρα τους, ότι δεν θα ταΐσουν το παιδί τους, ότι
δεν θα βρουν δουλειά ούτε στη Δευτέρα Παρουσία.
Η κοινωνία και ο λαός µας, λοιπόν, στενάζει. Πάψτε, σας παρακαλούµε, να το αντιµετωπίζετε επικοινωνιακά! Δεν έχει κανένα
αποτέλεσµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ας πάρουµε τα πράγµατα ένα, ένα, για να δείτε τι εννοώ ακριβώς. Έχουµε ένα θέµα πανδηµίας, µία νέα έξαρση, ένα δεύτερο
κύµα πολύ πριν έρθει το τρίτο κύµα και πολύ φοβόµαστε ότι θα
ενωθούν σε ένα γιγαντιαίο κύµα το δεύτερο και το τρίτο, καθώς
είναι προ των πυλών -θεωρητικά, µε βάση τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας- το τρίτο και εµείς είµαστε στην κορυφή του δευτέρου.
Πώς έπεσε αυτό το δεύτερο κύµα; Από τον ουρανό; Όχι! Τι
υπήρχε πριν το δεύτερο κύµα; Υπήρχαν δύο δεδοµένα, τα οποία
τα καταθέτω στην Ελληνική Αντιπροσωπεία.
Το πρώτο δεδοµένο ήταν, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είχαµε καθόλου κρούσµατα στην Αθήνα. Στα αστικά κέντρα από όπου
εξόρµησε ο κορωνοϊός είχαν τελείως εκλείψει στις αρχές Ιουνίου
τα κρούσµατα. Μηδενικά κρούσµατα τουλάχιστον ανακοίνωνε
επί σειράν ηµερών και εβδοµάδων η Κυβέρνησή σας.
Το δεύτερο δεδοµένο είναι ότι τόσο καιρό µας είχατε καραντίνα για να µην πάµε στα χωριά µας και στα νησιά µας και µολύνουµε τους ντόπιους οι οποίοι ήταν πεντακάθαροι. Άρα απολύτως δεδοµένο ότι τόσο για τα νησιά και τους χώρους διακοπών
όσο και για αυτούς τους Έλληνες που ξεκίνησαν από τα αστικά
κέντρα για να πάνε στα νησιά και στους χώρους διακοπών δεν
υπήρχε κανένα πρόβληµα. Ποιος είναι ο µόνος παράγων που
µπαίνει εδώ µέσα; Είναι ένας και µοναδικός. Είναι οι ξένοι! Ξέρετε, δεν είµαστε καθόλου ξενοφοβικοί. Είµαστε φανατικά φίλοι
των ξένων, κάθε είδους ξένου.
Ωστόσο, είναι φανερό ότι η Κυβέρνησή σας έκανε ένα θηριώδες λάθος, άνοιξε τα σύνορα στην πιο ακατάλληλη στιγµή για να
πάρει ψίχουλα –ψίχουλα θεωρούµε τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ
που ισχυρίζεστε, δεν ξέρουµε καθόλου αν θα τα πάρετε- από τον
τουρισµό, τη στιγµή που θα σας κοστίσουν, θα µας κοστίσουν
10 δισεκατοµµύρια ευρώ στην υγεία µας. Και αποδείχτηκε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε –θα τελειώσω γρήγορα, κύριε Πρόεδρε- κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν οποιαδήποτε εξουσία αρχίσει να κλυδωνίζεται επικίνδυνα, το πρώτο σηµάδι αυτού του κλυδωνισµού είναι
ο εκνευρισµός των εκπροσώπων της. Το δεύτερο είναι η αλαζονική συµπεριφορά. Τις τελευταίες δύο εβδοµάδες η Κυβέρνησή
σας, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρουσιάζει έντονα και τα δύο
αυτά συµπτώµατα. Εξεµάνη ο Πρωθυπουργός την προηγούµενη
βδοµάδα, ακούγοντας τον Γραµµατέα του ΜέΡΑ25 να µιλάει από
αυτό ακριβώς εδώ το Βήµα και του είπε στη δευτερολογία του ο
Πρωθυπουργός «δεν σας επιτρέπω να αποκαλείτε τη χώρα υποανάπτυκτη χρεοδουλοπαροικία». Κατ’ αρχάς, του απάντησε εύλογα ο Αρχηγός µας ότι δεν είναι θεσµική δουλειά του να επιτρέπει και να µην επιτρέπει στον εκπρόσωπο διακοσίων τριάντα
χιλιάδων ανθρώπων τι θα λέει.
Εύλογος, όµως, είναι ο εκνευρισµός του Πρωθυπουργού σας,
του κ. Μητσοτάκη, καθώς είναι το πρόσωπο στην επικράτεια που
γνωρίζει καλύτερα από όλους µας πως δεκαπέντε µήνες τώρα
κυβερνά µια υποανάπτυκτη χρεοδουλοπαροικία.
Είµαι βέβαιος ότι θα ήθελε ο ίδιος να έχει προσλάβει µετά από
επτά µήνες κορωνοϊού περισσότερους από τετρακόσιους εννέα
γιατρούς και µάλιστα µόνιµους στο ΕΣΥ, µετά από επτά ολόκληρους µήνες πανδηµίας, έτσι; Είµαι βέβαιος ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα ήθελε να είχε προσλάβει και καµµία δεκαριά
χιλιάδες µόνιµους εκπαιδευτικούς, όπως θα ήθελε να έχει µπορέσει να κατασκευάσει και πολλές νέες σχολικές αίθουσες οι
οποίες θα µείωναν τον συνωστισµό µεταξύ των ανήλικων µαθητών µας και θα γλίτωνε και αυτόν τον µεγάλο αυτοεξευτελισµό
µε τις µάσκες που κάνουν αυτά τα παιδιά να είναι σαν δωσίλογοι
της κατοχής. Είµαι βέβαιος, επίσης, ότι ο κ. Μητσοτάκης θα
ήθελε να έχει ρίξει στην πραγµατική οικονοµία καµµιά τριανταριά
δισεκατοµµύρια ευρώ, στηρίζοντας έτσι τις επιχειρήσεις και τους
εργαζόµενους που επλήγησαν από την πανδηµία.
Πώς είµαι σίγουρος για όλα τα παραπάνω; Είµαι σίγουρος για
αυτά, γιατί γνωρίζω ότι ανεξαρτήτως ιδεολογίας κάθε Πρωθυπουργός σε οποιοδήποτε γεωγραφικό πλάτος και µήκος αυτής
της γης, ο οποίος σέβεται τον θεσµό που εκπροσωπεί, αλλά και
τους ανθρώπους που τον εξέλεξαν, όλα αυτά τα πράγµατα θα
ήθελε να τα κάνει.
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Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι γιατί δεν τα κάνει και η απάντηση,
που η ίδια η Κυβέρνηση διά µέσου του Πρωθυπουργού ή των
Υπουργών της πολλάκις µας δίνει σε αυτή την Αίθουσα, είναι ότι
δεν τα κάνει γιατί δεν τον αφήνουν. Κάθε µνηµονιακή κυβέρνηση
που έρχεται µας λέει «συγγνώµη, έχω ένα µνηµόνιο από τους
προηγούµενους και δυστυχώς πολύ θα ήθελα να πάρω δέκα χιλιάδες γιατρούς, πολύ θα ήθελα να πάρω δέκα χιλιάδες εκπαιδευτικούς, αλλά είναι τα χέρια µου δεµένα». Γιατί, λοιπόν, δεν
τον αφήνει; Ποιος δεν τον αφήνει; Η Κοµισιόν δεν τον αφήνει και
τα τέσσερα µνηµόνια που έχει ψηφίσει η Νέα Δηµοκρατία, το Κίνηµα Αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον αφήνουν.
Αυτή η οµολογία, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, από µόνη της σηµαίνει ότι διοικείτε µια υποανάπτυκτη χρεοδουλοπαροικία. Και κάθε φορά που προβαίνετε σε αυτή
την οµολογία για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα, ρίχνοντας
το βάρος στις πλάτες του προηγούµενου µνηµονιακού φορέα,
στην πραγµατικότητα επιβεβαιώνετε τα περί υποανάπτυκτης
χρεοδουλοπαροικίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, εκτός και αν πάρετε τη δευτερολογία σας.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ολοκληρώνω αµέσως.
Το τελευταίο είναι το εξής: Τι είπε τελικά ο Πρωθυπουργός
µας σε σχέση µε τη γραπτή συµφωνία µε την Τουρκία; Ο Πρωθυπουργός ακούστε τι είπε: Διέψευσε ότι υπήρχε συµφωνία, επιβεβαιώνοντας όµως ότι υπήρχε συµφωνία. Στη συνέχεια µίλησε
για γραπτή ανατύπωση της συµφωνίας -αφού δεν υπήρχε συµφωνία- όµως, υπήρχε η συµφωνία και η γραπτή ανατύπωση έγινε
για να αποτυπωθούν ως πρακτικά οι όροι της συµφωνίας, που
όµως δεν υπήρξαν ποτέ αυτοί οι όροι, αφού δεν υπήρξε συµφωνία.
Αυτής της ανύπαρκτης συµφωνίας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα υπαρκτά πρακτικά που οµολόγησε ο Πρωθυπουργός στη
ΔΕΘ –που δεν έγινε- µπορούµε να τα διαβάσουµε και εµείς; Και
όταν λέω «εµείς», δεν εννοώ εµάς, εννοώ τον ελληνικό λαό.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό: Ο κ. Βαρουφάκης κατηγορήθηκε γιατί τόλµησε να δώσει στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων τα πρακτικά των Eurogroup για να τα µοιραστεί µε το
Κοινοβούλιο και µε τον ελληνικό λαό. Αυτή η πρακτική κατηγορήθηκε ως ανεύθυνη. Άλλη µια ανευθυνότητα, η αλήθεια, να αποκαλύπτεται στον ελληνικό λαό, ορίζεται πάντως ως ανευθυνότητα. Ο κύριος Πρωθυπουργός θα ακολουθήσει το παράδειγµα
Βαρουφάκη να µας δώσει τα πρακτικά της ανύπαρκτης συµφωνίας που δεν υπήρξε ποτέ, ώστε να µάθει ο ελληνικός λαός πάνω
σε ποια βάση σχεδίαζε αυτή η Κυβέρνηση να πραγµατοποιήσει
ποια συµφωνία;
Σας ευχαριστώ πολύ για την υποµονή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Θεµιστοκλή Χειµάρα από τη Νέα
Δηµοκρατία και τη Φθιώτιδα.
Ορίστε, κύριε Χειµάρα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Τώρα το να αναφερθώ στο ότι η διαδικασία έχει καταντήσει να
προσβάλλει τους Βουλευτές νοµίζω ότι είναι περιττό. Το αντιλαµβάνεστε, είµαι ο δέκατος τέταρτος οµιλητής και είµαστε όλοι
εδώ από τις 10.00’ το πρωί. Νοµίζω ότι έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία λίγο διαφορετικά, καταντάει προσβλητικό για όλους τους
συναδέλφους και δεν αφορά εσάς αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε
ότι δεν αναφέροµαι σε εσάς.
Εάν πω ότι ακολουθώ αυτή τη σειρά των οµιλιών και των τελευταίων τοποθετήσεων, θα πρέπει να απαντήσω στο ΚΚΕ γιατί
ο Μέσι έχει τόσο υψηλό συµβόλαιο, θα πρέπει να απαντήσω στον
προηγούµενο οµιλητή τι έκανε ο Βαρουφάκης. Όχι, δεν έκανε
αυτό ο Βαρουφάκης, δεν έδωσε τα πρακτικά, κατέστρεψε την
ελληνική οικονοµία, µας φόρτωσε µε ένα χρέος τεράστιο. Θα
πρέπει να πω στην Ελληνική Λύση που κατηγορεί τον κ. Σύψα και
µιλάει για παγουρίνα, πως µε βότανα δουλειά δεν γίνεται µε τον
κορωνοϊό. Θα πρέπει να µπω σε µια τέτοια κουβέντα.
Νοµίζω ότι είναι πιο χρήσιµο να µπω στο νοµοσχέδιο, για να
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είµαι και εντός του χρόνου.
Θα βάλω δύο ερωτήµατα σε σχέση µε το νοµοσχέδιο: Ποιος
είναι ο υγιής πυρήνας στον αθλητισµό σήµερα και ποιος πρέπει
να είναι ο γνώµονας κάθε νοµοθετικής µας πρωτοβουλίας στον
αθλητισµό;
Και στα δύο αυτά ερωτήµατα η απάντηση είναι κοινή: Είναι οι
αθλητές µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτοί που καταφέρνουν µέσα από τις πολλές αντιξοότητες και µε ελάχιστα µέσα
πολλές φορές να φέρουν διακρίσεις στη χώρα µας και να µας
κάνουν υπερήφανους.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι πως η οικονοµική κρίση των δέκα τελευταίων ετών επέφερε βαρύ πλήγµα και στον αθλητισµό. Είναι,
επίσης, γνωστό ότι οι διοικήσεις των αθλητικών οµοσπονδιών
έκαναν ό,τι µπορούσαν για να αντεπεξέλθουν στην παντελή έλλειψη πόρων. Αυτό ήταν το καλό παράδειγµα λειτουργίας των
αθλητικών διοικήσεων, η µία όψη του νοµίσµατος. Δυστυχώς η
άλλη όψη του νοµίσµατος δεν µας επιτρέπει ακόµη και σήµερα
να είµαστε αισιόδοξοι, διότι υπήρξαν και υπάρχουν ακόµα αθλητικοί φορείς που εµφανίζουν έντονη εσωτερική παθογένεια, µια
παθογένεια που αναπόφευκτα οδήγησε τον αθλητισµό σε καθοδική πορεία. Αυτή η κατάσταση είναι που πρέπει να αλλάξει και
πρέπει να αλλάξει τώρα, γιατί τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η
φωνή των αθλητών, εκείνων των ανθρώπων που µοχθούν καθηµερινά για να κατορθώσουν τα ακατόρθωτα. Ήρθε η ώρα να φυσήξει ο αέρας της διοικητικής ανανέωσης στους αθλητικούς
φορείς, να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και δηµοκρατίας.
Και ξέρετε, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας από την αρχή
της θητείας της έχει σχεδιάσει και υλοποιεί βήµα-βήµα και τις
µεταρρυθµίσεις που απαιτεί εδώ και δεκαετίες ο αθλητικός
χώρος, µεταρρυθµίσεις που εστιάζουν σε µια ξεκάθαρη στόχευση: Ο αθλητισµός να βρίσκεται πάντα στα χέρια των υγιών
δυνάµεων µε κύριο γνώµονα τις ανάγκες των αθλητών.
Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, που συζητάµε σήµερα είναι µία τοµή
για τον αθλητισµό και το πιο σηµαντικό είναι ότι ήδη το αγκάλιασαν οι ίδιοι οι αθλητές µας. Είναι ένα νοµοσχέδιο που έχει επεξεργαστεί και ενσωµατώνει τις περισσότερες από τις προτάσεις
του αθλητικού κόσµου, ένα νοµοσχέδιο που άκουσε αυτούς που
ήξεραν καλύτερα. Αποτελεί τη συνέχεια της αθλητικής µεταρρύθµισης που ξεκίνησε τον περασµένο Οκτώβριο µε τη θέσπιση
ορίων ηλικίας και τον περιορισµό θητειών στις διοικήσεις των
οµοσπονδιών µε τη θέσπιση αλλαγών στα κωλύµατα εκλογιµότητας.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο κατοχυρώνει ένα σύστηµα ενισχυµένης αναλογικής, όσον αφορά την ανάδειξη των διοικητικών συµβουλίων και των αθλητικών φορέων. Βάζει τέλος στις µακρές
περιόδους δυσλειτουργίας και ακυβερνησίας των αθλητικών σωµατείων, ενώ εξαλείφει το φαινόµενο των σωµατείων-φαντασµάτων, σωµατείων τα οποία δεν είχαν καµµία αγωνιστική δραστηριότητα και την ίδια στιγµή ψήφιζαν κανονικά στις εκλογές, µε
αποτέλεσµα να επηρεάζουν και σε πολλές περιπτώσεις να αλλοιώνουν το εκλογικό αποτέλεσµα.
Με το σηµερινό νοµοθέτηµα εστιάζουµε στο νοικοκύρεµα του
αθλητικού τοπίου. Παρέχεται το δικαίωµα του εκλέγειν µόνο στα
ενεργά και νόµιµα ερασιτεχνικά σωµατεία, τα οποία και χρηµατοδοτούνται δίκαια και µε αντικειµενικά κριτήρια. Μέσω της θέσπισης του ηλεκτρονικού µητρώου αθλητικών φορέων της
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού απλοποιούνται οι διαδικασίες
χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στα σωµατεία. Έτσι,
ικανοποιείται ένα διαχρονικό αίτηµα των αθλητικών σωµατείων.
Ενισχύονται οι προπονητές και προστατεύεται το επάγγελµά
τους µέσω της τήρησης σχετικού µητρώου στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Το νοµοσχέδιό µας δίνει τη δυνατότητα στους εν ενεργεία
αθλητές να ασκούν υπό προϋποθέσεις και την προπονητική δραστηριότητα, κάτι που δεν µπορούσε να ισχύσει µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
Απλουστεύεται, επίσης, η διαδικασία αδειοδότησης συγκεκριµένων αθλητικών εγκαταστάσεων, πολλές από τις οποίες, όπως
γνωρίζουµε, λειτουργούσαν λίγο ή πολύ και χωρίς άδεια.
Το νοµοσχέδιο κάνει και ένα βήµα ακόµη. Ενισχύει στην πράξη
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τον αθλητισµό των ατόµων µε ειδικές ικανότητες. Δίνει το βήµα
που πρέπει στους Παραολυµπιονίκες, τους καθιστά άµεσους
συµµέτοχους στη λήψη αποφάσεων στα επίσηµα συλλογικά τους
όργανα.
Τέλος, υλοποιείται η Εθνική Πλατφόρµα της σύµβασης Macolin για την αντιµετώπιση των στηµένων αγώνων, όπου στην
πλατφόρµα συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και στη συνέχεια αυτές διαβιβάζονται στις αρµόδιες αρχές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο επισφραγίζει την αθλητική µεταρρύθµιση αυτής της Κυβέρνησης. Στόχος
του νοµοσχεδίου είναι να οδηγηθεί ο ελληνικός αθλητισµός σε
ανοδική τροχιά, να αναδείξει και να κινητοποιήσει τις υγιείς παραγωγικές δυνάµεις της χώρας µας. Η λέξη «νοικοκύρεµα» που
χρησιµοποιεί ο κύριος Υπουργός είναι για µένα η πιο εύστοχη.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που κάνει πράξη τα αυτονόητα αιτήµατα
των ανθρώπων του αθλητισµού, ένα νοµοσχέδιο που αποκαθιστά
την τάξη και διασφαλίζει τη διαφάνεια στο αθλητικό τοπίο της
χώρας µας, ένα νοµοσχέδιο που είµαι σίγουρος ότι θα δώσει
ώθηση στις αθλήτριες και στους αθλητές µας και θα τους κάνει
να εµπιστευτούν ξανά την ελληνική πολιτεία. Η πολιτική κατεύθυνση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη,
είναι να µπει τάξη και στον χώρο του αθλητισµού, κάτι που κάνουµε και σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χειµάρα.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μη στενοχωριέστε,
κύριε Γρηγοριάδη, θα σας δώσω τον λόγο.
Απλά πριν σας δώσω τον λόγο, θα ήθελα να πω στον κ. Χειµάρα ότι έχει απόλυτο δίκιο. Κι εγώ στενοχωριέµαι να βλέπω να
είναι συνάδελφοι εδώ από το πρωί και, τελικά, να µιλάνε στις 5
το απόγευµα, όπως συµβαίνει µε τον κ. Ακτύπη ο οποίος πολλές
φορές είναι εδώ από το πρωί και η σειρά του για να µιλήσει έρχεται το απόγευµα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όµως, τι να κάνουµε;
Βάσει του άρθρου 5, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν
σειρά.
Θα δώσω, λοιπόν, πρώτα τον λόγο στον κύριο Υπουργό και
µετά σε εσάς, κύριε Γρηγοριάδη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Θα είµαι πολύ γρήγορος, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ
συγγνώµη από τους κυρίους συναδέλφους.
Αγαπητέ, κύριε Λοβέρδο, εδώ είναι τα Πρακτικά. Γιατί δεν τα
διαβάσατε ολόκληρα και εξαπατάτε το Κοινοβούλιο;
Τα Πρακτικά, λοιπόν, λένε ρητά -και αναφέροµαι στα Πρακτικά
τα οποία, όπως τα πήρα εγώ, τα πήρατε κι εσείς νωρίτερα- ότι η
παράγραφος 2 του άρθρου 8 διαγράφεται και µένει όλη η υπόλοιπη παράγραφος. Τόση ώρα ψεύδεστε, κάτι που δεν συνηθίζετε, και είναι κρίµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν είπα αυτό. Άρθρο 8 παράγραφος
2 είπα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Μισό λεπτό, κύριε Λοβέρδο. Και µένει όλη η υπόλοιπη παράγραφος, όπως ακριβώς είχε κατατεθεί.
Θα το πω, λοιπόν, πολύ απλά. Και το καταθέτω και στα Πρακτικά, αν και είναι έγγραφο της Βουλής, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κρίµα, κύριε Λοβέρδο, να δηµιουργείτε εντυπώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού
κ. Ελευθέριος Αυγενάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Σας το δείχνω, λοιπόν, για να υπάρχει οπτική εικόνα. Υπάρχει
όλη αυτή η διατύπωση, αφαιρέσαµε αυτό εδώ και έµεινε ακριβώς
αυτό που έχει γίνει νόµος του κράτους, κύριε Λοβέρδο. Γι’ αυτόν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το λόγο και είναι αδιανόητο -και πραγµατικά το λέω και στενοχωριέµαι- εσείς, ένας έµπειρος κοινοβουλευτικός, να προσπαθείτε να εξαπατήσετε το Κοινοβούλιο και τους συναδέλφους σας
λέγοντας ψέµατα και να µη διαβάζετε ολόκληρα τα Πρακτικά, το
οποία, όπως τα πήρατε εσείς, τα πήρα κι εγώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μισό λεπτό, κύριε
Γρηγοριάδη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ας απαντήσει πρώτα
ο κ. Λοβέρδος, γιατί του είπε ότι λέει ψέµατα και θα απαντήσω
µετά εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Αυγενάκη, ψέµατα, εξαπάτηση
και δεν ξέρω τι άλλο είπατε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Διάβασα τα Πρακτικά, κύριε Λοβέρδο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μισό λεπτό, σας παρακαλώ! Κύριε Υπουργέ, δεν σας διέκοψε ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αισθανθήκατε την ανάγκη µετά από
τόσα χρόνια να σπάσετε ευπρεπείς πολιτικούς κώδικες επικοινωνίας και να «ντύσετε» αυτά που κάνατε τον Νοέµβριο, την εξαπάτηση του Σώµατος, µε τέτοιες φράσεις. Από εδώ και πέρα, δεν
είµαι υπεύθυνος εγώ για το πώς θα συνεχίσουµε να συζητάµε σε
αυτό το Σώµα.
Απεσύρθη η παράγραφος 2 του άρθρου 8 -δεν είπα τίποτα περισσότερο ή τίποτε λιγότερο- και απεσπάσθη µε κοροϊδία η συµφωνία όλων των κοµµάτων του Σώµατος, πλην της Πλειοψηφίας,
η οποία δεν πήρε τον λόγο. Όµως, ο κ. Κακλαµάνης είχε επισηµάνει την αντισυνταγµατικότητα της αναδροµικότητας και τη
γνωµοδότηση του Αλιβιζάτου από αυτό το Βήµα, κάτι που επανέλαβε και το πρωί, αλλά απλώς εγώ δεν τον άκουσα για να τον
χρησιµοποιήσω.
Κοροϊδέψατε τη Βουλή! Ακούγατε να σας λένε ότι αποσύρατε
την αναδροµικότητα χωρίς να αντιδράτε. Κερδίσατε λίγα δευτερόλεπτα θετικής γνώµης του Σώµατος για σας, ενώ στην παράγραφο που έµεινε ακέραιη, όπως σήµερα µε θράσος οµολογείτε,
έµεινε η έµµεση αναδροµικότητα. Αν η αναδροµικότητα ήταν το
πρόβληµα που σας ανάγκασε να αποσύρετε την παράγραφο 2,
έπρεπε να προσθέσετε και τρεις λέξεις στην προηγούµενη παράγραφο του άρθρου 8 που ναι, επαναλαµβάνεται ακέραιη σήµερα για τους λόγους που λέγαµε το πρωί.
Εάν όχι…
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Δηλαδή κατηγορείτε το Σώµα ότι ήταν
αφελές;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λέω ότι κοροϊδέψατε το Σώµα, ότι το
εξαπατήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Φωτήλα!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αν αυτό είναι προς έπαινό σας, βγείτε
και κοκορευθείτε το. Εγώ διευκρίνισα ότι εκείνη την ηµέρα δεν
ήµουν εδώ εκπρόσωπος, κύριε Φωτήλα. Αν θεωρείτε ότι το να
πετυχαίνει µία τέτοιου είδους κοµπίνα σε βάρος του Σώµατος
είναι για να σας επαινούµε, ας σας επαινέσουν, αλλά ως κοµπιναδόρους και όχι ως Βουλευτές που στέκονται µε αξιοπρέπεια
στην Εθνική Αντιπροσωπεία, αφού το θέλετε κι έτσι! Εγώ δεν πήγαινα µέχρι εκεί.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Φωτήλα!
Κύριε Λοβέρδο, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το να αποσπάς επαίνους από το Σώµα για µια αλλαγή θέσης σου, την οποία δεν αλλάζεις επί της ουσίας, γιατί κρατάς διάταξη που µε έµµεσο τρόπο
λέει το ίδιο -τον πλεονασµό αφαίρεσε και όχι την ουσία- είναι
κατά κύριον λόγο, κατά κυριολεξία, πείτε το όπως αλλιώς θέλετε,
εξαπάτηση της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Κριτική σε αυτό ασκώ. Ασκώ κριτική στη µέθοδο. Δεν κοµίζω

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ’ - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

γλαύκας. Δεν ασκούµε εµείς νοµοθετική πρωτοβουλία. Στους
χειρισµούς ασκούµε κριτική. Κι αφού το θέλει ο Υπουργός να ξεφεύγουµε και από πλευράς φρασεολογίας, ας ξεφύγουµε. Κοροϊδέψατε την Εθνική Αντιπροσωπεία! Συγχαρητήρια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Αυγενάκη,
έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Το διαβάζω για να µην υπάρχουν απορίες. Είναι
κρίµα να προσπαθείτε όλη αυτή την ώρα να µεταφέρετε το
βάρος της ευθύνης εδώ, την ώρα που εσείς δεν καταλάβατε ή
κάνετε πως δεν καταλάβατε. Δηλαδή, στην ουσία, ούτε λίγο ούτε
πολύ παρουσιάζετε τους συναδέλφους -τους συναδέλφους σας,
κύριε Λοβέρδο, σ’ εσάς απευθύνοµαι- ως αφελείς και είναι κρίµα.
Πάµε λοιπόν. Η διατύπωση η αρχική έλεγε. Άρθρο 8, παράγραφος 1: «Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί πρόεδρος αθλητικής οµοσπονδίας περισσότερες από τρεις συνολικά
φορές και σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική θέση διοικητικού
συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας περισσότερες από δύο συνεχόµενες φορές πλήρους ή µερικής θητείας. Το παραπάνω όριο
θητειών ως προς τον πρόεδρο δύναται να επεκταθεί για µία επιπλέον θητεία εφόσον δεν έχει συµπληρωθεί το εβδοµηκοστό
έτος της ηλικίας του. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο συνεχόµενες θητείες ως εκτελεστικό µέλος διοικητικού συµβουλίου
αθλητικής οµοσπονδίας δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση,
εφόσον µεσολαβήσει χρονική περίοδος ίση µε µία πλήρη θητεία.
Μετά τη συµπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας ουδείς δύναται να εκλεγεί εκ νέου σε οποιαδήποτε θέση του διοικητικού
συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας».
Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 λέει: «Για την εφαρµογή της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου λαµβάνονται
υπ’ όψιν και οι θητείες που έχουν ολοκληρωθεί πριν, καθώς και
αυτές που είναι ενεργές µετά τη δηµοσίευση του παρόντος».
Και λέω, λοιπόν, ζητώντας τον λόγο από το Προεδρείο –τα κατέθεσα στα Πρακτικά, είναι στη διάθεση του συναδέλφου- ότι
αποσύρουµε την παράγραφο 2 του άρθρου 8.
Δηλαδή, τι µένει απλά, κύριε Λοβέρδο; Απλά µαθηµατικά είναι.
Μένει η πρώτη παράγραφος την οποία σας διάβασα και η οποία
είχε κατατεθεί. Πόσο µυαλό χρειάζεται να έχει ένας συνάδελφός
σας, αφού εσείς δεν ήσασταν τότε εδώ στην Αίθουσα, για να καταλάβει ότι αποσύρω τη µία παράγραφο, τη δεύτερη, και µένει η
πρώτη; Ποιον εξαπάτησα; Εσείς προσπαθείτε να εξαπατήσετε
τους συναδέλφους σας και όλον αυτόν τον κόσµο που προσπαθεί τόσο καιρό να γαντζωθεί από κάπου περί αντισυνταγµατικότητας. Σταµατήστε επιτέλους!
Σήµερα, δυστυχώς, κύριε Λοβέρδο, πέσατε σε ολίσθηµα. Είπατε για αντισυνταγµατικότητα, είπατε ότι ερχόµαστε να ξαναψηφίσουµε. Μετά το τραβήξατε πίσω, λέει ναι, το καταλαβαίνουµε ότι πρέπει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τα είπατε αυτά, κύριε
Υπουργέ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Συγγνώµη, δεν τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Δεν
έχετε δικαίωµα να µε διακόψετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως έχω!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Πέσατε σε ολίσθηµα. Και προσπαθώντας να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα, κάνετε κι άλλα λάθη και το ένα
ψέµα φέρνει τ’ άλλο ψέµα. Είναι κρίµα να παρουσιάζετε ως αφελείς τους συναδέλφους σας. Δηλαδή, εκείνοι είναι αφελείς; Να
µην πω άλλη λέξη. Δεν κατάλαβαν ότι αποσύρω τη δεύτερη παράγραφο και µένει η πρώτη;
Και µάλιστα, διαβάσατε -και αυτό δεν σας τιµά, το λέω και στεναχωριέµαι και σας το λέω εντίµως- τα µισά Πρακτικά. Γιατί αποκρύψατε τη δεύτερη παράγραφο; Την κατέθεσα. Παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι, εδώ είναι. Τα είπα τότε από το ίδιο Βήµα.
Αρκετά αυτή η ιστορία νοµίζω. Ούτε καν τις εντυπώσεις δεν
καταφέρατε να κερδίσετε. Ούτε καν µερικά δευτερόλεπτα ικανοποίησης και χαµόγελου για συγκεκριµένα πρόσωπα τα οποία
φαίνεται ότι υπερασπίζεστε, αλλά όχι ικανοποιητικά, κύριε Λοβέρδο.

18469

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, δεν έχετε δικαίωµα, κύριε Κωνσταντόπουλε. Ειδικός αγορητής είστε. Να τα
πει ο κ. Λοβέρδος.
Ο κ. Γρηγοριάδης έχει τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό θα κάνω.
Δύο θέµατα θα θίξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εσείς απαντάτε στον
κ. Χειµάρα, όχι στον Υπουργό.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Απαντώ και στον Υπουργό, γιατί
απάντησε και σε µένα ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Αυγενάκη, αφού είπατε αυτά που είπατε που µόλις τώρα
µας αναφέρατε, αφού δώσατε τις διευκρινίσεις ότι δεν αποσύρεται παρά µόνο ο πλεονασµός, ακούσατε -γιατί τα Πρακτικά
λένε ότι ήσασταν εκεί µέχρι το τέλος της επιτροπής- πέντε εκπροσώπους κοινοβουλευτικών παρατάξεων της Ελλάδας να σας
ευχαριστούν πάρα πολύ που επιτέλους καταλάβατε ότι πρέπει
να αποσύρετε τις αντισυνταγµατικές αυτές διατάξεις.
Γιατί δεν πήρατε, κύριε Αυγενάκη, τον λόγο να εξηγήσετε ότι
πρόκειται για παρεξήγηση; Έγινε παρεξήγηση, αγαπητοί συνάδελφοι, έπρεπε να πείτε. Δεν τις αποσύρω. Αποσύρω τον πλεονασµό. Τα Πρακτικά που µόλις µας διαβάσατε δεν απαντούν σε
αυτό το ερώτηµα.
Επίσης, αγαπητέ συνάδελφε, µιας και ακούµε πολύ συχνά
αυτό το παραµύθι στην ελληνική Βουλή, θυµίζω, κύριε Πρόεδρε,
ότι είναι ο µόνος Υπουργός Οικονοµικών της Ελλάδος κατά την
τελευταία δεκαετία ο οποίος -από συγκυρία, όχι ότι έκανε και
καµµιά φοβερή µαεστρία, το οµολογώ εγώ ο ίδιος που είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- παρέδωσε τα δηµόσια αποθεµατικά κατά κάποια δισεκατοµµύρια ευρώ παραπάνω. Τα παρέλαβε, λοιπόν, κατά κάτι λιγότερο απ’ ό,τι τα παρέδωσε. Δεν προέβη σε καµµιά απόλυση στον δηµόσιο τοµέα και δεν µείωσε ποτέ,
κατά κανέναν τρόπο, οποιαδήποτε σύνταξη. Θα πρέπει να µας
πείτε, αγαπητέ συνάδελφε, κατά ποια µεθοδολογία και από ποια
στοιχεία τεκµαίρετε εσείς ότι ζηµίωσε την πατρίδα µας ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας.
Θα ήθελα παρακαλώ να µου απαντήσετε τώρα αµέσως. Να
µου πείτε ποια είναι τα στοιχεία σας και µε ποιον τρόπο τη ζηµίωσε.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν θα το κάνουµε
αυτό. Εσείς παραπονεθήκατε πριν από λίγο. Αυτό συµβαίνει. Γι’
αυτό καθυστερείτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι εισηγητές δεν
έχετε το δικαίωµα να πάρετε τον λόγο. Μη ζητάτε τον λόγο ούτε
από την Ελληνική Λύση. Μόνο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παίρνω τον λόγο τώρα επειδή δεν δίνετε τον λόγο στον κ. Κωνσταντόπουλο. Εγώ έχω εξαντλήσει το
θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μωραΐτη, αν
θέλει µπορεί ο κ. Σκουρλέτης να πάρει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κι επειδή τα Πρακτικά είναι αδιάψευστος µάρτυρας των λεχθέντων απ’ όλους µας, από τα Πρακτικά
προκύπτει ότι έκανα αναφορά στο άρθρο 8, παράγραφος 2 που
απέσυρε τότε ο κ. Αυγενάκης και διάβασα και τη σχετική του
φράση και επίσης, το σχετικό χωρίο από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Συνεπώς, αυτό που λέει ότι δεν είπα, ακριβώς αυτό είχα
πει.
Επειδή, όµως, κατηγορεί για αφέλεια την Αντιπολίτευση, θα
σας παρακαλούσα πάρα πολύ να δώσετε το λόγο στον εισηγητή
µας, τον κ. Κωνσταντόπουλο, για ένα λεπτό, διότι ήταν εδώ,
αυτός τοποθετήθηκε από την πλευρά µας τότε, και να σας πει ο
ίδιος ως αυτήκοος και αυτόπτης µάρτυρας πώς κορόιδεψε το
Σώµα.
Πρέπει η αλήθεια να ξεκαθαριστεί. Οι πολίτες που µας ακούν
πρέπει να καταλάβουν. Ακούν «κοσµητικά επίθετα» από τη µια
και από την άλλη πλευρά, κάποιος όµως έχει δίκιο. Και δίκιο
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έχουµε εµείς! Σας ζητώ, για να µην επαναλαµβάνω τα ίδια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Διαφορετικά θα µας
πει ο κ. Κωνσταντόπουλος; Τα ίδια θα µας πει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ζητώ, κύριε Πρόεδρε, να δώσετε
τον λόγο για ένα λεπτό στον κ. Κωνσταντόπουλο, διότι θα επιµείνω και θα παρακωλύσουµε έτσι τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μετά θα πρέπει, κύριε
Λοβέρδο, να δώσω τον λόγο και στον κ. Μπούµπα, που είναι εισηγητής από την Ελληνική Λύση και στον κ. Μωραΐτη. Οι Βουλευτές περιµένουν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ο κ. Κωνσταντόπουλος τοποθετήθηκε
τον Νοέµβριο. Ανέγνωσε το χωρίο του. Σας παρακαλώ, µόνο και
µόνο γι’ αυτόν τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ξέρετε ότι είµαι φιλότιµος, γι’ αυτό µε εκµεταλλεύεστε.
Έχετε ένα λεπτό, κύριε Κωνσταντόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µιας
και ήµουν ο εισηγητής και στο εν λόγω τότε νοµοσχέδιο, στον
ν.4603/2019, είχα ζητήσει από τον Υπουργό να αφαιρέσει το
θέµα από το νοµοσχέδιο και να διαγραφεί συγκεκριµένα το εδάφιο που αφορούσε την αναδροµικότητα στις θητείες. Δεν το ζήτησα µόνο εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι από όλα τα κόµµατα.
Ο Υπουργός το έκανε αποδεκτό. Το συγκεκριµένο εδάφιο αφαιρέθηκε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τώρα υπήρχε φυσικά και σε άλλο σηµείο, σε άλλη παράγραφο, εµµέσως, ουσιαστικά η αναδροµικότητα που παρέµενε ως
είχε. Θα έπρεπε κι εκεί να αναφερθεί από τούδε και στο εξής.
Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Μωραΐτη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, για να είµαι δίκαιος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση δεν άνοιξε σήµερα. Έχουµε ανοίξει αυτή συζήτηση από την
πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και το πρωί έγινε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Όταν λέω δεν άνοιξε σήµερα, εννοούσα το πρωί.
Θέλω, λοιπόν, να πω το εξής. Είναι ξεκάθαρο ότι η Βουλή εξαπατήθηκε µε τον τρόπο που προχώρησε η όλη αυτή διαδικασία.
Θα µπορούσε από τον Νοέµβριο αυτό το κρίσιµο θέµα να έχει
λήξει. Ο κύριος Υπουργός, όµως, επέλεξε έναν δρόµο όπου
έφερε εντελώς τα αντίθετα αποτελέσµατα και -θα µου επιτρέψετε να πω- για την Κυβέρνηση και για τον χώρο του αθλητισµού.
Εγώ µετ’ επιτάσεως µέχρι χθες ζητούσα και του έλεγα πριν φτάσουµε στη σηµερινή µέρα, ξεκαθαρίστε µας ακριβώς τι συµβαίνει
µε την αναδροµικότητα. Δεν το ξεκαθάριζε και σήµερα βλέπουµε
εδώ πέρα να διαβάζει τα Πρακτικά. Και γνωρίζουµε πολύ καλά
όλοι, γιατί έχουµε µια εµπειρία νοµοθετική, πώς γίνονται οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις -και ήταν και σωστό το παράδειγµα που
αναφέρθηκε πριν- και είχαµε αυτό το αποτέλεσµα.
Εγώ θεωρώ, κύριε Υπουργέ, και σας το ζητώ τώρα και σας το
ζητούν όλα τα κόµµατα, ότι είναι ένα θέµα αυτό της αναδροµικότητας το οποίο έστω και τώρα να κληθείτε κι εσείς και όλοι µας
να το πάρετε πίσω. Δεν υπάρχει πουθενά. Δηµιουργεί αδιέξοδο
στον χώρο του αθλητισµού. Όλες οι οµοσπονδίες και όλοι οι εκπρόσωποι αυτή τη στιγµή είναι απέναντι και αυτό δεν µπορεί να
προχωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μπούµπα, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Απλά θέλω να αναφερθώ,
κύριε Πρόεδρε, στον συνάδελφο προηγουµένως, γιατί είναι επί
προσωπικού για τον Πρόεδρό µας στην Ελληνική Λύση, τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Ακούστε, κύριε συνάδελφε, επειδή είπατε κάτι για βότανα. Είθε
η Ελλάδα να είχε επενδύσει στα βότανα, σε αυτές τις νέες µορφές καλλιέργειας, όπως έκανε και ο κ. Καχριµάνης στο Μέτσοβο
µε το λουλούδι του Δαρβίνου, το οποίο δίνει 5.000 ευρώ ανά
στρέµµα, µε τον ΕΛΓΑ-«ΔΗΜΗΤΡΑ». Έως και 50.000 ευρώ το
κιλό πωλείται.
Αυτό εννοείται για τα βότανα. Ή αυτό που έλεγε ο Ιπποκράτης
«το φάρµακό σου η τροφή και η τροφή σου το φάρµακό σου».
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Άρα, µην υποτιµάτε τα βότανα, που η Ελληνική Λύση λέει να
επενδύσουµε σε αυτά τα χιλιάδες βότανα που έχουµε στην Ελλάδα.
Κατά δεύτερον, όσον αφορά αυτό που είπατε για τους επιδηµιολόγους και τον κ. Σύψα, εµείς λέµε ό,τι λέει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Και θα µου επιτρέψετε -γιατί γνωρίζω πάρα
πολύ καλά την ιστορία της Ιατρικής στο θέµα των ιών- να πω το
εξής: Πρώτα θα µας πει η Ιατρική τι είναι ο ιός –που τους ανακάλυψε το 1935 τυχαία στο µωσαϊκό του καπνού- αν είναι δηλαδή
διηθητικά όντα ή αν είναι ενδοκυτταρικά παράσιτα σε λανθάνουσα µορφή RNA – rDNA µε την αντίστροφη µεταγραφάση ως
πρωτεΐνη και µετά θα συζητήσουµε για οτιδήποτε.
Εµείς λέµε να εφαρµοστεί ο νόµος σε ό,τι αφορά τις µάσκες.
Αναφερόµαστε, λοιπόν, στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπούµπα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
θέλω τον λόγο. Να µιλήσουν οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μισό λεπτό.
Η κ. Σακοράφα -εορτάζουσα σήµερα, να µην της χαλάσουµε
το χατίρι!- έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµη, γιατί είναι ένα θέµα που πραγµατικά το έχουµε εξαντλήσει και στην επιτροπή, αλλά και εδώ
στην Ολοµέλεια. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτηµα προς τον κύριο
Υπουργό, γιατί έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές.
Θα ήθελα να µου εξηγήσει αν πραγµατικά έχει δει σε κάποια
διαδικασία σε όλον τον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης ή οπουδήποτε αλλού στον κόσµο αν υπάρχει αυτό το θέµα της αναδροµικότητας στις θητείες.
Επίσης, να µας εξηγήσει την εµµονή του στο θέµα των ηλικιών
και της διακριτότητας που υπάρχει µεταξύ εκείνων που είναι στις
οµοσπονδίες γενικότερα, αλλά και εκείνων που εκλέγονται στην
οµοσπονδία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Θα ήθελα πάρα πολύ να εξηγήσει αυτήν την εµµονή
που έχει και, έστω και την τελευταία στιγµή, δεν αλλάζει αυτή τη
διάταξη, ούτως ώστε να ηρεµήσουν όλοι και να πάµε στις αρχαιρεσίες των οµοσπονδιών χωρίς να υπάρχει κανένα µελανό σηµείο.
Αυτή τη στιγµή, κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι όλος ο αθλητικός κόσµος αυτό που συζητάει και λέει είναι το γεγονός ότι όλα
αυτά γίνονται εν όψει των αρχαιρεσιών όπου πρέπει να γίνουν
παρεµβάσεις και «να βάλουµε τα δικά µας πρόσωπα». Αυτή είναι
η ιστορία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, εγώ πραγµατικά εκπλήσσοµαι.
Παρακολουθώ τον κ. Λοβέρδο από το πρωί να έχει αλλάξει τουλάχιστον τρεις - τέσσερις φορές τη θέση του και τον κ. Μωραΐτη
να λέει: «Δεν κατάλαβα. Εξηγήστε µας». Δεν ξέρετε να διαβάζετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Σε δύο συνεδριάσεις της
επιτροπής σας ζήτησα να την εξηγήσετε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ακούστε µε λίγο τώρα. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε
Μωραΐτη. Εδώ είµαστε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μωραΐτη, σας
παρακαλώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Εσείς, κύριε Λοβέρδο, δέκα µήνες περιµένατε να
περάσουν για να καταλάβετε τι έχει ψηφιστεί; Δέκα µήνες µετά
καταλάβατε τι έχει ψηφιστεί;
Και εσείς, κύριε Μωραΐτη, περιµένατε την τρίτη, τέταρτη
ηµέρα συνεδρίασης, παρά τις εξηγήσεις που έχω δώσει στις επι-
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τροπές, να σας εξηγήσω; Σας εξήγησα µία, σας εξήγησα δύο.
Πείτε πολύ απλά ότι δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε και προσπαθείτε τόση ώρα, τόσες µέρες, τόσες ώρες να δηµιουργήσετε εντυπώσεις.
Όσο γι’ αυτά που ρώτησε η κ. Σακοράφα τα έχω απαντήσει
δεκάδες φορές. Δεν θέλετε να καταλάβετε. Δεν πειράζει. Εµείς
όµως ως παράταξη είµαστε εξαιρετικά περήφανοι…
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μιλήστε
µας για την αναδροµικότητα. Πού το έχετε δει αυτό; Εσείς το
εφηύρατε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Μη διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κυρία
Σακοράφα. Δεν σας διέκοψε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρία Σακοράφα, έχετε ένα «χάρισµα», να ενοχλείστε από την κριτική.
Κύριε Πρόεδρε, θα µε προστατεύσετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό είπα, ότι δεν την
διακόψατε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Διακόπτεται ο Υπουργός και αντί να κάνετε παρατήρηση στη συνάδελφο, κάνετε σε εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εκεί έκανα την παρατήρηση. Μάλλον δεν µε ακούσατε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Τελειώνω και λέω το εξής: Κύριοι συνάδελφοι, συ-
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νεχίζουµε το έργο µας διότι αυτή τη στιγµή όντως τα στελέχη
της Αντιπολίτευσης φαίνεται ότι δεν έχουν επιχειρήµατα και προσπαθούν να δηµιουργήσουν εντυπώσεις ή να δηµιουργήσουν θέµατα εκεί που δεν υπάρχουν. Καλό θα είναι, λοιπόν, να είναι πιο
γρήγορη η αντίληψή σας και, κυρίως, να διαβάζετε αυτά που νοµοθετούµε.
Δεν µπορεί δέκα µήνες µετά να έρχεστε να συζητάτε για ένα
θέµα το οποίο έχει ψηφιστεί, έχει βγει το σχετικό ΦΕΚ και υπάρχουν και τα Πρακτικά, που προσεκτικά προσπαθήσατε να διαβάσετε τα µισά και τα άλλα µισά τα προσπεράσατε στα γρήγορα.
Κύριε Μωραΐτη, σας εξήγησα δεκαπέντε φορές τι ακριβώς
αναφέρει, ποια ακριβώς ερµηνεία δίνουµε, τι ακριβώς θα συµβεί.
Το ξέρουν άπαντες. Γι’ αυτόν τον λόγο και έχω κάνει δεκάδες
συναντήσεις, συζητήσεις και µε στελέχη τα οποία θεωρούν ότι
θίγονται από αυτή τη διάταξη. Και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
Τι να σας πω; Δεν έχω άλλο τρόπο να σας εξηγήσω.
Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία, να ακούσουµε
τις τοποθετήσεις των συναδέλφων, να τρέξουν και οι διαδικασίες
των επόµενων νοµοτεχνικών, που ούτως ή άλλως έχουµε ξεκαθαρίσει και έχουµε συµφωνήσει. Και έχουµε και ένα θέµα το
οποίο θα συζητήσω αµέσως µετά, όχι τώρα, και για τη SUPER
LEAGUE 2, αλλά φυσικά και το θέµα της επιστολής της FIFA.
Καταθέτω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού
κ. Ελευθέριος Αυγενάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Κωτσός από την όµορφη Καρδίτσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Είναι αλήθεια ότι χρειάστηκε µεγάλη
υποµονή, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο. Ό,τι και
να πείτε, έχετε δίκιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Αγαπητέ Υπουργέ, όταν ταράζεις λιµνάζοντα ύδατα και µάλιστα χρονίως λιµνάζοντα ύδατα, που έχουν
κακοφορµίσει µάλιστα, είναι αλήθεια ότι εγείρεις αντιστάσεις και
αντιδράσεις. Εξάλλου ξέρετε καλύτερα από µένα, πως η δύναµη
της αδράνειας είναι τεράστια και απαιτείται και τόλµη και πειθώ
προκειµένου να την ξεπεράσουµε.
Άκουσα πολλούς συναδέλφους από την πλευρά της Μειοψηφίας να µέµφονται τους Ολυµπιονίκες λέγοντας ότι εργαλειοποιούνται, επειδή εξέφρασαν άποψη προκειµένου να στηρίξουν το
νοµοσχέδιο. Προσχωρώ στην άποψη του κ. Λοβέρδου. Οι Έλληνες Ολυµπιονίκες εκτός από κορυφαίες προσωπικότητες για τη
χώρα µας είναι και Έλληνες πολίτες, που έχουν το δικαίωµα του
λόγου, της εκφοράς του λόγου, της παρέµβασης και ιδιαίτερα
δε για ένα θέµα το οποίο τους αφορά και άµεσα, για το οποίο
έχουν και πλήρη γνώση, έχουν δώσει το αίµα τους, την ψυχή
τους, κατανάλωσαν ατελείωτους τόνους ιδρώτα αλλά και ωρών
µέσα στα γήπεδα και έχουν υποστεί και τα καλά και τα κακά του
αθλητικού µας οικοδοµήµατος.
Μείνατε όµως, µόνο σε αυτό το γεγονός. Δεν σχολιάστε τι
έχουν πει. Ξέρετε, πολλά από αυτά δηµιουργούν αλγεινή εντύπωση. Κάποιος είπε ότι δεχόταν συνεχή πόλεµο από την οµοσπονδία του. Ένας άλλος ότι αν δεν είσαι µε τους κρατούντες
σε πολεµάνε, σε εχθρεύονται. Κάποιος άλλος µίλησε για προσωπικά deals, για συµφωνίες κάτω από το τραπέζι, για αδιαφάνεια
στα οικονοµικά των αθλητών, τα οδοιπορικά, για κλίµα τροµοκρατίας, και το χειρότερο όλων µία πολύ βαριά έκφραση: «Αν δεν
είσαι µαζί µας, θα σε σβήσουµε σε µία νύχτα».
Πώς νιώθετε, συνάδελφοι, γι’ αυτά που ακούτε, γι’ αυτά που
ακούσαµε από τους Ολυµπιονίκες; Τιµούν το αθλητικό µας οικοδόµηµα; Τιµούν το αθλητικό ιδεώδες; Τιµούν τη δηµοκρατία µας;
Τιµούν το ευνοµούµενο κράτος µας; Αυτά έρχεται να αλλάξει το
παρόν νοµοσχέδιο, γιατί όλα αυτά ξεκινούν από τη λογική -που
είχαν ορισµένοι τουλάχιστον παράγοντες οµοσπονδιών- ότι
έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώς µε την οµοσπονδία τους και αυτό
γιατί τους το επέτρεπε το εκλογικό σύστηµα και ο τρόπος µε τον
οποίον γίνονταν οι αρχαιρεσίες, να παραµένουν ατελείωτα χρόνια και να ελέγχουν αυτές τις διαδικασίες.
Αυτό έρχεται να κάνει το παρόν νοµοσχέδιο, να αλλάξει τη φιλοσοφία, να αλλάξει τον τρόπο και να εκδηµοκρατίσει όλη αυτή
την ιστορία, την ιστορία των εκλογών, που από ό,τι φαίνεται µιλάµε για χειραγώγηση αγώνων και αθλητικών διοργανώσεων και
έχουµε ή είχαµε χειραγώγηση και εκλογικής διαδικασίας.
Και πώς συνέβαινε αυτό, συνάδελφοι; Κατ’ αρχάς µε την
ύπαρξη σωµατείων - σφραγίδες, που το µόνο τους πλεονέκτηµα
ότι κατέθεσαν στο πρωτοδικείο ένα φάκελο κάποια στιγµή, µηδαµινή ή ανύπαρκτη συµµετοχή σε αγώνες και βέβαια µέσα από
ένα εκλογικό σύστηµα που κανείς δεν ήξερε µέχρι την τελευταία
στιγµή ποιο είναι το σώµα των εκλεκτόρων, ποιοι ψηφίζουν και
ποιοι εκπροσωπούν τα σωµατεία. Δεν θα έπρεπε η πολιτεία µας,
που χρηµατοδοτεί όλη αυτή τη διαδικασία, που χρηµατοδοτεί
τον αθλητισµό, γιατί πραγµατικά ο αθλητισµός είναι κοινωνικό
φαινόµενο και οφείλουµε να το προστατεύουµε, να το αναδεικνύουµε και κυρίως να προβάλλουµε αυτό που είναι: το ιδεώδες,
να παρέµβει; Ξεκαθάρισµα, λοιπόν, στα σωµατεία. Μητρώο σωµατείων ερασιτεχνικών και µη. Όχι µόνο εγγράφοµαι στο µητρώο
αλλά έχω και αγωνιστική παρουσία.
Γιατί ο λόγος του σωµατείου είναι να έχει αθλητές και να συµµετέχει στις διοργανώσεις είτε της οικείας ένωσης είτε της οικείας οµοσπονδίας. Και όταν θα έχει δικαίωµα ψήφου αυτό το
σωµατείο -αφού είναι εγγεγραµµένο στο µητρώο των σωµατείων,
συµµετέχει και σε αγώνες- να ψηφίζει εκ µέρους του µέλος του
διοικητικού του συµβουλίου και όχι µε πληρεξούσιο ένας οποιοσδήποτε που θα µπορούσε να έχει εγγραφεί ως µέλος του σωµατείου την τελευταία ηµέρα µόνο και µόνο για να πάρει το
πληρεξούσιο από εκείνους που θα ήθελαν να το ψηφίσουν.
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Δεν είναι λογικό; Δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση; Δεν θα πρέπει να το κάνει ο σηµερινός ή και ο χθεσινός, εγώ θα έλεγα,
Υπουργός Αθλητισµού; Πρέπει να σπάσει αυτό το απόστηµα,
διότι όταν οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τον αθλητισµό, που τον
έχουν βιώσει, που τον έχουν δοξάσει, µιλάνε µε τέτοιες εκφράσεις, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά στο Βασίλειο της Δανιµαρκίας, κάτι δεν µας τιµά. Και µάλιστα όταν λένε: «Επιτέλους
να κολυµπήσουµε σε καθαρά νερά» και αφήνουν να εννοείται ότι
υπάρχουν βρώµικα νερά σε αυτή τη διαδικασία, δεν πρέπει εµείς
να τους ακούσουµε; Δεν πρέπει να συνηγορήσουµε; Δεν πρέπει
να αλλάξουµε αυτή τη διαδικασία;
Εγώ, αγαπητέ συνάδελφε, είµαι ενάντια και στις ποσοστώσεις,
γιατί πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώµατα, τις ίδιες υποχρεώσεις και το ίδιο δικαίωµα να συµµετέχουν
και στις εκλογές. Δεν είναι εκλογικό σώµα µε ειδικές ανάγκες οι
γυναίκες ούτε οι άντρες. Το είδαµε αυτό το φαινόµενο πώς λειτούργησε στην τοπική αυτοδιοίκηση όταν έτρεχαν οι υποψήφιοι
δήµαρχοι για να συµπληρώσουν την ποσόστωση και τάχα µου το
δικαίωµα συµµετοχής των γυναικών στις εκλογές, να µαζεύουν
ό,τι βρουν να κινείται µόνο και µόνο για να βάλει µια υπογραφή.
Κι επειδή η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι Κυβέρνηση συνέπειας και συνέχειας, ερχόµαστε ως συνέχεια της σύµβασης Macolin που ψηφίσαµε τον Νοέµβριο, να θεσπίσουµε και
την εθνική πλατφόρµα προκειµένου στο ζήτηµα της χειραγώγησης των αγώνων να µπορούν να ενηµερώνονται οι αρµόδιοι φορείς τι πρόβληµα έχουµε.
Και µιας και µιλάµε για χειραγώγηση αγώνων και επειδή εκεί
εµπλέκονται παράγοντες, εµπλέκονται διαιτητές, εµπλέκονται
αθλητές, νοµίζω ότι είναι µονόδροµος, Υπουργέ, να διαχωρίσουµε πλήρως τους διαιτητές από τις οµοσπονδίες για να µην
υπάρχει έλεγχος, για να µην υπάρχει εξάρτηση, για να µη δροµολογούνται καταστάσεις µόνο και µόνο για την προσωπική ανέλιξη. Θα είναι ένα καλό βήµα το οποίο νοµίζω ότι πρέπει να
υιοθετήσετε.
Και να κάνω µια τελευταία επισήµανση, πρώτον, για τους προπονητές που πρέπει να γνωρίζουµε ποιοι είναι και να έχουν και
την επιστηµονική επάρκεια για να διακονούν αυτή τη διαδικασία
και όχι να επαφίεται η διακόνηση του αθλητισµού, η προπόνηση,
η παιδαγωγική, η αθλητική προετοιµασία σε εµπειρικούς, αλλά
σε επιστήµονες. Γι’ αυτόν τον λόγο ορθό είναι και το µητρώο των
προπονητών.
Επίσης, σε αυτή την κατεύθυνση ορθά κινείται και το µητρώο
των αθλητικών εγκαταστάσεων, που θα υπενθυµίσω για µια
ακόµη φορά, γιατί το είπα και στην επιτροπή, ότι στον σχολικό
αθλητισµό όπου εκεί δηµιουργούνται οι συνειδήσεις και οι προϋποθέσεις για αθλητική καριέρα, για αθλητική ενασχόληση, για
ενσωµάτωση του αθλητικού ιδεώδους, είναι αδιανόητο να χτίζονται σχολεία χωρίς να έχουν κλειστά γυµναστήρια.
Κύριε Υπουργέ, εισπράττετε αντιδράσεις γιατί ταρακουνάτε
ένα κραταιό σύστηµα και θα χρειαστεί και νεύρο και θα χρειαστεί
και πυγµή και θα χρειαστεί και αυτοπεποίθηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα διαθέτει αυτό η Νέα Δηµοκρατία και θα το περάσουµε το νοµοσχέδιο. Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωτσό.
Αυτό µε τη διαιτησία το ακούω χρόνια εγώ.
Μένουµε στη Νέα Δηµοκρατία, µένουµε Γιάννενα και τον λόγο
έχει ο κ,. Γεώργιος Αµυράς. Με άλλα λόγια «Μένουµε Ελλάδα»,
για να σας χαλαρώσω λίγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι ακριβώς, µένουµε Ελλάδα, µένουµε Γιάννενα και δεν
υπάρχει τίποτα καλύτερο. Και βεβαίως είστε φιλότιµος, όπως είπατε, και έτσι έχει ένα ενδιαφέρον που µπορούµε να ανταλλάσσουµε επιχειρήµατα µέσα στην Αίθουσα κι ας ξεφεύγουµε λίγο
από τους χρόνους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ. Να είστε
καλά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πάντως δεν µπορώ να µη σχολιάσω δύοτρία πράγµατα. Πρώτα απ’ όλα ακούσαµε λίγο νωρίτερα τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ την κ. Ραλλία Χρηστίδου να χαρακτηρίζει
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«φούµαρα για µεταξωτές κορδέλες» τους αµυντικούς εξοπλισµούς της χώρας. Θα έλεγε κανείς ότι αφού το είπε εκείνη, ίσως
να µην πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι
µάλλον δεν έχει αντιληφθεί τους εθνικούς κινδύνους που µας περιβάλλουν.
Από την άλλη δεν µπορώ να µη σχολιάσω επίσης το γεγονός
ότι ευτυχώς που πέρυσι τον Ιούλιο ο ελληνικός λαός σοφά επέλεξε Κυριάκο Μητσοτάκη για Πρωθυπουργό και Νέα Δηµοκρατία
για διακυβέρνηση της χώρας, διότι φανταστείτε µε τόσα ανοιχτά
µέτωπα, τον κορωνοϊό, τους Τούρκους, τα προβλήµατα της διεθνούς ύφεσης στις οικονοµίες όλων των χωρών, να είχαµε ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Αλλά φυσικά δεν είχαµε και δεν θα
έχουµε, όπως καταλαβαίνετε, για πάρα, πάρα πολλά χρόνια.
Τώρα, αγαπητέ, κύριε Μωραΐτη, κατηγορήσατε τον Υπουργό
για πολιτική εξαπάτηση. Φαίνεται ότι σας αρέσει πολύ αυτή η
λέξη και αυτός ο όρος. Σας θυµίζω ότι το 2017, σε ένα tweet σας
είχατε γράψει: «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι η µεγαλύτερη πολιτική απάτη της Μεταπολίτευσης». Και να που τώρα είστε Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα είχε ενδιαφέρον να ήταν εδώ ο κ. Σκουρλέτης που κάθεται
µια σειρά δίπλα από εσάς, να δω πώς νιώθει να έχει κάποιον
δίπλα του που τον χαρακτήριζε πολιτικό απατεώνα.
Επίσης, να πω κάτι ακόµα. Είπε ο κ. Μπούµπας από την Ελληνική Λύση για τα βότανα και συµφωνώ µαζί του. Έχει δίκιο. Κανείς δεν υποτιµά την αξία της ελληνικής γης και των ελληνικών
βοτάνων. Είναι µέρος της υπεραξίας του τόπου µας. Κι εµείς ειδικά στα Γιάννενα και το «λουλούδι του Δαρβίνου» καλλιεργούµε
και προσπαθούµε να προστατέψουµε τα βουνά από τους παράνοµους εισβολείς που ξεριζώνουν αυτά τα λουλούδια. Και βεβαίως σαφέστατα η γη δίνει διεξόδους σε νέους ανθρώπους να
αναπτύξουν τη ζωή τους µε ένα σταθερό εισόδηµα και µε αγάπη
προς τον τόπο τους.
Έρχοµαι, λοιπόν, τώρα στο αθλητικό νοµοσχέδιο. Βεβαίως περιµέναµε αντιδράσεις να υπάρξουν, δεδοµένου ότι αλλάζουν τα
πράγµατα. Χαλάσαµε τη σούπα κάποιων κατεστηµένων ιδεοληψιών και κάποιων κατεστηµένων καταστάσεων που, για χρόνια
ολόκληρα, θα έλεγα αποµυζούσαν από το δυναµισµό του ελληνικού αθλητισµού, όχι όλοι, αλλά κάποιες περιπτώσεις.
Αν µου λέγανε για αυτό το νοµοσχέδιο, θα έλεγα ότι η βάση
αυτού του νοµοσχεδίου είναι ότι λαµβάνει υπ’ όψιν ότι ο αθλητισµός είναι το ευγενέστερος και ασφαλέστερος τρόπος της αυτοσυνείδησης και της αυτοπραγµάτωσης ενός ανθρώπου και
ιδιαίτερα ενός νέου ανθρώπου. Αξίες, ιδανικά, στόχοι, άµιλλα,
φιλία, κοινωνική ευγένεια, είναι πράγµατα που στα δίνει ο αθλητισµός.
Εγώ από αθλητισµό έχω κάνει στίβο. Ήµουν δροµέας. Έκανα
χίλια πεντακόσια και πέντε χιλιάδες µέτρα σε τρεις οµάδες.
Όσοι, λοιπόν, έχουµε ασχοληθεί συστηµατικά µε τον αθλητισµό,
αντιλαµβανόµαστε και τα καλά του αθλητισµού, αλλά και τις δυσκολίες. Η δυσκολία ήτανε στην ουσία είναι η εξής µία, ότι η πολιτεία άλλοτε ασχολιόταν και άλλοτε δεν ασχολιόταν µε αυτό που
έπρεπε να κάνει, να στηρίξει, δηλαδή, τους αθλητές. Σε κάποιες
οµοσπονδίες, σε κάποια σωµατεία, σε κάποιες ενώσεις, σε κάποιους συλλόγους βλέπαµε όλος ο καυγάς να γίνεται για τη δύναµη κάποιων παραγόντων, που θεωρούσαν εαυτόν την ιερά
αγελάδα του σωµατείου τους ή της οµοσπονδίας τους και όχι
τους αθλητές τους ίδιους. Αυτά, λοιπόν, αλλάζουν. Αλλάζουν
όλα.
Ο πυρήνας της αθλητικής δραστηριότητας πλέον είναι οι
αθλητές. Αυτό το νοµοσχέδιο αυτή τη µεταρρύθµιση κάνει. Αν
µε ρωτούσε κάποιος τι ακριβώς κάνει αυτό το νοµοσχέδιο, µε
µισή κουβέντα θα του έλεγα αυτό ακριβώς, ότι επιτέλους ασχολείται µε τον αθλητή και όχι µε τον παράγοντα. Και κοντά στον
αθλητή, ασχολείται και βοηθάει τους γονείς των αθλητών, τους
συνοδούς των µαθητών µε αναπηρία, κάτι πάρα πολύ σηµαντικό
που µέχρι τώρα είχανε τον ρόλο του χρήσιµου υπόχρεου.
Τώρα επιτέλους έχουµε µια τοµή. Έχουµε ένα ξεκαθάρισµα
της κατάστασης, έτσι ώστε οι διοικήσεις οµοσπονδιών, σωµατείων, οµάδων κ.λπ., να κινούνται µε διαφάνεια και σεβασµό στο
έργο τους. Ο σεβασµός του έργου τους είναι να βοηθούν τους
αθλητές να προχωράνε πιο µπροστά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αθλητισµός, λοιπόν, για όλους, πολιτισµός, παιδεία, ψυχική
υγεία. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του σχεδίου
νόµου.
Πιάνει, λοιπόν, το νήµα από τον ν.4639 του Νοεµβρίου, που
ψηφίσαµε πέρυσι τον Νοέµβριο, όταν επικαιροποιήσαµε και κυρώσαµε τη Σύµβαση Μακόλιν σχετικά µε την αντιµετώπιση της
χειραγώγησης αγώνων και τα επείγοντα µέτρα που είχαµε λάβει
τότε για την αντιµετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουµε ή όχι το αυτονόητο;
Και ποιο είναι το αυτονόητο; Το αυτονόητο είναι να έχουµε αδιάβλητες αρχαιρεσίες στα σωµατεία. Τέρµα πια οι εξουσιοδοτήσεις
που ήταν προκάτ και βιοτεχνία και έπαιρναν κάποιοι παράγοντες
ένα πακέτο µε εξουσιοδοτήσεις και έβγαιναν πρόεδροι αέρα πατέρα.
Επίσης, αυτό το νοµοσχέδιο κάνει κάτι πάρα πολύ σηµαντικό,
ενισχύει επιτέλους το παραολυµπιακό κίνηµα. Επίσης φέρνει το
ηλεκτρονικό µητρώο των σωµατείων και των προπονητών. Δεν
πρέπει να ξέρουµε αν τα σωµατεία που υπάρχουν, οι προπονητές
που απασχολούνται εργάζονται σε διάφορες οµάδες, έχουν τις
απαραίτητες πιστοποιήσεις, είναι νόµιµοι, ακολουθούν τη νόµιµη
οδό;
Επίσης, δίνει τη δυνατότητα σε εν ενεργεία αθλητές, εάν το
θέλουν και υπό προϋποθέσεις, βεβαίως, να προπονούν ταυτόχρονα. Δίνει τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες στους αθλητές µε
αναπηρία, να εξελιχθούν, να προχωρήσουν. Εγώ τα τελευταία
έξι-επτά χρόνια που είµαι Βουλευτής, δεν είχα ακούσει ποτέ να
ασχολείται κανείς µε αθλητές µε αναπηρία.
Επιτέλους κόβεται ο κοµµατικός λώρος και οι σκιές που συνέδεαν κάποιους χώρους του αθλητισµού µε άλλους χώρους. Ναι,
σας ξαναλέω θέλουµε το αυτονόητο. Το βροντοφωνάζουν οι
αθλητές µας. Το ακούσαµε να το λένε οι Ολυµπιονίκες µας, οι
παγκόσµιοι πρωταθλητές, οι οποίοι είδαν ένα φως, είδαν µια
ανάσα και λένε «επιτέλους, ο αθλητισµός να γίνεται για τους
αθλητές, για τους γονείς, για τους ανθρώπους που ακολουθούν,
που συµµετέχουν, που βλέπουν τον αθλητισµό και όχι µόνο για
κάποιους από τους παράγοντες».
Αθλητισµός, λοιπόν, για όλους µε διαφάνεια στους µηχανισµούς, µε σεβασµό προς τους αθλητές, στους γονείς και, βεβαίως, στα στελέχη και τους παράγοντες του χώρου. Στήριξη
του παραολυµπιακού κινήµατος. Αυτό είναι το αυτονόητο.
Σας καλώ, λοιπόν, να στηρίξετε το αυτονόητο, διότι αλλιώς θα
βρεθείτε για µια ακόµη φορά –φοβούµαι- στη λάθος µεριά της
ιστορίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Αµυρά.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Πρώτα από όλα, θα ήθελα να καταθέσω ένα ακόµα
χαρτί, αγαπητέ Λοβέρδο. Ξέρετε, τα ψέµατα έχουν κοντά ποδάρια. Προσέξτε, γιατί έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία. Μη γελάτε, αν και µέσα από τη µάσκα καταλαβαίνω.
Προσέξτε, ώρα 14:57’, παρά τρία λεπτά τρεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σήµερα;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Όχι, για τον Νοέµβριο. Για τον Νοέµβριο δεν τρώγεστε τόσες ώρες; Επειδή, λοιπόν, τρώγεστε, καθίστε να τα
ακούσετε. Το ΑΠΕ κατάλαβε. Εσείς δεν καταλάβατε; Το ΑΠΕ κατάλαβε και δηµοσίευσε το εξής: «Η απόσυρση του άρθρου 2 παράγραφος 8 του αθλητικού νοµοσχεδίου, δεν σηµαίνει ότι ο
Υφυπουργός Αθλητισµού Λευτέρης Αυγενάκης υποχωρεί στο ζήτηµα του συνυπολογισµού των προηγούµενων θητειών στο όριο
των τριών επιτρεποµένων θητειών για τους προέδρους των αθλητικών οµοσπονδιών και των δυο θητειών για τα εκτελεστικά µέλη
των διοικητικών συµβουλίων. Όπως διευκρινίζουν πηγές του
Υπουργείου η διατύπωση της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου,
καλύπτει το θέµα της αναδροµικότητας και καθιστά περιττή τη
διευκρίνιση του άρθρου 2 επί της οποίας είχε υποβάλει ένσταση
αντισυνταγµατικότητας ο ΣΥΡΙΖΑ». Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού
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κ. Ελευθέριος Αυγενάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Κύριε Λοβέρδο, το ΑΠΕ το κατάλαβε. Εσείς ακόµα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μισό λεπτό, κύριοι συνάδελφοι. Θέλει και η κ. Σακοράφα την οποία …
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Δεν τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχουµε και άλλα;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κατέθεσα τις νοµοθετικές βελτιώσεις, τις οποίες
ούτως ή άλλως έχω αναφέρει και στην τοποθέτησή µου. Υποχρεούµαι να διαβάσω πολύ περιληπτικά.
Λυπούµαι, κύριε συνάδελφε, είναι µια διαδικασία που πρέπει
να ακολουθήσω, για να µη µας πουν µετά από δέκα µήνες ότι
«πάλι δεν τα είπατε καλά και δεν το διατυπώσατε κ.λπ.».
Προσθέτουµε στη λίστα των εξαιρέσεων των αθληµάτων στα
οποία οι αθλητές άνω των τριάντα πέντε ετών µπορούν να είναι
µέλη σωµατείων και διοικήσεων.
Κύριε Λοβέρδο, θα καθυστερήσω, επειδή πρέπει να τα διαβάσω. Μετά από δέκα µήνες …
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …(Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, µην
κάνετε διάλογο. Πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Μην κάνετε διάλογο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, µετά από δέκα µήνες θυµήθηκαν
και διάβασαν τα µισά Πρακτικά. Τώρα θα διαβάζονται ολόκληρα
σιγά-σιγά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ζητώ συγγνώµη, κύριοι συνάδελφοι, επειδή το ζήσαµε και
αυτό, µη ζήσουµε µετά από δέκα µήνες ξανά κάτι αντίστοιχο.
Προσθέτουµε, λοιπόν, στη λίστα των εξαιρέσεων των αθληµάτων στα οποία οι αθλητές άνω των τριάντα πέντε ετών µπορούν
να είναι και µέλη σωµατείων και διοικήσεων στην ξιφασκία και
την αθλητική αλιεία, ικανοποιώντας πάγια αιτήµατα των αντίστοιχων φορέων.
Στις υπ’ αριθµόν 2 και 3 νοµοτεχνικές βελτιώσεις, προς διευκρίνιση µιας ασάφειας: Με τη συγκεκριµένη νοµοτεχνική βελτίωση προσµετράµε και το έτος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών
στα δυο από τα τρία έτη, κατά την οποία απαιτείται η απόδειξη
της αγωνιστικής συµµετοχής. Το εξήγησα πολύ αναλυτικά στη
πρωτολογία µου.
Σχετικά µε την υπ’ αριθµόν 4 νοµοτεχνική βελτίωση, κατόπιν
σωρείας αιτηµάτων, µεταξύ άλλων και από τους αθλητές αλλά
και από την ίδια την ΟΕΕ, και ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική,
δίνεται δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου για τους εν ενεργεία
αθλητές στις διοικήσεις των οµοσπονδιών.
Στις υπ’ αριθµόν 5 ως 8 ικανοποιούµε αίτηµα που υποβλήθηκε
οµόφωνα και κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων που
σχετίζονται µε αθλητισµό ατόµων µε αναπηρίες για εξοµοίωση
των ανώτατων ορίων ηλικίας καθώς και µε τα ισχύοντα για τις
οµοσπονδίες που ανήκουν στην ΟΕΕ, στο πλαίσιο που δεν είναι
άλλο από την πλήρη εναρµόνιση και στοίχιση µε τον ισχύοντα
καταστατικό χάρτη της ΔΟΕ, της Διεθνούς Ολυµπιακής Οµοσπονδίας που είναι τα εβδοµήντα έτη.
Πάµε παρακάτω, στις 9 µε 14: Ικανοποιώντας οµόφωνο αίτηµα
που υποβλήθηκε από τους φορείς του παραολυµπιακού αθλητικού κινήµατος διαµορφώνεται η εκπροσώπηση των ατόµων
ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ στη διοίκηση της ΕΠΕ, έτσι ώστε να εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυµπιακή Επιτροπή.
Πάµε στην υπ’ αριθµόν 16. Το ΕΣΚΑΝ, διενεργεί δειγµατοληψίες εντός του σχεδιασµού κατόπιν αιτηµάτων ιδιωτικών φορέων
χωρίς να λαµβάνει αποζηµίωση για τις λειτουργικές δαπάνες. Με
τη διάταξη αυτή καλύπτονται οι δαπάνες εξοπλισµού, δειγµατοληψίας, εξοπλισµού των αναλωσίµων οι οποίες βαρύνουν τον
προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.
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Πάµε στις 13 ως 21. Προς άρση αµφιβολιών και λειτουργικών
δυσχερειών εντάσσονται και οι αθλητικές ενώσεις στη διάταξη
περί του χρόνου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
Πάµε στην 23. Διευκρινίζεται ποια ακριβώς έτη λαµβάνονται
υπ’ όψιν για την απαιτούµενη αγωνιστική δραστηριότητα του σωµατείου ακόµη και αν λόγω των εκτάκτων συνθηκών του COVID19 οι αρχαιρεσίες διεξαχθούν εντός του πρώτου διµήνου του
2021.
Πάµε στις 25 έως 26. Επιδιώκεται η άρση αδικιών που έχουν
προκύψει από το ότι διακριθέντες αθλητές-µαθητές δεν µπορούν
να απολαύσουν τα προνόµια που συνεπάγεται η διάκρισή τους
επειδή κάποιο από τα ανταγωνισθέντα σωµατεία δεν έφερε την
αθλητική ειδική αναγνώριση.
Οι υπόλοιπες νοµοτεχνικές βελτιώσεις έχουν τεχνικό χαρακτήρα. Παρακαλώ πολύ αν δεν έχουν διανεµηθεί, να διανεµηθούν
στους συναδέλφους.
Πάω σε άλλα δυο ζητήµατα. Με συγχωρείτε, αλλά δεν αφήνω
τίποτα να πέσει κάτω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μισό λεπτό, κύριε Συντυχάκη. Δεν υπάρχει αυτό. Πάµε τώρα
στην αναδιάρθρωση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: …χρόνο δεν βάλατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχει το δικαίωµα να
παρεµβαίνει.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ναι, κύριε Συντυχάκη, λυπάµαι, αλλά έτσι είναι.
Πάµε στο θέµα της αναδιάρθρωσης. Κύριοι συνάδελφοι, την
πατήσατε, και αναφέροµαι στο ΜέΡΑ25. Σπεύσατε να καταθέσετε µια τροπολογία και να δηµιουργήσετε εντυπώσεις, να εξυπηρετήσετε λαϊκίστικα ένα µέρος παραγόντων του ποδοσφαίρου
που το προσέγγισαν και ξέρουµε ποιος, πού κ.λπ., τι είπατε και
τι υποσχεθήκατε κ.λπ..
Γνωρίζετε ότι χθες είχε επίσηµη συνεδρίαση το επίσηµο όργανο της SUPER LEAGUE 2, FOOTBALL LEAGUE; Μάλλον όχι.
Είχε, λοιπόν, συνεδρίαση και έβγαλε και ανακοίνωση. Ξέρετε τι
λέει; Εγκρίθηκε η προκήρυξη του πρωταθλήµατος της Super
League 2 αγωνιστικής περιόδου 2020 - 2021 και απεστάλη στην
ΕΠΟ προς τελική έγκριση.
Πάω λίγο παρακάτω. «Το πρωτάθληµα της SUPER LEAGUE 2
για την αγωνιστική περίοδο 2020 - 2021 θα διεξαχθεί σε δεκατέσσερις οµάδες, θα προβιβαστούν τέσσερις από την FOOTBALL LEAGUE και κατόπιν αυτών ζητάµε άµεση συνάντηση µαζί
σας, προκειµένου να συζητήσουµε τις προτάσεις της οργάνωσης
που στοχεύουν στην αναβάθµιση του πρωταθλήµατος».
Τι λέγαµε από την πρώτη στιγµή; Ότι εµείς, κύριοι, είµαστε θεσµικοί και µάλιστα έλεγα χαρακτηριστικά ότι –επιτρέψτε µου τη
φράση- «δεν είµαστε κατσαπλιάδες». Έτσι είχα πει εκατοντάδες
φορές σε πολλούς συναδέλφους. Εµείς δεν θα λειτουργήσουµε
ερήµην του θεσµικού οργάνου, δηλαδή της διοργανώτριας
αρχής που είναι η SUPER LEAGUE 2, FOOTBALL LEAGUE,
πράγµα το οποίο το τηρήσαµε, όπως το τηρήσαµε για την SUPER LEAGUE 1 και για το µπάσκετ και για τα υπόλοιπα αγωνίσµατα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τελειώνετε…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Μη βιάζεστε, κυρία Σακοράφα. Σας είδα. Δεν τελείωσα ακόµα. Επιτρέψτε µου! Τι να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο χρόνος τελείωσε.
Εσείς δεν τελειώσατε, για να προχωρήσουµε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Με συγχωρείτε, δεν θα σας κάνω τη χάρη να διακόψω, θα τελειώσω, διότι πρέπει να γραφτούν στα Πρακτικά.
Μην πείτε µετά από δέκα µήνες ότι δεν τα καταλάβατε, γιατί τόσο
σας παίρνει να το καταλάβετε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σας παρακαλώ, όχι σε εµένα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Συνεχίζω καταθέτοντας την επιστολή αυτή στα
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Πρακτικά, να µοιραστεί και στους συναδέλφους που είχαν την
απορία και καταδικάζουν και τροπολογίες και εντυπώσεις και να
σας ενηµερώσω, αγαπητοί συνάδελφοι, κάτι που δεν κρατήθηκε
κρυφό -το έχουµε ανακοινώσει- ότι αύριο το πρωί, µένει να οριστεί η ώρα, έχουµε κλειδώσει να γίνει συνάντηση µε αντιπροσωπεία της διοργανώτριας αρχής της SUPER LEAGUE 2, FOOTBALL LEAGUE για να συζητήσουµε τα θέµατα κατόπιν της απόφασης που πήραµε χθες. Δηλαδή, χθες συνεδρίασαν, χθες έστειλαν την επιστολή, χθες αποφάσισαν, σήµερα νοµοθετούµε και
αύριο θα είµαστε µαζί.
Καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού
κ. Ελευθέριος Αυγενάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Κύριοι, εδώ τα πράγµατα είναι πολύ ξεκάθαρα. Λειτουργούµε
θεσµικά. Πάµε στο τελευταίο θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, υπάρχουν και
χρονικά περιθώρια.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Αυτό που κάνετε δεν έχετε δικαίωµα να το κάνετε.
Το ξέρετε πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχω και παραέχω.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Πάµε τώρα σε ό,τι αφορά στο θέµα της επιστολής
της FIFA. Αγαπητέ, κύριε Λοβέρδο, την επικαλεστήκατε το πρωί
και εσείς και, αν δεν απατώµαι, και κάποιος συνάδελφος από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Την έχουµε. Τη διαβάσαµε πάρα πολύ προσεκτικά. Συνεργαζόµαστε άριστα. Όταν λέµε άριστα το εννοούµε. Και επειδή για
κάθε τι που κάνουµε ενηµερώνουµε, καταθέτω στα Πρακτικά την
επιστολή του διευθυντή του γραφείου µου που έχει φύγει προς
την UEFA, σχετικά µε το θέµα της διατάξεως αυτής.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού κι Αθλητισµού, κ.
Ελευθέριος Αυγενάκης, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Ωστόσο όµως θα µου επιτρέψετε να πω το εξής. Αποφασίσαµε
ως Κυβέρνηση σε συνεργασία µε την UEFA να αναβάλουµε τη
διοργάνωση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα είχε πολύ µεγάλη
προβολή η χώρα µας, παρεµπιπτόντως. Αναφέροµαι στη διοργάνωση που ήταν την ίδια ηµεροµηνία που ήθελαν να κάνουν
εκλογές για την κλήρωση των οµίλων του CHAMPIONS LEAGUE.
Είπαµε ότι δεν πρέπει να γίνει, διότι βλέπουµε µια έξαρση του
κορωνοϊού και γι’ αυτό πρέπει να είµαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
Το κάναµε. Βεβαίως µε κόστος. Κακά τα ψέµατα θα είχε ενδιαφέρον η Ελλάδα να προβληθεί.
Την ίδια στιγµή πήραµε απόφαση –το γνωρίζετε, το έχουµε
συµπεριλάβει άλλωστε στις διατάξεις βελτίωσης που κάναµε στο
ξεκίνηµα της συζητήσεώς µας στην επιτροπή- και δώσαµε ακόµα
ενάµιση µήνα περιθώριο, δηλαδή από αρχές Νοέµβρη µέχρι 15
Φεβρουαρίου, για να διεξαχθούν οι εκλογές και των σαράντα
εννέα αθλητικών οµοσπονδιών στη χώρα µας µε µια συχνότητα
τέτοια ώστε να µην υπάρχει συγχρωτισµός, να µην υπάρχει µεγάλη ένταση. Τρεισήµισι µήνες για σαράντα εννιά οµοσπονδίες
για να µην υπάρξει το λεγόµενο µπούκωµα. Μάλιστα, προσθέσαµε διάταξη την οποία εξ όσων γνωρίζω στο Κίνηµα Αλλαγής
επικροτήσατε, αν θυµάµαι καλά. Μη µου το αµφισβητήσετε και
ψάχνω τα Πρακτικά. «Μπράβο που περνάτε τη διάταξη να γίνονται εκλογές και στις έδρες των κατά τόπους ενώσεων». Εµείς βάλαµε µια δικλίδα και λέµε, εφόσον παρθεί απόφαση στη γενική
συνέλευση να γίνεται ταυτόχρονη εκλογική διαδικασία για µην
υπάρξει αυτό το πρόβληµα το οποίο αντιλαµβανόµαστε ότι δεν
είναι αστείο. Ούτε µπορούµε να το προσπεράσουµε. Γι’ αυτόν
τον λόγο κάναµε αυτή την ενέργεια. Δεν υπάρχει καµµία ειδική
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µεταχείριση. Δεν υπάρχει κανένα ειδικό καθεστώς. Έχουµε σαράντα εννιά αθλητικές οµοσπονδίες στη χώρα µας. Τις αντιµετωπίζουµε ενιαία µε απόλυτο σεβασµό στους κανόνες και, κυρίως, στα καταστατικά των διεθνών οµοσπονδιών στις οποίες
ανήκουν. Είµαστε σε ανοιχτή συνεργασία και επικοινωνία µε τη
FIFA και την UEFA.
Γι’ αυτόν τον λόγο θυµίζω ότι πριν επτά µήνες περίπου υπέγραψε µνηµόνιο συνεργασίας ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της
χώρας µας µε τον Πρόεδρο της UEFA και µε τον Αντιπρόεδρο
της FIFA. Τηρούµε µε απόλυτη ευλάβεια αυτά που έχουν υπογραφεί από τον Πρωθυπουργό της χώρας.
Βεβαίως, όπως ήδη γνωρίζετε -αλλά το λέω ξανά σε αυτή την
Αίθουσα- τέλος του µήνα θα λάβουµε την οριστική µελέτη που
είχαν υποσχεθεί ότι θα ήταν έτοιµη σε τρεις µήνες. Πέρασαν περισσότεροι µήνες λόγω των εξελίξεων. Το καταλαβαίνουµε. Το
δεχόµαστε. Τότε, βεβαίως ,πιθανότατα θα προκύψουν και θέµατα τα οποία θα χρειαστεί να ενσωµατώσουµε στο νοµικό µας
οπλοστάσιο. Γι’ αυτόν τον λόγο σάς λέω ξεκάθαρα ότι είµαστε
πολύ προσεκτικοί, πολύ συνεπείς και, κυρίως, σε απόλυτη συνεργασία και συνεννόηση µε τη FIFA, την UEFA, την ΔΟΕ και
όλες τις διεθνείς οµοσπονδίες όλων των αθληµάτων γιατί µας ενδιαφέρει η Ελλάδα να πάει µπροστά και να µη µένει στάσιµη, εγκλωβισµένη. Να µην κρυβόµαστε πίσω από τα διάφορα τερτίπια
που επικαλούνται διάφοροι. Δυστυχώς, σήµερα το κάνατε κι
εσείς. Αλλά εντάξει το προσπερνούµε γιατί σας εκτιµούµε και
πρέπει να πάµε µπροστά τη χώρα αλλά και το Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μισό λεπτό. Προηγείται η κ. Σακοράφα.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ, επειδή θα έχουµε κι
άλλα στη συνέχεια, να τηρείτε τους χρόνους γιατί υπάρχει και ο
Κανονισµός της Βουλής.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε κάποιο πρόβληµα;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Προφανώς έχω πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πείτε µου. Τι να κάνουµε; Δεν τον τήρησε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δεν είστε τροχονόµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο να εκνευρίζεστε, αλλά δέκα φορές µού είπε «δεν έχετε δικαίωµα».
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Είστε εκεί για να τηρείτε τη διαδικασία αλλά δεν την τηρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να του αφαιρέσω τον
λόγο;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Βεβαίως, αν χρειαστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Από εκεί κάτω είναι
εύκολο να το λέµε.
Κυρία Σακοράφα, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είµαι πάρα πολύ σύντοµη.
Ασφαλώς ο κύριος Υπουργός έχει δικαίωµα οποτεδήποτε ζητήσει το λόγο να τον πάρει. Μπορεί να µιλήσει. Δεν µπορεί όµως
να κάνει τοποθετήσεις µισής ώρας. Αυτό το γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά και εσείς ως Πρόεδρος και εγώ, επειδή ακριβώς προεδρεύουµε. Ο κύριος Υπουργός επειδή µας µοίρασε κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, θα περίµενα να εξηγήσει κάποια πράγµατα πάνω στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και όχι σε κάποιες τροπολογίες. Δεν είναι καθόλου υποχρεωµένος να αναλύει τροπολογίες που καταθέσανε τα κόµµατα. Το µόνο που µπορεί να κάνει, είναι να πει αν τις δέχεται ή δεν τις δέχεται, όπως γίνεται συνήθως από όλους τους Υπουργούς.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα πρέπει να απαντήσει τώρα;
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Βεβαίως
θα πρέπει να απαντήσει, γιατί θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι
Βουλευτές στο Κοινοβούλιο επειδή θα ψηφίσουµε. Για να µη µας
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ξαναπούν ανόητους ή ηλίθιους επειδή δεν καταλάβαµε.
Στη νούµερο πέντε νοµοτεχνική βελτίωση στο τέταρτο εδάφιο
της εσωτερικής παραγράφου 7 του άρθρου 6, µετά τη λέξη
εβδοµηκοστού, διαγράφεται η λέξη πρώτου. Θέλω να µου εξηγήσει ο κύριος Υπουργός τι ακριβώς λέει. Μειώνει κι άλλο το όριο
ηλικίας των υποψηφίων της προεδρίας των οµοσπονδιών; Θέλω
να µου πει αν αυτό έχει σχέση µε τις επερχόµενες εκλογές, γιατί
το χαµηλώνει και αν φωτογραφίζει κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο ή κάποια συγκεκριµένα πρόσωπα, επιτέλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να µιλήσει και ο κ. Λοβέρδος και µετά να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ας αρχίσουµε από τα καλά που είναι
η ενηµέρωση που µας έκανε για τα θέµατα που σχετίζονται µε
την εκδήλωση για την κλήρωση του CHAMPIONS LEAGUE. Σηµειωτέον, εµείς θα παίξουµε στο CHAMPIONS LEAGUE. Κληρωθήκαµε µε την Οµόνοια. Καλά µας πήγε µέχρις εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και ο ΠΑΟΚ θα παίξει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ελπίζω και ο ΠΑΟΚ.
Ήταν πολύ καλή. Καλός χειρισµός. Μόνο που επειδή µιλήσατε
και για τις οµοσπονδίες και τις εκλογές, καλό είναι να ακούσετε
τον κ. Κωνσταντόπουλο και να θεσπίσετε την επιστολική ψήφο.
Σήµερα το πρωί όταν έφυγα από την Αίθουσα και πήγα στη
Διάσκεψη Προέδρων, µε εισήγηση του κ. Τασούλα, υιοθετήσαµε
την επιστολική ψήφο και µάλιστα µε µια πρόταση που έκανε η κ.
Γεροβασίλη ώστε να είναι η εφαρµογή του Κανονισµού όσο µπορεί καλύτερη, µέχρι να αλλάξουµε τον Κανονισµό τις επόµενες
µέρες για να προβλέψουµε τις δύσκολες συνθήκες, που ίσως έρθουν τους επόµενους µήνες.
Άρα, λοιπόν, η επιστολική ψήφος καθιερώνεται και εδώ για αντιµετώπιση του COVID-19. Δεν γίνεται στις οµοσπονδίες να µην
καθιερωθεί. Ακούγεται θετικά η πρότασή µας. Να την υιοθετήσει.
Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον. Για την επιστολή των αναπληρωτών γενικών γραµµατέων FIFA και UEFA δεν απαντάει. Λέει ότι έχουν καλές σχέσεις. Ξέρουµε το µνηµόνιο από τον Γεραπετρίτη. Τα ξέρουµε
αυτά. Το ότι έχουµε καλές σχέσεις, δεν είναι απάντηση στην τελευταία παράγραφο της επιστολής που του λένε ότι αν αυτό
είναι όπως µας το λένε κινδυνεύετε να φύγετε από τις διοργανώσεις. Αυτό είναι το ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι όλα καλά.
Τρίτο και τελευταίο. Εγώ δεν επανέρχοµαι πια. Είναι φανερό
ότι ο Υπουργός αποσταθεροποιηµένος, ζητάει κάθε λίγο και λιγάκι κάτι να πει µήπως επιρρώσει τον δικό του λόγο. Μας διάβασε τώρα του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Βγήκε από την Αίθουσα
έδωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο την είδηση και αποδεικνύει ότι
συνειδητά κορόιδευε τους Βουλευτές. Κορόιδευε τους Βουλευτές εδώ και έβγαινε έξω και έλεγε άλλα. Έδειχνε, λοιπόν, ότι δεν
υποχωρεί και ότι κορόιδευε το Σώµα και τα κόµµατα. Αντί αυτό
να το καταλάβει ως εις βάρος του επιχείρηµα, το µεταφέρει ως
υπέρ του. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, για δυο
λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Νοµίζω είµαι ο µοναδικός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της σηµερινής συζήτησης που δεν έχω
εξαντλήσει το χρόνο. Δύο λεπτά µόνο θα µιλήσω για να κλείνει
αυτή η συζήτηση, να µιλήσουν οι συνάδελφοι, να ολοκληρωθεί
και το νοµοσχέδιο.
Εδώ ακούµε από την Αντιπολίτευση περί ασταθών επιχειρηµάτων από πλευράς της Κυβέρνησης, αλλά βλέπουµε µια ασταθή
θέση να εκφράζεται από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης από το
πρωί. Ετέθη µετ’ επιτάσεως το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας και όλοι συµφωνήσαµε, αγαπητέ κύριε Λοβέρδο. Θα µου επιτρέψετε να πω ότι µέχρι τις εκλογές παίρναµε µαθήµατα Συνταγµατικού Δικαίου και ερµηνείας του Συντάγµατος από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Μετά τις εκλογές παίρνουµε από εσάς.
Θα θέλαµε, λοιπόν, να µας διευκολύνετε να συµφωνήσουµε
σε αυτά τα ζητήµατα. Είπαµε ότι η αντισυνταγµατικότητα δεν κρίνεται εντός της Αιθούσης και είναι καλό να µην έχουµε βεβαιότητες ότι θα κριθεί ο νόµος αντισυνταγµατικός από την ελληνική
δικαιοσύνη ακόµα και για την αναδροµικότητα. Και συµφωνή-
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σαµε εδώ ότι δεν µπορούµε να προδικάζουµε αποφάσεις της δικαιοσύνης. Μετά τις διοικητικές πράξεις, όταν αυτές εκδοθούν
και αν υπάρξουν προσφυγές, θα δούµε ποιος θα δικαιωθεί. Στην
πράξη, δηλαδή. Αλλά αν, πραγµατικά, πιστεύετε στην ένταση
που προσδίδετε στη σηµερινή συζήτηση -όχι εσείς προσωπικά
όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης- και, πραγµατικά, σήµερα
έχουµε ταλαιπωρήσει κατά έναν τρόπο τη διαδικασία, γιατί δεν
καταθέσατε αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας; Εσείς ή κάποιο
άλλο κόµµα ώστε να θέσετε προ των ευθυνών τους τους Βουλευτές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μη µας προκαλείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ. Αφήστε τον, µην τον διακόπτετε.
Ολοκληρώστε, κύριε Μπουκώρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να
εκτραχύνω τη συζήτηση. Αλλά το να δηµιουργούµε συνεχώς την
εντύπωση µονοµερώς ότι είµαστε βέβαιοι για το πώς θα περπατήσει και πώς θα κριθεί ένας νόµος που σήµερα συζητείται και
σήµερα ψηφίζεται, επιτρέψτε µου να σας πω κλείνοντας αυτό το
δίλεπτο ότι ιδιαίτερα στην πολιτική δεν υπάρχουν τόσες πολλές
βεβαιότητες. Κι ας µην είµαστε τόσο σίγουροι.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε συνάδελφε, εµείς δεν εκφράσαµε
κάποια τέτοια πρόθεση. Άλλα κόµµατα εξέφρασαν τέτοιες προθέσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεση της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Κώδικας
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωµάτωση στο ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
Και πάµε στην επόµενη οµιλήτρια, την εορτάζουσα, από την
Ελληνική Λύση, την κ. Σοφία Ασηµακοπούλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πάνω
στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις πρέπει να κάνουµε κάποιες ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον κ. Σκουρλέτη, τον
Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Η κ. Σακοράφα είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Α, να, είδατε; Φτάνουµε εκεί.
Μέχρι να έρθει στο Βήµα η κ. Ασηµακοπούλου, τον λόγο έχει
ο κ. Μωραϊτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Θέλω να ρωτήσω τον
Υπουργό για την έκτη νοµοτεχνική βελτίωση. Πάτε από τα εβδοµήντα ένα έτη στα εβδοµήντα. Έχω µια απορία, ειλικρινά: Αυτό
γιατί το φέρνετε στο παρά πέντε;
Δεύτερον, αυτό το οποίο καταλαβαίνω από την πρώτη µατιά,
είναι το εξής: Είναι συγκεκριµένη φωτογραφία και δικαιωνόµαστε
σε αυτό που λέµε τρεις ηµέρες σ’ αυτή την Αίθουσα και στην επιτροπή, ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι µια ολοκληρωµένη παρέµβαση στον χώρο του αθλητισµού και µπαίνει το ερώτηµα, κύριε
Υπουργέ, µήπως θέλετε να κάνετε νέα παράγκα. Είναι ξεκάθαρο
το ερώτηµα. Αλλά θέλω µια απάντηση. Είναι συγκεκριµένη φωτογραφία για συγκεκριµένο στέλεχος µε µεγάλη ιστορία στον
χώρο του αθλητισµού και γι’ αυτό έρχεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και γιατί δεν το λέτε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ερώτηση έκανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και θα απαντήσει ο
κύριος Υπουργός τώρα ποιος είναι; Δεν υπάρχει περίπτωση.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Εγώ σπούδασα τοπογράφος και όχι φωτογράφος.
Αρκετά µε τις φωτογραφίες και αρκετά στο παραπέντε. Ό,τι κατέθεσα -τα είπα και το πρωί στην τοποθέτησή µου- είναι αποτέλεσµα όλων των συζητήσεων που έγιναν από τους φορείς και το
έχουµε απολύτως ξεκάθαρα. Δηλαδή, πραγµατικά, δεν µπορώ
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να καταλάβω σήµερα…
Δηλαδή, οι φορείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι διάλογο, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Οι δικοί σας φορείς.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, προστατέψτε µε.
Δεν είναι κατάσταση αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
Κύριε Μωραΐτη, έχει δίκιο. Δεν σας διέκοψε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Σας θυµίζω, λοιπόν, ότι ένα από τα αιτήµατα που
υπάρχει και γραπτώς στα email όλων των Βουλευτών-µελών της
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων -δεν ξέρω εάν έχει πάει και
στους υπόλοιπους Βουλευτές, αλλά σίγουρα στα µέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων- που κατέθεσαν οι Παραολυµπιονίκες και τα µέλη της ΕΠΕ είναι η απόλυτη εναρµόνιση και σε
ηλικιακό επίπεδο µε τα µέλη της ΕΟΕ κατ’ επέκταση ΔΟΕ. Το
ανώτατο όριο ηλικίας στα µέλη της ΔΟΕ είναι εβδοµήντα. Αυτό
κατετέθη.
Παρακαλώ πολύ ανατρέξτε στα πρακτικά των δικών σας τοποθετήσεων, στα πρακτικά της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
να δείτε ότι εσείς µου λέγατε ότι πρέπει να συµµορφωθεί η Κυβέρνηση µε τις υποδείξεις και τις προτάσεις των αθλητών ΑΜΕΑ,
διότι «έτσι, έτσι, έτσι», µια σειρά από τεκµηριώσεις. Είπαµε «ναι,
τα αποδεχόµαστε» και τα κάναµε πράξη.
Οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις δεν είναι ούτε στο παρά πέντε
ούτε µία. Για όλα αυτά έχω µιλήσει και από το Βήµα -παρακαλώ
πολύ ανατρέξτε στα Πρακτικά, καλό µήνα- και δεν έχω τίποτα µα
τίποτα παραπάνω να «φωτογραφίσω». Αρκετά µε τις φωτογραφίες. Ολόκληρα άλµπουµ έχουµε γεµίσει αυτές τις µέρες εδώ.
Όλο φωτογραφίες! Μάλιστα, κάποιος είπε ότι έχει ονόµατα και
διευθύνσεις. Φέρτε τα, ρε παιδιά, να τελειώνουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Ασηµακοπούλου από την Ελληνική Λύση.
ΣΟΦΙΑ - ΧΑΙΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήδη από την αρχαιότητα οι Έλληνες πίστευαν πως η σωµατική υγεία αποτελεί
τη βάση της ψυχικής. Το περιεχόµενο της φράσης «νους υγιής
εν σώµατι υγιή» παραµένει πάντοτε διαχρονικό και επίκαιρο. Δεν
πρέπει, όµως, να ξεχνάµε το βαθύτερο νόηµα της, το οποίο δεν
είναι άλλο από το ότι ο άνθρωπος δεν αποτελεί απλά µια µονάδα,
αλλά µια ηθικοπνευµατική οντότητα.
Μόνο µέσω του αθλητισµού µπορεί να επιτευχθεί η ισόρροπη
ανάπτυξη ανάµεσα στο σώµα και στο πνεύµα του ατόµου. Όλα
αυτά τα λέµε για να τονίσουµε τη σπουδαιότητά του, αλλά και
κάτι ακόµη, να επισηµάνουµε την ιδιαίτερη προσοχή, µε την
οποία πρέπει να τον αντιµετωπίζουµε, κάτι που δεν βλέπουµε να
επιτυγχάνεται σήµερα µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο.
Το επίπεδο του αθλητισµού µιας χώρας αποτελεί και τον δείκτη του πολιτισµού της. Μιλάµε για τον αθλητισµό, ο οποίος ενσαρκώνει το ολυµπιακό ιδεώδες και δεν στηρίζεται σε ποικίλες
άλλες σκοπιµότητες. Εν συνόλω, µιας και κατά τη διάρκεια της
συζητήσεως του παρόντος στην επιτροπή αναλύσαµε τα επιµέρους άρθρα, παρατηρούµε να εισάγεται πλήθος φωτογραφικών
διατάξεων, διορισµών, µε αποφάσεις του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, εξαιρέσεων κατά το δοκούν, δηµιουργία προσωποπαγών θέσεων, χωρίς κάποιες ουσιαστικές προσφορές από
τις οποίες έχει ανάγκη ο αθλητισµός στη χώρα µας.
Ο ίδιος ο αθλητισµός βασίζεται σε κανόνες. Στο παρόν, όµως,
όταν για παράδειγµα δεν τίθεται ανώτερο όριο σε αποζηµιώσεις,
δαπάνες, ταξίδια κ.λπ. σε µέλη επιτροπών, τότε ξεκάθαρα καλλιεργείται η ασυδοσία και όχι το µέτρο και ο έλεγχος, για τα
οποία µας διδάσκει ο αθλητισµός. Δεν χωρούν αοριστίες, όταν
πρόκειται για δηµόσιο χρήµα των Ελλήνων φορολογουµένων.
Μια ρύθµιση για την οποία εκφράσαµε και εξακολουθούµε να
εκφράζουµε τις επιφυλάξεις µας έχει να κάνει µε τις παροχές σε
διακρινόµενους αθλητές. Κι αυτό επειδή βεβαίως, πρέπει να στηρίζονται οι αθλητές, οι οποίοι έχουν καταφέρει να διακριθούν στο
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άθληµα τους στο πλαίσιο της ισότιµης µεταχείρισης, αλλά αυτή
η στήριξη να γίνεται ως προς τις σχολές, οι οποίες σχετίζονται
µε το αντικείµενό τους. Πώς γίνεται να εισάγονται σε οποιαδήποτε σχολή και ακόµα και σε υψηλόβαθµες σχολές, χωρίς την
απαιτούµενη για εκείνες προετοιµασία; Είναι κάπως οξύµωρο. Οι
σχολές προπονητών µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού µάς δηµιουργούν έντονο προβληµατισµό. Ο προβληµατισµός αυτός έγκειται στον ενδεχόµενο υποβιβασµό των τµηµάτων φυσικής αγωγής και αθλητισµού των ΑΕΙ.
Σχετικά µε την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή και τις τροποποιήσεις του καταστατικού της, η απόλυτη προχειρότητα, τα
πάντα σε ένα άρθρο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε ό,τι
αφορά τη δυνατότητα σύναψης συνεργασιών µε ΜΚΟ για την
επίτευξη των σκοπών της.
Σχετικά µε τις διατάξεις για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπως
επισηµάναµε και στην επιτροπή, θεωρούµε ότι δεν εξυπηρετούν
κατεξοχήν τα δικά τους συµφέροντα και η µέριµνα ως προς αυτούς τους αθλητές-αγωνιστές είναι κάτω του µετρίου. Τι να
πούµε και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους ρηµάζουν.
Τη σύγχρονη εποχή που ο αθλητισµός έχει εξελιχθεί σε µια
κοινωνική δραστηριότητα και αγκαλιάζει ένα πολύ σηµαντικό
µέρος των πολιτών, είναι αυτονόητη η υποχρέωση κάθε ευνοµούµενης και δηµοκρατικής πολιτείας να διασφαλίζει σε όλους
τους πολίτες της τα συνταγµατικώς κατοχυρωµένα δικαιώµατα
τους, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισµούς. Ανάµεσα σε εκείνα τα
κατοχυρωµένα δικαιώµατα όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων
πολιτών διακριτή θέση κατέχει το κοινωνικό αγαθό του αθλητισµού. Είναι πρόδηλο ότι το κύριο χαρακτηριστικό του αθλητικού
ιδεώδους, η άµιλλα, είναι απαράδεκτο να καταστρατηγείται από
φαινόµενα εκφυλισµού, που δυστυχώς παρατηρούνται.
Για εµάς στην Ελληνική Λύση, η καλλιέργεια και η διάδοση του
αθλητικού πνεύµατος αποτελούν σταθερές µας επιδιώξεις σαν
µια ασπίδα απέναντι στις επικίνδυνες προκλήσεις της εποχής. Η
έµπρακτη στήριξη του αθλητισµού είναι αυτονόητη υποχρέωση
της πολιτείας.
Θέλουµε, επιτέλους, να δούµε τον αθλητισµό απαλλαγµένο
από τα αρνητικά του σύνδροµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Ασηµακοπούλου και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Χριστίνα Αλεξοπούλου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω
την οµιλία µου για το νοµοσχέδιο, ήθελα να επισηµάνω κι εγώ
από αυτό το Βήµα, επειδή οι περιοχές µας στη δυτική Ελλάδα,
στην Αχαΐα πλήττονται από αυτή τη φοβερή κακοκαιρία, ότι όλοι
οι συντοπίτες µας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και µε επιµέλεια να υπακούν στις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, για
να ξεπεράσουµε κι αυτή τη µεγάλη δυσκολία, που δυστυχώς µας
έχει βρει αυτή την ώρα.
Αποποιούµαι, κύριε Υπουργέ, τον τίτλο του ειδικού περί των
αθλητικών. Φαντάζοµαι ότι και πολλοί ακόµα συνάδελφοι εδώ
δεν είναι τόσο ειδικοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές γυναίκες
συνάδελφοι δεν πήραν τον λόγο σήµερα.
Θα µιλήσω απλά µε τη λογική που διαθέτω για το νοµοσχέδιο
που µελετήσαµε και που σήµερα εξετάζουµε. Θα µιλήσω ως µητέρα, ως Βουλευτής, ως αθλούµενη και ως άνθρωπος, που επικοινωνεί τακτικά µε τους ανθρώπους του αθλητισµού στην
εκλογική µου περιφέρεια κυρίως την Αχαΐα.
Την τρέχουσα περίοδο, µε τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν, λόγω της πανδηµίας, που οι µαθητές αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν µια ασυνήθιστη σχολική χρονιά, η ευρωστία και η
ευεξία που προσφέρει η άθληση συνδυάζονται καίρια µε τη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών µας. Μόνο που για
να τα προσφέρει όλα αυτά ο αθλητισµός και ειδικά ο ερασιτεχνικός, τα σωµατεία και οι ενώσεις τους πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, πιστοποίηση από την πολιτεία για την
επάρκειά τους, παροχές για τους διακριθέντες αθλητές και ενί-
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σχυση της λειτουργίας και του εκδηµοκρατισµού τους.
Τα ανωτέρω παρέχονται πλήρως από το νοµοσχέδιο, το οποίο
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο Υφυπουργός Αθλητισµού κ. Αυγενάκης έφεραν σήµερα στην Ολοµέλεια προς συζήτηση και ψήφιση. Η απλή, η απλούστατη απόδειξη για τα παραπάνω προέρχεται από την ευρεία αποδοχή του σχεδίου νόµου
από τους ίδιους τους αθλητές και από τα περισσότερα από τα
επτακόσια σχόλια και τις χίλιες πεντακόσιες παρατηρήσεις κατά
τη δηµόσια διαβούλευση που προηγήθηκε.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυµπιονικών, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυµπιονικών και η Οµοσπονδία Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδια εκφράστηκαν
µόνο θετικά. Οι κορυφαίοι των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών
στηρίζουν το νοµοσχέδιο, εκτός κι αν η άποψη των κ.κ. Κορακάκη, Κακλαµανάκη, Πετρούνια, Βασδέκη, του τεράστιου Μυγιάκη δεν έχει καµµία σηµασία.
Πολλά, άλλωστε, από τα σχόλια και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διαβούλευση ο κ. Αυγενάκης τα ενσωµάτωσε
στο νοµοσχέδιο ακόµα και χθες, µετά την ακρόαση των φορέων.
Η εκπροσώπηση από τέσσερα αντί για πέντε προερχόµενα
από τη ΕΟΑΜ-ΑΜΕΑ στη διοίκηση της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής. Η προθεσµία έξι µηνών για τη λήψη από τα σωµατεία της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η εισαγωγή άνευ
εξετάσεων µε βάση τις επιδόσεις των αθλητών το 2019 και το
2021. Βέβαια, η παράταση έως τις 15-2-2021 των θητειών και
κάθε άλλου καταστατικού οργάνου των αθλητικών ενώσεων,
όπως συµβαίνει και µε τις αθλητικές οµοσπονδίες.
Το έχουµε ξαναπεί: διαθέτουµε µια Κυβέρνηση, η οποία έχει
τεντωµένες κεραίες και αφουγκράζεται την κοινωνία. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγεται χρηστή νοµοθέτηση. Η επί
των άρθρων ανάλυση του σχεδίου νόµου πραγµατοποιήθηκε µε
απόλυτη καθαρότητα τόσο από τον Υφυπουργό, όσο και από
τους εισηγητές.
Επιτρέψτε µου µόνο µια πειραµατική αναφορά στα κυριότερα,
κατ’ εµέ, σηµεία. Ερώτηµα: Πρέπει τα αθλητικά σωµατεία να λειτουργούν δηµοκρατικά; Απάντηση: Ναι, πρέπει. Με την αυτοπρόσωπη παρουσία των µελών στις γενικές συνελεύσεις, µε τη
συµµετοχή κορυφαίων αθλητών στα διοικητικά τους συµβούλια,
µε το ενιαίο ψηφοδέλτιο για υποψηφίους προέδρους και συµβούλους και µε την παρουσία δικηγόρου ως προέδρου της εφορευτικής αρχαιρεσίας αυτό διασφαλίζεται.
Πρέπει να υπάρχουν σωµατεία-σφραγίδες, τα οποία εξυπηρετούν µόνο τον σφραγιδοκράτορα; Ξεκάθαρα, όχι. Τα σωµατεία
πλέον οφείλουν να έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση, να είναι
εγγεγραµµένα στο Μητρώο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και να ασκούν πραγµατική αθλητική δραστηριότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου
στις αντίστοιχες ενώσεις κάθε αθλήµατος. Τα σωµατεία-φαντάσµατα τελειώνουν σήµερα. Αυτό ονοµάζεται εκδηµοκρατισµός
και διαφάνεια.
Τα µικρά σωµατεία, ειδικά στην επαρχία, πρέπει να διευκολύνονται από την πολιτεία στην ανεύρεση προπονητή; Φυσικά και
ναι. Η έννοια του αθλητή-προπονητή, η οποία εισάγεται, διευκολύνει τον εν ενεργεία αθλητή να είναι ταυτόχρονα και προπονητής σε διαφορετική κατηγορία. Παραδείγµατος χάριν ο µπασκετµπολίστας του Προµηθέα Πατρών ή του Απόλλωνα Πατρών να
µπορεί να προπονεί παίκτες της οµάδας νέων του συλλόγου του
ή κάποιου άλλου συλλόγου. Τα µικρά παιδιά θα µπορούν να προπονούνται από τα ινδάλµατά τους και παράλληλα θα προετοιµάζεται και η νέα γενιά προπονητών.
Επιπλέον, για τη σκοποβολή και την τοξοβολία, αθλήµατα που
δεν παρέχουν ιδιαίτερες οικονοµικές απολαβές, αλλά στηρίζονται από ανθρώπους µε πάθος, θεσµοθετείται ο εκπαιδευτής για
τα µικρά ή αποµακρυσµένα σωµατεία, ο κορυφαίος δηλαδή τέως
αθλητής, ο οποίος προσφέρει αφιλοκερδώς τις γνώσεις του στη
νεότερη γενιά.
Αναλογιστείτε µόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσες Κορακάκη θα είχαµε αν µια τέτοια διάταξη είχε εφαρµοστεί από
παλιά.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο αποκαθίστανται, επίσης, αδικίες
δεκαετιών. Οι εξαιρετικοί αθλητές-µαθητές των οµαδικών αθλη-
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µάτων δεν θα χάνουν το δικαίωµα εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ λόγω
µεταγραφής σε άλλο λύκειο. Οι αρτιµελείς αθλητές συνοδοί, που
αγωνίζονται σε αγώνες ατόµων µε αναπηρίες θα λαµβάνουν
πλέον την πρέπουσα αναγνώριση, καθώς χωρίς αυτούς οι επιτυχίες των αθλητών µας µε αναπηρία, απλά δεν θα υπήρχαν. Αυτό
ονοµάζεται δικαιοσύνη.
Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στην υλοποίηση της Εθνικής Πλατφόρµας καταπολέµησης της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, των
στηµένων αγώνων, όπως συνηθίζεται να αποκαλούνται, καθώς
αυτό άπτεται της ηθικής διάστασης του αθλητισµού.
Είναι µια τεράστια µεταρρύθµιση γιατί µε συστηµατικό πλέον
έλεγχο θα ξέρουµε πως αυτό που βλέπουµε µέσα στις τέσσερις
γραµµές του γηπέδου είναι το αποτέλεσµα της ευγενούς άµιλλας και µόνο. Όµως, ο εισηγητής σας, αν και είπε πως συµφωνεί
µε τη συγκεκριµένη διάταξη, δεν µπορεί να ψηφίσει επί της
αρχής το νοµοσχέδιο για τη δήθεν περιέχει αναχρονιστικές διατάξεις.
Αυτό το τελευταίο ξέρετε πώς λέγεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Υποκρισία.
Όσοι υπερψηφίσουν το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου επιλέγουν
να βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας προς όφελος
όλης της αθλητικής οικογένειας. Εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, το
ψηφίζουµε γιατί µας αρέσει αυτή η πλευρά. Είµαστε, άλλωστε,
συνηθισµένοι να βρισκόµαστε σ’ αυτήν την πλευρά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κυρία
Αλεξοπούλου.
Μένουµε στην Αχαΐα και στη Νέα Δηµοκρατία. Τον λόγο έχει ο
κ. Ιάσων Φωτήλας.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κι εγώ όπως και η προλαλήσασα δεν δηλώνω ειδικός επί των
συνδικαλιστικών του αθλητισµού, όµως, γνωρίζω ανάγνωση και
γραφή. Πραγµατικά, µου κάνει εντύπωση, γιατί ζήσαµε κάτι πρωτόγνωρο σήµερα. Είδαµε στην Αίθουσα της Ολοµέλειας Βουλευτές να ζητούν την απόσυρση διάταξης, για την οποία στην ίδια
Αίθουσα, πριν από λίγους µήνες έδιναν συγχαρητήρια στον
Υπουργό. Καταλαβαίνετε; Δεν άλλαξε ούτε ένα κόµµα από αυτό
που ψηφίσαµε τον Νοέµβριο κι αυτό που έρχεται σήµερα στη
συγκεκριµένη διάταξη -ούτε κόµµα- και για το οποίο δίνατε συγχαρητήρια το Νοέµβρη στον Υπουργό, σήµερα είναι φασιστικό
και αντισυνταγµατικό.
Μιας και µιλάµε για αθλητισµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της αΑτιπολίτευσης, έχετε χάσει την µπάλα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ας πούµε µερικές αλήθειες. Μάλλον, εγώ θα τις πω. Εσείς
θα τις ακούσετε, γιατί δεν έχετε και την καλύτερη των σχέσεων
µε την αλήθεια. Έχετε µια δυσανεξία.
Σχεδόν πέντε χρόνια βρισκόσασταν στην εξουσία. Τι κάνατε
για τον αθλητισµό; Σε ποια από τις διαχρονικές παθογένειες του
αθλητισµού δώσατε λύσεις; Σε τι συµβάλλατε σε νοµοθετικό επίπεδο, ώστε να αλλάξει κάτι σε αυτά που όλοι συµφωνούµε ότι
αποτελούν τα βαρίδια του αθλητισµού; Σε τίποτα. Μήπως δώσατε λύσεις στα φαινόµενα βίας στα γήπεδα; Τουναντίον, η βία
στα γήπεδα επί των ηµερών σας θέριωσε, σε σηµείο που τα πιστόλια µπήκαν στους αγωνιστικούς χώρους.
Μήπως δώσατε λύση στο διαχρονικό πρόβληµα των ισόβιων
διοικήσεων οµοσπονδιών, που εδώ και δεκαετίες εµποδίζουν την
είσοδο νέου αίµατος και φρέσκων ιδεών στον αθλητικό σχεδιασµό της χώρας; Όχι µόνο δεν δώσατε λύσεις, αλλά φροντίσατε
διά του νοµοσχεδίου σας να εξασφαλίσετε επιπλέον δεκαέξι χρόνια στις νέες διοικήσεις. Γιατί αν σήµερα δεν αλλάξει το νοµοσχέδιο, σηµαίνει ότι τα επόµενα δεκαέξι χρόνια θα έχουµε µία
από τα ίδια.
Είχατε όλο το χρόνο -συγκεκριµένα, πέντε χρόνια- για να αλλάξετε κάτι. Δεν είχατε όµως τη βούληση. Ήρθατε ως το φρέσκο, το νέο και φύγατε ως οι καλύτεροι εκπρόσωποι του µεσαίωνα.
Μετά, ήρθε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη που υποσχέθηκε µεταρρυθµίσεις και αλλαγές.
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Από τον πρώτο, ήδη, χρόνο, εν µέσω πανδηµίας, τις κάνει πραγµατικότητα, σε όλους τους τοµείς και στον αθλητισµό.
Βρέθηκε επιτέλους ένας Υπουργός, που αντλώντας δύναµη
από τον πολιτικό του προϊστάµενο, τον Πρωθυπουργό, δεν δίστασε να έρθει σε σύγκρουση µε συγκεκριµένα συντεχνιακά
συµφέροντα καλά βολεµένα, εδώ και χρόνια. Επιτέλους, βρέθηκε
ένας Υπουργός που δεν δίστασε να πάρει την κουτάλα από τους
µαθουσάλες του αθλητικού συνδικαλισµού και να δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να µπουν στα πράγµατα και να
πάνε τον αθλητισµό της χώρας µπροστά και ψηλά.
Η αρχή έγινε τον προηγούµενο Νοέµβριο. Σήµερα, έρχεται η
συνέχεια. Θα έρθουν και άλλα στην πορεία. Αν κάποιος αναρωτιέται, πού βρήκε ο Αυγενάκης τη δύναµη να κάνει µια τέτοια
επανάσταση, η απάντηση είναι απλή: Τη δύναµη τού την έδωσε,
όπως είπα, προφανώς, ο Πρωθυπουργός. Τη δύναµή, όµως, του
τη δίνει κυρίως η τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων, που βρίσκονται πιο κοντά στον αθλητισµό και στέκονται στο πλευρό του.
Του τη δίνουν οι αθλητές, από τον πρώτο ερασιτέχνη µέχρι τον
τελευταίο Ολυµπιονίκη.
Έτσι, σήµερα, βλέπουµε διατάξεις που κανείς πριν δεν τις
έφερε, παρ’όλο που οι περισσότερες από αυτές κινούνται στη
σφαίρα του αυτονόητου. Διότι αυτονόητος δεν είναι ο περιορισµός των παραγόντων που χρησιµοποιούν το κάθε άθληµα ως
εργαλείο για να αποκτήσουν βαρύτητα στην κοινωνία και όχι για
να υπηρετούν το ίδιο το άθληµα και τους αθλητές; Αυτονόητο
δεν είναι, δηλαδή, ότι δεν πρέπει να ψηφίζει κάποιος σε εκλογές
Αθλητικού Σωµατείου διά πληρεξουσίου και ότι πρέπει κάθε
µέλος να συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως µε
µία µόνο ψήφο;
Δεν είναι αυτονόητο για λόγους διαφάνειας των αρχαιρεσιών
ότι θα καταρτίζεται και θα δηµοσιεύεται από το διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου ο κατάλογος µε τα µέλη του, που έχουν
δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου δέκα ηµέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση; Αυτονόητη δεν είναι η καταγραφή µόνο των ενεργών
ερασιτεχνικών σωµατείων, που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις στο Μητρώο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, ώστε να
ψηφίζουν µόνο αυτά πλέον;
Δεν θέλουµε να γνωρίζουν οι γονείς, οι αθλητές, ποια σωµατεία είναι αναγνωρισµένα; Αυτονόητα δεν είναι όλα τα παραπάνω; Προφανώς, δεν είναι και τόσο αυτονόητα για εσάς, γιατί,
αλλιώς, θα τα κάνατε, πέντε χρόνια που βρισκόσασταν στην εξουσία.
Συνεχίζω. Δεν θέλουµε να υπάρχει η συµµετοχή των αθλητών
στα διοικητικά συµβούλια των οµοσπονδιών µε δικαίωµα λόγου;
Για χρόνια θεωρείτο αυτονόητο, αλλά κανείς δεν το έκανε. Επιτέλους, γίνεται πράξη.
Δεν θέλουµε να έχουν δικαίωµα οι αθλητές να ασκούν και την
προπονητική δραστηριότητα παράλληλα µε την αθλητική; Δεν
είναι όµορφο και συνάµα σπουδαίο ένα παιδάκι να µαθαίνει από
το πρότυπο του;
Αυτονόητη αλλαγή δεν είναι η δυνατότητα λήψης διοικητικών
καθηκόντων από Ολυµπιονίκες, Παραολυµπιονίκες, πρωταθλητές εφόσον το επιθυµούν; Αυτονόητη δεν είναι η πλατφόρµα για
την παρακολούθηση των στηµένων αγώνων; Αυτονόητη, αλλά
και ταυτόχρονα δίκαιη αλλαγή δεν είναι η σύµφωνη µε τις αρχές
του αθλητισµού εκπροσώπηση στη εντεκαµελή Ολοµέλεια της
Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής των επιµέρους φορέων; Αυτονόητη, τέλος, δεν είναι η στήριξη των συνοδών αθλητών και εν γένει του αθλητισµού των ΑΜΕΑ, όπως
πράττουµε;
Συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είστε τόσο, µα,
τόσο, λίγοι και κυρίως, αναντίστοιχοι µε τις ανάγκες της εποχής
και της συγκυρίας. Καταντήσατε η Αντιπολίτευση του παγουρίνου και του «παρών» στα κρίσιµα εθνικά ζητήµατα. Δεν χρειάζεται να το πουν οι δηµοσκοπήσεις ότι είστε απαξιωµένοι στην
κοινή γνώµη. Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι είστε κατώτεροι των περιστάσεων και δηλώνουν ευθαρσώς ότι ευτυχώς που
έχουµε σε µια τόσο δύσκολη συγκυρία την Κυβέρνηση αυτή, του
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Κλείνω µε τούτο: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, απόψε το µενού του αθλητισµού έχει οµελέτα, γιατί επιτέλους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ένας Υπουργός έσπασε αυγά!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Φωτήλα, και για τον χρόνο. Κρατήσατε τον λόγο σας.
Θα παραµείνουµε στη Νέα Δηµοκρατία. Δύο οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποµείνει, ο κ. Μπουρνούς και ο κ. Μπάρκας.
Τον λόγο έχει ο κ. Διονύσιος Ακτύπης, Βουλευτής Ζακύνθου.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Κι εγώ µε τη σειρά µου θέλω να ευχηθώ να περάσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται το ακραίο καιρικό φαινόµενο, που αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στη Ζάκυνθο και την
Κεφαλονιά. Εύχοµαι όλα να πάνε καλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο εισάγει πολλές και σηµαντικές τοµές στον χώρο του αθλητισµού στη
χώρα µας. Οφείλουµε πιστεύω όλοι, να αναγνωρίσουµε το γεγονός ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, στο πλαίσιο και κατά τη
διάρκεια της εξαντλητικής διαβούλευσης, η οποία έλαβε χώρα,
εισέπραξε πληθώρα θετικών σχολίων από το σύνολο των Ολυµπιονικών, των Παραολυµπιονικών, των ερασιτεχνών αθλητών και
βεβαίως, από γονείς πλέον, που θα έχουν πλήρη εικόνα των νόµιµων και ενεργών σωµατείων που θα επιλεγούν για τα παιδιά
τους.
Πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου που ολοκληρώνει την αθλητική
µεταρρύθµιση, την οποία η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
ξεκίνησε από πέρυσι τον Νοέµβριο µε τον ν.4639/2019, που προέβλεπε τη θέσπιση των ορίων σε ηλικίες, σε θητείες των διοικήσεων των οµοσπονδιών και µετέπειτα µε τη θέσπιση αλλαγών
στα κωλύµατα εκλογιµότητας.
Το παρόν νοµοθέτηµα δίνει απαντήσεις και λύσεις σε πάγια αιτήµατα της κοινωνίας, όπως η ανάγκη για νοικοκύρεµα, τάξη και
διαφάνεια στον τοµέα του αθλητισµού. Ανανεώνει και αναζωογονεί τον αθλητισµό, αναδεικνύοντας τις υγιείς δυνάµεις αυτού,
οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ουσιαστικά στην
ανάπτυξη του.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως το σύνολο των αθλητικών παραγόντων χαιρετίζουν τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται για
τον τρόπο της διαδικασίας των εκλογών στις οµοσπονδίες και τις
προσδοκίες που δηµιουργούνται για σοβαρή ανανέωση στις διοικήσεις των οµοσπονδιών, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις για
τα όρια θητειών και ηλικιών στα διοικητικά συµβούλια, που πέρασαν τον περασµένο Νοέµβριο. Διαβλέπουν ότι αλλάζει ο ερασιτεχνικός αθλητισµός της χώρας για τα προσεχή χρόνια, η
ανάπτυξη του οποίου αποτελεί δέσµευση του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σε αυτό το σηµείο, επιτρέψτε µου, να σας ρωτήσω ευθέως,
κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο
καταψηφίζετε επί της αρχής το παρόν σχέδιο νόµου: Στα τεσσεράµισι αυτά χρόνια που είχατε την εξουσία, γιατί δεν δώσατε τις
δικές σας λύσεις στα χρονίζοντα ζητήµατα του αθλητισµού, που,
απ’ ό,τι φάνηκε από τη διαβούλευση, είναι µείζονα για την ελληνική κοινωνία; Γιατί επιδεικνύετε τόσο έντονο µένος κατά ενός
νοµοθετήµατος, που έρχεται να ρυθµίσει ζητήµατα, που οφείλατε να είχατε ρυθµίσει εσείς εδώ και χρόνια;
Να σας ρωτήσω, βέβαια, και το εξής: Σας αρέσει η εικόνα όσοι είµαστε από την επαρχία έχουµε καλύτερη την εικόνα, γιατί
τη βλέπουµε µπροστά µας- όταν έχουµε εκλογές είτε των τοπικών οµοσπονδιών αθλητικών σωµατείων να έρχονται µπροστά
κάτι τύποι, οι οποίοι µαζεύουν τις σφραγίδες των σωµατείων και,
από εκεί και πέρα, παρουσιάζονται και ψηφίζουν κάποιοι άλλοι
τύποι, οι οποίοι έχουν έρθει από την Αθήνα; Αντιλαµβάνεστε πώς
µαζεύονται οι σφραγίδες.
Θέλετε να συνεχίσουµε αυτό το φαινόµενο ή δεν το ξέρατε επί
των ηµερών σας και τώρα το είδαµε εµείς και πάµε να το λύσουµε εµείς;
Μάλιστα, είναι σηµαντικό να ειπωθεί για να το ακούσουν όλοι
πως κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του παρόντος νοµοσχεδίου πολλές από τις παρατηρήσεις των φορέων, όχι µόνο ελήφθησαν υπ’ όψιν, αλλά ενσωµατώθηκαν στο νοµοσχέδιο. Επί
παραδείγµατι, να αναφέρω το άρθρο 8, καθώς και το άρθρο 28
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παράγραφος 8 και 9.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο αυτό αφουγκράζεται ουσιαστικά τον
παλµό της κοινωνίας, που επίµονα ζητά µεταρρυθµίσεις στον
τοµέα του αθλητισµού.
Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτηµα των κρατικών επιχορηγήσεων,
µας κατηγορείτε, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι περικόψαµε κατά 13% τις φετινές επιχορηγήσεις, όταν εσείς, κατά
τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας, είχατε περικόψει κατά 100%
τα ήδη προϋπολογισµένα 2,3 εκατοµµύρια, τα θεσµοθετηµένα
πριµ των πρωταθλητών και προπονητών τους για το 2017.
Θα πρέπει, λοιπόν, να ακουστεί πως η παρούσα Κυβέρνηση
επιδιώκει το νοικοκύρεµα του αθλητικού τοπίου και βάζει οριστικό τέλος στην ασυδοσία. Παράλληλα, στηρίζει έµπρακτα τον
ερασιτεχνικό αθλητισµό, δίνοντας απ’ ευθείας επιχορήγηση στα
σωµατεία, έπειτα από δώδεκα χρόνια, µε τη διάθεση ποσού 12
εκατοµµυρίων ευρώ για την άµεση ενίσχυσή τους, ποσό που θα
διανεµηθεί σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών τις επόµενες εβδοµάδες, µε απόλυτη διαφάνεια και κυρίως, µε κριτήρια
συγκεκριµένα, τα οποία δεν θα αµφισβητηθούν από πουθενά.
Εισάγουµε, επίσης, σηµαντικά φορολογικά και άλλα αναπτυξιακά κίνητρα, µειώνοντας για παράδειγµα το ΦΠΑ των εισιτηρίων φιλάθλων, µειώνοντας τη φορολογία συµβολαίων αθλητών
και προπονητών, παρακινώντας για περαιτέρω χορηγίες και δωρεές.
Επιπροσθέτως, επιδιώκουµε τον πολλαπλασιασµό των αθλητικών χώρων, όπως είπε προηγουµένως στην οµιλία του και ο
Υπουργός, αφού µε το άρθρο 25 προβλέπεται η απαιτούµενη
ρύθµιση για την τοποθέτηση αεροϋποστηριζόµενων θόλων σε
δηµοτικούς και δηµόσιους ανοιχτούς χώρους για τη στέγαση
αθλητικών δραστηριοτήτων.
Ταυτόχρονα, µε το νέο αυτό σχέδιο νόµου παρακινούνται νέες
δυνάµεις να συµµετέχουν στη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισµού του αθλητισµού. Εισάγονται σηµαντικές τοµές γύρω από
τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών, αλλά και των γενικών συνελεύσεων των αθλητικών φορέων, την ισχυρή εκπροσώπηση του παραολυµπιακού κινήµατος, τον εκσυγχρονισµό του καθεστώτος
των προπονητών και των διακριθέντων αθλητών, την αντιµετώπιση της χειραγώγησης αγώνων, τις άδειες λειτουργίας των
αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ πραγµατοποιούνται και άλλες
σηµαντικές µεταρρυθµίσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σταθώ στην ιδιαίτερη µέριµνα, που λαµβάνεται µέσω των ρυθµίσεων του παρόντος νοµοσχεδίου για την ουσιαστική και έµπρακτη ενίσχυση του
αθλητισµού των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Θεσµοθετείται, λοιπόν, µετά από πάρα πολλά χρόνια, ένα πλαίσιο επιβράβευσης
υπό τη µορφή παροχών για εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις
και σε αρτιµελείς αθλητές συνοδούς των ΑΜΕΑ. Εδώ βλέπουµε
ότι υπάρχει µια τεράστια µέριµνα και για το συγκεκριµένο κίνηµα.
Εξασφαλίζουµε τη δικαιότερη και σύµφωνη µε τις αρχές του
αθλητισµού εκπροσώπηση στην ολοµέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής των επιµέρους φορέων και
των παραολυµπιονικών.
Παράλληλα, λαµβάνεται µέριµνα για τη διευκόλυνση της εκκίνησης µιας νέας οµοσπονδίας για άτοµα που οµολογουµένως δίνουν τη δική τους µάχη και είµαστε δίπλα τους και αποφασισµένοι να τους στηρίξουµε.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως η Κυβέρνηση φέρνει σήµερα προς ψήφιση ένα σχέδιο νόµου, µέσω του οποίου επιδιώκεται η ανανέωση, η διαφάνεια και το νοικοκύρεµα του αθλητισµού στην Ελλάδα. Η Κυβέρνηση παραµένει πιστή στις προεκλογικές της εξαγγελίες και προχωρά µε συνέπεια στην αθλητική
µεταρρύθµιση, η οποία δίνει ουσιαστικές λύσεις και διευθετεί
προβλήµατα και εκκρεµότητες που παρέµειναν λιµνάζοντα επί
σειρά ετών, αλλά ουδείς τόλµησε να νοµοθετήσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Ακτύπη, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος από τη Νέα Δηµοκρατία και την όµορφη Δράµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεδοµένου ότι έχουν πλήρως
αναλυθεί οι διαστάσεις του παρόντος τόσο από τον Υπουργό
όσο και από τον εισηγητή και ελλείψει χρόνου, θα περιοριστώ σε
µια µινιµαλιστική, ανεπαρκή σταχυολόγηση και έναν επιγραµµατικό σχολιασµό.
Επιγραµµατικά, λοιπόν, η απλή και µόνη επίκληση στο κοινωνικό αγαθό και οι υµνολογίες, απλώς και µόνο σας ικανοποιούν,
ωσάν να αυτοθαυµάζετε το αριστερό σας είδωλο στον καθρέφτη
του φετιχισµού και της αυτοανακύκλωσης, ενώ παράλληλα κινείστε στα στενά όρια της αντιδραστικότητας και της απλοϊκής άρνησης. Αυτό είναι πολιτική αυτοµαστίγωση. Ξεπεράστε το, για να
είστε χρήσιµοι.
Τα στάσιµα νερά και η φθορά µε το παρόν ξεπερνιόνται και φιλοδοξούµε, ναι, ότι ίσως αποτελέσει τον βατήρα που θα εκτοξεύσει την αθλητική οικογένεια, θα επαναπροσδιορίσει τις ικανές
εκείνες συνθήκες, που θα προτεραιοποιήσουν στη ζωή µας τον
αθλητισµό.
Εσείς έχετε µια πρόκληση. Αποδεχθείτε την. Ειδάλλως, η κινούµενη µηδενιστική άµµος θα σας χωνέψει. Είστε η Αριστερά
που βολεύεστε µάλλον στον ρόλο του παθητικού γκρινιάρη, του
φαρισαϊσµού, της µασκαρεµένης ιδιοτέλειας.
Αν προσπαθούσε κάποιος να σας ταξινοµήσει νοσολογικά σήµερα, θα τολµούσε να διαγνώσει ότι πάσχετε από µελαγχολία.
Γι’ αυτό τέτοια παλινδρόµηση επιχειρηµάτων και τέτοια έξαρση
µνησικακίας. Όλη η συλλογιστική σας µε εµµονική συνέπεια και
προκατάληψη πλαισιοθετείται από τη θεωρία της εµπορευµατοποίησης, της άλωσης των κοινωνικών αγαθών, της κακής επιχειρηµατικότητας, των άνοµων συµφερόντων, κονιορτοποιώντας
έτσι κάθε προσπάθεια αλλαγής και ενσταλάζοντας µε όρους ενδεχοµενικότητας κάθε νοµοθετική προσπάθεια. Έλεος!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ).
Δυστυχώς, οι κυβερνητικές πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ του χθες και
οι ασφαλείς απεραντολογίες και κοινολογίες του σήµερα µε τον
ιδιότυπο ελιτισµό του, τις µεγαλοστοµίες του καταδεικνύουν τα
εγγενή του προβλήµατα, που καταλήγουν στην πολιτική του ταυτοκινησία, έναν ιδεοκρατικό µηδενισµό.
Πρακτικά, ακυρώνει συλλήβδην κάθε προσπάθεια, τη συκοφαντεί, αλλά και αν και όταν προτείνει, θυµίζει Νίτσε: «Και αν από
τώρα και ύστερα σου λείπουν όλες οι σκάλες, πρέπει να µάθεις
να πατάς στο ίδιο σου το κεφάλι. Πώς αλλιώς θα ήθελες να ανέβεις ψηλότερα;».
Όλες οι αντιπολιτευτικές αντιδράσεις κατατείνουν σε µια και
µόνο υποκρισία: Όλοι πυροβολείτε ασύστολα. Οι ορθόδοξοι από
την πόρτα φυσικά, οι υπόλοιποι του φαρισαϊκού αριστερισµού
από το παράθυρο.
Μιλώντας ο πρώτος εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή αναφέρθηκε στις αφετηριακές µας διαφορές. Εάν εννοούσε φυσικά
της µυθοπλαστικές, δυστοπικές θεολογίες της Αριστεράς, σε
σχέση µε τον πραγµατισµό και τον ορθολογισµό της Κεντροδεξιάς, συµφωνούµε, καθώς και στην προσπάθεια -λέει- της Κυβέρνησης να δηµιουργήσει ρήγµατα, για να κατισχύσουµε εµείς στο
αθλητικό κίνηµα µε αυτό το αναχρονιστικό και επικίνδυνο νοµοσχέδιο.
Από όλα αυτά οµολογώ ότι µου προκάλεσε ιδιαίτερη δυσφορία
η χρησιµοποίηση και εµµονή στη λέξη «κίνηµα». Πραγµατικά,
θεωρώ ότι η άκριτη και αστόχαστη χρήση εννοιών ευθύνεται για
πολλές ήττες. Επειδή όπου υπάρχει κίνηµα, υπάρχει πάντα µια
ρωγµή που τέµνει εγκάρσια και διαιρεί, νοµίζω θα ήταν χρήσιµο
να σκεφτούµε ξανά την έννοια του κινήµατος, τουλάχιστον αναφορικά µε τον αθλητισµό και εν σχέσει µε την αθλητική οικογένεια και την αθλητική κοινότητα.
Είµαστε αντιµέτωποι, λοιπόν, µε µια ακόµα εντυπωσιακή παραδοξότητα των αντιπολιτεύσεων. Από τη µια, ρητά και αφοπλιστικά παραδέχεστε όλοι την αναγκαιότητα των αλλαγών στον
θεσµικό χώρο του αθλητισµού, αποδεχόµενοι άρα και τις κατ’
επιείκιαν χρόνιες κακοδαιµονίες του και τις αθεράπευτες χρονίζουσες πληγές του -αυτό σηµαίνει και µάλλον ηχηρή υποδοχή
και της δικής σας κυβερνητικής αποτυχίας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑκαι, από την άλλη, εµφορούµενοι από υπέρµετρη και βιαστική φιλοδοξία ή υποκρισία µηδενίζετε ολόκληρη τη νοµοθετική προ-
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σπάθεια, αποσυνδέοντάς την από τις βασικές της συντεταγµένες, που είναι η αποτύπωση ενός χάρτη και ουσιαστικά, ο ξεκάθαρος προσδιορισµός των βασικών του υποκειµένων.
Καταδικάζετε, όπως πάντα, την οδυνηρή πραγµατικότητα, µηδενίζετε, όπως πάντα, την όποια προσπάθεια εκσυγχρονισµού,
µέµφεστε όπως πάντα αόρατους εχθρούς ως γνήσιοι υπερασπιστές του κοινωνικού αγαθού. Όµως, αερολογείτε, όταν πρόκειται
να προτείνετε εναλλακτικές.
Αν λοιπόν απαιτούνται αλλαγές και θεσµική θωράκιση και
ασφαλιστικές δικλείδες και θεραπεία των χρονιζουσών βλαβών,
οι αλλαγές αυτές, όχι αυτές που προτείνει η Κυβέρνηση, αυτές
που ενδεχόµενα µπορεί να έχετε εσείς, δεν σηµαίνουν a priori
κάτι, παρεµβατικότητα στο αυτοδιοίκητο και στην αυτορρύθµιση
των αθλητικών οργανισµών. Τίνος συνάρτηση είναι τελικά η
φθορά;
Επειδή γίνεται πολύς λόγος περί παρεµβατικότητος, διερωτώµαι: Πώς επιτυγχάνεται η εσωτερική αυτορρύθµιση και εξασφαλίζεται η υιοθέτηση πρακτικών καλής διακυβέρνησης;
Επιπλέον, ποια -µία- ή ποιες αναγκαίες και ικανές προϋποθέσεις είναι ο καταλύτης, αλλά και η εγγύηση για την υπεύθυνη και
ενάρετη αυτονοµία και λειτουργία εν προκειµένω των αθλητικών
οργανισµών;
Εµείς, σε αυτούς τους όρους και ακριβώς για τη διασφάλιση
αυτής της υπεύθυνης αυτονοµίας νοµοθετούµε το προϋποθετικό
πλαίσιο, όχι ως εκδικητική ή ιδιοτελής παρεµβατικότητα, αλλά
ως αναγεννητική αναγκαιότητα.
Όταν προκύπτουν, εξαιτίας των ανωτέρω, θέµατα σύγχυσης
και αδικίας και συνάµα πέφτουν στο τραπέζι υπαινιγµοί προσβλητικοί, όπως ακούστηκαν εδώ, τότε προδίδεται ένα βασικό έλλειµµα: Δεν τηρούµε τα συµφωνηµένα υπονοούµενα της συνύπαρξης και της δηµοκρατικής ανοχής. Αυτά εν προκειµένω, δεν
είναι δικά µου, είναι του Κώστα Ζουράρι, του δάσκαλού µας και
Βουλευτή σας, ο οποίος απογειώνει τη δηµοκρατική σκέψη µε
την ανάλυση στα συµφωνηµένα υπονοούµενα της πολιτικής
µέσα από τον Θουκυδίδη και τον Γρηγόριο Παλαµά.
Κατηγορήθηκε ο Υφυπουργός και η Κυβέρνηση ότι αυθαιρετεί.
Μάλιστα, ειπώθηκε από Βουλευτή σας ότι η ανανέωση καλλιεργείται και δεν επιβάλλεται, άρα όχι στη δήθεν καρατόµηση προσώπων και στην απαξίωση του έργου τους.
Παράδοξο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αριστερά, η οποία
µόνιµα επαγγέλλεται το νέο, το φρέσκο, το ανανεωτικό, υπερασπίζεται όχι το συντηρητικό, αλλά το µη συντηρηµένο, το αλλοιωµένο. Υπερασπίζεται καθεστώτα και δι’ αυτών ευαγγελίζεται τη
συνταγµατικότητα. Ένας ευαγγελισµός ισοβιότητας και αυθεντίας, που έρχεται κόντρα στη φυσική φθορά, κόντρα στον φυσικό
νόµο, διότι ακόµα και των αυθεντιών ο χρόνος ζωής είναι πεπερασµένος. Εν έτει 2020 µάχεται η «κακιά και µολυσµένη» Δεξιά
υπέρ της ανανέωσης, ενώ η «άφθορη και άδολη» Αριστερά υπερασπίζεται τι; Την ισοβιότητα! Αντιφατική η δηµοκρατία σας!
Αν ο αθλητισµός παράγει χρήµα, είναι προνοµιακός χώρος παρέµβασης του κυβερνητικού φιλελευθερισµού, ειπώθηκε. Σκόπιµη η σύγχυση. Σηµαίνεται ότι οι φιλελεύθεροι της Νέας Δηµοκρατίας βλέπουν το ροµαντικό αγαθό του αθλητισµού ως
χώρο κερδοσκοπίας. Αµέσως προκύπτει ο αντιθετικός µανιχαϊσµός. Σκοπεύεις στον ροµαντικό ερασιτεχνισµό; Είσαι καλός.
Σκοπεύεις στο κέρδος, µέσω της αθλητικής δραστηριότητας;
Δεν είσαι καλός.
Κυρίες και κύριοι, νηπιακή η σκέψη και σκόπιµη η σύγχυσή σας
ανάµεσα στον κοινωνικά αναγκαίο µαζικό αθλητισµό, µέσω των
δράσεων των φορέων της πολιτείας, που οφείλουν να παρακινήσουν τους πολίτες στη σωµατική άσκηση και ανάµεσα στον σωµατειακό αθλητισµό -ερασιτεχνικό και επαγγελµατικό- δηλαδή
στον αθλητισµό που παράγει θέαµα, πρωταθλητισµό και ενίοτε ναι!- χρήµα και προβολή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Tην
ανοχή σας για ένα λεπτό.
Είµαι της άποψης ότι όλοι οι Υφυπουργοί Αθλητισµού έως
τώρα, οιασδήποτε κυβέρνησης, είχαν καλές προθέσεις να δοκιµάσουν τρόπους και µεθόδους εξυγίανσης και ανάπτυξης του
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ελληνικού αθλητισµού. Δεν θέλουµε, µέσα στα λάθη και τα
σωστά του καθενός, επ’ ουδενί να αποδώσουµε σκοπιµότητα
ιδιοτέλειας. Γι’ αυτό, το νοµοσχέδιο αυτό διορθώνει και κλείνει
ανοιχτά θέµατα.
Το ορθότερο, όµως, είναι να εκµεταλλευόµαστε ευκαιρίες,
ώστε ο πολιτικός κόσµος να συνεννοούµαστε, βελτιώνοντας και
θεραπεύοντας, να λειτουργούµε θεσµικά και να αποδεικνύουµε
έµπρακτα τη δηµοκρατικότητα και τη συνέχεια του κράτους,
πάντα µε προοπτική το µέλλον, διότι από το καλύτερο µέλλον
λαµβάνουµε λόγο ύπαρξης, όχι από το παρελθόν και όχι από
ιδέες και νοήµατα, που ενίοτε παραµορφώνουν τη θέαση της
πραγµατικότητας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ξενοφών Μπαραλιάκος από τη Νέα
Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψήφιση του
παρόντος νοµοσχεδίου αποτελεί µια οφειλόµενη διευθέτηση
µιας διαχρονικής ολιγωρίας στα διοικητικά ζητήµατα του αθλητισµού. Αυτή η χρονίζουσα εκκρεµότητα αποτέλεσε τη γενεσιουργό αιτία πολλών παθογενειών, οι οποίες γιγαντώθηκαν και
δηµιούργησαν φέουδα σε έναν χώρο, που από τη φύση του ευνοεί τη µαζικότητα, τη συµµετοχικότητα, τη δυναµική εναλλαγή
και τον οραµατισµό προς το µέλλον.
Παρ’ όλα αυτά, η έλλειψη σαφούς ρυθµιστικού πλαισίου και οι
ιδιοκτησιακού τύπου αντιλήψεις, που κυριάρχησαν στις οµοσπονδίες και στις ενώσεις, κατόρθωσαν να επιβάλουν ένα ιδιότυπο γκρίζο καθεστώς.
Δεν µπορεί κανείς, παρά να αισθάνεται ντροπή για όσα καταγγέλλει ο χρυσός Ολυµπιονίκης µας στην ιστιοπλοΐα, ο Νίκος Κακλαµανάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στα
εθνικά χρώµατα, προκειµένου να χαρίσει στον ελληνισµό και
στον εγχώριο αθλητισµό σπουδαίες επιτυχίες, που µας έκαναν
όλους να αισθανόµαστε περήφανοι για τους αθλητές µας.
Επειδή τόλµησε να στηλιτεύσει τα όσα κακώς κείµενα διαδραµατίζονται τις τελευταίες δεκαετίες πίσω από τις κλειστές πόρτες
και αθέατες παρεµβάσεις και να ασκήσει στοιχειώδη κριτική στα
πεπραγµένα των διοικήσεων των οµοσπονδιών, στοχοποιήθηκε
και σπιλώθηκε βάναυσα.
Η ηγεσία του Υπουργείου θέτει µε ηχηρό τρόπο ένα οριστικό
τέλος σε αυτά τα συντεχνιακά συµφέροντα, σπάει τα προσωποπαγή σχήµατα και καταργεί τα συνδικαλιστικά στεγανά. Ακούει
τους αθλητές, τους θέτει σε προτεραιότητα, τους τοποθετεί στο
επίκεντρο. Με το βλέµµα στο µέλλον, µεριµνά για την επόµενη
γενιά παιδιών, που θα στελεχώσουν τα αθλητικά σωµατεία µακριά από τα κλειστοφοβικά σύνδροµα. Μπαίνει επιτέλους ένα νοικοκύρεµα και µια τάξη σε ένα θολό τοπίο µε νοµοθετικές εξασφαλίσεις και θεσµικά αντίβαρα.
Ο ελληνικός αθλητισµός δεν µπορεί να συνεχίσει ως ξέφραγο
αµπέλι µε αδιαφάνεια και αµεροληψία, αλλά επί τη βάσει των
αρχών της ίσης µεταχείρισης της δηµοσιότητας και της εύλογης
εµπιστοσύνης των αθλούµενων προς τις διοικήσεις τους.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο καταστρώνουµε ένα νέο πλαίσιο
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων µε τον καθορισµό των κωλυµάτων και των περιορισµών συµµετοχής στη διοίκηση.
Επαναφέρουµε τη ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία όλα τα θέµατα που αφορούν σε αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλισης και συµµετοχής των µελών στις συνελεύσεις,
τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τη συγκρότηση των οργάνων, τη
λειτουργία και την οργάνωση του σωµατείου και κάθε άλλο σχετικό θέµα να ορίζονται κατά κύριο λόγο από το οικείο καταστατικό του αθλητικού σωµατείου.
Σταµατάµε το αστείο της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας, µέσω
εξουσιοδοτήσεων, πρακτική που δεν υιοθετείται πουθενά και σε
καµµιά διαδικασία, πρακτική που πρέπει να την ξεχάσουµε. Και
µε αυτό το νοµοσχέδιο την ξεχνάµε. Κάθε µέλος συµµετέχει στη
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γενική συνέλευση αυτοπροσώπως και µε µία µόνο ψήφο. Για να
διασφαλιστεί απαρέγκλιτα η τήρηση του αδιάβλητου και νόµιµου
τύπου της διαδικασίας, η σύµπραξη δικηγόρου ως δικαστικού
αντιπροσώπου είναι απαραίτητη και αναγκαία.
Εισάγεται µια καινοτόµος ρύθµιση µε τη συγκρότηση µητρώου
ειδικά αναγνωρισµένων αθλητικών σωµατείων, τα οποία είναι το
κύτταρο του αθλητισµού, το εκκολαπτήριο των νέων αθλητών και
υπεύθυνων πολιτών µε αρχές και αξίες. Αθλητικό σωµατείο που
δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων δεν
µπορεί να χρησιµοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις, που ανήκουν
σε εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Δικαίωµα συµµετοχής στις αρχαιρεσίες θα έχουν µόνο οι νόµιµοι αθλητικοί φορείς, που έχουν ενεργή αθλητική δραστηριότητα και είναι κατοχυρωµένοι στο µητρώο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.
Τα σωµατεία-σφραγίδα, που τόσα χρόνια αποµυζούσαν κρατικό χρήµα, τίθενται εκτός αθλητικού χάρτη.
Οι ρυθµίσεις αυτές, σε συνδυασµό µε το ήδη ψηφισθέν νοµοσχέδιο για τον περιορισµό των θητειών και τα όρια ηλικίας από
τα ΔΣ των αθλητικών οµοσπονδιών, δηµιουργούν ένα στέρεο θεσµικό πλαίσιο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ανανέωσης των
διοικήσεων µε τη συµµετοχή νέων ανθρώπων µε οραµατικό ρεαλισµό και µεταρρυθµιστική πνοή.
Προχωράµε σε µια συνολική αναβάθµιση του αθλητισµού στη
χώρα µας. Αναδεικνύουµε τα πολλαπλά οφέλη της οργανωµένης
αθλητικής δραστηριότητας µε τρόπο συνολικό, θεσµικά αδιάτρητο και ποιοτικά διασφαλισµένο. «Οργανωµένη αθλητική δραστηριότητα» σηµαίνει, επίσης, οργανωµένοι χώροι άθλησης, οι
οποίοι να είναι λειτουργικοί, να µην είναι κοστοβόροι και να εναρµονίζονται µε το αστικό περιβάλλον. Γι’ αυτό δηµιουργούµε το
κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης για την τοποθέτηση
νέας γενιάς κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων σε δηµοτικούς
και δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους.
Ο ελληνικός αθλητισµός διαχρονικά ήταν οι άνθρωποί του, οι
νέοι και οι νέες, οι οποίοι σε συνδυασµό µε την εµπειρία των παλαιοτέρων αθλητών και προπονητών µετρούσαν αναρίθµητες
επιτυχίες, σε όλο το φάσµα των αθληµάτων.
Είµαι άνθρωπος του αθλητισµού, µια και µεγάλωσα µέσα στα
κολυµβητήρια και τα γυµναστήρια. Ως τέτοιος, σας βεβαιώ ότι
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι αυτό, που προσδοκά όλη η
υγιής αθλητική κοινότητα, είναι αυτό που όλοι συζητούσαν εδώ
και πολλά χρόνια και ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί και να αλλάξει
κατεστηµένες αντιλήψεις που, δυστυχώς, µας πήγαιναν όλο και
πιο πίσω, γεγονός που πιστοποιείται από τις συνεχώς µειούµενες
αθλητικές επιτυχίες, που καταγράφονται, χρόνο µε τον χρόνο,
σε αθλήµατα που παραδοσιακά µετρούσαµε βάθρα και µετάλλια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε να φυσήξει φρέσκος
αέρας ανανέωσης στον ελληνικό αθλητισµό, η ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου είναι µονόδροµος. Τα ποικιλώνυµα συµφέροντα, που πολεµούν λυσσαλέα τις διατάξεις του είναι ο
ασφαλέστερος δείκτης ότι το µεταρρυθµιστικό του πρόσηµο κινείται στις ορθές ράγες. Πρέπει να σπάσουµε τον κύκλο φαυλότητας και να χαράξουµε µε προοπτική την αυριανή µέρα του
ελληνικού αθλητισµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε, ιδίως για την τήρηση του χρόνου.
Απ’ ό,τι βλέπω, αυτή τη στιγµή δεν είναι παρόντες στην Αίθουσα ούτε ο κ. Βασίλειος Οικονόµου από τη Νέα Δηµοκρατία
ούτε ο κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας. Οπότε, δίνω τον λόγο στον κ.
Γεώργιο Κώτσηρα.
Ορίστε, κύριε Κώτσηρα, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου από την τροπολογία που ήρθε σήµερα
προς ψήφιση, σχετικά µε το ανοιχτό πρόγραµµα εκατό χιλιάδων
νέων επιδοτούµενων θέσεων εργασίας.
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Δεν έχει περάσει µία εβδοµάδα από την οµιλία του Πρωθυπουργού στο φόρουµ που έγινε στη Θεσσαλονίκη και ένα από
τα βασικά στοιχήµατα της πολιτικής αναχαίτισης της ανεργίας,
το οποίο ανακοίνωσε, ήρθε σήµερα προς ψήφιση στην ελληνική
Βουλή. Με αυτό τον τρόπο, θεσπίζεται ένα ανοιχτό πρόγραµµα
του Υπουργείου Εργασίας για τη δηµιουργία εκατό χιλιάδων θέσεων εργασίας, όπου το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόµενου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού
µηνιαίου µισθού, θα καταβάλλεται από πόρους του κρατικού
προϋπολογισµού για έξι µήνες.
Προφανώς, σε συνθήκες ακραίας κρίσης, όπως αυτές που αντιµετωπίζουµε -γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι δεν µιλάµε για
µια ουδέτερη οικονοµική περίοδο- είναι αντιληπτή και η αντιπολίτευση που γίνεται στην Κυβέρνηση, αλλά και σε κάθε κυβέρνηση.
Όµως, πραγµατικά εξεπλάγην δυσάρεστα από τη στάση της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία δήλωσε διά του εκπροσώπου της ότι δεν θα ψηφίσει, δεν θα στηρίξει αυτή την τροπολογία, δεν θα στηρίξει το πρόγραµµα για τις εκατό χιλιάδες νέες
επιδοτούµενες θέσεις εργασίας. Πραγµατικά, απορώ: τι µήνυµα
στέλνει στην κοινωνία η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε αυτή τη
στάση της και σε αυτές τις συνθήκες ακραίας κρίσης, που στόχο
έχουµε την αναχαίτιση της ανεργίας ειδικά των νέων ανθρώπων,
αλλά και των µακροχρόνια ανέργων που προβλέπονται στην τροπολογία και όταν µάλιστα υπάρχει επιδότηση επιπλέον 200 ευρώ
επί του καθαρού µηνιαίου µισθού.
Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ανακληθεί αυτή η απόφαση του
ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι πολιτικά ακατανόητη και θεωρώ ότι τον εκθέτει στον απόλυτο βαθµό στα µάτια της ελληνικής κοινωνίας.
Πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό
νοµοσχέδιο, για πολλούς λόγους, οι οποίοι έχουν αναλυθεί επαρκώς από το πρωί και από τον εισηγητή µας, αλλά και από τον
κύριο Υπουργό.
Εγώ χαίροµαι ιδιαιτέρως, διότι η πηγή του νοµοσχεδίου και ο
πυρήνας των διατάξεών του είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισµός,
διότι ο ερασιτεχνικός αθλητισµός είναι βασικό σηµείο στη ζωή
του κάθε ανθρώπου, αφορά τη µεγάλη µάζα των Ελλήνων πολιτών, που επιλέγουν να ασχοληθούν µε αυτόν και η εξυγίανση και
η ανανέωση του χώρου, που αφορά στον αθλητισµό εν γένει,
πολλώ δε µάλλον, σε σηµεία που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, στέλνει µηνύµατα υγείας και ανανέωσης και στην ελληνική κοινωνία.
Όσο για το βίντεο, που αναφέρθηκε ότι δήθεν εργαλειοποιούνται αθλητές, είναι δυνατόν να λέγεται κάτι τέτοιο; Οι αθλητές
δεν είναι πολίτες; Δεν έχουν άποψη; Δεν έχουν γνώµη; Δεν έχουν
κοπιάσει; Δεν έχουν σηκώσει την ελληνική σηµαία; Δεν έχουν
φέρει σε όλους µας υπερηφάνεια µε τις επιτυχίες τους; Είναι δυνατόν, λοιπόν, να πετάµε ένα «τους εργαλειοποιούµε», λες και οι
παγκοσµίου επιπέδου αθλητές είναι εργαλεία πολιτικής αξιοποίησης; Είναι τιµή για τη χώρα µας, που έχει αθλητές που έχουν
άποψη και είναι πολίτες και στηρίζουν το νοµοσχέδιο. Το αντίθετο θα ήταν παραλογισµός και το αντίθετο παραπέµπει σε καθεστώτα άλλων εποχών.
Το συγκεκριµένο, λοιπόν, νοµοσχέδιο έχει σηµαντικά ζητήµατα
µε ευρύ και βαθύ κοινωνικό αποτύπωµα. Ιδιαιτέρως σηµαντική
είναι η διάταξη για τη δικαιότερη εκπροσώπηση στην ενδεκαµελή
ολοµέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής των επιµέρους φορέων, όπως είναι η Εθνική Αθλητική
Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες, η Οµοσπονδία Σωµατείων
Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο και οι Παραολυµπιονίκες.
Σηµαντική είναι η δυνατότητα σύστασης οµοσπονδίας για το
άθληµα του ποδοσφαίρου των ατόµων µε ακρωτηριασµό ή εγγενή ανωµαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων. Είναι σηµαντική,
γιατί δίνει τον συµβολισµό και παράλληλα, την ουσία της στήριξης του αθλητισµού των ατόµων µε αναπηρία και τον λόγο ύπαρξης του αθλητισµού σε καίρια ζητήµατα των Παραολυµπιακών
και των συνοδών.
Πάµε τώρα στα θέµατα των σωµατείων. Υπάρχει κάποιος που
διαφωνεί µε την τήρηση µητρώου των ειδικά αναγνωρισµένων
σωµατείων; Διαφωνεί, δηλαδή, κανείς µε το ότι όταν δεν θα
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υπάρχει ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν θα έχει εγγραφεί
στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων, δεν θα µπορεί
να χρησιµοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις, που ανήκουν σε εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου; Υπάρχει κάποιος που
διαφωνεί σε αυτό, που διαφωνεί στο να µην υπάρχουν σωµατείασφραγίδες, τα οποία είναι ο πυρήνας µέσα από τον οποίο περνάει η δραστηριοποίηση των νέων παιδιών και η επαφή που
έχουν µε τον αθλητισµό;
Έχω υπάρξει αθλητής και γνωρίζω πολύ καλά ότι ένα παιδί γαλουχείται µέσα από αυτά τα σωµατεία, γαλουχείται από τις εγκαταστάσεις και δραστηριοποιείται αθλητικά στις εγκαταστάσεις, οι οποίες επιτέλους προστατεύονται και µπαίνει µια τάξη
για πρώτη φορά από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
σε ένα κοµµάτι, που αφορά την καθηµερινότητά τους και την
ασφάλειά τους.
Διαφωνεί κανείς µε το νοικοκύρεµα στις συντάξεις και µε τη
διαφάνεια που µπαίνει στα σωµατεία; Διαφωνεί κανείς µε τη διαφάνεια και µε την τάξη, που µπαίνει µέσω του µητρώου προπονητών; Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται την καθηµερινότητα των αθλητικών σωµατείων και τους νέους αθλητές δεν
πρέπει να έχουν κριτήρια, βάσει των οποίων θα µπορούν να εντάσσονται σε µητρώο και βάσει του οποίου θα αξιολογούνται;
Αυτά είναι θέµατα, τα οποία έχουν κοµµατικό αποτύπωµα; Δεν
θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, να συµφωνούµε όλοι και να µη γίνονται αντικείµενο πολιτικής και κοµµατικής αντιπαράθεσης; Τι
µήνυµα στέλνουµε; Αυτό είναι το µήνυµα που θέλουµε να στείλουµε σε θέµατα που αφορούν στον αθλητισµό, που είναι βασικό
κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας;
«Η κατάργηση των κωλυµάτων περί µη αναγνώρισης διάκρισης που σηµειώνεται από µαθητή-αθλητή, προκειµένου να εισαχθεί στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ή σε τµήµα ΑΕΙ, εφόσον αυτή η
διάκριση επιτευχθεί κατά το σχολικό έτος στο οποίο ο µαθητής
πραγµατοποίησε τη µεταγραφή…» είναι η επίλυση µιας ανισότητας που υπήρχε επί χρόνια και η χώρα και η πολιτεία πρέπει να
δίνουν κίνητρα στους ανθρώπους που κοπιάζουν και φέρουν
παγκόσµιες διακρίσεις και να τους λύνει διαδικαστικά τα χέρια
και να σταµατάνε οι ανισότητες που υπήρχαν. Διότι µόνο τότε
στηρίζει πραγµατικά τον υγιή αθλητισµό, τον πρωταθλητισµό και
δίνει σωστά πρότυπα προς την κοινωνία.
Τέλος, έρχοµαι στην Εθνική Πλατφόρµα για τη συλλογή πληροφοριών από το άρθρο 13 της σύµβασης Macolin, την οποία είχαµε ήδη συζητήσει τον προηγούµενο Νοέµβριο και από την
οποία ξεκίνησε η µεταρρύθµιση που συνεχίζεται. Και όλες αυτές
οι αντιδράσεις αποτελούν δείγµα ότι προχωράει πραγµατικά
οµαλά και µπαίνει στην καθηµερινότητα του αθλητισµού, µε
τρόπο ο οποίος ενδεχοµένως να πλήττει κάποια συµφέροντα.
Όµως, εδώ µιλάµε για την καθηµερινότητα του Έλληνα πολίτη.
Νοµίζετε ότι ο Έλληνας πολίτης ασχολείται αυτήν τη στιγµή
µε το ποιος είναι πού και τι κάνει; Τον ενδιαφέρει τα σωµατεία
να λειτουργούν οµαλά, οι προπονητές να είναι καταγεγραµµένοι,
οι εγκαταστάσεις να είναι σοβαρές, ασφαλείς και καταγεγραµµένες. Αυτό ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη. Αυτόν εκπροσωπούµε εδώ.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι πραγµατικά, τα
θέµατα αθλητισµού είναι πολύ ευαίσθητα και αποτελεί κοµβική
πολιτική της Κυβέρνησης, από την πρώτη στιγµή της εκλογής
της, ότι µε τη συγκεκριµένη µεταρρύθµιση απελευθερώνουµε και
κινητοποιούµε υγιείς και παραγωγικές δυνάµεις στον χώρο του
αθλητισµού και κυρίως, στέλνουµε µήνυµα νοικοκυρέµατος,
τάξης και διαφάνειας, που δεν είναι µόνο για τον αθλητισµό, είναι
συνολικά για τον δηµόσιο λόγο, συνολικά για τη δηµόσια διοίκηση. Αυτό είναι το µήνυµα που στέλνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πρώτη µέρα που εξελέγη Πρωθυπουργός.
Αυτό το µήνυµα στον τοµέα του αθλητισµού µεταφέρεται µε
το σηµερινό νοµοσχέδιο του Υπουργού. Σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Πραγµατικά -το ξαναλέω- ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ψηφίσει τη διάταξη για τη στήριξη του προγράµµατος των επιδοτούµενων θέσεις εργασίας. Είναι ακατανόητη αυτή η επιλογή. Στέλνει λάθος
µηνύµατα και εκτίθεται πολιτικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Πασχαλίδης και µετά να ετοιµάζεται
και ο κ. Καββαδάς.
Κύριε Πασχαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο εισάγονται µεταρρυθµίσεις, που στόχο έχουν
να οδηγήσουν τον ελληνικό αθλητισµό σε µία νέα εποχή, απαλλαγµένο από τις σηµερινές παθογένειες.
Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν στον τρόπο διοίκησης των
αθλητικών οµοσπονδιών, ενώ περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για τον
αθλητισµό των ατόµων µε κάποια µορφής αναπηρία, καθώς και
διατάξεις σχετικές µε τον ερασιτεχνικό και επαγγελµατικό αθλητισµό.
Έτσι, οι νέες διοικήσεις των αθλητικών οµοσπονδιών θα αναδεικνύονται µε µοναδικό πλέον γνώµονα τη διαφάνεια και µάλιστα, θα µπορούν σε αυτές να συµµετέχουν και οι παλιοί Ολυµπιονίκες, που εργάζονται ως προπονητές, ενώ συγχρόνως µπαίνει
ένα φρένο στο φαινόµενο των ισόβιων διοικήσεων στις αθλητικές
οµοσπονδίες. Να σηµειωθεί ότι στις εκλογές σωµατείων, ενώσεων και οµοσπονδιών απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συµµετοχή, κάτι που βάζει τέλος στον έλεγχο των ψήφων, ενώ στις
εφορευτικές επιτροπές θα προΐσταται δικηγόρος ως δικαστικός
αντιπρόσωπος.
Επιπλέον, µε το παρόν νοµοσχέδιο αυξάνεται σε σαράντα ηµέρες πριν την εκλογική γενική συνέλευση η προθεσµία για την
υποχρέωση των οµοσπονδιών να υποβάλουν στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού τον κατάλογο των σωµατείων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου.
Επίσης, αυξάνεται σε δεκαπέντε ηµέρες πριν τη γενική συνέλευση η προθεσµία απάντησης της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού για την επικύρωση ή µη του καταλόγου. Άλλωστε, ο εκλογικός κατάλογος για ενώσεις και οµοσπονδίες θα περιλαµβάνει αποκλειστικά και µόνο σωµατεία µε ειδική αθλητική αναγνώριση, εγγεγραµµένα στο µητρώο της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού και µε ενεργό συµµετοχή στις επίσηµες διοργανώσεις την τελευταία διετία.
Παράλληλα, στη συγκεκριµένη ενότητα άρθρων του σχεδίου
νόµου απλοποιούνται διαδικασίες χορήγησης ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης στα σωµατεία, τα οποία έχουν περιθώριο δύο έτη
να την αποκτήσουν, ειδάλλως διαγράφονται αυτοδικαίως από
την ένωση ή την οµοσπονδία τους. Επίσης, έως ότου την αποκτήσουν δεν µπορούν να µετέχουν σε πανελλήνιους αγώνες. Επιπλέον, επιτρέπεται η εγγραφή σε οµοσπονδία αθλητικών οµάδων, ιδρυµάτων, νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα εποπτευόµενων από το
δηµόσιο.
Ακόµη, το παρόν νοµοσχέδιο προβλέπει ότι οι εν ενεργεία
αθλητές θα µπορούν να ασκούν παράλληλα προπονητική δραστηριότητα, αρκεί να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή, σύµφωνα µε τα όσα νοµίµως ισχύουν, ενώ
εξακολουθεί να µην επιτρέπεται η δυνατότητα ενός αθλητή να
είναι προπονητής στην ίδια ή σε άλλη οµάδα της ίδιας κατηγορίας, στην οποία αγωνίζεται.
Εισάγεται επίσης η έννοια του εκπαιδευτή των αθληµάτων της
σκοποβολής και της τοξοβολίας, προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα αποκλειστικά σε ερασιτεχνικά σωµατεία να αναθέτουν
την εκπαίδευση των ανήλικων αθλητών τους σε συγκεκριµένο
ατοµικό άθληµα ή κλάδο άθλησης σε εκπαιδευτές µε σύµβαση
απασχόλησης άνευ ανταλλάγµατος, οι οποίοι τυγχάνουν έµπειροι αθλητές και οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτή της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας.
Όσον αφορά τον αθλητισµό ατόµων µε αναπηρίες ορίζεται δικαιότερη και σύµφωνη µε τις αρχές του αθλητισµού εκπροσώπηση στην ενδεκαµελή ολοµέλεια της διοίκησης της Ελληνικής
Παραολυµπιακής Επιτροπής, αυξάνοντας σε τρεις την εκπροσώπηση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυµπιονικών, δίνοντας έτσι
την ευκαιρία να προσφέρουν και από διοικητικά πόστα.
Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει και η διάταξη που προβλέπει τη
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χορήγηση παροχών µε εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις και σε
αρτιµελείς αθλητές συνοδούς, που αγωνίζονται νοµίµως, µε
βάση τους διεθνείς κανονισµούς εκάστου αθλήµατος σε αγώνες
ατόµων µε αναπηρίες.
Ακόµα, σε συµµόρφωση µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Αντιντόπινγκ, επιτυγχάνεται η πλήρης ανεξαρτησία των ελέγχων ντόπινγκ από τις αθλητικές οµοσπονδίες, οι οποίες δεν θα επωµίζονται πλέον το ετήσιο κόστος. Το αναλαµβάνει ο Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προγραµµατίζει
και να υλοποιεί ανεξάρτητα και ολοκληρωµένα τον έλεγχο ντόπινγκ στα ερασιτεχνικά αθλήµατα.
Εξίσου σηµαντική και η σύσταση της Εθνικής Πλατφόρµας,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της σύµβασης Macolin, η οποία
είναι αρµόδια για τη συλλογή πληροφοριών ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και τη διαβίβαση αυτών στις αρµόδιες αρχές και οργανισµούς, για τον συντονισµό των δράσεων
ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σηµειώσω ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο έτυχε θερµής υποδοχής από τη συντριπτική πλειονότητα των
Ελλήνων αθλητών και παραγόντων του ελληνικού αθλητισµού,
επιβεβαιώνοντας ότι η αθλητική µεταρρύθµιση που επιδιώκει η
Κυβέρνηση και ο κ. Αυγενάκης είναι πράγµατι στη σωστή τροχιά
και πρόκειται να φέρει τον ελληνικό αθλητισµό στη θέση που του
αξίζει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε, και ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Καββαδάς Αθανάσιος και να ετοιµάζεται ο
κ. Γιάννης Μπουρνούς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα µας γέννησε αξίες που προκαλούν δέος και θαυµασµό και χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης, αξίες που αποτελούν πηγή δύναµης, εθνικής περηφάνιας και έµπνευσης για τους νέους µας.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα ακόµη µέσο για να υπηρετήσουµε αυτές τις αξίες και τα ιδανικά του αθλητισµού, χωρίς
σκιές, χωρίς παρατράγουδα, χωρίς υπόνοιες στηµένων, χωρίς
την παραµικρή ανοχή σε φαινόµενα που αµαυρώνουν το αθλητικό ιδεώδες. Για όλους αυτούς τους λόγους, είµαστε αποφασισµένοι να αλλάξουµε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, να εναρµονιστούµε µε τις διεθνείς πρακτικές και να χαράξουµε µία νέα πορεία.
Έχω θητεύσει για πολλά χρόνια στον χώρο του αθλητισµού
και συνεχίζω ακόµη και σήµερα να τον υπηρετώ και έτσι γνωρίζω
καλά τις παθογένειες που εµποδίζουν την ανάπτυξή του, το
άνοιγµά του στην κοινωνία.
Για πολλά χρόνια ακούγαµε εξαγγελίες προθέσεων για την αντιµετώπιση αυτής της παθογένειας. Κανείς, όµως, δεν µετέτρεψε
την πρόθεση σε πράξη. Αυτή, όµως, η Κυβέρνηση τολµά. Βάζει
τέλος στα σωµατεία-σφραγίδες, που δεν έχουν αγωνιστική δραστηριότητα, τα οποία όµως ψηφίζουν ή ψήφιζαν κανονικά, αλλοιώνοντας εκλογικά αποτελέσµατα. Θέλουµε ενεργά, νόµιµα, υγιή
σωµατεία, που υπηρετούν τους αθλητές και τον αθλητισµό. Τελειώνουµε µε τα σωµατεία-σφραγίδα, που δεν καλλιεργούν τον
αθλητισµό, αλλά υπηρετούν άλλες σκοπιµότητες.
Για πρώτη φορά από αυτήν εδώ την Κυβέρνηση θεσπίζεται και
τηρείται Μητρώο Ειδικά Αναγνωρισµένων Αθλητικών Σωµατείων.
Μόνο τα πιστοποιηµένα αυτά σωµατεία θα µπορούν να χρησιµοποιούν δηµόσιες ή δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Μόνο
αυτά τα αναγνωρισµένα σωµατεία θα µπορούν να συµµετέχουν
και µάλιστα, υποχρεωτικά σε θεσµικές διαδικασίες, όπως οι εκλογές στις ενώσεις και στις οµοσπονδίες. Μάλιστα, γι’ αυτές τις
διαδικασίες χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης δίνεται
στα σωµατεία ένα ρεαλιστικό περιθώριο δύο ετών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι στιγµής πάνω από πέντε
χιλιάδες διακόσια σωµατεία έχουν συνολικά προεγγραφεί, ενώ
περίπου δυόµισι χιλιάδες σωµατεία έχουν υποβάλει ολοκληρωµένους φακέλους. Κι ακόµη η καταγραφή συνεχίζεται. Βέβαια,
οι εκτιµήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από δώδεκα χιλιάδες
σωµατεία. Αυτά τα σωµατεία, όµως, δεν θα τα δούµε ποτέ, γιατί
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τα περισσότερα είναι σωµατεία-σφραγίδα. Με την καταγραφή,
αυτά θα αποµονωθούν µια και καλή κι έτσι η Κυβέρνηση θα έχει
πετύχει το στόχο της, ένα µητρώο καθαρό, που είναι το πρώτο
ουσιαστικό βήµα, για να καθαρίσει το τοπίο, βάζοντας σειρά και
τάξη.
Μέσα από αυτό το µητρώο ενισχύονται οικονοµικά τα αθλητικά
σωµατεία, µε όρους διαφάνειας και µε αντικειµενικά κριτήρια, µε
βάση τον αριθµό των αθλητών, των προπονητών, αλλά και των
αθληµάτων που καλύπτουν. Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών θα τους κατανεµηθούν 12 εκατοµµύρια ευρώ. Πριν
κάποια χρόνια, κύριε Υπουργέ, παρακαλούσαµε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, αλλά και τις οµοσπονδίες να µας χρηµατοδοτήσουν, για να µπορέσουµε να στηρίξουµε τα σωµατεία.
Για πρώτη φορά έπειτα από δώδεκα χρόνια, η επιχορήγηση
δίνεται απευθείας στα σωµατεία, χωρίς µεσολάβηση των οµοσπονδιών, ένα ακόµα µέτρο ενίσχυσης της διαφάνειας. Η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Δεν θα υπόκειται
σε οποιαδήποτε κράτηση και δεν θα συµψηφίζεται µε άλλες φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή οφειλές σε τράπεζες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καταγραφή στο Μητρώο
Αθλητικών Σωµατείων είναι το πρώτο βήµα για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αθλητικών µητρώων, καθώς θα ακολουθήσουν µητρώα προπονητών, µητρώο αθλητών, αλλά και αθλητικών εγκαταστάσεων.
Μία ακόµα από τις πιο σηµαντικές παρεµβάσεις του νοµοσχεδίου είναι η δηµιουργία της εθνικής πλατφόρµας για την πάταξη
του φαινοµένου των στηµένων αγώνων, που δηλητηριάζει τον
αθλητισµό. Μέσω αυτής θα διακινούνται πληροφορίες, ώστε η
δράση των αρµόδιων αρχών ενάντια στην χειραγώγηση των
αθλητικών αγώνων να είναι συντονισµένη σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.
Οι προβλέψεις του νοµοσχεδίου δεν έρχονται σε κενό νοµοθετικά χρόνο και χώρο. Έχουν προηγηθεί νοµοσχέδια µε σηµαντικές προβλέψεις που ενισχύουν και θα ενισχύσουν τον αθλητισµό. Θέλω να θυµίσω -για παράδειγµα- τη µείωση του ΦΠΑ στα
εισιτήρια των αγώνων και τα διαρκείας, καθώς και το µέτρο της
µείωσης της φορολογίας στα συµβόλαια των επαγγελµατιών
αθλητών.
Να θυµίσω, επίσης, την πολύ σηµαντική αύξηση της έκπτωσης
φόρου από 10% σε 20% για τις χορηγίες και τις δωρεές προς
ερασιτεχνικά σωµατεία. Πρόκειται για ένα µέτρο, που δίνει τη δυνατότητα να βοηθηθούν κυρίως τα ερασιτεχνικά σωµατεία, όπως
αυτά που έχουµε για παράδειγµα στην Περιφέρειά µου τη Λευκάδα και τις γύρω περιοχές, που η επιβίωσή τους εξαρτάται από
τέτοιες δωρεές.
Τέλος, δεν µπορώ να µην αναφερθώ στις διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα αθλητισµού για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Με
ρυθµίσεις που ενθαρρύνουν τη συµµετοχή και στον αγωνιστικό
και στο διοικητικό κοµµάτι του αθλητισµού, οι Παραολυµπιονίκες
µας αποκτούν λόγο και εκπροσώπηση, ενώ επιβράβευση προβλέπεται και για τους συνοδούς τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού έρχεται, εν µέσω των
έκτακτων συνθηκών, που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία του κορωνοϊού και που οµολογουµένως, έχει σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις. Επειδή σε έκτακτες συνθήκες απαιτείται η λήψη έκτακτων µέτρων, τα Υπουργεία Οικονοµικών και Εργασίας φέρουν
µια πολύ χρήσιµη τροπολογία µε το πρόγραµµα επιδότησης
εκατό χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας µε πλήρη κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος.
Με αυτόν τον τρόπο, αναστρέφουµε το κλίµα και δηµιουργούµε όρους αυτοπεποίθησης και τόνωσης της αγοράς εργασίας, καθώς ενθαρρύνουµε τη δηµιουργία νέων θέσεων, αντί να
συζητούµε µόνο για την επιδοµατική στήριξη των ανέργων.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µεταρρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο αυτό αποτυπώνουν
την επιµονή της Κυβέρνησης αυτής και του Πρωθυπουργού µας
Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειµένου να µπει τάξη, διαφάνεια και
δηµοκρατικότητα στον χώρο του αθλητισµού και προς αυτή την
κατεύθυνση κινούµαστε.
Στηρίζω και υπερψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο και συγχαίρω
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προσωπικά τον Υφυπουργό Αθλητισµού κ. Λευτέρη Αυγενάκη,
για τις πρωτοβουλίες που λαµβάνει, γιατί αφουγκράζεται τις
απαιτήσεις των καιρών, έχοντας ως µοναδικό γνώµονα το καλό
του αθλητισµού και το καλό του τόπου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Στη συνέχεια, το λόγο θα πάρει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Γιάννης Μπουρνούς και µετά ο κ. Ταραντίλης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Έχετε τον λόγο, κύριε Μπουρνού.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Συζητείται σήµερα το πολυαναµενόµενο νοµοσχέδιο για τον αθλητισµό, ένα νοµοσχέδιο διαφηµισµένο από τον κ. Αυγενάκη µε όλους τους τρόπους, σποτάκια,
hashtags, φωτογραφίες, δηµόσιες σχέσεις και εκδηλώσεις.
Είναι αλήθεια ότι για ένα τέτοιο νοµοσχέδιο χρειάζεται διαφήµιση ή µάλλον χρειάζεται προπαγάνδα, χρειάζεται εργαλειοποίηση προσώπων και θεσµών, Χρειάζεται διαβούλευση µέσα στον
Αύγουστο, χρειάζεται µειωµένη συµµετοχή και φυσικά, χρειάζεται µια κυβερνητική πλειοψηφία για να περάσει. Μόνο έτσι. Δεν
θα µπορούσε να ήταν αλλιώς. Μιλάµε για νοµοσχέδιο βαθύτατα
αυταρχικό, αναχρονιστικό, αντιδηµοκρατικό, γεµάτο φωτογραφικές διατάξεις και εξυπηρετήσεις διάφορων τύπων. Ελπίζω και
κάτι τελευταίες διορθώσεις που κάνατε και αφορούν στα προνόµια να µην αφορούν σε συγγενικές σχέσεις στελεχών είτε του
Υπουργείου είτε της Κυβέρνησης.
Είπατε επανειληµµένως ότι προχωράτε βάσει σχεδίου. Δεν θα
διαφωνήσουµε. Αυτό πιστεύουµε κι εµείς. Είναι ένα σχέδιο, όµως, που περιλαµβάνει το ξερίζωµα όλων των δηµοκρατικών
προβλέψεων του ν.4603, του νόµου Βασιλειάδη, που σπεύσατε
να πράξετε σε πρότερο χρόνο. Τότε το ονοµάσατε αναστολή.
Τώρα είναι πλέον ολοφάνερο ότι µεθοδεύατε τελικά την καταστολή κάθε ελπίδας για ανανέωση και ‘για αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση στα όργανα, την καταστολή κάθε προσδοκίας για ανάπτυξη του αθλητισµού. Είναι ένα σχέδιο εγκαθίδρυσης στενών κοµµατικών µηχανισµών στον αθλητισµό, ένα σχέδιο
πλήρους εµπορευµατοποίησης και µετατροπής του ερασιτεχνικού αθλητισµού σε «µπίζνα».
Τελειώνετε σήµερα ό,τι αρχίσατε πριν δύο µήνες µε τις εκπρόθεσµες τροπολογίες σας, τότε που εξαλείφατε κωλύµατα εκλογιµότητας, τότε που βάζετε τους εµπόρους στα σωµατεία, τότε
που παίζατε µε αµετάκλητες και τελεσίδικες καταδίκες, τότε που
παίξατε ρέστα εξυπηρετήσεως σε γνωστούς και φίλους.
Με το παρόν νοµοσχέδιο εξαλείφετε κι άλλα κωλύµατα. Προέκυψαν κι άλλοι φίλοι µάλλον, που θα κατέβουν στις εκλογές και
θέλετε να τους διευκολύνετε. Δεν λέω, ανθρώπινο είναι, αλλά
είστε Υπουργός. Φτάνει! Μην ευτελίζετε κι άλλο τη νοµοθετική
διαδικασία, όπως το κάνατε πριν λίγες ώρες, όταν κατεβάσετε κι
άλλο το όριο εκλογιµότητας στα εβδοµήντα έτη.
Μπορεί να είστε τοπογράφος, όπως είπατε, και όχι φωτογράφος. Μην αδικείτε, όµως, τον εαυτό σας, γιατί εξαιρετικά τα καταφέρνετε και στη φωτογραφία. Σας θυµίζω, όµως, ότι είστε και
Υπουργός και δεν επιτρέπεται να υποτιµάτε τη νοηµοσύνη του
ελληνικού λαού.
Αυτή τη φορά είναι οι εν ενεργεία προπονητές και οι εν ενεργεία κριτές της ενόργανης γυµναστικής. Γλιτώστε µας από χρόνο
και πείτε µας ευθέως για ποιους πρόκειται. Καλή η αιτιολογική
έκθεση, αλλά γίνετε πιο συγκεκριµένος. Ελπίζουµε µετά και τις
τελευταίες άρσεις κωλυµάτων να τελείωσε επιτέλους το φωτογραφικό φιλµ.
Επαίρεστε ότι τελειώνετε τις λευκές εξουσιοδοτήσεις και διασφαλίζετε το αδιάβλητο των αρχαιρεσιών, ορίζοντας δικηγόρο
Πρόεδρο στην εφορευτική επιτροπή. Συγχαρητήρια, κύριε Αυγενάκη, αλλά σας προλάβαµε τον Μάρτη του 2019!
Ευαγγελίζεστε το νέο. Παρ’ όλα αυτά, εισάγετε εκλογικό σύστηµα για τους αθλητικούς φορείς, που οδηγεί σε διοικήσεις
όµοιες µε αυτές που κατηγορείτε, δηλαδή διοικήσεις µε ισχυρή
πλειοψηφία. Εξαφανίζετε την αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση. Εξαφανίζετε τις ισχυρές µειοψηφίες. Εξαφανίζετε τη δυνατότητα ελέγχου, διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, που µόνο
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η παρουσία ισχυρής µειοψηφίας µπορεί να εγγυηθεί.
Αυτό δεν είναι νέο, κύριε Υπουργέ. Είναι παλιό, παρά πολύ
παλιό. Ακόµη και εισαγωγή στο ΔΣ από υποψήφιο πρόεδρο του
25% έναντι υποψήφιου συµβούλου του 40%, προκειµένου να ενισχύσετε την πολυφωνία ενώ παράλληλα εισάγεται σταυροδοσία
δύο τρίτων επί των εκλογικών θέσεων, είναι και αυτό παλιό, πολύ
παλιό, από την εποχή που κάποιοι µοίραζαν καθρεφτάκια στους
ιθαγενείς προκειµένου να τους κατακτήσουν. Αυτό µάταια επιδιώκετε να πράξετε και εσείς µε τον αθλητισµό, να τον κατακτήσει για λογαριασµό των συµφερόντων που εξυπηρετείτε.
Όσον αφορά τη διάταξη µε τις θητείες και τα όρια ηλικίας, όλοι
θυµόµαστε τον εµπαιγµό εκ µέρους του ελληνικού Κοινοβουλίου
για την αναδροµικότητα τον περασµένο Νοέµβριο. Οι διατάξεις
αυτές είναι προβληµατικές. Θα καταπέσουν µε την πρώτη προσφυγή και µαζί τους θα καταρρεύσει όλη η µεθόδευση που επιχειρείτε. Μαζί, όµως, θα καταρρεύσει και ο ελληνικός αθλητισµός που βρίσκεται σε τροχιά Ολυµπιακών Αγώνων.
Με τις δηµόσια εκφρασµένες εσωκοµµατικές αντιδράσεις και
ισορροπίες, µπορείτε να παίζετε όσο θέλετε. Με τις θυσίες,
όµως, αθλητών, προπονητών και στελεχών δεν έχετε κανένα δικαίωµα να το κάνετε.
Σήµερα είναι η UEFA που απειλεί µε Grexit. Ποιος σας διαβεβαιώνει ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι που αντιλαµβάνονται τα
κίνητρά σας πίσω από τις ωµές και ευθείες παρεµβάσεις σε εθνικές οµοσπονδίες; Ρωτάτε αν είµαστε ενάντια στις θητείες. Τις
νοµοθετήσαµε, κύριε Αυγενάκη. Τις θέσαµε εµείς για πρώτη
φορά µε τον νόµο Βασιλειάδη χωρίς αναδροµική ισχύ, µε σεβασµό στη δηµοκρατία και το Σύνταγµα. Τις καταψηφίσατε και
σπεύσατε να καταργήσετε τη διάταξη µε την πρώτη ευκαιρία.
Για ποιο λόγο; Ρητορικό είναι το ερώτηµα. Τον λόγο τον ξέραµε οι περισσότεροι και όσοι δεν τον ήξεραν τώρα τον έµαθαν.
Τις θητείες δεν τις θέλετε για ανανέωση. Τις θέλετε για να καρατοµήσετε συγκεκριµένα πρόσωπα και στη θέση τους να βάλετε
άλλους. Έχετε σχέδιο και το είπατε.
Βέβαια να σηµειώσουµε ότι περιφρονείτε τις καταστατικές διατάξεις και τα καταστατικά όργανα των αθλητικών φορέων α λα
καρτ, όπου σας επιτρέπεται βέβαια. όπου σας παίρνει και αυτό
είναι ξεκάθαρο. Όπου δεν σας παίρνει, αναλαµβάνει άλλος
Υπουργός.
Θα κάνω µια αναφορά και στην απευθείας επιχορήγηση των
σωµατείων. Τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία αποτελούν τον
βασικό πυρήνα ανάπτυξης του αθλητισµού, καθώς και το µέσο
µετάβασης στον υψηλού επιπέδου πολιτισµό ο οποίος προβάλλει
συνέχεια τη χώρα µας διεθνώς µε πληθώρα διακρίσεων. Είναι τα
ίδια ερασιτεχνικά σωµατεία τα οποία εσείς και η Κυβέρνησή σας
από τον Μάρτη έχετε οδηγήσει σε οικονοµική ασφυξία. Δεν
υπάρχει καµµία πρόνοια, κανένα εξειδικευµένο µέτρο. Τα έσοδά
τους µηδενίστηκαν. Δεν συνέβη το ίδιο, όµως, µε τα πάγια έξοδα
τους. Αυτά δεν µηδενίστηκαν, αλλά συσσωρεύτηκαν. Εξαγγείλατε ένα ποσό και στην Επιτροπή είπατε ότι θα καταβληθεί τις
επόµενες εβδοµάδες. Τις επόµενες εβδοµάδες θα έχουν βάλει
λουκέτο, κύριε Αυγενάκη. Η ενίσχυση θα έπρεπε να έχει δοθεί
χτες. Φτάνει µε την κοροϊδία και τα επικοινωνιακά τερτίπια. Είδαµε τι σχέση έχει µε την έννοια της συνέπειας. Το είδαµε πολλές φορές µέσα στο έτος, στις καθυστερηµένες καταβολές των
δόσεων της τακτικής επιχορήγησης στις εθνικές οµοσπονδίες.
Κλείνοντας, ο διχασµός στον οποίο επενδύσατε προκειµένου
να περάσετε αυτό το νοµοσχέδιο έχει την έγκριση του κ. Μητσοτάκη; Μιλήσατε για υγιή κοµµάτια του αθλητισµού για όσους
υποστηρίζουν αυτό που φέρνετε υπονοώντας τι; Ότι όσοι διαφωνούν είναι λαµόγια και εγκληµατίες; Ο διχασµός των αθλητών
και η αήθης εργαλειοποίησή τους σας προτάθηκε από το Μαξίµου; Οι προσβλητικές δηλώσεις σας κατά καιρούς για στελέχη
µε µακροχρόνια παρουσία στον αθλητισµό χαίρουν της αποδοχής του Πρωθυπουργού; Οι ενδεχόµενοι αποκλεισµοί από διεθνείς διοργανώσεις εξαιτίας των χειρισµών σας θα φέρουν την
υπογραφή του κ. Μητσοτάκη;
Αυτό το νοµοσχέδιο, όπως αναµέναµε, ας µη γελιόµαστε, είναι
ένα προβληµατικό και κακό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που σε
τίποτα δεν ωφελεί τον ερασιτεχνικό αθλητισµό. Είναι ένα νοµοσχέδιο τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού
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αθλητισµού. Είναι ένα νοµοσχέδιο που θα µικρύνει τον αθλητισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Ταραντίλης
από τη Νέα Δηµοκρατία, έχει τον λόγο.’
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενίσχυση και η προστασία του αθλητισµού ως συνταγµατικώς κατοχυρωµένου θεσµού εντάσσεται αδιαπραγµάτευτα στις υποχρεώσεις της πολιτείας, ανταποκρινόµενος σε χρόνια
αιτήµατα για διαφάνεια και τάξη.
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού µε το παρόν νοµοσχέδιο φέρνει µια σειρά από ρυθµίσεις που έχουν σαν στόχο την
υγιή ανάπτυξη του αθλητισµού. Θα περιοριστώ σε κάποιες από
αυτές, τις οποίες και θεωρώ κατά τη γνώµη µου σηµαντικές για
διαφορετικούς λόγους την καθεµία.
Συγκεκριµένα, δεν θα πρέπει να χαιρόµαστε ως κοινωνία για
την εξασφάλιση διαφανών και αξιόπιστων διαδικασιών µε την
απαγόρευση συµµετοχής δια πληρεξουσίου και την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου στις αρχαιρεσίες των αθλητικών φορέων; Δεν θα έπρεπε να µας ικανοποιεί η ανάδειξη άφθαρτων
διοικήσεων µε ενισχυµένη αναλογική, ώστε να προλαµβάνονται
φαινόµενα δυσλειτουργίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων;
Σηµαντική βελτίωση στο παρόν νοµοσχέδιο είναι η απλοποίηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης των σωµατείων, καθώς
και της επιβράβευσης των διακριθέντων αθλητών τους χωρίς τα
υπάρχοντα γραφειοκρατικά κωλύµατα. Άλλωστε ξέρουµε πάρα
πολύ καλά και τα αποτελέσµατα είναι απτά ότι η Κυβέρνησή µας,
η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µπορεί να πατάξει τη γραφειοκρατία µε την απλοποίηση, όπως έχει δείξει σε άλλους τοµείς.
Απόδειξη τόλµης και νοικοκυρέµατος είναι και η ψηφιακή καταγραφή των ενεργών και νόµιµων αθλητικών σωµατείων µε την
συνακόλουθη κατάργηση σωµατείων µε ανύπαρκτο αθλητικό
έργο, τα γνωστά, όπως ακούστηκε πολλές φορές σήµερα, «σωµατεία-φαντάσµατα».
Αντίστοιχα, µια ρύθµιση που πιστεύουµε ότι θα λειτουργήσει
προς όφελος της αθλητικής εκπαίδευσης είναι η τήρηση του ηλεκτρονικού µητρώου προπονητών, καθώς και η δυνατότητα των
εν ενεργεία αθλητών να µπορούν να ασκήσουν προπονητική δραστηριότητα, υπό προϋποθέσεις βέβαια, χωρίς να χρειάζεται να
διακόψουν την αθλητική τους καριέρα.
Στο θέµα των ατόµων µε αναπηρίες, πάρα πολύ σηµαντικό
θέµα, η Κυβέρνηση δίνει έµφαση σε πολιτικές που προωθούν την
ισοτιµία και την αξιοπρέπεια κατοχυρώνοντας δικαιότερη και ισότιµη µεταχείριση για όλους τους αθλητές ΑΜΕΑ, καθώς επίσης
και των αρτιµελών συνοδών-συναθλητών τους.
Δίκαιη και αξιοκρατική βέβαια είναι η επέκταση των προνοµίων
αθλητών µε εξαιρετικές διακρίσεις, ανεξάρτητα αν έχει ήδη λάβει
το σωµατείο τους την ειδική άδεια αναγνώρισης.
Επίσης, µε τη δηµιουργία Εθνικής Πλατφόρµας Αθλητικής
Ακεραιότητας, που αποτελεί, όπως ξέρουµε, το βασικό εργαλείο
υλοποίησης της σύµβασης Macolin για την καταπολέµηση χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, στοχεύουµε στην ανάκτηση
της αξιοπιστίας και του κύρους στο χώρο του αθλητισµού, κάτι
που είµαι σίγουρος ότι όλοι εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο και στην
κοινωνία συµφωνούµε. Πρόκειται για ένα ευέλικτο συντονιστικό
όργανο για εσωτερικό συντονισµό και διεθνή συνεργασία.
Η χειραγώγηση των αγώνων είναι µια κακοήθεια, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η οποία δηλητηριάζει τον αθλητισµό και αυτό
δεν θα το αφήσουµε.
Κάτι αντίστοιχο, βέβαια, είναι και το ντόπινγκ για το οποίο ανακτάται δαπάνη ελέγχου όπως ξέρετε, κάτι το οποίο είναι τελείως
σαφές και στηρίζει σε µια πολύ κρίσιµη περίοδο τους αθλητικούς
φορείς που πλήττονται σηµαντικά.
Συνοψίζοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ακούγοντας
τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις τόσο σήµερα όσο και στις
µέρες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων -τις άκουσα προσεκτικά- θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι σε γενικές γραµµές το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο πραγµατικά υπηρετεί σηµαντικές
αξίες για την κοινωνία, αξίες που άλλωστε και ο ίδιος αθλητισµός
καλλιεργεί, αξίες όπως η αυταξία, το δίκιο, ο εκσυγχρονισµός και
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η ανάπτυξη.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που πραγµατικά µεριµνά για τον Ολυµπιονίκη και τον Παραολυµπιονίκη, για τον επαγγελµατία και τον
ερασιτέχνη, για µεγάλους συλλόγους, για µικρούς συλλόγους,
για σωµατικά αθλήµατα, για πνευµατικά αθλήµατα. Είναι νοικοκυρεµένο και δίκαιο νοµοσχέδιο, καθώς επιδιώκει να βάλει τάξη
στον ερασιτεχνικό αθλητισµό και να ενεργοποιήσει όλες τις υγιείς αυτές δυνάµεις που θα µπορούν να δώσουν κάτι θετικό στον
αθλητισµό µέσα από διαφανείς και ξεκάθαρες διαδικασίες, ξεπερνώντας αγκυλώσεις που όπως όλοι ξέρουµε υπάρχουν.
Πρόκειται για ένα εκσυγχρονιστικό νοµοσχέδιο µε τη δηµιουργία του ψηφιακού µητρώου και πρόκειται για ένα αναπτυξιακό
νοµοσχέδιο µε τη νοµοθέτηση οικονοµικών και φορολογικών κινήτρων µε στόχο την εξυγίανση και τη βιωσιµότητα των αθλητικών σωµατείων.
Συµπερασµατικά, η Κυβέρνησή µας, η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, δείχνει και στον τοµέα του αθλητισµού ότι µε τόλµη υλοποιεί βήµα-βήµα το µεταρρυθµιστικό της έργο.
Και αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα από αυτά τα βήµατα, τείνοντας ευήκοoν ους στην κοινωνία και έχοντας ως όραµα ένα µέλλον ισοτιµίας, αγαστής συνύπαρξης και προόδου σε όλους τους
τοµείς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε, για την τήρηση του χρόνου.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των οµιλητών.
Κάποιος συνάδελφος είχε ζητήσει να µιλήσει τελευταίος, αλλά
δεν τον βλέπω εδώ.
Κανονικά έχουµε πει να µην –δεν ήµουν, βέβαια, από την αρχήυπήρχαν δευτερολογίες, αλλά εφόσον ζητηθούν δευτερολογίες
από τους εισηγητές, θα προσµετρηθεί ο χρόνος που έχουν µιλήσει.
Η κ. Σακοράφα έχει ζητήσει τον λόγο. Θα δώσω τον λόγο οπωσδήποτε σε όλους. Βλέπω τους χρόνους εδώ. Δεν τους έχετε
εξαντλήσει σχετικά µε τις δευτερολογίες, αλλά εν πάση περιπτώσει, είµαστε στο τέλος. Εποµένως, όσο µπορείτε πιο σύντοµα
σας παρακαλώ.
Κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Προσωπικά δεν έχω δευτερολογήσει, απλά έκανα ερώτηση
στον κύριο Υπουργό την ώρα που µας κατέθεσε τις νοµοτεχνικές
βελτιώσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα ήθελα να πω
το εξής: Ο Υπουργός έχει δικαίωµα για είκοσι επτά λεπτά,
τριάντα δύο λεπτά και τριάντα πέντε να µιλήσει και µίλησε είκοσι
εννιά - τριάντα λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Και µετά
σε κάθε Βουλευτή µιλούσε για δυο-τρία λεπτά και παραπάνω.
Όµως, δεν έχει σηµασία αυτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αλίµονο, είµαστε
στο τέλος, κυρία Πρόεδρε. Έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Γνωρίζω
πάρα πολύ καλά ότι το Σώµα έχει κουραστεί. Είµαστε αρκετές
ώρες σήµερα εδώ και θα έλεγα ότι έχουµε εξαντλήσει το θέµα
και στην επιτροπή και στις τρεις διαδικασίες.
Θεωρώ ότι η δευτερολογία µας είναι µάλλον µάταιη, όµως, δεν
µπορώ να βρω καµµία ουσία στην εξέλιξη της διαδικασίας, κύριε
Πρόεδρε, γιατί τα κρίσιµα ζητήµατα είναι προαποφασισµένα.
Από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάζεται ο κύριος Υπουργός από τις
κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά ούτε, δυστυχώς, και όλη η
κυβερνητική πλειοψηφία. Η προσωπική έκφραση του Βουλευτή
έχει πάει στα αζήτητα ή µάλλον στα ζητούµενα. Φαίνεται ότι περίσσευε από το κρεβάτι του Προκρούστη στο οποίο έχετε τοποθετήσει τη δηµοκρατία.
Οι πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ήταν απολύτως σαφείς: Δεν θα επαναληφθεί φαινόµενο διαφωνίας -µας είπε- Βουλευτή. Ούτε εκεί, λοιπόν, θα σας
ακολουθήσουµε εµείς.
Ειλικρινά, κύριε Πρόεδρε, απευθύνοµαι µε απόλυτη συναί-
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σθηση του τι συµβαίνει στους συναδέλφους της Πλειοψηφίας.
Δεν µπορώ να φανταστώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν προσβάλλεται από αυτή την απαξιωτική για όλους µας συµπεριφορά
του κυρίου Υπουργού. Και το λέω ευθέως. Παζαρεύει θέσεις,
πρόσωπα µε νούµερα και ηλικιακά όρια εµφανώς και χωρίς την
παραµικρή αίσθηση ντροπής.
Και το εξηγώ γιατί δεν µου αρέσει να κρύβω τα λόγια µου,
όπως έχω πει πολλές φορές σε αυτή την Αίθουσα, πούλησε και
ακύρωσε ένα εµφανέστατο ρουσφέτι -εννοώ τις ηλικίες µεταξύ
των προέδρων που θα εκλεγόντουσαν στις οµοσπονδίες και των
ΑΜΕΑ- µειώνοντας ταυτόχρονα παραπάνω τα όρια, γιατί δεν
µπορώ να κάνω άλλη υπόθεση, ότι κάποιος από αυτούς που
θέλει να διώξει κέρδιζε µε κάποιους µήνες διαφορά ή και για να
µην έχει τη δυνατότητα απλής συµµετοχής σαν µέλος διοικητικού συµβουλίου οµοσπονδίας ή ενός σωµατείου.
Επειδή η µεθόδευση ελέγχου των διοικήσεων του αθλητισµού
έγινε µε το πρόγραµµα ενέσεων µε κοµµατικούς εγκάθετους και
είναι περισσότερο από φανερή -αναφέρω παραπάνω ότι ο Πρωθυπουργός επιβάλλει πάσα κοµµατική πειθαρχία- δεν αισθάνεται
την ανάγκη- αναρωτιέµαι προσωπικά- ο κύριος Υπουργός για
αυτή τη διαδικασία, να προστατεύσει τους Βουλευτές του ώστε
να µην είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν εκόντες άκοντες σε
αυτό το παζάρι εντός του Κοινοβουλίου;
Παρ’ όλα αυτά, εµείς σαν κόµµα, αλλά και ο κάθε Βουλευτής
ξεχωριστά µε αίσθηση ευθύνης θα καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια να τιµάµε διαρκώς την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Ως προς το νοµοσχέδιο, προφανώς δεν έχει νόηµα να επαναλάβω τα αυτονόητα. Ο βιασµός των λέξεων και των νοηµάτων
από τον κύριο Υπουργό γίνεται ελαφρά τη καρδία. Το αυτοδιοίκητο έχει συγκεκριµένο περιεχόµενο και επιχειρείτε συνειδητά
να εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα για να παραβιαστεί µε πιθανώς
αβάσιµες νοµικές ακροβασίες.
Η σκοπιµότητά σας, κύριε Υπουργέ, δεν είναι δυνατόν να αποκρυβεί. Η σύγχυση κριτών και κρινόµενων στα αθλήµατα, η σύγχυση ελεγκτών και ελεγχόµενων στις διαδικασίες, όπως και όλες
οι συναφείς διατάξεις, είναι και νοµικά και ηθικά µη αποδεκτές.
Δεν έχει, επίσης, νόηµα να παρακολουθούµε την τακτική µε
την οποία µας διαβάζετε διάφορες επιστολές ερµηνεύοντας
κατά βούληση το περιεχόµενό τους. Λυπάµαι, κύριε Υπουργέ,
αλλά αυτά είναι φτηνά παιχνίδια και η κοινοβουλευτική και πολιτική αξιοπρέπεια µας επιβάλλει να µείνουµε µακριά από αυτά.
Επικαλεστήκατε µια επιστολή της ΔΟΕ για την εναρµόνιση των
καταστατικών, εγκαλώντας τις αθλητικές διοικήσεις γιατί δεν
προχώρησαν σε αυτή. Εδώ προσπαθείτε να παραπλανήσετε και
να δηµιουργήσετε ψευδείς εντυπώσεις συνειδητά.
Σας ρωτάω, κύριε Υπουργέ: Γιατί νιώθετε αυτή την ανάγκη να
το κάνετε; Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η επιστολή είναι
η επιστολή που στάλθηκε στις αρχές Νοεµβρίου του 2019, µόλις
λίγες µέρες µετά, στον ίδιο µήνα που ψηφίστηκε ο ν.4639 που
καθόρισε το νέο πλαίσιο. Εποµένως, κάθε λόγος για οικειοθελή
εναρµόνιση είναι εντελώς κενός περιεχοµένου.
Ανεξάρτητα από την ουσία των πραγµάτων για την οποία καταναλώθηκε πάρα πολύς χρόνος, στα αλήθεια σας ξαναρωτώ:
Γιατί νιώθετε την ανάγκη να το κάνετε όλο αυτό;
Οµολογήσατε εσείς ο ίδιος εδώ -και αναφέρετε και ονόµατα,
δεν χρειάζεται να τα αναφέρω αυτή τη στιγµή, εκτός και αν µε
προκαλέσετε- ότι νοµοθετείτε βάσει υποσχέσεων που έχετε
δώσει σε προσωπικές σας επαφές και όχι βάσει συνολικού σχεδίου για τον αθλητισµό.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς σαν Αντιπολίτευση θα επιµείνουµε
στη στάση της κοινοβουλευτικής ευθύνης και θα ψηφίσουµε κάποιες από τις διατάξεις και κάποια άρθρα τα οποία θεωρούµε
πραγµατικά ότι θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όµως, θέλω να κλείσω µε αυτό εδώ, κύριε Υπουργέ. Θα επαναλάβω τη λέξη, γιατί την άκουσα και από συναδέλφους. Μην
εργαλειοποιείτε τους Ολυµπιονίκες. Ειλικρινά σας το λέω και σας
παρακαλώ πάρα πολύ, µην το κάνετε αυτό γιατί τους χωρίζετε
στα δυο. Προβλήµατα υπάρχουν και από τη µια πλευρά και από
την άλλη. Βγάλατε ένα βίντεο. Βγήκαν κάποιοι άλλοι Ολυµπιονίκες από απέναντι και άρχισε µια διαµάχη η οποία δεν ωφελεί τον
αθλητισµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό που έχετε υποχρέωση να κάνετε από τη θέση σας, την
πολιτική και την ηθική, ως επικεφαλής του Υπουργείου που ηγείστε είναι όλους αυτούς τους αθλητές να τους αγκαλιάσετε, να
τους ενώσετε για το καλό του αθλητισµού, κυρίως του αθλητισµού αλλά και για τα ίδια τα παιδιά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπούµπας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε εκφράσει τις αντιρρήσεις µας. Υπάρχουν κάποια σηµεία τα οποία µας έχουν προβληµατίσει. Σήµερα,
βέβαια, η όλη συζήτηση είχε και έναν διφυή χαρακτήρα, που λένε
οι νοµικοί, γιατί µάθαµε περί της αναδροµικότητας, αλλά κάνοντας µια, θα λέγαµε, επισκόπηση –να το πω- και βλέποντας την
αναδροµικότητα κατά τι λένε οι ειδικοί, οι νοµικοί πάνω σε αυτό
το ζήτηµα και κυρίως οι συνταγµατολόγοι, διαβάζοντας λίγο
ιστορικά το θέµα από αρχαιοτάτων χρόνων –λέει- από την εποχή
του Δηµοσθένη και του Αριστοτέλη «Κατά Τιµοκράτους», αν δείτε
-αυτό το οποίο έχω διαβάσει- δεν ισχύει ποτέ η αναδροµικότητα,
όχι µόνο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στη βόρεια Αµερική. Η αναδροµικότητα έρχεται όταν προσκρούει κάτι
στο κράτος δικαίου και µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα,
αλλά κυρίως δεν γίνεται όταν προσκρούσει σε κάποιες ευµενείς,
θα λέγαµε, µεταρρυθµίσεις. Αυτά όλα µας προβληµατίζουν. Κυρίως έρχεται η αναδροµικότητα µόνο όταν ο νοµοθέτης δεν είχε
τη δηµοκρατική εκπροσώπηση. Δηλαδή, µπαίνουν κάποια σηµεία
ή κάποια ερωτηµατικά και κάποιοι προβληµατισµοί των νοµικών
ότι η αναδροµικότητα τελικά ναι µεν µπορεί για ένα ασφαλές
κράτος δικαίου κατά το Σύνταγµα, αλλά δεν εφαρµόζεται. Αυτό
µου κάνει πάρα πολύ µεγάλη εντύπωση.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, καθώς θα υπάρχουν κάποια ζητήµατα, όπως ποιος θα είναι ο ρόλος της ΕΠΟ -άλλωστε τα είπε
και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος-, η ΕΠΟ έχει µελανά
σηµεία. Αυτό το κείµενο Χούµπελ που έχει έρθει στην ΕΠΟ για
να γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο, αλλιώς απειλείται µε Grexit,
πρέπει να µας προβληµατίσει γενικά στον χώρο του αθλητισµού.
Σε ό,τι αφορά το µητρώο των προπονητών πρέπει να υπάρχει
µια ευταξία, αλλά εδώ υπάρχουν κάποια ζητήµατα, όπως για παράδειγµα, -θα σας το θέσω γιατί δεν ετέθη αυτό- οι προπονητές
του ποδοσφαίρου από τα ΤΕΦΑΑ που έχουν πανεπιστηµιακή κατάρτιση, αν δεν κάνουν σεµινάρια στην ΕΠΟ για να δώσουν από
800 ευρώ µέχρι και 2.500 ευρώ, δεν παίρνουν πτυχία προπονητών, διότι έρχεται η ΕΠΟ ως µεσίτης, να µην πω ότι είναι αυτός
ο παράγοντας που µπαίνει τροχοπέδη και τους υποχρεώνει να
κάνουν σεµινάρια. Αυτό, βέβαια, δεν νοµίζω να υπάρχει σε άλλο
ευρωπαϊκό κράτος.
Είναι ζητήµατα τα οποία γνωρίζετε, είστε γνώστης και θα πρέπει να τα επιλύσουµε. Αν είναι δυνατόν να µπαίνει η ΕΠΟ δερβέναγας -το λέµε στην καθοµιλουµένη- και να τους λέει «κάντε τα
σεµινάρια γιατί δεν χαρακτηρίζω την επιστηµονική σας κατάρτιση» και οι προπονητές ποδοσφαίρου να είναι επί ξύλου κρεµάµενοι.
Υπάρχουν και κάποιες άλλες αδικίες. Θέλουµε ο νερόµυλος
του αθλητισµού να λειτουργήσει -το έχω πει και στην οµιλία µουόµως οι νεροκουβαλητές είναι παραγκωνισµένοι, δεν έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και σε αυτό έχουµε αντιρρήσεις.
Επίσης, έχουµε αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά το ηλικιακό όριο και
όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε περί αντισυνταγµατικότητας άλλο για τις θητείες, είναι µια άλλη παράµετρος που πρέπει να
συζητήσουµε στις εκφάνσεις της κοινωνίας και κατά πόσο πρέπει
κάποιος να κλείνει τον κύκλο του όταν είναι σε βαθµό εξουσίας
γιατί µπορεί να γίνει Κρέοντας αλαζόνας κ.λπ. ή να διαβρωθείπρέπει να τη δούµε.
Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα νοµοσχέδιο και µια προσπάθεια
που θα είναι σισύφειος, διότι δεν επιλύει ζητήµατα λειτουργίας
σωµατείων, όπως πρέπει να τα επιλύσει, για να έχουν οι απλοί
νεροκουβαλητές, τα απλά µέλη λόγο και άποψη.
Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά τα άτοµα µε αναπηρία ναι µεν
κάνατε µια προσπάθεια αλλά και εκεί πρέπει να γίνουν βαθιές
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τοµές πραγµατικά.
Εµείς καταψηφίζουµε επί της αρχής και επί του συνόλου διότι
θεωρούµε ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι επιδερµικό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης, ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Αυγενάκης, ο Υφυπουργός, µπροστά στην εµφανή αδυναµία του να στηρίξει αυτό το θεσµικό πραξικόπηµα στον σωµατειακό αθλητισµό επιχειρεί επικίνδυνα να φέρει σε αντιπαράθεση
αθλητές µε αθλητές, προπονητές µε προπονητές, αθλητές µε
τους ανθρώπους που ασχολούνται µε τα διοικητικά πράγµατα,
νοµίζοντας ότι µε αυτόν τον τρόπο θα πατάξει τις παθογένειες
στον αθλητισµό. Επιτρέψτε µας αλλά η Κυβέρνηση, το Υφυπουργείο Αθλητισµού χρησιµοποιεί πρακτικές και εργαλεία που χρησιµοποιούσε ο Ασλανίδης, κύριε Αυγενάκη. Σας το έχουν πει
αρκετοί αυτό και δεν το λαµβάνετε υπ’ όψιν σας. Πλανάστε όµως
πλάνη οικτρά εάν νοµίζετε ότι ο κόσµος του αθλητισµού θα σιωπήσει µπροστά στο βουνό των προβληµάτων που αντιµετωπίζει
και τα λουκέτα που θα βάλουν τα χιλιάδες αθλητικά σωµατεία.
Και τι κάνετε; Επιστρατεύετε Ολυµπιονίκες, άκουσον-άκουσον.
Επιστρατεύετε αθλητές. Στήνετε βίντεο προπαγανδιστικά. Εµείς
δεν θα µπούµε στον σχολιασµό των όσων λένε όχι γιατί φοβόµαστε. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας. Είναι δικαίωµα των Ολυµπιονικών να έχουν άποψη. Έχουν
ζήσει καταστάσεις. Αλλά θα σας ρωτήσω το εξής. Όλοι αυτοί οι
παράγοντες που έδρασαν, πότε έδρασαν; Δεν έδρασαν επί δικών
σας κυβερνήσεων; Από τα δικά σας κόµµατα δεν προέρχονται;
Τώρα δεν σας κάνουν; Δεν σας κάνουν; Είναι φανερό ότι επιχειρείτε την αλλαγή φρουράς, αλλάζοντας, δηλαδή, ο Μανωλιός
για να φορέσει τα ρούχα του αλλιώς, συνεχίζοντας όµως στον
ίδιο καµβά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Είναι απαράδεκτο να
χρησιµοποιείτε τους Ολυµπιονίκες. Ανέντιµη πρακτική, κύριε
πρόεδρε.
Εµείς τουλάχιστον δεν βάζουµε κανένα ζήτηµα ότι οι αθλητές
δεν έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στις διοικήσεις των αθλητικών οργάνων. Ποτέ δεν το είπαµε αυτό. Ποτέ. Γιατί, λοιπόν,
χρησιµοποιεί αυτές τις µεθόδους η Κυβέρνηση βάζοντας σε αντιπαράθεση το αθλητικό κίνηµα µεταξύ τους; Για µας δεν είναι
το πρόβληµα οι αθλητές, ούτε οι Ολυµπιονίκες. Αλλά δεν συζητάµε σήµερα αυτό. Δεν είναι αυτό το αντικείµενο του νοµοσχεδίου και αντί αυτού ο Υφυπουργός τους εργαλειοποιεί προσπαθώντας να τους µετατρέψει σε πολιορκητικό κριό του αθλητικού
εκλογοµαγειρέµατος που αντιπροσωπεύει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Θα σας πω όµως και κάτι άλλο. Να δούµε πως θα ξεµπερδέψετε. Σε ορισµένες οµοσπονδίες, όπως για παράδειγµα στην
ΚΟΕ, την κολυµβητική οµοσπονδία που καλλιεργεί πολλά αθλήµατα, µε το να ορίσει αθλητές στη διοίκηση έτσι γενικά και αφηρηµένα, σηµαίνει ότι στην οµοσπονδία θα συµµετέχει το 30%.
Δηλαδή, έξι στα είκοσι ένα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Και
µιλάµε για µια οµοσπονδία µε διακόσια πενήντα σωµατεία. Άρα,
λοιπόν, είναι φανερός ο στόχος της Κυβέρνησης να αλλάξει συσχετισµούς εργαλειοποιώντας και αξιοποιώντας τους αθλητές.
Ντροπή.
Δεύτερον. Κατηγορείτε τις οµοσπονδίες ότι δεν εναρµόνισαν
τα καταστατικά τους µε τις διεθνείς οµοσπονδίες. Η ΔΟΕ όµως
έλεγε από τον προηγούµενο Νοέµβριο να εναρµονιστούν τα καταστατικά. Οι οµοσπονδίες είχαν συµφωνήσει και ήταν σε αυτή
τη διαδικασία. Πότε ανακόπηκε; Ανακόπηκε αυτή η διαδικασία
από τη στιγµή που κατατέθηκε ο προηγούµενος νόµος που έθετε
τα όρια ηλικίας και τις θητείες. Γι’ αυτό εµείς µιλάµε για κυβερνητικό πραξικόπηµα στην προκειµένη περίπτωση. Εκτός του ότι
τους εξαπατήσατε µε την αναδροµικότητα. Δηλαδή, αλλά υποσχεθήκατε και άλλα νοµοθετήσατε.
Κάτω, λοιπόν, από την πίεση του αθλητικού κόσµου επιχειρείτε
έναν καινοφανή ελιγµό κατεβάζοντας τα όρια ηλικίας από τα
εβδοµήντα ένα στα εβδοµήντα. Το ξεκινήσατε από τα εβδοµήντα
τέσσερα, το πήγατε στο εβδοµήντα ένα, τώρα στα εβδοµήντα.
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Είναι µία πρόταση εκ του πονηρού. Δηλαδή τα εκλογοµαγειρέµατα έχουν γίνει επιστήµη στην κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Αν και το έχουµε πει ότι είµαστε
αντίθετοι στην επιβολή –προσέξτε, το τονίζω- θητειών και ορίων
ηλικίας για όσους θέλουν να ασχοληθούν στα όργανα των αθλητικών φορέων, θα σας ρωτούσαµε γιατί το πήγατε από τα εβδοµήντα τέσσερα στα εβδοµήντα ένα, από τα εβδοµήντα ένα στα
εβδοµήντα και όχι για παράδειγµα στα εβδοµήντα δυο. Πείτε
µου. Γιατί πηδήξατε την ηλικία των εβδοµήντα δυο ετών; Λέτε ότι
ήταν απαίτηση των φορέων. Ήταν αυτό απαίτηση των φορέων;
Σας προσδιόρισαν τα όρια ηλικίας; Ποιοι είναι οι φορείς; Είναι οι
ελεγχόµενοι φορείς από εσάς.
Θα σας ρωτήσω, λοιπόν, το εξής. Ο ΣΕΓΑΣ σας έκανε τέτοια
πρόταση; Ο κ. Σεβαστής σας έκανε τέτοια πρόταση; Όχι. Ποιον
φωτογραφίζετε, λοιπόν, στην προκειµένη περίπτωση; Ποιον φωτογραφίζετε; Να µας πείτε. Τον κ. Σεβαστή φωτογραφίζετε. Είναι
καθαρό. Είναι, λοιπόν, προφανής ο στόχος της ευθείας και άµεσης παρέµβασης και του εξοστρακισµού των αθλητικών παραγόντων. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος, µπορεί να συµφωνεί.
Μπορεί να έχει οποιαδήποτε πολιτική ταυτότητα. Έχουµε άποψη
γύρω από αυτό το ζήτηµα, αλλά όχι κάτω από τέτοιου είδους
πραξικοπηµατικές διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Συντυχάκη σας παρακαλώ. Έχετε ξεπεράσει τα έξι λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Φτάσατε στο σηµείο να αλλάξετε τη σύνθεση της Ελληνικής
Παραολυµπιακής Επιτροπής µειώνοντας την εκπροσώπηση της
ΕΑΟΜ, των ατόµων µε αναπηρία από οκτώ σε τέσσερα. Είναι µια
µείωση της τάξης του 40%, παρ’ όλο που αποτελεί τη βάση του
ολυµπιακού κινήµατος µε τρεισήµισι χιλιάδες αθλητές. Τους
αγνοήσετε. Δεν τους φέρατε εδώ. Έχουµε κι εµείς διαφωνίες
µαζί τους. Δεν ξέρω εσείς ακριβώς τι διαφωνίες έχετε. Αλλά σε
κάθε περίπτωση δεν περιποιεί τιµή όταν συζητιέται ένα νοµοσχέδιο, κατ’ όνοµα αθλητικό, να µην καλείται ο κύριος, ο βασικός
φορέας του παραολυµπιακού κινήµατος. Είναι, λοιπόν, φανερό
ότι θέλετε να αλλάξετε κι εκεί τους συσχετισµούς στην παραολυµπιακή επιτροπή φτιάχνοντας τεχνητή πλειοψηφία στην ολοµέλεια της επιτροπής υπό τον ασφυκτικό έλεγχο της Κυβέρνησης και τον δικό σας προσωπικά.
Κατά συνέπεια αυτό το νοµοσχέδιο όχι απλώς είναι τερατούργηµα, αλλά θα µείνει στην ιστορία ως ένα νοµοσχέδιο αλά Ασλανίδη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, τον
λόγο έχει ο ειδικός αγορήτης του Κινήµατος Αλλαγής, κ. Κωνσταντόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νοµοσχεδίου και το συµπέρασµα είναι ένα. Ο Υπουργός ουσιαστικά επεµβαίνει στο
αυτοδιοίκητο των αθλητικών οµοσπονδιών και της αυτονοµίας
τους. Ο χώρος του αθλητισµού και το αθλητικό κίνηµα δεν ωφελείται ουσιαστικά. Θα έλεγα µάλιστα ότι δεν συνιστά µεταρρύθµιση, ούτε επιχειρεί να εξυγιάνει και να ανανεώσει τον χώρο του
αθλητισµού. Αντιθέτως αυτό που φέρνει το παρόν νοµοσχέδιο
είναι παρεµβάσεις, όπως είπα, στο αυτοδιοίκητο και την αυτονοµία του χώρου του αθλητισµού. Γι’ αυτό και οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου αντί να εµπνεύσουν το αθλητικό κίνηµα µε ένα νέο
όραµα προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις από όλες τις πλευρές
στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Στο θέµα της αναδροµικότητας, κύριε Υπουργέ, η οποία σήµερα συζητήθηκε ευρέως, ο κοινοβουλευτικός µας εκπρόσωπος,
ο κ. Λοβέρδος σήµερα στην ελληνική Βουλή τοποθετήθηκε τουλάχιστον τέσσερις και πέντε φορές. Ήταν ξεκάθαρος περί της
αντισυνταγµατικότητας της αναδροµικότητας των θητειών. Η
διάταξη, όπως είχα πει και όταν συζητείτο πριν ένα χρόνο ο ν.
4603, προσκρούει στο Σύνταγµα. Είχαµε πει και τότε ότι θα ανοίξει ένας φαύλος κύκλος αντιπαραθέσεων. Σήµερα πραγµατικά
το ζήσαµε. Σας είχαµε πει τότε όπως και τα υπόλοιπα κόµµατα
να αποσύρετε την εν λόγω διάταξη. Αναφερθήκατε και µάλιστα
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είπατε να διαγραφεί στο άρθρο 8 η παράγραφος 2. Και είχαµε
µείνει πλέον σίγουροι όλοι εντός της Αιθούσης ότι αυτό συνέβη.
Μάλιστα να θυµίσω ότι είχα πει επακριβώς ότι η ανανέωση είναι
εθνικής σηµασίας γεγονός, το παλιό χωρίς το καινούργιο πεθαίνει, το καινούριο χωρίς το παλιό είναι πολιτικά άγουρο, ότι θα
πρέπει οι ίδιες οι οµοσπονδίες να κάνουν την ανανέωση όπως γίνεται ανά τον κόσµο.
Όµως, χωρίς ηλικιακό ρατσισµό που τον βλέπουµε και τώρα,
τα εβδοµήντα ένα να γίνονται εβδοµήντα, τα εβδοµήντα τέσσερα
να γίνονται εβδοµήντα. Θα πείτε σε λίγο ότι λόγω της ΔΟΕ γίνεται εναρµονισµός. Είναι µια άποψη. Είναι µια απάντηση, όµως
δεν είναι αλήθεια, γιατί φωτογραφίζετε –θα έλεγα- κύριε
Υπουργέ συγκεκριµένο πρόεδρο οµοσπονδίας και αν µην τι άλλο
το θεωρώ καθαρά φωτογραφικό.
Είπαµε πριν να το αποσύρετε. Δεν το αποσύρετε. Σήµερα τι
βλέπουµε; Να καταλήγουµε στο ίδιο συµπέρασµα, να υπάρχουν
θητείες, αλλά αυτές να έχουν και αναδροµικότητα. Σας προτάθηκε και από άλλα κόµµατα να καταθέσετε µια τροπολογία και
να έρθει σήµερα το θέµα ξανά προς συζήτηση των θητειών και
της αναδροµικότητάς τους. Δεν το κάνατε.
Ταυτοχρόνως, σας έχουν σταλεί και από τη FIFA και από την
UEFA επιστολές, οι οποίες έχουν να κάνουν συγκεκριµένα µε κυρώσεις εις βάρος της χώρας µας και αυτές πλέον είναι ορατές.
Πρέπει, κύριε Υπουργέ, να αναλάβετε εδώ τις ευθύνες σας.
Όσον αφορά το θέµα του ηλεκτρονικού µητρώου, σας το είχαµε επισηµάνει εξαρχής, σας είπαµε αφήστε το ανοιχτό για εγγραφή κάθε σωµατείου, χωρίς να βάλετε περιορισµούς. Το
κάνατε πράξη. Δεκτό.
Επίσης, σας είπαµε, κύριε Υπουργέ, να αποσυνδέσετε το συγκεκριµένο µητρώο από τις εκλογές και να αξιοποιήσετε ουσιαστικά την καταγραφή των πραγµατικά ενεργών σωµατείων και
τούτο φυσικά για να εξαλειφθεί το φαινόµενο σωµατείο-σφραγίδα, όχι ως µέσο πίεσης και διαµόρφωσης συσχετισµών στο
εκλογικό σώµα.
Επίσης, σας είπαµε να εξετάσετε, κύριε Υπουργέ, το θέµα της
επιστολικής ψήφου και λόγω της πανδηµίας, αλλά και της καλύτερης συµµετοχής και των εξόδων που θα αναγκαστούν σωµατεία να φύγουν από την Κρήτη, από τον Έβρο, από την Κέρκυρα,
από την περιφέρεια, να έρθουν στην Αθήνα να ψηφίσουν. Κάντε
το πράξη. Έτσι πραγµατικά θα διευκολύνετε και τα αθλητικά σωµατεία της περιφέρειας, διασφαλίζοντας παράλληλα φυσικά τη
διαφάνεια της διαδικασίας.
Θέλω να αναφερθώ τέλος στο προνόµιο των αθλητών. Κύριε
Υπουργέ, πρέπει να ξαναδείτε αυτήν τη διάταξη για τους πανελλήνιους µαθητικούς σχολικούς αγώνες. Μάλιστα είπαµε ότι είναι
άδικο να µειώνετε τα ποσοστά για την εισαγωγή των παιδιών
αυτών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Επίσης, σας είπαµε να δείξετε µέριµνα για τα πανελλήνια πρωταθλήµατα που δεν έγιναν λόγω της πανδηµίας. Και εδώ πρέπει
να υπάρξει πρόβλεψη, ώστε οι βεβαιώσεις για τις διακρίσεις των
αθλητών να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µετά την τέλεση
τους, ουσιαστικά µέχρι την ηµεροµηνία χρήσης τους.
Ολοκληρώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, καταψηφίζουµε το
εν λόγω νοµοσχέδιο, γιατί δεν διαµορφώνει συνθήκες ανάπτυξης
του αθλητισµού, καλλιεργεί τον κρατικό παρεµβατισµό, περιέχει
αποσπασµατικές και ασαφείς ρυθµίσεις που ουσιαστικά προκάλεσαν προβλήµατα, επεµβαίνοντας στο αυτοδιοίκητο του χώρου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ ότι αυτό το οποίο ζούµε αυτές τις τρεις µέρες στο Κοινοβούλιο δεν έχει κανένα προηγούµενο. Από την πρώτη στιγµή
ήταν ξεκάθαρη η διάθεση της Κυβέρνησης το πού θέλει να οδηγήσει τα πράγµατα και µε αυταρχικότητα, σκοπιµότητα έστησε
ένα νοµοσχέδιο όπου δεν παραβιάζει απλά το αυτοδιοίκητο, δεν
φωτογραφίζει απλά και µόνο συγκεκριµένα στελέχη, ιστορικά
στον χώρο του αθλητισµού, δεν εργαλειοποιεί απλά και µόνο
τους Ολυµπιονίκες και τους πρωταθλητές, αλλά κάνει κάτι πολύ
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χειρότερο, χάνεται µια ευκαιρία. Και χάνεται µια ευκαιρία να προχωρήσουµε κάποια βήµατα µπροστά, να κοιτάξουµε πράγµατι
ποια ήταν τα κακώς κείµενα µέχρι σήµερα.
Εµείς ποτέ δεν είπαµε ότι στον χώρο του αθλητισµού τα πάντα
είναι καλώς καµωµένα, ότι είναι ένας δρόµος στρωµένος µε ροδοπέταλα και βεβαίως σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται αυτό το οποίο έγινε από τον κ. Υπουργό περί σύγκρουσης
παλιού και νέου. Αν θες πράγµατι να χτίσεις το νέο, δεν πας µε
παλιές συνταγές, παλιές πρακτικές που από τη Μεταπολίτευση
µέχρι σήµερα δεν τις έχουµε ξαναδεί. Έχεις ένα αφήγηµα, έχεις
µια στρατηγική, έχεις ένα όραµα γι’ αυτό το οποίο θες να κάνεις
και έρχεσαι στο Κοινοβούλιο και το παρουσιάζεις.
Από την πρώτη στιγµή δείξαµε όλη την καλή διάθεση να κάνουµε προτάσεις. Φέραµε τις αντιρρήσεις µας, διαχωρίσαµε τη
θέση µας σε µια στρατηγική επιλογών, αλλά ειλικρινά -είµαι σε
αυτήν την Αίθουσα από το 2004- δεν έχω ξαναδεί ποτέ και ποτέ
δεν φεύγω ως εισηγητής από εδώ σε ένα νοµοσχέδιο όπου κάποια πράγµατα η Κυβέρνηση από προτάσεις των άλλων κοµµάτων δεν έχει δεχθεί. Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτό το νοµοσχέδιο στο
σύνολο του ήταν µια κακή νοµοθέτηση, πρόχειρη νοµοθέτηση,
η οποία δεν έφερε κανένα αποτέλεσµα.
Δύο τελευταίες παρατηρήσεις και τελειώνω. Θέλω, κύριε
Υπουργέ, η τελευταία µέρα που αναφερθήκατε εσείς πρώτος,
αλλά και όλοι εµείς στους Ολυµπιονίκες, να είναι η τελευταία
µέρα. Θεωρώ ότι τους χρησιµοποιήσατε και τους εργαλειοποιήσατε για να στηρίξει το νοµοσχέδιο, αλλά οι Ολυµπιονίκες µας
και οι πρωταθλητές µας θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι ενώνουν στη χώρα, ενώνουν -αν θέλετε- την αθλητική κοινότητα και
δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να τους εργαλειοποιείτε και να
τους χρησιµοποιείτε.
Κλείνω µε κάτι το οποίο σας το είπα και πριν, αλλά βεβαίως
απάντηση δεν πήρα. Είπα, λοιπόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το 2019 και
το 2020 κράτησε την ίδια συγκεκριµένη πολιτική στάση πάνω σε
αυτά τα οποία νοµοθέτησε και στο θέµα των θητειών, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε και βεβαίως τη µεγάλη δουλειά η οποία έγινε
στο µητρώο. Εσείς, η παράταξή σας, ήταν αυτή οι οποίοι πριν
ενάµιση περίπου χρόνο, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα κατακεραύνωναν τον Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ζητούσατε να παρθεί πίσω το
νοµοσχέδιο, λέγατε ότι παρεµβαίνει στο αυτοδιοίκητο στον χώρο
του αθλητισµού και σήµερα παρουσιάσατε κάτι άλλο.
Θα µπορούσα να µπω, κύριε Πρόεδρε και σε δυο, τρία άλλα
ζητήµατα, τα οποία θεωρώ σοβαρά, βέβαια είχα τον χρόνο, τα
έβαλα και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια, ωστόσο θα κλείσω
λέγοντας προς τον Υπουργό ότι µας ανακοίνωσε ότι θα φέρει το
προσεχές διάστηµα ένα νέο νοµοσχέδιο, το οποίο θα αφορά
τους προπονητές.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Να είστε έτοιµος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Σύντοµα κιόλας; Πολύ
ωραία.
Εγώ θα πρότεινα να µην ακολουθήσει την ίδια κοινοβουλευτική
και νοµοθετική πρακτική. Θεωρώ ότι αυτό το χρωστάµε στη νέα
γενιά της πατρίδας µας, το χρωστάµε στα παιδιά µας, το χρωστάµε σε αυτό το οποίο καλούµαστε να χτίσουµε σε αυτήν τη
χώρα, για µια νέα σελίδα στον αθλητισµό και να µην κοιτάζουµε
άλλο πίσω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπαρτζώκας, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: Συνεχίζω σε αυτό που είπε ο κ.
Μωραΐτης. Νοµίζω ότι αυτό ακριβώς κάναµε αυτές τις µέρες
εδώ, αυτό το οποίο χρωστάµε στα παιδιά, στα ελληνόπουλα και
σε όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται µε τον αθλητισµό είτε
ως ενεργοί αθλητές, είτε ως άνθρωποι που ασχολούνται µε τη
διοίκηση για να προσφέρουν.
Έχουµε πει πολλά αυτές τις µέρες. Νοµίζω ότι έχει γίνει κατανοητό σε όλους και σε αυτούς που µας παρακολουθούν αλλά και
εδώ µέσα του τι πραγµατικά γίνεται. Από τη µια µεριά έχουµε την
Κυβέρνηση, έχουµε τον Υπουργό, οι οποίοι πιστοί στις προεκλογικές µας δεσµεύσεις φέρνουµε ένα νοµοσχέδιο.
Από την άλλη, εγώ ως νέος Βουλευτής το µόνο που ακούω
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είναι στείρα αντιπολίτευση, χωρίς κανένα συγκεκριµένο επιχείρηµα και χωρίς σοβαρές, συγκεκριµένες προτάσεις, εκτός αν θεωρούµε εδώ µέσα -πολλοί από εµάς- ότι δεν έχει προβλήµατα ο
αθλητικός µας κόσµος και ο αθλητισµός. Δηλαδή, θέλουµε ή δεν
θέλουµε µεταρρύθµιση; Νοµίζω ότι όλοι µας το θέλουν.
Από τη µια, λοιπόν, έχουµε έναν Υπουργό ο οποίος άκουσε
τους φορείς, άκουσε όλους εµάς. Όπως πολύ καλά ξέρετε και
όπως αναλύσαµε όλοι µας εδώ µέσα, δέχτηκε πολλές προτάσεις
των φορέων, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο νοµοσχέδιο.
Επίσης, ακούστηκαν πολλές βαριές κουβέντες. Εγώ δεν θα
µπω σε αυτήν τη διαδικασία. Αν θέλετε, δεν µου πάει και ως χαρακτήρα. Νοµίζω ότι το νέο που θέλουµε να φέρουµε, γιατί πρέπει να το εννοούµε κιόλας και να το κάνουµε πράξη, είναι κάτι
διαφορετικό. Ξέρετε, εκεί έξω κυρίως οι νέοι άνθρωποι και όχι
µόνο οι αθλητές, όχι µόνο οι άνθρωποι που ασχολούνται µε τον
αθλητισµό, όλοι οι υπόλοιποι νέοι άνθρωποι και η κοινωνία έχει
βαρεθεί να ακούει στείρα αντιπολίτευση και αντιπαράθεση.
Δεν θα µπω σε αυτήν τη διαδικασία, δεν θα µπω στη διαδικασία να απαντήσω στις βαριές κουβέντες που ακούστηκαν εδώ
µέσα. Νοµίζω ότι αναλύθηκε επαρκώς το τι φέρνουµε µε αυτό το
νοµοσχέδιο, αναλύθηκε επαρκώς το πόσο σηµαντική είναι η τοµή
που γίνεται στα πράγµατα του αθλητισµού και οποιαδήποτε µισόλογα ακούστηκαν εδώ µέσα, κατά τη γνώµη µου και ως δικηγόρος, δεν πατούν πουθενά και δεν έχουν βάση. Εγώ τουλάχιστον, πέρα από το ότι είµαι ένας κοινοβουλευτικός ο οποίος ανήκει στην πλευρά της Κυβέρνησης, δεν πείστηκα από αυτά που
άκουσα εδώ µέσα σε κάθε περίπτωση.
Κλείνοντας θέλω να πω το εξής, γιατί άκουσα για αυταρχισµό
και για άλλες µεθόδους κ.λπ.. Κύριοι, εδώ βρισκόµαστε στον ναό
της δηµοκρατίας. Εδώ µέσα δεν υπάρχει αυταρχισµός. Εδώ
µέσα υπάρχει η άποψη του καθενός και υπάρχει και η ψήφος του
καθενός. Καλώς ή κακώς στη δηµοκρατία επικρατούν οι πλειοψηφίες. Καλώς ή κακώς αυτές τις πλειοψηφίες τις εκλέγει ο λαός.
Άρα, δεν µπορώ να ακούω εγώ ως νέος άνθρωπος και ως κοινοβουλευτικός εδώ µέσα σήµερα σε αυτόν τον χώρο ότι µπορεί
οποιοδήποτε νοµοσχέδιο να είναι προϊόν αυταρχισµού. Αυτό
είναι απαράδεκτο. Είναι προσβολή στη δηµοκρατία. Δεν θα συνεχίσω άλλο. Κλείνω.
Στηρίζουµε λοιπόν το νοµοσχέδιο γιατί πιστεύουµε ότι φέρνει
τοµή στον αθλητισµό. Ξέρω ότι είναι µάταιο να σας καλέσω να
το κάνετε κι εσείς, ωστόσο, για µια τελευταία φορά θα σας ζητήσω να το κάνετε κι εσείς γιατί πραγµατικά αξίζει και για τη
χώρα µας και για τον αθλητισµό µας και για τα παιδιά µας.
Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριοι συνάδελφοι, µε τσιγκλάτε και όταν µε τσιγκλάτε θα παίρνετε απαντήσεις. Μπορεί να ενοχλείται η κ. Σακοράφα που διαβάζουµε έγγραφα, αλλά, ξέρετε, µ’ αυτό τεκµηριώνουµε τις απόψεις µας και δεν πρόκειται κανείς να ξεφύγει
γιατί η αλήθεια είναι στα γραπτά κείµενα.
Επειδή, λοιπόν, έκανε προηγουµένως το σφάλµα ο κ. Λοβέρδος να διαβάσει το µισό κείµενο από τα Πρακτικά σχετικά µε τη
συγκεκριµένη διάταξη -τελικά βεβαίως κατάλαβε το λάθος κι
έφυγε, όπως είδατε, πολύ νωρίς και πολύ σιωπηλά- θέλω να ρωτήσω κατ’ αρχάς αν είστε ενήµεροι για όλες τις διατάξεις που
περάσαµε στα πλαίσια των νοµοτεχνικών βελτιώσεων. Μην πείτε
µετά από δέκα µήνες ότι δεν τις καταλάβατε.
Αγαπητέ κύριε Συντυχάκη, πραγµατικά εκπλήσσοµαι, και µε
την κ. Σακοράφα. Εµείς δεν εργαλειοποιούµε τους Ολυµπιονίκες,
απλά εµείς τους ακούµε. Εσείς αδυνατείτε.
Κι εσείς, κύριε Μωραϊτη ή µάλλον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την
προηγούµενη περίοδο -τότε δεν ήσασταν ακόµα ενταγµένος
στον ΣΥΡΙΖΑ- δεν τους ακούγατε. Και θα πω δύο παραδείγµατα
για να δείτε πόσο πίσω από το φεγγάρι είστε.
Πρώτον, ξεχνάτε, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, ότι είχαν αιτηθεί -έχω γραπτά στα πρωτόκολλα του Υπουργείου- και ζητούσαν απεγνωσµένα να µπορούν να αποσπώνται κατά προτεραιότητα οι Ολυµπιονίκες στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραµµα-
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τείας Αθλητισµού ή σε άλλες εγκαταστάσεις αθλητικού χαρακτήρα, δηλαδή δήµους κατά βάση; Έγινε ποτέ; Όχι. Αδιαφορούσατε ως κυβερνώντες.
Τι κάναµε εµείς ως Κυβέρνηση τον Νοέµβριο; Τους ακούσαµε,
τους υποσχεθήκαµε ότι αυτό που λένε είναι πολύ σωστό και θα
πρέπει κατά προτεραιότητα να έχουν δικαίωµα επιλογής και να
αποσπώνται εκεί που πραγµατικά επιλέγουν. Φέραµε τη διάταξη.
Θυµάστε τι είπατε; Χίλια µύρια. Θυµάστε τι ψηφίσατε; Όλοι «ναι».
Υποκρισία, λοιπόν. Ενώ και τότε αντιδρούσατε, στη συνέχεια
αναγκαστήκαµε να πείτε «ναι». Έτσι και σήµερα. Ενώ σας ενοχλεί
που λένε πενήντα-εξήντα κορυφαίοι αθλητές θετικά σχόλια για
το νοµοσχέδιο, µας λέτε ότι τους εργαλειοποιούµε. Σας ρωτώ το είπα και θα το ξαναπώ- αν έλεγαν αρνητικά σχόλια θα τα χρησιµοποιούσατε ή όχι εναντίον του νοµοθετήµατος; Τώρα που
εκφράζονται θετικά τους εργαλειοποιούµε. Λοιπόν, είναι προσωπικότητες, είναι άνθρωποι που έχουν άποψη, που έχουν υποστεί
χίλια µύρια. Σταµατήστε να υπερασπίζεστε οµοσπονδιάρχες –όχι
όλοι, αλλά κάποιοι- οι οποίοι έχουν λειτουργήσει εις βάρος πολλών αθλητών.
Θα κάνω τρία ερωτήµατα: Είστε ικανοποιηµένοι από τα όσα
ακούγονται για πολυετή διοίκηση µεγάλης οµοσπονδίας µε σειρά
διακρίσεων τα προηγούµενα χρόνια και το τελευταίο διάστηµα
να έχει κάνει µια απότοµη βουτιά και που κανείς δεν µπορεί να
εξηγήσει πώς έχουν εξασφαλιστεί οι διακρίσεις µας, οι επιτυχίες
µας, οι παρουσίες µας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς αγώνες;
Είστε ικανοποιηµένοι, αλήθεια, µε όσα καταγγέλλουν κορυφαίοι αθλητές της ιστιοπλοΐας; Πόσοι άραγε είναι αυτοί οι αθλητές που θέλουν ή ήθελαν να µιλήσουν, αλλά φοβούνταν όλα αυτά
που ακούσαµε και έχουµε µείνει όλοι εµβρόντητοι;
Είστε ικανοποιηµένοι που κάποιοι βλέπουν ως προσωπική επιχείρηση την οµοσπονδία τους; Καταδικασµένος τέως πρόεδρος,
αφού τον καθαίρεσαν τα αρµόδια όργανα της διεθνούς οµοσπονδίας, τοποθέτησε τη σύζυγό του πρόεδρο και συνεχίζει να διοικεί, απειλώντας αλλά και καταστρέφοντας διακεκριµένους και
εξαιρετικούς αθλητές που ως δια µαγείας µέσα σε ένα βράδυ ή
σε µια µέρα εξαφανίστηκαν. Είστε ικανοποιηµένοι από αυτά;
Φαντάζοµαι ότι όσοι έχετε ασχοληθεί έστω και για λίγο µε τον
αθλητισµό, κάτι έχετε ακούσει. Μην υποκρίνεστε, λοιπόν. Σταµατήστε τα αυτά. Πείτε την αλήθεια. «Ναι, είναι κάτι σωστό, αλλά
δυσκολευόµαστε να το ψηφίσουµε διότι είµαστε στην αντιπολίτευση και πρέπει να δικαιολογήσουµε τον ρόλο µας, αλλά είναι
κάτι σωστό».
Πάµε στο θέµα του ορίου ηλικίας.
Κυρία Σακοράφα, εγώ δεν φοβάµαι τις κουβέντες µου, ούτε
τη θέση µου. Όµως, υπάρχουν χαρτιά τα οποία εσείς αγνοείτε.
Δεν πειράζει, όµως, θα σας τα δώσω εγώ να τα διαβάσετε.
Πρώτον, σας θυµίζω ότι το όριο των εβδοµήντα το είχα καταθέσει στο υπό συζήτηση τότε νοµοσχέδιο, πριν ψηφιστεί, για
τους προέδρους των οµοσπονδιών. Είχα βάλει το όριο εβδοµήντα. Μετά από διαβούλευση είπαµε να το αλλάξουµε. Σήµερα,
όµως, επανέρχοµαι σε κάτι που ούτως ή άλλως το πιστεύω. Το
είχα φέρει και τότε. Ξεχάσατε, κυρία Σακοράφα, ότι στη διαβούλευση και ο ΟΣΕΚΑ και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυµπιονικών
έβαλαν τρία θέµατα. Μεταξύ αυτών ήταν και το θέµα του συµψηφισµού, της εναρµόνισης της ηλικίας τους και µόλις τώρα...
Μην κουνάτε το χέρι, περιµένετε να πάρετε το χαρτί για να το
διαβάσετε, παρακαλώ. Δεν µπορείτε να ακούσετε µια άλλη
άποψη; Ενοχλείστε. Δεν πειράζει.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν το
κουνάω σε εσάς!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ακούστε µε λίγο. Καταθέτω το χαρτί στα Πρακτικά.
Διαβάζω, λοιπόν.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ζητάω
τον λόγο από τον κύριο Πρόεδρο!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Διαβάζω, λοιπόν, γιατί δεν µπορείτε να αντέξετε
την αλήθεια. Θα την ακούτε, όµως. Αν δεν έχετε ρόλο και δεν
έχετε θέσεις, θα ακούτε την αλήθεια και κάντε όσες εκρήξεις θέλετε. Εµένα δεν µου χαλάτε τη διάθεση. Έχω υποµονή να µιλάµε
άλλες δέκα ώρες. Έχουµε δουλέψει πολύ και δεν έχουµε κανένα
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πρόβληµα να κάτσουµε και δέκα και δεκαπέντε ώρες.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εδώ είµαστε για να ακούσουµε και να απαντήσουµε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού):
Διαβάστε, λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ την ανακοίνωση που
έβγαλαν µόλις πριν από λίγο ακούγοντάς σας να διαστρεβλώνετε
τις θέσεις τους ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραολυµπιονικών και
ο ΟΣΕΚΑ. Τι λένε; «Παρακολουθούµε τη συνεδρίαση της Βουλής
και βλέπουµε να παραποιούνται οι θέσεις µας. Ζητούµε για
ακόµα µια φορά οι θέσεις µας να γίνουν πράξη. Ζητούµε το όριο
ηλικίας στα εβδοµήντα έτη, όπως και στη ΔΟΕ και οι θητείες στις
οµοσπονδίες ΑΜΕΑ να είναι ίδιες µε τις θητείες των οµοσπονδιών
της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής».
Το καταθέτω στα Πρακτικά, γιατί µου αρέσουν τα έγγραφα,
και παρακαλώ πολύ να διανεµηθεί στους εισηγητές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού
κ. Ελευθέριος Αυγενάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Κλείνω. Δεν θα µπω σε κουβέντες, ούτε σε χαρακτηρισµούς
για κοινοβουλευτική αναξιοπρέπεια, για τα «ποτέ δεν τα είπαµε
αυτά», όπως είπε ο κ. Μωραΐτης, και τα «ποτέ δεν κάναµε τέτοια
πράγµατα». Ποτέ δεν κάνατε πράξη, όµως, πράγµατα τα οποία
έχουν ζητήσει όσοι ασχολούνται µε τον αθλητισµό. Οπότε εκ των
πραγµάτων είναι δύσκολη η θέση σας.
Σήµερα, όµως, εδώ ολοκληρώνεται µια µεταρρύθµιση που,
όπως και να το κάνουµε, µε το χέρι στην καρδιά, αντιλαµβάνεστε
ότι έγινε πράξη. Πρόκειται για κάτι που το συζητούσατε όλοι σας
και όλοι µας, κάτι που το έχετε ακούσει εκατοντάδες φορές και
πείτε έναν καλό λόγο: Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωµατείων. Λειτουργεί. Τα στοιχεία είναι πλέον δηµοσιοποιηµένα. Θυµάστε τι λέγατε; Λέγατε ότι θα κάνετε το µητρώο για να το έχει
όποιος θέλει και να το χρησιµοποιείτε στις εκλογές. Όχι, το µητρώο είναι προσβάσιµο προς όλους. Το είπαµε; Το τηρήσαµε.
Να απλοποιήσουµε τις διαδικασίες. Το είπαµε; Το ψηφίζουµε.
Θα το ψηφίσετε; Είπαµε ότι εµείς θέλουµε να δώσουµε λόγο
στους αθλητές. Το είπαµε και το κάναµε πράξη. Θα το ψηφίσετε;
Είπαµε, επίσης, ότι θέλουµε να δώσουµε και περισσότερο
χρόνο έτσι ώστε να γραφτούν ακόµα περισσότερα σωµατεία, όχι
κοµµατικά, σωµατεία. Θέλουµε να γραφτούν περισσότερα σωµατεία και έχουν τον χρόνο να συγκεντρώσουν τα όποια έγγραφα χρειάζονται µιας και θα απλοποιήσουµε τη διαδικασία. Το
είπαµε; Το κάνουµε πράξη. Θα το ψηφίσετε;
Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλετε-δεν θέλετε αυτή η
τοµή που σήµερα ψηφίζουµε εδώ δηµιουργεί µια άλλη µέρα, µια
φωτεινή µέρα για τον αθλητισµό της χώρας µας. Ξηµερώνει µια
διαφορετική µέρα µε ελευθερία, µε καθαρό οξυγόνο και κυρίως
µε διάθεση να εµπλακούν ακόµη περισσότεροι στα πράγµατα
των αθλητικών οµοσπονδιών της χώρας µας αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να µπει σε καινούργια τροχιά όλο το αθλητικό οικοδόµηµα.
Είµαστε βέβαιοι ότι µε τη συνεισφορά όλων των υγιών δυνάµεων
της αθλητικής οικογένειας ο αθλητισµός της χώρας µας θα πάει
µπροστά.
Κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσω όλους, παρά τις διαφωνίες µας –εδώ, είµαστε και νοµίζω ότι µέσα από τη σύγκρουση
πολλές φορές προκύπτουν και ωραία πράγµατα- και αφού ευχαριστήσουµε και τους εργαζόµενους στις υπηρεσίες της Βουλής,
αλλά και τους συνεργάτες και όλα τα στελέχη του Υπουργείου
Αθλητισµού, τα οποία έχουν εργαστεί και παρακολουθούν τη συζήτηση -πιστέψτε µε- θέλω να πω µονάχα τούτο: Ελάτε να συνεργαστούµε και να δούµε πώς µπορούµε να γεφυρώσουµε
πράγµατα, µιας και σας είπα ποια είναι τα επόµενα θέµατα που
θα διαχειριστούµε, που θα δουλέψουµε, που θα έχει το νέο σχέδιο νόµου, το οποίο θα φέρουµε συντοµότατα µάλιστα.
Ελάτε, αν έχετε απόψεις. Είµαστε στη διάθεσή σας. Το εννοούµε. Ελάτε να συνεργαστούµε. Μη θεωρήσετε ότι µονάχα εδώ
µπορούµε να βρισκόµαστε. Είστε ευπρόσδεκτοι στο Υπουργείο
Αθλητισµού να δουλέψουµε όσο χρειαστεί µε απόψεις τεκµηριωµένες και για άλλα ζητήµατα που τυχόν θα πέσουν στη δική σας
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αντίληψη.
Ο αθλητισµός, όπως το είπατε όλοι σας, όπως το λέω και εγώ,
όπως το πιστεύω και το πιστεύετε και οι περισσότεροι -είµαι βέβαιος για αυτό- ενώνει, δεν χωρίζει.
Άρα, λοιπόν, αγαπητέ, κύριε Συντυχάκη, αναφορές, παραδείγµατος χάριν, σε Ασλανίδη και να ταυτίζετε τις φράσεις του Ασλανίδη µε του Λένιν και όλα αυτά που κάνατε, είναι ντροπή. Μην
τα χρησιµοποιείτε. Δεν σας τιµά αυτό το οποίο κάνατε νωρίτερα.
Είναι –νοµίζω- µία κακού επιπέδου πολιτική αντιπαράθεση που
νοµίζω ότι δεν ταιριάζει µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Σας ευχαριστώ θερµά. Είµαι βέβαιος ότι έχουν απαντηθεί όσα
µπορούν να απαντηθούν και να περάσουν και να νοµοθετηθούν.
Όπως θα διαπιστώσατε και σήµερα το πρωί και χθες στην επιτροπή, απαντήθηκαν ένα προς ένα τα θέµατα. Τα επεξεργαζόµαστε µε τους συνεργάτες µας. Ούτως ή άλλως, θα έχουµε
συντοµότατα και νέο κοινοβουλευτικό έργο να επιτελέσουµε.
Οπότε θα είµαστε σε συνεργασία και σε επαφή, για να κάνουµε
πράξη όλα αυτά που θεωρούνται σωστά και χρήσιµα για τον
αθλητισµό.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λόγω COVID θα µπορούσατε να δώσετε επιστολική ψήφο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχει ζητήσει τον
λόγο η Αντιπρόεδρος, η κ. Σακοράφα επί προσωπικού.
Κυρία Αντιπρόεδρε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν θα
αργήσω πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχουµε πει τόσα πολλά σε αυτήν
την Αίθουσα. Πραγµατικά, νοµίζω ότι δεν αξίζει ο κόπος να τα
πούµε και περισσότερο.
Ο κύριος Υπουργός εξακολουθεί να είναι απαξιωτικός. Και όταν
ακούγεται η άλλη άποψη έχει έναν τρόπο, πραγµατικά, να προκαλεί την Αίθουσα και τους Βουλευτές. Δεν θα πω αυτά που άκουσα
από τον συνάδελφο της Συµπολίτευσης, όσον αφορά τα θέµατα
αυτισµού κ.λπ.. Θα απαντήσω µονάχα στον κύριο Υπουργό.
Βεβαίως και οι Παραολυµπιονίκες ζήτησαν αυτό. Ξέρετε,
όµως, τι έλεγαν οι Παραολυµπιονίκες, κύριε Υπουργέ; Στα άρθρα
που είχατε στο νοµοσχέδιο είχατε δύο διαφορετικές ηλικίες. Είχατε την ηλικία των εβδοµήντα ενός για τους περισσότερους
προέδρους των οµοσπονδιών και την ηλικία των εβδοµήντα τεσσάρων για συγκεκριµένο πρόεδρο των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
ποιος είναι. Και γνωρίζετε πολύ καλά και τι κάνετε.
Το φέρατε, λοιπόν, αυτό τώρα, την τελευταία στιγµή, γνωρίζοντας επίσης ότι δηµιουργείτε εν όψει εκλογών –αρχαιρεσίες
έχουν αύριο, µεθαύριο- τεράστιο πρόβληµα σε πάρα πολλές
οµοσπονδίες. Και θα συµβεί αυτό που είπαν όλοι οι συνάδελφοι
εδώ: Θα αναστατώσετε το αθλητικό κίνηµα, ακριβώς γιατί βγάζετε εκτός διαδικασιών ανθρώπους οι οποίοι για πάρα πολλά
χρόνια πρόσφεραν σε αυτόν τον χώρο και ξαφνικά δεν τους δίνεται η δυνατότητα ούτε να συµµετέχουν ως απλά µέλη στα διοικητικά συµβούλια. Αν αυτό εσείς το θεωρείτε σωστή νοµοθέτηση και αν οι συνάδελφοι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα το δέχονται, εγώ δεν µπορώ να πω κάτι άλλο. Ας σας κρίνουν οι ίδιοι
οι συνάδελφοί σας. Ας σας κρίνει ο Πρωθυπουργός σας. Ας σας
κρίνουν όλοι.
Το πρωί σας µίλησα για παλαιούς πρωθυπουργούς, οι οποίοι
βρίσκονταν σε αυτήν την Αίθουσα και τους σεβόµασταν όλοι και
κανείς δεν τους αµφισβήτησε ποτέ και ήταν ενενήντα χρονών.
Και έρχεστε εσείς τώρα και µου λέτε ότι εβδοµήντα χρόνων άνθρωποι δεν µπορούν να είναι σε οµοσπονδίες και να διοικούν
χρηστά;
Μας αναφέρεστε, λοιπόν, σε προέδρους, οι οποίοι –λέτε- είναι
καταδικασµένοι. Βεβαίως, υπάρχουν και τα αστικά δικαστήρια.
Γιατί δεν καταπίπτουν από τη θέση τους; Δεν υπάρχει νοµοθεσία
σε αυτό;
Μας λέτε λοιπόν ότι παίρνουν χρήµατα και δεν ξέρετε τι τα κάνουν. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού τι κάνει, κύριε Υπουργέ;
Δεν έχει εποπτικά όργανα; Όταν δίνει τα χρήµατα δεν ελέγχει τις
οµοσπονδίες και το πού πηγαίνουν τα λεφτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Δόθηκαν
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οι διευκρινίσεις.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όχι, δεν
δόθηκαν, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε µου, µισό λεπτό ακόµη.
Έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία αυτό που λέω.
Έχουµε ένα εποπτικό όργανο που λέµε Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού, έχουµε θεσµούς και δεν µπορεί να έρχεται µέσα σε
αυτήν την Αίθουσα ο κύριος Υπουργός και να λέει ότι δεν λειτουργεί αυτό το όργανο και ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από
τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Ή έχει υπαλληλικό προσωπικό και τις οµάδες για να µπορέσει να λειτουργήσει αυτό ή δεν
το έχει. Αυτό είναι το ένα.
Το τελευταίο θα είναι µε τους Ολυµπιονίκες, κύριε Υπουργέ.
Πραγµατικά, τους έχετε διχάσει. Και είναι ντροπή σας αυτό που
κάνετε! Τους έχετε διχάσει. Διότι βγάλατε το βίντεο µε τους
αθλητές, που µπορεί να έχουν δίκιο ή όχι –δεν θα το κρίνω εγώ
αυτό- και από την άλλη, βγήκαν άλλοι αθλητές και έλεγαν ακριβώς τα αντίθετα και έβριζαν τους υπόλοιπους αθλητές. Το βρίσκετε σωστό; Δεν είναι εργαλειοποίηση αυτό, κύριε Υπουργέ; Τι
ακριβώς είναι;
Σας είπα προηγουµένως ότι έχετε και τον Γενικό Γραµµατέα
πίσω που υπήρξε πρωταθλητής. Ο ρόλος σας είναι να ενώνετε
τους αθλητές. Ο ρόλος σας δεν είναι να τους χωρίζετε και να
τους κάνετε δύο κοµµάτια, απέναντι τον έναν µε τον άλλον. Δουλεύουν και αγωνίζονται για το ίδιο πράγµα: να σηκώσουν την ελληνική σηµαία ψηλά. Μην το ξανακάνετε αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω στην κ. Σακοράφα ότι λυπάµαι ειλικρινά πάρα πολύ εάν σας τάραξα την ηµέρα της γιορτής σας.
Δεν ήταν επιδίωξή µου. Δεν µπορώ όµως να αφήσω να πέσει
κάτω τίποτα, ειδικά από ένα πρόσωπο που όλοι µας –κι εγώ µαζίείχαµε χαρεί για την επιτυχία, τότε που ήσασταν αθλήτρια
ενεργή. Σήµερα, όµως, είστε µε άλλη ιδιότητα εδώ.
Σήµερα, είµαστε εδώ για να δούµε τι µας ενώνει. Στον αθλητισµό, δόξα τω θεώ, σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό, αν εξαιρέσουµε
µια µειοψηφία που ενοχλείται από αυτές τις µεταρρυθµίσεις,
είναι απολύτως ικανοποιηµένοι. Χαίροµαι πάρα πολύ, γιατί τα
αυτιά µας είναι ανοιχτά. Η εικόνα, οι ήχοι, τα µηνύµατα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Είναι πεντακάθαρα.
Βέβαια, εδώ, τώρα κάνατε και ένα σφάλµα. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, παρά το ότι έχει έλλειψη προσωπικού, δουλεύει. Οι άνθρωποι εργάζονται. Και την περίοδο της καραντίνας
ήταν εκεί. Και όσοι δεν ήταν στο Υπουργείο από το σπίτι τους εργάζονταν. Και φέραµε αποτελέσµατα.
Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, είναι άδικο να τους επικαλείστε
και µάλιστα να επικαλείστε για ποιον λόγο δεν δουλεύει το ένα,
για ποιον λόγο δεν δουλεύει το άλλο. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού αξιοποιεί σε µέγιστο βαθµό ό,τι εργαλεία διοικητικά και
ελεγκτικά έχει. Να είστε βέβαιοι για αυτό.
Αν θέλετε, παρακαλώ, ελάτε οποιαδήποτε ώρα στο Υπουργείο
ή καταθέστε οποιαδήποτε ερώτηση, να σας απαντήσουµε µε
στοιχεία και µε λεπτοµέρειες. Είναι άδικο, όµως, εσείς ειδικά να
αναφέρεστε µε έναν απαξιωτικό τρόπο για εργαζόµενους, για
στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού που, αν µη τι
άλλο, δίνουν την ψυχή τους.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μην αλλάζετε τα λόγια µας, κύριε Υπουργέ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Και χαίροµαι πάρα πολύ που όλοι οι σύλλογοι εργαζοµένων, κύριε Πρόεδρε, τόσο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, όσο του ΟΑΚΑ, όσο του Άγιου Κοσµά, όσο του ΣΕΦ, όσο
του Καυταντζογλείου, όλοι είναι ικανοποιηµένοι, διότι βλέπουν
µια ηγεσία που κινείται, που τους ακούει.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Υπουργέ, για αυτά είπα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κλεί-
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νοντας…
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αυτό είπα, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Αντιπρόεδρε, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσουµε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παρακαλώ, ο κύριος Υπουργός διαστρεβλώνει συνειδητά αυτά που
λέµε.
Κύριε Υπουργέ, αυτό είπα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην κάνετε διάλογο µεταξύ σας, παρακαλώ. Ο κύριος Υπουργός δίνει διευκρινίσεις σε αυτά που είπατε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κλείνοντας, λοιπόν, θέλω για άλλη µια φορά να ευχαριστήσω όλους και ιδιαιτέρως τον εισηγητή της παράταξής
µας, ο οποίος αντικατέστησε την κ. Δούνια, όπου µε µισή - µισή
δουλειά ο καθένας κατάφεραν να βγάλουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσµα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους. Και
θέλω να πω κάτι το οποίο δεν σχολιάστηκε. Εδώ είναι ένας κατάλογος οµιλητών. Ξέρετε πόσοι γράφτηκαν για να µιλήσουν;
Γράφτηκαν τριάντα πέντε. Ξέρετε από αυτούς πόσοι ήταν της
Νέας Δηµοκρατίας και πόσοι ήταν των υπόλοιπων κοµµάτων;
Ήταν τριάντα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και πέντε από
άλλα κόµµατα. Σας το λέω αυτό, αν σας λέει κάτι. Και αυτό κρατήστε το.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Άστο τώρα. Για ποιον λόγο τώρα τα λες αυτά;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Δεν µπορώ να µην το σχολιάσω, γιατί πρώτα απ’
όλα είµαι Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας. Πρώτα απ’ όλα
είµαι και κοµµατικό στέλεχος. Από την άλλη όµως και ως µέλος
της Κυβέρνησης δεν µπορώ να µην το σχολιάσω. Σειρά Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας έκατσε εδώ µέχρι αργά να υπερασπιστεί το νοµοσχέδιο, να µιλήσει για τον αθλητισµό. Κάποιοι
άλλοι έµειναν στους εντυπωσιασµούς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Τις ανεπάρκειές σας έµειναν να
καλύψουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Αθλητισµού και Πολιτισµού: «Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόµενοι συνοδοί αθλητών ΑµεΑ, σύσταση Εθνικής
Πλατφόρµας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και
άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, τριάντα άρθρα, µία τροπολογία, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε
την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται
κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση.
Βεβαιωθείτε παρακαλώ ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, την τροπολογία, το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόµενοι συνοδοί αθλητών ΑµεΑ, σύσταση
Εθνικής Πλατφόρµας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή(Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 5 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
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Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
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Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 27 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 465/12 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 28 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 29 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
(Στο σηµείο αυτό καταχωρίζεται έγγραφο του Βουλευτή της
Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνου Μπούµπα το οποίο αφορά
διευκρίνηση ψήφου επί της τροπολογίας 465/12)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ’ - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόµενοι συνοδοί αθλητών ΑµεΑ, σύσταση Εθνικής
Πλατφόρµας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των
αθλητικών φο- ρέων, διακρινόµενοι συνοδοί αθλητών ΑµεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρµας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 1: Κωλύµατα εγγραφής - Περιορισµοί - Τροποποίηση
του άρθρου 3 του ν. 2725/1999
Άρθρο 2: Γενική Συνέλευση αθλητικού σωµατείου – Αρχαιρεσίες – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999
Άρθρο 3: Ειδική αθλητική αναγνώριση - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999
Άρθρο 4: Μέλη αθλητικής ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου
11 του ν. 2725/1999
Άρθρο 5: Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες - Όργανα αθλητικής
ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999
Άρθρο 6: Διοικητικό Συµβούλιο αθλητικής οµοσπονδίας - Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999
Άρθρο 7: Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών οµοσπονδιών - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999
ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Άρθρο 8: Αθλητισµός ατόµων µε αναπηρία - Τροποποίηση του
άρθρου 29 του ν. 2725/1999
Άρθρο 9: Συγκρότηση Ολοµέλειας Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής – Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Άρθρο 10: Οργάνωση υπηρεσιών οµοσπονδίας - Αποδοχές
προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 2725/1999
Άρθρο 11: Προπονητής - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.
2725/1999
Άρθρο 12: Μεταγραφές αθλητών - Τροποποίηση του άρθρου
33 του ν. 2725/1999
Άρθρο 13: Παροχές σε διακρινόµενους αθλητές - Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
Άρθρο 14: Άδεια λειτουργίας αθλητικών ιππικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999
Άρθρο 15: Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων
- Τροποποίηση του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999
Άρθρο 16: Γνωστοποίηση χρηµατικών καταβολών - Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 2725/1999
Άρθρο 17: Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου
105 του ν. 2725/1999
Άρθρο 18: Στέγαση - Γραµµατειακή υποστήριξη - Λειτουργία Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 2725/1999
Άρθρο 19: Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων - Τροποποίηση
του άρθρου 128Ε του ν. 2725/1999
Άρθρο 20: Δίδακτρα Σχολών Προπονητών - Τροποποίηση του
άρθρου 136 του ν. 2725/1999
ΜΕΡΟΣ Δ’: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
MAGGLINGEN / MACOLIN
Άρθρο 21: «Εθνική Πλατφόρµα Αθλητικής Ακεραιότητας»
ΜΕΡΟΣ Ε’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 22: Τροποποίηση καταστατικού της Ε.Ο.Ε.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 23: Προσωπικό Ε.Α.Κ.Ν. «ΑΓ. ΚΟΣΜΑ»
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Άρθρο 24: Αρµοδιότητες τµήµατος αθλητικού τουρισµού και
δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής της Γ.Γ.Α.
Άρθρο 25: Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων - Προσθήκη άρθρου 20Α στον ν. 4067/2012
Άρθρο 26: Σύναψη ειδικών προγραµµατικών συµβάσεων αθλητικής ανάπτυξης από ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4277/2014
Άρθρο 27: Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και οµοσπονδιών για το έτος 2020 – Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν.
4714/2020
ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28: Ανοιχτό πρόγραµµα 100.000 νέων επιδοτούµενων
θέσεων εργασίας
Άρθρο 29: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των δικαιωµάτων επί ακινήτων των κατοίκων σε µικρά ακριτικά νησιά
ΜΕΡΟΣ Η’: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 31: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 32: Καταργούµενες διατάξεις
Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 1
Κωλύµατα εγγραφής - Περιορισµοί - Τροποποίηση
του άρθρου 3 του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιούνται οι παρ.
4 και 6, προστίθενται δεύτερο και πέµπτο εδάφια στην παρ. 3 και
τρίτο εδάφιο στην παρ. 7 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Κωλύµατα εγγραφής - Περιορισµοί
1. Δεν µπορεί να είναι µέλος αθλητικού σωµατείου ή µέλος
των οργάνων διοίκησης σωµατείου, ένωσης, οµοσπονδίας, επαγγελµατικού συνδέσµου ή αθλητικής ανώνυµης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε µπορεί να αναλάβει µε οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε
αρµοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά µε την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:
α) Όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος
της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεµφθεί στο δικαστήριο για κακούργηµα
µε κλητήριο θέσπισµα ή µε αµετάκλητο βούλευµα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αµετακλήτως
για τέλεση κακουργήµατος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί
σε βαθµό πληµµελήµατος µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της
ποινής, για τα ποινικά αδικήµατα του παρόντος νόµου και ιδίως
για αξιόποινη πράξη που τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 41ΣΤ
του παρόντος νόµου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή µεθόδων
φαρµακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια
χρεωκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εµπορία επιρροής - µεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί µεσαζόντων.
γ) Όποιος δυνάµει αµετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιµωρηθεί µε τις παρεπόµενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωµάτων, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.
δ) Όποιος έχει τιµωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130
του παρόντος νόµου και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η τιµωρία.
2. Τα κωλύµατα της περ. β’ της προηγούµενης παραγράφου
ισχύουν και για τους µετόχους αθλητικής ανώνυµης εταιρείας
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(Α.Α.Ε.), µόνον στην περίπτωση καταδίκης του µετόχου µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου για οποιονδήποτε µέτοχο αθλητικής ανώνυµης εταιρείας, η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, λαµβανοµένου υπόψη και του βαθµού εταιρικής
συµµετοχής, δύναται να µην χορηγεί το πιστοποιητικό της παρ.
3 του άρθρου 77Α του παρόντος νόµου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού περί µη χορήγησης του παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές
οµοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συµµετοχή
οποιασδήποτε Α.Α.Ε. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης της αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού περί µη χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού, µε
απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής οµοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε., πρόστιµο ποσού από εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. Για την
άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούµενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίµου που έχει
επιβληθεί.
3. Οι εν ενεργεία διαιτητές οµαδικού αθλήµατος, µέλη των οικείων συνδέσµων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του
οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήµατος
ή κλάδου άθλησης να είναι µέλος αθλητικού σωµατείου που καλλιεργεί το ίδιο άθληµα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να µετέχει
στο διοικητικό συµβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και
σε καταστατικά όργανα υπερκείµενης ένωσης ή αθλητικής οµοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς ολυµπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση
της διάταξης αυτής συµµετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωµατείου, ένωσης ή οµοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σηµειωτές, οι κριτές, οι
χρονοµέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, µε
οποιονδήποτε τρόπο, συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο οµαδικού
αθλήµατος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική οµοσπονδία
την άδεια άσκησης επαγγέλµατος προπονητή, παύει να λογίζεται
ως «εν ενεργεία προπονητής», µετά από την πάροδο δύο (2)
µηνών από την κατάθεση.
4. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονοµέτρες και όσοι
άλλοι συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο ατοµικού αθλήµατος,
µέλη των οικείων συνδέσµων, µπορούν να είναι µέλη αθλητικού
σωµατείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όµως να είναι µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωµατείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες. Το κώλυµα του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές
και τους κριτές των αθληµάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου,
του αγωνιστικού µπριτζ, του αεραθλητισµού, της τοξοβολίας,
του θαλάσσιου σκι, της γυµναστικής και τους αλυτάρχες και τους
κριτές των αθληµάτων του µηχανοκίνητου αθλητισµού.
5. Αθλητής µπορεί να εγγραφεί ως µέλος σε αθλητικό σωµατείο, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος µετά την τελευταία
συµµετοχή του σε επίσηµο αθλητικό αγώνα. Επίσηµος αθλητικός
αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική οµοσπονδία ή διεξάγεται µε την έγκρισή της.
6. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθληµάτων της σκοποβολής,
του γκολφ, του µπιλιάρδου, του µπόουλινγκ, της ορειβασίας και
αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισµού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης,
της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας,
καθώς επίσης και οι αθλητές των µηχανοκίνητων αθληµάτων και
των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, µπορούν να εγγράφονται
ως µέλη σε αθλητικό σωµατείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο
άθλησης και να µετέχουν στο διοικητικό συµβούλιο και στα άλλα
όργανα αυτού, υπερκείµενων ενώσεων ή της αθλητικής οµοσπονδίας, εφόσον έχουν συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούµενου
εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθληµάτων του ζατρικίου,
του αγωνιστικού µπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας,
εφόσον είναι ενήλικες.
7. Δεν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου το προσωπικό του σωµατείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως
σύµβαση εργασίας του µε αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη
λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύµβαση µε το σωµατείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε αµοιβή,
είτε ατοµικά είτε ως οµόρρυθµοι εταίροι είτε ως διαχειριστές
Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή µέλη Διοικητικού Συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή
η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο µετά τη λήξη, µε
οποιονδήποτε τρόπο, της σύµβασης ή την παράδοση του έργου,
αντίστοιχα. Οι µέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής ανώνυµης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι µέλη Διοικητικού Συµβουλίου ή εξελεγκτικής
επιτροπής αθλητικού σωµατείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του
σε υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήµατα
του µηχανοκίνητου αθλητισµού, έµποροι, κατασκευαστές και
εφαρµοστές µηχανικών και ηλεκτρονικών µερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχηµάτων, καθώς και οι µέτοχοι, οι εταίροι,
οι διαχειριστές και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας και κάθε είδους εµπορικής εταιρείας, εφόσον έχει
ως αντικείµενο των εργασιών της την εµπορία, την κατασκευή
και την εφαρµογή κάθε είδους µηχανικών και ηλεκτρονικών
µερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να
είναι µέλη Διοικητικού Συµβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής
αθλητικού σωµατείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες.
8. Δεν επιτρέπεται να είναι µέλος, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού
σωµατείου που διατηρεί Τ.Α.Α., µέτοχος Α.Α.Ε. που συµµετέχει
σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων
προκαθορισµένης απόδοσης, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου
ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή
αθλητικής οµοσπονδίας που καλλιεργεί άθληµα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης,
διαχειριστής Τ.Α.Α. που συµµετέχει σε αγώνες για τους οποίους
διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης,
µέτοχος, διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος, µέλος του Δ.Σ.
ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συµµετέχει σε αγώνες για
τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελµατικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σηµειωτής, χρονοµέτρης, κοµισάριος ή
µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσµου ή οµοσπονδίας διαιτητών αθλήµατος
για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, µέλος του προπονητικού ή του ιατρικού
επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής οµάδας
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συµµετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης,
όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει µία ή περισσότερες
από τις εξής ιδιότητες:
(α) Είναι µέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να
ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια
στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, σύµφωνα µε τα
άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή ββ), εταιρεία συνδεδεµένη µε τις εταιρείες της περ. αα’, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία
οι εταιρείες της περ. αα’ έχουν αναθέσει, µε σύµβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης
ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηµατισµού ή τον προσδιορισµό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονοµικού κινδύνου του στοιχηµατισµού. Ο έλεγχος που απαιτείται
για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην πε-
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ρίπτωση φυσικού ή νοµικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος µετοχών ή εταιρικών µεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώµατα
ψήφου σε ποσοστό µεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να
διαπιστώνεται η συνδροµή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις µικρότερου ποσοστού σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο προηγούµενο εδάφιο.
(β) Είναι µέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται
να ελέγχει άλλα νοµικά πρόσωπα που είναι µέτοχοι ή εταίροι
εταιρείας της περ. α’ ή µέτοχοι ή εταίροι των νοµικών αυτών προσώπων ή των µετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα µέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες µετοχές ή
εταιρικά µερίδια ή δικαιώµατα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α’,
που του προσδίδουν τον έλεγχο του νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α’.
(γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος, διαχειριστής,
µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α’ και
(δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής µέχρι δεύτερου βαθµού προσώπου που έχει µία από τις ιδιότητες των περ. α’, β’ και γ’.
9. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύµατα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά
τους.
β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συµβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση,
του οικείου φορέα µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών
αφότου έλαβε γνώση του κωλύµατος. Σε περίπτωση παρέλευσης
άπρακτης της ως άνω προθεσµίας, η πράξη εκδίδεται από το αρµόδιο, σύµφωνα µε τον ν. 4622/2019 (Α’ 133), όργανο της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού, µέσα στην ίδια ως άνω προθεσµία. Με
την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωµα του µέλους
του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη µη έκδοση της ως άνω πράξης µέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται
κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»
Άρθρο 2
Γενική Συνέλευση αθλητικού σωµατείου – Αρχαιρεσίες –
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999
Το άρθρο 5 του ν. 2725/1999 (Α’121) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Γενική Συνέλευση αθλητικού σωµατείου – Αρχαιρεσίες
1. Το καταστατικό του αθλητικού σωµατείου, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του παρόντος, ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούν στις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συµµετοχής των µελών στις συνελεύσεις, τη λήψη
αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωµατείου, τη συγκρότηση
των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωµατείου
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωµατείου έχουν δικαίωµα να παρίστανται και να συµµετέχουν όλα τα µέλη του. Δικαίωµα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα µέλη του
σωµατείου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 2. Τα λοιπά µέλη
έχουν µόνο το δικαίωµα να λαµβάνουν τον λόγο και να συµµετέχουν στη συζήτηση. Κάθε µέλος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως µε µία µόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά
πληρεξουσίου συµµετοχή και ψηφοφορία. Το καταστατικό του
σωµατείου µπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις
άσκησης του δικαιώµατος συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ιδίως να προβλέπει ότι στερούνται τέτοιου δικαιώµατος
τα µέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις
τους προς το σωµατείο.
3. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συµβούλιο του σω-
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µατείου καταρτίζει και δηµοσιεύει κατάλογο των µελών που
έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου. Η δηµοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγµατοποιείται µε την τοιχοκόλλησή του
στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση µη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εµφανές και ελεύθερα προσβάσιµο για τα
µέλη σηµείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωµατείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που
υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που το σωµατείο διατηρεί ιστότοπο, η δηµοσίευση του καταλόγου γίνεται και µε την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε µέλος του σωµατείου έχει δικαίωµα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του
καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συµβουλίου, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών από τη δηµοσίευσή του.
Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, το αργότερο έως και δύο
(2) πλήρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιµες, τροποποιεί
αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιηµένος κατάλογος των
µελών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική
Συνέλευση δηµοσιεύεται µε τον τρόπο που περιγράφεται πιο
πάνω, το αργότερο έως και την προηγούµενη ηµέρα της διεξαγωγής της.
4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων
του αθλητικού σωµατείου, διεξάγονται ενώπιον τριµελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωµατείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) µέλη
της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθµα αναπληρωµατικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικού σωµατείου διεξάγονται µε ενιαία ψηφοδέλτια
υποψηφίων προέδρων και συµβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιµέρους τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα, το οποίο τίθεται στο επάνω µέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, µε αλφαβητική σειρά, τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων προέδρων. Στο
δεύτερο τµήµα, αναγράφονται, επίσης µε αλφαβητική σειρά, τα
ονοµατεπώνυµα των υποψήφιων συµβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύµβουλους
της προτίµησής του µε σταυρό που σηµειώνει παραπλεύρως του
ονοµατεπωνύµου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί µε έναν (1)
σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίµησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύµβουλους µέχρι τα δύο
τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόµενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισµό των
σταυρών προτίµησης προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός σε
κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίµησης
που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που
κατά την πρώτη ψηφοφορία λαµβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων,
εκλέγεται µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, καταλαµβάνοντας
τη θέση του υποψήφιου συµβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει
τους λιγότερους σταυρούς προτίµησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται µε τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ υποψήφιων
συµβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν
λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίµησης, η τελική κατάταξη
γίνεται µε κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθµός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον
ίσος µε το ένα τρίτο (1/3) του αριθµού των προς εκλογή θέσεων,
συνυπολογιζόµενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισµό που γίνεται µε βάση το προαναφερθέν κλάσµα προκύπτει δεκαδικός αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόµενη
ακέραιη µονάδα.
6. Ο αντιπρόεδρος, ο γραµµατέας και ο ταµίας του Διοικητικού
Συµβουλίου εκλέγονται, µε απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο
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των εκλεγέντων συµβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που
συγκαλείται µε σκοπό τη συγκρότησή του σε σώµα. Αν η θέση
του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης
από το αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος
πρόεδρος εκλέγεται µε τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της
παρούσας, αφού προηγουµένως η κενή θέση καλυφθεί από τον
πρώτο µη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίµησης, σύµβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό
συµβούλιο αθλητικού σωµατείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για
την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συµβούλιο εκλέγεται για
χρονικό διάστηµα ίσο µε το υπόλοιπο της θητείας του προηγούµενου. Για την ανάδειξη των µελών και τη συγκρότηση των άλλων
καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωµατείου εφαρµόζονται
οι διατάξεις του καταστατικού του.»
Άρθρο 3
Ειδική αθλητική αναγνώριση - Τροποποίηση
του άρθρου 8 του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999 (Α’121) τροποποιούνται οι παρ.
1, 4 και 5, προστίθεται παρ. 1Α και το άρθρο διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 8
Ειδική αθλητική αναγνώριση
1. Το αθλητικό σωµατείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από
αίτηση του σωµατείου, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτηµένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, εφόσον το σωµατείο:
α) Είναι µέλος αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικείας ένωσης ή οµοσπονδίας.
Αν δεν δοθεί αιτιολογηµένη αρνητική απάντηση εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει
χορηγηθεί.
β) Δεν έχει ως επωνυµία το όνοµα, την επωνυµία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήµα οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισµών ή εργασιακών µονάδων, µε πρωτοβουλία των οποίων έχουν
ιδρυθεί αθλητικά σωµατεία.
γ) Έχει επωνυµία διατυπωµένη στην ελληνική γλώσσα. Στις
διεθνείς σχέσεις του το αθλητικό σωµατείο µπορεί να αποδίδει
την επωνυµία του και στην αγγλική γλώσσα.
δ) Υποβάλλει εγκεκριµένο από το αρµόδιο δικαστήριο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωµατείων του
οικείου Πρωτοδικείου.
ε) Τηρεί τα προβλεπόµενα από τον παρόντα νόµο βιβλία.
1Α. Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή οµοσπονδία, το αθλητικό σωµατείο µετέχει στην
αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή οµοσπονδίας,
πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθληµάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθληµάτων, χωρίς να
διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία µπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος. Αν µετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωµατείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το µητρώο των µελών
της ένωσης ή της οµοσπονδίας και δεν δύναται πλέον να συµµετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής
ένωσης ή οµοσπονδίας.
2. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να παρέχεται ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των περ. β’,
γ’ και δ’ της παρ. 1, σε αθλητικό σωµατείο που καλλιεργεί άθληµα ή κλάδο άθλησης, το οποίο δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισµένη οµοσπονδία.
3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλεί-

ται, αν διαπιστωθεί ότι το σωµατείο συστεγάζεται µε εµπορική
επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εµπορικής δραστηριότητας
από τη λειτουργία του σωµατείου ή το σωµατείο δεν επιδεικνύει
την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της οµοσπονδίας της οποίας είναι
µέλος ή παραβεί τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 ή δεν
απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις
λοιπές προβλεπόµενες από τον παρόντα νόµο περιπτώσεις.
4. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού τηρείται µητρώο ειδικά
αναγνωρισµένων αθλητικών σωµατείων. Αθλητικό σωµατείο που
δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν
έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων
του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), δεν µπορεί να χρησιµοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόµενα
από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
5. Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόµο
αναφέρεται αθλητικό σωµατείο, νοείται το σωµατείο που έχει την
κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση.»
Άρθρο 4
Μέλη αθλητικής ένωσης - Τροποποίηση
του άρθρου 11 του ν. 2725/1999
Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2725/1999 (Α’121) τροποποιείται ως εξής :
«1. Κάθε αθλητική ένωση συγκροτείται από σωµατεία του οικείου κλάδου άθλησης, τα οποία έχουν την έδρα τους στην ίδια
περιφερειακή ενότητα. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο αθλητική ένωση για κάθε άθληµα ή
κλάδο άθλησης. Κατ’ εξαίρεση, µια αθλητική ένωση µπορεί να
περιλαµβάνει σωµατεία που έχουν την έδρα τους σε περισσότερες από µία περιφερειακές ενότητες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο καταστατικό της και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής
οµοσπονδίας.»
Άρθρο 5
Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες - Όργανα αθλητικής ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999
:

Το άρθρο 14 του ν. 2725/1999 (Α’121) αντικαθίσταται ως εξής
«Άρθρο 14
Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες Όργανα αθλητικής ένωσης

1. Στη Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης συµµετέχουν µε
αντιπροσώπους µόνο τα αθλητικά σωµατεία - µέλη που την
απαρτίζουν. Κάθε σωµατείο - µέλος της ένωσης εκπροσωπείται
στη Γενική Συνέλευση από έναν (1) µόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος
ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο
αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου µε δικαίωµα να
εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) µόνο σωµατείο. Κάθε σωµατείο - µέλος της ένωσης διαθέτει µία (1) µόνο
ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος του σωµατείου
συµµετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως,
απαγορευµένης της δια πληρεξουσίου συµµετοχής και ψηφοφορίας.
2. Δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση
αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωµατείο που φέρει ειδική
αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο
αθλητικών σωµατείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)
και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούµενα
της γενικής συνέλευσης έτη συµπεριλαµβανοµένου του έτους
διεξαγωγής της, συµµετείχε σε επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατοµικό άθληµα, µε οκτώ (8) τουλάχιστον
αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για οµαδικό άθληµα, µε
όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονι-
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σµούς του οικείου αθλήµατος για την κανονική συµµετοχή σε
επίσηµους αγώνες και σε κάθε περίπτωση µε τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Για τους σκοπούς της παρούσας,
επίσηµες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαµβάνονται
στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραµµα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συµµετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο από επίσηµα φύλλα
αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή οµοσπονδία
ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωµατεία
και διεξάγονται µε την έγκριση της οικείας οµοσπονδίας. Δεν
πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωµατείο που
εντός των δύο (2) προηγούµενων ηµερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συµµετοχή του σε επίσηµη αθλητική διοργάνωση,
επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε µε τελεσίδικη απόφαση του αρµόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Αθλητικό σωµατείο
που είναι µέλος αθλητικής ένωσης και αποβλήθηκε, µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης, θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας,
προϋπόθεση συµµετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύµφωνα µε τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό ένδικο βοήθηµα έχει γίνει
τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου
της παρ. 3. Το καταστατικό των ενώσεων µπορεί να προβλέπει
αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος συµµετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν.
3. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δηµοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της µε
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα σύγκλησης της γενικής
συνέλευσης, το διοικητικό συµβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού κατάλογο µε τα σωµατεία που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου
στην επικείµενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µε βάση το τηρούµενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών
σωµατείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού απαντά εγγράφως περί
της επικυρώσεως ή µη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν
συµφωνεί µε το ανωτέρω µητρώο αναµορφώνεται.
4. Δικαίωµα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής
ένωσης έχει µόνον µέλος αθλητικού σωµατείου - µέλους της
ένωσης, που έχει δικαίωµα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον
το σωµατείο έχει αποκτήσει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη
Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε την παρ. 2. Η απόκτηση εκ µέρους υποψηφίου του δικαιώµατος να εκλέγει και να εκλέγεται
αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε σχετική βεβαίωση του
οικείου αθλητικού σωµατείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της
υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.
5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης διεξάγονται από τριµελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισµένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και
ο αναπληρωτής του, για την περίπτωση κωλύµατός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου
εδρεύει το σωµατείο, κατόπιν αιτήσεως του σωµατείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) µέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθµα αναπληρωµατικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι διατάξεις
των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 εφαρµόζονται αναλόγως και στις
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης µε την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων
προέδρων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των ισοψηφησάντων. Αν κατά τη δεύτερη ψηφοφορία προκύψει εκ νέου
ισοψηφία, ο πρόεδρος εκλέγεται µε τη διαδικασία του πρώτου
εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 5.
6. Μέλη Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής ένωσης που, κατά
παράβαση του νόµου ή του οικείου καταστατικού, επιτρέπουν
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σε αθλητικό σωµατείο να συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, δια της εγγραφής του στον κατάλογο της παρ.
3 ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν του αξιώµατός
τους κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 3. Αν πρόκειται για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα
προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο, όσα µέλη του απελθόντος Διοικητικού Συµβουλίου επανεξελέγησαν σε καταστατικό όργανο
της ένωσης.
7. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ένωσης ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα που αφορούν στα
όργανα της ένωσης, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και
λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών
και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ένωσης.»
Άρθρο 6
Διοικητικό Συµβούλιο αθλητικής οµοσπονδίας Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιούνται οι
παρ. 1, 3, 6 και 7, καταργείται η παρ. 4 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 22
Διοικητικό Συµβούλιο αθλητικής οµοσπονδίας
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της αθλητικής οµοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραµήνου του
έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων και αποτελείται:
α) από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη
δύναµή της είκοσι (20) µέχρι τριάντα (30) σωµατεία,
β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει
στη δύναµή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωµατεία,
γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) µέλη, εάν η οµοσπονδία
έχει στη δύναµη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα
(250) σωµατεία,
δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) µέλη, εάν η οµοσπονδία έχει στη δύναµή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωµατεία.
Ειδικά το Διοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Αθλητισµού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετράµηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών
Αγώνων Κωφών.
2. Οποιαδήποτε αύξηση ή µείωση του αριθµού των µελών της
οµοσπονδίας, µετά την εκλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, δεν επηρεάζει την αριθµητική του συγκρότηση.
3. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 εφαρµόζονται ανάλογα και ως προς τις αθλητικές οµοσπονδίες.
4. (Καταργείται)
5. (Έχει καταργηθεί µε το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4603/2019,
Α’ 48)
6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής
οµοσπονδίας συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών, ακόµη και αν η
αθλητική οµοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήµατα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής
του ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του συλλόγου των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήµατος και
αν δεν έχει συσταθεί σύλλογος αθλητών/αθλητριών, εωσότου
αυτός συσταθεί, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
οµοσπονδίας. Ο αριθµός των αιρετών µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου που ορίζεται στην παρ. 1 και στο καταστατικό της
οµοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα (1) µέλος. Στο Διοικητικό
Συµβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, καλούµενοι στις συνεδριάσεις,
οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών, της Οµοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος
και της Οµοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.
7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας όποιος έχει συµπληρώσει τρεις
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(3) συνολικά πλήρεις ή µερικές θητείες στο αξίωµα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραµµατέας ή ταµίας του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας όποιος έχει
εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώµατα αυτά δύο (2) συνεχόµενες φορές για πλήρη ή µερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόµενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα
αξιώµατα του προηγούµενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί
σε τέτοια θέση εφόσον µεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2)
ετών. Μετά τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού (70ου) έτους της
ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του
Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικής οµοσπονδίας, δύναται, όµως,
να αναλάβει άλλες αρµοδιότητες σε µη αιρετές θέσεις στις
οποίες τοποθετείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
της. Οι ρυθµίσεις της παρούσας ισχύουν και για τις αθλητικές
οµοσπονδίες ατόµων µε αναπηρία. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Άρθρο 7
Γενικές Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες αθλητικών
οµοσπονδιών - Τροποποίηση του άρθρου 24
του ν. 2725/1999
Το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) αντικαθίσταται ως εξής:

τροπή (Ε.Ο.Ε.) και στην Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή
(Ε.Π.Ε.) εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών οµοσπονδιών.
5. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής οµοσπονδίας ρυθµίζει τα επιµέρους θέµατα που αφορούν
στα όργανα της οµοσπονδίας, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή
αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της οµοσπονδίας. Διατάξεις καταστατικών αθλητικών οµοσπονδιών, που
ορίζουν προνοµιακό καθεστώς ως προς τα δικαιώµατα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες ενώσεις ή για επαγγελµατικούς
συνδέσµους ανωνύµων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που
συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες.
6. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γενικής
Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας
(Ε.Π.Ο.), συµπεριλαµβανοµένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών,
εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της,
ακόµη κι αν παρεκκλίνουν του παρόντος, πλην του χρόνου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ως προς τον οποίον ο νόµος κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης.»
ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

«Άρθρο 24
Γενικές Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες
αθλητικών οµοσπονδιών

Άρθρο 8
Αθλητισµός ατόµων µε αναπηρία - Τροποποίηση
του άρθρου 29 του ν. 2725/1999

1. Στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής οµοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή µη υποκείµενων αθλητικών
ενώσεων, συµµετέχουν µε αντιπροσώπους µόνο τα αθλητικά σωµατεία που είναι µέλη της οµοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάµενων ενώσεων - µελών της. Κάθε σωµατείο - µέλος της οµοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάµενης ένωσης εκπροσωπείται στη
Γενική Συνέλευση µε έναν (1) µόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο
αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου µε δικαίωµα να εκλέγουν και να
εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα µόνο σωµατείο. Κάθε σωµατείο
- µέλος οµοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει µία (1) µόνο ψήφο στη
Γενική Συνέλευση της οµοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του σωµατείου συµµετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευµένης της δια πληρεξουσίου συµµετοχής και
ψηφοφορίας.
2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 εφαρµόζονται ανάλογα και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής οµοσπονδίας.
3. Αν υφίστανται υποκείµενες αθλητικές ενώσεις, η Γενική Συνέλευση της αθλητικής οµοσπονδίας µπορεί να αποφασίσει την
ταυτόχρονη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων - µελών της. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου,
οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της
αθλητικής οµοσπονδίας διεξάγονται ταυτόχρονα µόνο στις
έδρες των υποκείµενων αθλητικών ενώσεων. Για τη συγκρότηση
τόσο των επιµέρους εφορευτικών επιτροπών, όσο και της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα της
οµοσπονδίας, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 5 του άρθρου 14.
Πλην των δικαστικών αντιπροσώπων, τα υπόλοιπα δύο (2) µέλη,
τόσο των κατά τόπους εφορευτικών επιτροπών όσο και της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, µε ισάριθµα, σε κάθε περίπτωση,
αναπληρωµατικά, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της οµοσπονδίας, κατά τη συνεδρίαση στην οποία ελήφθη η απόφαση
του πρώτου εδαφίου. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα από τις κατά τόπους ενώσεις - µέλη της
οµοσπονδίας και εκδίδει τα τελικά αποτελέσµατα των αρχαιρεσιών. Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων µπορούν να παρίστανται και να παρακολουθούν τη διαδικασία εκπρόσωποι των υποψηφίων.
4. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυµπιακή Επι-

Στο άρθρο 29 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθεται παρ. 3Α,
τροποποιούνται οι παρ. 3, 4, 9, προστίθεται παρ. 12 και το άρθρο
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 29
Αθλητισµός ατόµων µε αναπηρία
1. Ο αθλητισµός των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) είναι ένας
ιδιαίτερος τοµέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του
κράτους.
2. Για την ανάπτυξη του αθλητισµού των ΑµεΑ ιδρύονται σωµατεία και οµοσπονδίες, που αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 8 και 28 του παρόντος και,
µε την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του παρόντος, διέπονται από
τις διατάξεις του παρόντος.
3. Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωµατείο
ΑµεΑ, ο συνολικός αριθµός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να
είναι µικρότερος από δέκα (10). Αν το αθλητικό σωµατείο διατηρεί τµήµα οµαδικού αθλήµατος, ο αριθµός των αθλητών του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αναγκαίο αριθµό τακτικών
και αναπληρωµατικών που απαιτούνται από τους κανονισµούς
του αθλήµατος για συµµετοχή σε αγώνες. Ο αριθµός των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου δεν επιτρέπεται να
είναι µικρότερος από πέντε (5) και µεγαλύτερος από εννέα (9).
3Α. Ειδικά για τη σύσταση αθλητικής οµοσπονδίας για το
άθληµα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασµένων (ατόµων µε ακρωτηριασµό ή εγγενή ανωµαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων) απαιτούνται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ή των Διοικητικών
Συµβουλίων τριών (3) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισµένων αθλητικών σωµατείων, που καλλιεργούν το άθληµα του ποδοσφαίρου
ακρωτηριασµένων. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωµατείο που καλλιεργεί το ποδόσφαιρο
ακρωτηριασµένων, ο συνολικός αριθµός των αθλητών του δεν
επιτρέπεται να είναι µικρότερος από οκτώ (8).
4. Για τη σύσταση αθλητικής οµοσπονδίας ΑµεΑ, απαιτούνται
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συµβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισµένων αθλητικών
σωµατείων ΑµεΑ. Ο αριθµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της οµοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από
επτά (7) και µεγαλύτερος από έντεκα (11). Ειδικότερα, για να
αναγνωρισθεί ως αθλητική µία οµοσπονδία αθλητικών σωµατείων ΑµεΑ, πρέπει να υποβληθεί αρµοδίως από τη διοίκησή της
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η σχετική αίτηση και να υπάρχει αντίστοιχη παγκόσµια αθλητική
οµοσπονδία. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου οργάνου
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού επιτρέπεται η ανάκληση της παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Ειδικά για
τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυµπιακή Επιτροπή (I.P.C.), αναγνωρίζεται µια µόνο αθλητική οµοσπονδία µε την ονοµασία «Εθνική Αθλητική Οµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρίες», µε εξαίρεση τη δυνατότητα σύστασης οµοσπονδίας για το άθληµα του ποδοσφαίρου ακρωτηριασµένων (ατόµων µε ακρωτηριασµό ή εγγενή ανωµαλία ενός εκ των δύο κάτω
άκρων), που προβλέπεται στην παρ. 3Α. Ο αριθµός των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου της οµοσπονδίας δεν επιτρέπεται
να είναι µικρότερος από έντεκα (11) µέλη και µεγαλύτερος από
δεκαπέντε (15) µέλη. Στο Διοικητικό Συµβούλιο της οµοσπονδίας
όλες οι κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται µε ένα (1) µέλος
τουλάχιστον κατά κατηγορία αναπηρίας. Μέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου της οµοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφήσαντες κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα δε υπόλοιπα µέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας.
Το άθληµα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αµαξίδιο εξακολουθεί να υπάγεται στην ήδη υφιστάµενη Οµοσπονδία Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), η
οποία τυγχάνει µέλος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αµαξίδιο (I.W.B.F.).
Στην «Αθλητική Οµοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταµοσχευµένων (ΑΟΝΜ)» µε έδρα την Αθήνα, µέλος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Αγώνων Μεταµοσχευµένων (W.T.G.F.) και της
Ευρωπαϊκής Αθλητικής Οµοσπονδίας Μεταµοσχευµένων και Αιµοκαθαροµένων (E.T.D.S.F.), χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος.
5. Πρόσωπα µε αναπηρίες µπορούν να ενταχθούν στη δύναµη
αθλητών αθλητικού σωµατείου ΑµεΑ. Ο χαρακτηρισµός προσώπου µε αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθληµάτων
γίνεται από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται από την οικεία
αθλητική οµοσπονδία.
6. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτοµα µε αναπηρία που είναι
εν ενεργεία αθλητές:
α) να γίνονται µέλη των αθλητικών σωµατείων τους και να
εκλέγονται στη διοίκησή τους,
β) να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωµατείο τους στις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και οµοσπονδίας.
Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε διοικητικά όργανα της ένωσης ή της οµοσπονδίας,
καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία συµµετέχουν. Αθλητές
που έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συµβούλιο αθλητικής οµοσπονδίας ΑµεΑ εκπίπτουν από µέλη της διοίκησής της από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και τη θέση τους καταλαµβάνει το
αναπληρωµατικό µέλος.
7. Η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή ΑµεΑ επιτρέπεται µόνο στον κάτοχο ειδικής άδειας, που χορηγείται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος. Ειδικά για τη χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή ΑµεΑ απαιτείται πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιµης σχολής του
εξωτερικού. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, που ως αθλητές κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυµπιακούς Αγώνες και 1η έως
3η θέση σε παγκόσµιους αγώνες, επιτρέπεται να ασκούν το
επάγγελµα του προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην ειδική
σχολή της παρ. 4 του άρθρου 31 του παρόντος.
8. Διαιτητές και κριτές σε αγώνες ΑµεΑ ορίζονται διαιτητές
και κριτές του οικείου αθλήµατος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια της αντίστοιχης αθλητικής οµοσπονδίας
ΑµεΑ.
9. Στην Ολοµέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) µετέχουν έντεκα (11) µέλη ως
ακολούθως:
α) Τέσσερις (4) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ., σύµφωνα
µε τις διατάξεις του καταστατικού της, και εκπροσωπούν όλες
τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διε-
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θνή Παραολυµπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται
από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της.
γ) Τρεις (3) Παραολυµπιονίκες, εν ενεργεία ή µη, οι οποίοι
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυµπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε το καταστατικό του.
δ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού
ή της Εθνικής Αρχής Προσβασιµότητας ΑµεΑ, που ορίζεται µε
απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού.
ε) Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισµού, που ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού.
Η ολοµέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυµπιακής
Επιτροπής εκλέγει µεταξύ των µελών της τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραµµατέα και τον ταµία αυτής, καθώς και
τρία (3) µέλη, που συγκροτούν επταµελή εκτελεστική επιτροπή.
Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:
α) Η Ε.Π.Ε. εκπροσωπεί τη Χώρα µας στη Διεθνή Παραολυµπιακή Επιτροπή.
β) Εισηγείται νοµοθετικές ρυθµίσεις για όλα τα ζητήµατα που
αφορούν τον αθλητισµό ΑµεΑ.
γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνεργασία
µε κάθε αρµόδιο φορέα, την πορεία των εργασιών εκσυγχρονισµού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί η
προσπελασιµότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών.
δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και
πρωταθληµάτων ΑµεΑ, µε κάθε πρόσφορο µέσο.
ε) Φροντίζει για την καλή προετοιµασία των εθνικών οµάδων,
τη συµµετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στους Παραολυµπιακούς Αγώνες.
στ) Γνωµοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της Εθνικής
Αθλητικής Οµοσπονδίας ΑµεΑ και της Οµοσπονδίας Σωµατείων
Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο καθώς και για τα κριτήρια της κατανοµής της επιχορήγησης στις κατηγορίες αναπηριών.
ζ) Γνωµοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών
σωµατείων ΑµεΑ.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού, ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν στους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, την
άσκηση και κατανοµή αρµοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθµό
και τα προσόντα του προβλεπόµενου προσωπικού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία της
Ε.Π.Ε..
Για τη στελέχωση της Ε.Π.Ε. επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί µε κάθε είδους σχέση στο Δηµόσιο και
τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε
φορά, καθώς και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των δύο βαθµών. Η απόσπαση γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του οικείου Υπουργείου, χωρίς να απαιτείται γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου.
10. Για τα λοιπά θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας
του αθλητισµού των ΑµεΑ, τα οποία δεν ρυθµίζονται ειδικά µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
11. Ο χρόνος απασχόλησης των καθηγητών φυσικής αγωγής
προπονητών, αθλητές των οποίων κατέλαβαν από την πρώτη
µέχρι την όγδοη θέση σε Παραολυµπιακούς Αγώνες και από την
πρώτη έως την έκτη θέση σε Παγκόσµιους ή Πανευρωπαικούς
Αγώνες, για το διάστηµα κατά το οποίο δεν λειτουργεί αντίστοιχη
οµοσπονδία, πιστοποιείται απευθείας από τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού.
12. Δεν επιτρέπεται να µετέχει στην ολοµέλεια της διοίκησης
και στην εκτελεστική επιτροπή της Ελληνικής Παραολυµπιακής
Επιτροπής ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραµµατέας ή ταµίας,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όποιος είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραµµατέας ή ταµίας του
Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου καταστατικού οργάνου της
Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες, της Οµοσπονδίας Σωµατείων Καλαθοσφαιριστών µε Καρότσι ή οποιασδήποτε άλλης αθλητικής οµοσπονδίας ατόµων µε αναπηρίες.»

σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), καθώς και για
παραβάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
2725/1999 (Α’ 121),
δ) αδικαιολόγητης απουσίας από τρεις (3) συνεχείς τακτικές
συνεδριάσεις της Ολοµέλειας.»

Άρθρο 9
Συγκρότηση Ολοµέλειας Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής – Τροποποίηση του άρθρου 5
του π.δ. 22/2004

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Στο άρθρο 5 του π.δ. 22/2004 (Α’ 16) τροποποιούνται οι παρ.
1 και 5 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Συγκρότηση ολοµέλειας
1. Στην Ολοµέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. µετέχουν
έντεκα (11) µέλη ως ακολούθως:
α) Τέσσερις (4) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ.), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του καταστατικού αυτής και εκπροσωπούν όλες τις
κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή
Παραολυµπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Σωµατείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών µε Αµαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται
από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού αυτής.
γ) Τρεις (3) Παραολυµπιονίκες, εν ενεργεία ή µη, οι οποίοι
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυµπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε το καταστατικό αυτού.
δ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού
ή της Εθνικής Αρχής Προσβασιµότητας ΑµεΑ, που ορίζεται µε
απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού.
ε) Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισµού, που ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού.
2. Τα µέλη της Ολοµέλειας της Διοίκησης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ηλικίας τουλάχιστον 25 ετών µε πλήρη αστικά και
πολιτικά δικαιώµατα.
3. Η θητεία των µελών της Ολοµέλειας της Διοίκησης είναι τετραετής και αρχίζει από την εποµένη της εκλογής ή του διορισµού τους.
4. Τα µέλη της Ολοµέλειας της Διοίκησης είναι άµισθα, µπορούν όµως να αποζηµιώνονται µε την καταβολή των εξόδων ταξιδιών, διαµονής και διατροφής τους, καθώς και για άλλες
δαπάνες που δικαιολογούνται και απαιτούνται από την εκτέλεση
των καθηκόντων τους.
5. Τα µέλη της Ολοµέλειας της Διοίκησης αποκτούν την ιδιότητά τους, ως ακολούθως:
α) Μέχρι το τέλος του µηνός Ιανουαρίου του εποµένου έτους
των θερινών Παραολυµπιακών Αγώνων, η Ε.Α.ΟΜ. ΑµεΑ, η
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυµπιονικών (Σ.Ε.Π.)
εκλέγουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 τους αντιπροσώπους τους, µε τους αναπληρωτές τους.
β) Οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι, ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Α. και
οι οριζόµενοι από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, γνωστοποιούνται στη Γραµµατεία της Ε.Π.Ε. εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του µηνός Φεβρουαρίου και µέχρι τέλους του
ίδιου µήνα, η Ολοµέλεια της Διοίκησης, µετά από πρόσκληση του
εκ των µελών της εκπροσώπου της Γ.Γ.Α., συνέρχεται στα γραφεία της Ε.Π.Ε., συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει, µεταξύ των
µελών της, την Εκτελεστική Επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 7.
6. Τα µέλη της Ολοµέλειας της Διοίκησης χάνουν την ιδιότητά
τους στις περιπτώσεις:
α) θανάτου µέλους,
β) έγγραφης παραίτησης,
γ) έκπτωσης, εξαιτίας αµετάκλητης ποινικής καταδίκης για ποινικό αδίκηµα που συνεπάγεται έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου,

Άρθρο 10
Οργάνωση υπηρεσιών οµοσπονδίας - Αποδοχές
προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου 30
του ν. 2725/1999
Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του
ν. 2725/1999 (Α’121) και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των οµοσπονδιών, µε εξαίρεση τους προπονητές, τους γυµναστές, τους
τεχνικούς συµβούλους, τους δικηγόρους, τους λογιστές, τους
δηµοσιογράφους, τους φροντιστές, τους φυσικοθεραπευτές και
τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γίνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
Εξαιρούνται του πρώτου εδαφίου οι οµοσπονδίες που τα ιδία
έσοδά τους ξεπερνούν το 50% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.»
Άρθρο 11
Προπονητής - Τροποποίηση του άρθρου 31
του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιούνται οι
παρ. 2, 5 και 11, προστίθεται παρ. 13 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 31
Προπονητής
1. Η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή επιτρέπεται
µόνο στον κάτοχο άδειας που χορηγείται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική οµοσπονδία, η οποία τηρεί µητρώο
προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο
σύνδεσµο η οµοσπονδία προπονητών.
2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή απαιτούνται:
α) πτυχίο Σχολής Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
(Σ.Ε.Φ.Α.Α.), µε κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριµένο
άθληµα, ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωµα της σχολής προπονητών της παρ. 4 ή πτυχίο ή δίπλωµα αναγνωρισµένων
σχολών προπονητών του εξωτερικού,
β) αντίγραφο ποινικού µητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν
υφίσταται αµετάκλητη καταδίκη για τα αδικήµατα που αναφέρονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3,
γ) πιστοποιητικό της αρµόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεµεί ποινική δίωξη για τα αδικήµατα της περ.
β’,
δ) πιστοποιητικό υγείας από τις υγειονοµικές επιτροπές των
οικείων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας,
ε) καταβολή παραβόλου εκατόν σαράντα επτά (147) ευρώ, εκδιδόµενου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος του
οποίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του αρµόδιου
για τον αθλητισµό Υπουργού.
Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού τηρείται µητρώο προπονητών, οι οποίοι κατέχουν την προβλεπόµενη στο παρόν άδεια
άσκησης επαγγέλµατος.
3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα αναγνωρισµένων
σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισµένων
σχολών της ηµεδαπής, απαιτείται και γνώµη για την ισοτιµία της
πενταµελούς επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού
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Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.). Η επιτροπή αυτή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου αυτού και αποτελείται από τον Διευθυντή
Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού,
τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και έναν (1) εκπρόσωπο της οµοσπονδίας προπονητών ή του αντιπροσωπευτικότερου συνδέσµου προπονητών του οικείου αθλήµατος. Εάν
δεν υπάρχει οµοσπονδία ή σύνδεσµος προπονητών, ορίζεται, ως
πέµπτο µέλος της επιτροπής, προπονητής µεταξύ εκείνων που
κατέχουν δίπλωµα της ανώτατης κατηγορίας, ύστερα από υπόδειξη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Για κάθε άθληµα επιτρέπεται να συγκροτείται ξεχωριστή επιτροπή. Με την απόφαση
συγκρότησης της επιτροπής µπορεί να καθορίζονται όλα τα διαδικαστικά ζητήµατα και οι λεπτοµέρειες για την αναγνώριση της
ισοτιµίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., ορίζονται οι παθήσεις και οι
βλάβες που κωλύουν τη χορήγηση ειδικής άδειας προπονητή.
4. Στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ιδρύεται και λειτουργεί Εθνική Σχολή Προπονητών για όλες τις κατηγορίες προπονητών και για όλους τους
κλάδους άθλησης. Η λειτουργία της σχολής πραγµατοποιείται,
ύστερα από γνώµη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και έχει
διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες για την κατώτατη κατηγορία. Με κανονισµό του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ρυθµίζονται τα θέµατα που
αφορούν στη λειτουργία και το πρόγραµµα της σχολής αυτής,
τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα προσόντα των
υποψήφιων προπονητών, το επίπεδο των σπουδών και την κατάταξη των αποφοίτων προπονητών σε κατηγορίες, καθώς και κάθε
άλλο συναφές θέµα.
5. Προπονητή, σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση
να απασχολούν:
α) Οι αθλητικές οµοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις.
β) Οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες και τα τµήµατα αµειβόµενων αθλητών.
γ) Τα αθλητικά σωµατεία τα οποία καλλιεργούν οµαδικό
άθληµα και συµµετέχουν σε πρωταθλήµατα εθνικών κατηγοριών
και σε τοπικό πρωτάθληµα πρώτης κατηγορίας. Με απόφαση του
αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από γνώµη της
οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και της οικείας οµοσπονδίας ή
συνδέσµου προπονητών, επιτρέπεται να επεκτείνεται η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σε άλλες κατηγορίες πρωταθληµάτων.
δ) Τα αθλητικά σωµατεία που καλλιεργούν ατοµικό άθληµα
και έχουν αθλητές στη δύναµή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ
(18) ετών.
Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα δεν ισχύει για τα αθλητικά σωµατεία που
καλλιεργούν τα αθλήµατα του ζατρικίου και του αγωνιστικού
µπριτζ.
6. Κάθε προπονητής συµβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως µε
τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του µε
πλήρη, µερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτηµένης εργασίας
ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύµβαση, για να
είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την
αρµόδια Δ.Ο.Υ..
Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δηµόσιο
επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα οµοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συµβούλου για τα ολυµπιακά αθλήµατα, µε κοινή
απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση της οικείας οµοσπονδίας. Με την απόφαση
αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή µερική απαλλαγή από τα καθήκοντα
της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της µισθολογικής και
ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορεί να
ανακαλείται µερικά ή ολικά η αρχική απόφαση.
7. Η άδεια προπονητή ανακαλείται µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα
από εισήγηση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, για παραβά-
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σεις που εµπίπτουν στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3
του παρόντος και για όσους λόγους θα προβλεφθούν στην απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού της παρ. 9 του
παρόντος άρθρου.
8. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή οµάδα σηµείωσε
µία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 34, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονοµικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή
ατοµικού αγωνίσµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ίδιο
άρθρο. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του
ενός αθλητές ή οµάδες του ίδιου προπονητή σηµειώσουν µια
από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούµενο στον προπονητή
ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται επί της µεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σηµείωσαν οι αθλητές του και
προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού για καθεµία από τις υπόλοιπες διακρίσεις.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέµα για
την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονοµικής επιβράβευσης. Η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του
ν. 2238/1994 (Α’151), που προστέθηκε µε το άρθρο 10 του ν.
2459/1997 (Α’17), εφαρµόζεται ανάλογα και στους προπονητές.
Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός
από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονοµική επιβράβευση του άρθρου αυτού επιµερίζεται µεταξύ τους
κατ’ ίσα µέρη.
Στην περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης
κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 έχουν συµβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστηµονικοί συνεργάτες, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του αθλήµατος ή του
αγωνίσµατος, το ποσοστό της οικονοµικής επιβράβευσης µπορεί
να επιµερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύµφωνα
µε τις πιο πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόµενα στον κανονισµό
εθνικών οµάδων της οικείας οµοσπονδίας.
9. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και της οικείας οµοσπονδίας προπονητών ή του συνδέσµου προπονητών, µέσα σε έναν (1) χρόνο από τη δηµοσίευση
του παρόντος, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την απασχόληση προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα µε την κατηγορία, τα προσόντα των προπονητών, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος προπονητή των πτυχιούχων της Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής, καθώς και των πτυχιούχων των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα.
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι
προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλµατός τους, οι όροι πρόσληψης αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις µεταξύ προπονητών και αθλητικών σωµατείων και λοιπών
αθλητικών φορέων που απασχολούν προπονητή, οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την οµοσπονδία ή τον σύνδεσµο των προπονητών, οι περιορισµοί, τα ασυµβίβαστα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για παράβαση των διατάξεων του οικείου κανονισµού ή
του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα, ως και θέµατα που αφορούν όσους ασκούν ήδη το επάγγελµα του προπονητή κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
10. Κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων της παρ. 4 του παρόντος
οι σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδροµίας µπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές οµοσπονδίες. Με κανονισµό που ψηφίζεται από
τις οµοσπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που
αφορούν τη λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση
των προπονητών, τα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Τα
διπλώµατα στους προπονητές χορηγούνται από τις οικείες οµοσπονδίες και θεωρούνται για τη νοµιµότητά τους από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγείται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περ. β’, γ’, δ’, ε’ της
παρ. 2 του παρόντος.
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11. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλµατος προπονητή από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, δεν µπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσηµους
αγώνες του αθλήµατος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης
επαγγέλµατος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική οµοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής οµαδικού ή ατοµικού αθλήµατος, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος προπονητή, δύναται κατ’ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελµα
του προπονητή: α) σε άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν,
στην οποία συµµετέχει ως αθλητής, β) σε ακαδηµίες, ή γ) σε οµάδες αντίθετου µε αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας. Εν ενεργεία αθλητής ιππασίας, ο οποίος κατέχει άδεια
ασκήσεως επαγγέλµατος προπονητή, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση
να ασκεί το επάγγελµα του προπονητή.
12. Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του
επαγγέλµατος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή
άλλου ισοδύναµου αποτελέσµατος περιορισµό άλλου φορέα,
εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιµης σχολής
της αλλοδαπής µε κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθληµα στο
οποίο θα εργαστεί.
13. Σε αθλητές των αθληµάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας µε εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε συµµετοχή
σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσηµους αγώνες στα παραπάνω
ατοµικά αθλήµατα, απονέµεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήµατος σκοποβολής ή τοξοβολίας, εφόσον είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου εκπαιδευτικής επάρκειας της οικείας αθλητικής
οµοσπονδίας. Ο εκπαιδευτής του προηγούµενου εδαφίου προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του εθελοντικά χωρίς οικονοµικό ή άλλο υλικό αντάλλαγµα. Η άσκηση της σχετικής
δραστηριότητας δεν υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την
άσκηση επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος από αυτόν. Το δίπλωµα
του εκπαιδευτή απονέµεται κατόπιν παρακολούθησης και επιτυχούς δοκιµασίας εκπαιδευτικού προγράµµατος από την οικεία
αθλητική οµοσπονδία, η οποία τηρεί Μητρώο Εκπαιδευτών.
Τα αθλητικά σωµατεία, που καλλιεργούν τα αθλήµατα της σκοποβολής και της τοξοβολίας και έχουν αθλητές στη δύναµή τους
ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δύνανται να απασχολούν
εκπαιδευτή του οικείου αθλήµατος εγγεγραµµένο στο Μητρώο
Εκπαιδευτών του τρίτου εδαφίου µε σύµβαση απασχόλησης οικειοθελούς προσφοράς άνευ ανταλλάγµατος.»
Άρθρο 12
Μεταγραφές αθλητών - Τροποποίηση
του άρθρου 33 του ν. 2725/1999
Οι παρ. 3 και 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Με τους ειδικούς κανονισµούς του άρθρου 27 του παρόντος νόµου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών
και µεταγραφών αθλητών, ο χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και
η διαδικασία και τα αρµόδια για την έγκρισή τους όργανα. Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια µίας (1) ή
δύο (2) µεταγραφικών περιόδων κάθε χρόνο, µε εξαίρεση τις µεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες µπορεί να ορίζεται άλλη µεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια κάθε
µεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις
εξήντα (60) ηµέρες. Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων
των µεταγραφών συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις µεταγραφής λόγω συναίνεσης σωµατείου, αποδέσµευσης, αγωνιστικής απραξίας, µετοίκησης του αθλητή για
σπουδές ή για επαγγελµατικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων
του, λόγω ελεύθερης µεταγραφής αθλητή κάτω ή πάνω από ορισµένη ηλικία και λόγω διάλυσης σωµατείου ή αναστολής δραστηριότητας τµήµατός του ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισής
του. Η συµφωνία µεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωµατείο
σε άλλο µε συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και µε οικονοµικό
αντάλλαγµα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί το προσήκον φορολογικό παραστατικό µε τον αναλογούντα φόρο προστιθέµενης αξίας ή
όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται από την κεί-

µενη νοµοθεσία και καταχωριστεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων
των δύο αθλητικών σωµατείων. Οι ανωτέρω Κανονισµοί, κατά το
µέρος που αφορούν διατάξεις για εγγραφές και µεταγραφές
αθλητών, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται, αν δεν παρέλθει
διετία από την κατά νόµο έγκρισή τους.»
«9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική
και αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται µόνο κατόπιν συγκεκριµένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται µε
εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και
θεσπίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση του αρµόδιου για τον
Αθλητισµό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση
ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία
αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Η κάρτα
του προηγούµενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από τις
Εθνικές Αθλητικές Οµοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού
µπριτζ και του ζατρικίου εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως προϋπόθεσης για τη συµµετοχή
τους σε προπονήσεις και αγώνες.
Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς µονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων, υγειονοµικών στρατιωτικών µονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το
Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τοµέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων που διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέµατα
προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, µε βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν
συνδέεται µε το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκοµίζεται υποχρεωτικά στη γραµµατεία ή στον αρµόδιο διαιτητή αγώνα κάθε
είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύµφωνα
µε τους κανονισµούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Οµοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συµµετοχής στον
αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω:
α) Εθνική Αθλητική Οµοσπονδία, β) όνοµα, επίθετο, πατρώνυµο
αθλητή, γ) έτος γέννησης, δ) άθληµα, ε) φωτογραφία, στ) αριθµός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) ηµερολογιακή θεώρηση µε βεβαίωση - υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση
συµµετοχής στο άθληµα (προετοιµασία και αγώνες) και βεβαίωση - υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που
ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.
Από την ψήφιση του παρόντος µέσα σε διάστηµα ενός (1)
έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Οµοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να µεριµνήσουν για την
ενηµέρωση των αθλητικών σωµατείων της δύναµής τους και την
έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους.
Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και
η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς
καµία οικονοµική επιβάρυνση των αθλητικών σωµατείων και των
αθλητών.»
Άρθρο 13
Παροχές σε διακρινόµενους αθλητές - Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α’121) τροποποιούνται οι εσωτερικές παρ. 6 και 7 της παρ. 8 και οι παρ. 20 και 23, προστίθεται
παρ. 25 και οι παρ. 8, 20, 23 και 25 διαµορφώνονται ως εξής:
«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσµια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών - γυναικών σε άθληµα ή αγώνισµα
αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο αθλητικές οµοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε
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Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι. της προτίµησής τους και εγγράφονται σε
αυτό, καθ’ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων που ορίζεται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι
να έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συµµετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές,
χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, µέχρι τη
στιγµή της άσκησης του σχετικού δικαιώµατος, ιδιότητα που θα
πιστοποιείται µε βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισµένης κατά τον
παρόντα νόµο οµοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθληµα
ή αγώνισµα αθλήµατος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού.
Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε θερινούς
ή χειµερινούς Ολυµπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσµιους Αγώνες ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά
Πρωταθλήµατα ανδρών -γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα παίδων - κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους Ολυµπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσµιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσµια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ’
υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων που ορίζεται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις µε την επιφύλαξη της συνδροµής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο
της παρούσας.
Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων
κατά την έννοια του παρόντος αθλητών/τριών, µε την προϋπόθεση της συνδροµής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο
της παρούσας, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι.,
σύµφωνα µε τη σειρά προτίµησής τους στο µηχανογραφικό τους
δελτίο κατά φθίνουσα σειρά µορίων και εφόσον συγκεντρώνουν
αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο µε το εκατό τοις εκατό (100%)
του αριθµού των µορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριµένη σχολή στο ίδιο ακαδηµαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188) και του ν.
4186/2013 (Α’ 193), ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των
µορίων ως ακολούθως:
1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς
Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα ανδρώνγυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για
εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσµιους Αγώνες παίδων -κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσµιας επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε
σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα
Α.Ε.Ι..
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα παίδων κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα πέντε τοις εκατό
(35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα ανδρών - γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα παίδων - κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής
επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση σαράντα
τοις εκατό (40%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα νέων
ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παρέχεται τριάντα
τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και
20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό
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(30%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται
τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυµπιακούς Αγώνες Νεότητας
παρέχεται είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήµατα ή αγωνίσµατα αθληµάτων που καλλιεργούνται από αναγνωρισµένες
κατά τον παρόντα νόµο αθλητικές οµοσπονδίες και απαραίτητη
προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε
παγκόσµια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, είναι να ισχύουν οι
προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του παρόντος.
5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσµιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή
σε σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
6) α. Για 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις εκατό (10%) για εισαγωγή σε
άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών
παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ τοις εκατό (8%) για εισαγωγή σε άλλη
σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών
παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επτά τοις εκατό (7%) για εισαγωγή σε άλλη
σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισµα όλων των κατηγοριών λαµβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή
άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την
αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά
τα ανωτέρω οριζόµενα στην παρούσα. Για οµαδικά αγωνίσµατα
ατοµικών αθληµάτων απαιτείται η συµµετοχή τουλάχιστον έξι (6)
οµάδων από έξι (6) σωµατεία µε ειδική αθλητική αναγνώριση στο
συγκεκριµένο άθληµα.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης
στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συµµετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οµάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωµατεία για τα οµαδικά αθλήµατα και, προκειµένου για
τα ατοµικά αθλήµατα, η συµµετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση
οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωµατεία
ανά αγώνισµα, η δε διάκριση να αφορά άθληµα ή αγώνισµα
αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά τον παρόντα νόµο οµοσπονδίες. Περαιτέρω στα οµαδικά αθλήµατα ο
αθλητής θα πρέπει να έχει συµµετοχή τουλάχιστον στο πενήντα
τοις εκατό (50%) των αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα
ο συνολικός αριθµός των συµµετασχόντων αθλητών-τριών της
οµάδας του/της να µην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του
αριθµού, των υπό των οικείων κανονισµών του αθλήµατος ή του
αγωνίσµατος του αθλήµατος, δικαιουµένων αθλητών-τριών να
συµµετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισµό
των ποσοστών του προηγουµένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης
µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από το µισό
της ακέραιης µονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως
προηγούµενη ακέραιη µονάδα. Όταν πρόκειται για ατοµικό ή
οµαδικό άθληµα ή αγώνισµα ή για µορφή τέτοιου αθλήµατος που
σύµφωνα µε τους κανονισµούς της οικείας παγκόσµιας οµοσπονδίας και της αντίστοιχης ελληνικής αθλητικής οµοσπονδίας,
διεξάγεται σε δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας να ανήκουν σε σωµατείο µε ειδική αθλητική αναγνώριση στο
συγκεκριµένο άθληµα.
7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς
Αγώνες παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τµήµα
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Α.Ε.Ι. παρέχεται προσαύξηση οκτώ τοις εκατό (8%) για την 1η
νίκη, έξι τοις εκατό (6%) για τη 2η νίκη και τέσσερα τοις εκατό
(4%) για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη
διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που
ισχύουν για τους πανελλήνιους αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα, λογιζοµένων, για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, των σχολείων ως σωµατείων.
Σε περίπτωση που µαθητής - αθλητής κατακτήσει 1η νίκη,
τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς αγώνες όσο και
σε πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόµενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή
σε άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά µία ποσοστιαία µονάδα επί του µεγαλύτερου ποσοστού.
Επιφυλασσοµένων των οριζοµένων στο πρώτο και δεύτερο
εδάφιο της παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει µία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόµενες στις περ. 1
έως και 7 της παρούσας, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό
είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του εκάστοτε αριθµού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του εκάστοτε αριθµού των εισακτέων σε οποιαδήποτε
άλλη σχολή ή τµήµα Α.Ε.Ι..
Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήµατος στο οποίο σηµείωσαν τη διάκριση,
εφόσον το τµήµα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
Αν το τµήµα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του
αθλήµατος στο οποίο σηµειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής µπορεί
να µετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισµένου
αθλητικού σωµατείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται, εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, έπειτα από εισήγηση του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Κατά τον προσδιορισµό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περ. 1 έως 7, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει
δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης
µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από το µισό
της ακέραιης µονάδας, δεν λαµβάνεται υπόψη, εκτός εάν µηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη µονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει µία (1) τουλάχιστον
θέση για κάθε Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι.. Αθλητής ή αθλήτρια που
έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς
ή Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα των κατηγοριών ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τµήµα Α.Ε.Ι., που απέχει
γεωγραφικά από τον τόπο όπου κυρίως προετοιµάζεται, δύναται
να µετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυµα, κατά περίπτωση, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, έπειτα από εισήγηση του αρµοδίου
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ώστε να
µπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωµα αυτό
είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς
διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που πιστοποιείται
µε βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισµένης, κατά τον παρόντα
νόµο, Οµοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού».
«20. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα στους συνοδούς-αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται µαζί µε
αθλητές µε αναπηρία, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισµά
τους σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς του οικείου αθλήµατος και σηµειώνουν τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της
παρ. 2. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων σχετικά µε
την εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α., η παρούσα αφορά αποκλειστικά και µόνον στα εξής αθλήµατα ΑµεΑ: στίβο, ποδηλασία,
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µπότσια (boccia) και ειδικότερα στους πιλότους που αγωνίζονται
σε αγώνες ποδηλασίας τάντεµ (tandem), στους αθλητές - συνοδούς των αθλητών του στίβου µε προβλήµατα όρασης και στους
αθλητές - συνοδούς των ατόµων µε αναπηρία που αγωνίζονται
στο µπότσια.»
«23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, µέλη των εθνικών οµάδων ή προεθνικών οµάδων των αναγνωρισµένων κατά
τον παρόντα νόµο αθλητικών οµοσπονδιών που καλλιεργούν είτε
άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που περιλαµβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα Ολυµπιακών Αγώνων, των Παραολυµπιακών Αγώνων, των Ολυµπιακών Αγώνων Κωφών, θερινών και
χειµερινών, και της Σκακιστικής Ολυµπιάδας, είτε άθληµα ή αγώνισµα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισµένη οµοσπονδία
µέλος της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αθλητισµού Κωφών και της Σκακιστικής Οµοσπονδίας για το οποίο
διεξάγεται Παγκόσµιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα, στους
προπονητές ή προπονήτριές τους, στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικών οµοσπονδιών που συµµετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες
διαιτητές και κριτές που λαµβάνουν µέρος σε διεθνείς αγώνες,
όπως είναι οι Ολυµπιακοί Αγώνες, οι Παραολυµπιακοί Αγώνες,
οι Ολυµπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυµπιάδα και τα
Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών
αναγνωρισµένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε
στο Δηµόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθµίδων µπορεί να χορηγηθεί άδεια µε αποδοχές, κατά τα κατωτέρω
οριζόµενα, προκειµένου να συµµετέχουν στους αγώνες αυτούς.
Ίδια άδεια µπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή
αθλήτριες µέλη των εθνικών οµάδων, των αναγνωρισµένων κατά
τον παρόντα νόµο αθλητικών οµοσπονδιών που καλλιεργούν είτε
άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που περιλαµβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα Ολυµπιακών Αγώνων, των Παραολυµπιακών Αγώνων, των Ολυµπιακών Αγώνων Κωφών και της
Σκακιστικής Ολυµπιάδας, είτε άθληµα ή αγώνισµα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισµένη οµοσπονδία µέλος της Ελληνικής
Ολυµπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυµπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αθλητισµού Κωφών και της
Σκακιστικής Οµοσπονδίας, για το οποίο διεξάγεται Παγκόσµιο ή
Πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα, καθώς και στους προπονητές ή
προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συµµετοχής τους σε επίσηµους αγώνες για την πρόκριση ή προετοιµασία για τις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις. Αντιστοίχως, για όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις αθλητών και προπονητών και επιπλέον των αδειών
των προηγούµενων εδαφίων, χορηγείται άδεια για την καλύτερη
προετοιµασία ή τη συµµετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις,
η οποία δεν µπορεί να ξεπεράσει τις εκατό (100) υπηρεσιακές
ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος, προσαυξανοµένη συνολικά
σε εκατόν σαράντα πέντε (145) ηµέρες για το έτος διεξαγωγής
Πανευρωπαϊκών και Παγκόσµιων πρωταθληµάτων και σε εκατόν
εβδοµήντα (170) ηµέρες για το έτος διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων. Ιδιαιτέρως, για το άθληµα της ιστιοπλοΐας η ανωτέρω άδεια δύναται να είναι συνολικά έως διακόσιες σαράντα
(240) ηµέρες και για το άθληµα του ζατρικίου συνολικά έως σαράντα πέντε (45) ηµέρες. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από
τον φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφεροµένου, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά
από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.),
προκειµένου για τους θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα
είναι µέλος της Ολυµπιακής ή της προ-Ολυµπιακής οµάδας που
συµµετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Οµοσπονδίας, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των
Παγκόσµιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην
οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και
είναι µέλος της εθνικής οµάδας που συµµετέχει στην αντίστοιχη
διοργάνωση ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν προκριθεί στους ανωτέρω αγώνες, γ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής
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οµοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται
η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης ή προετοιµασίας για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις και δ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής
οµοσπονδίας ότι η προπονητική συγκέντρωση του αιτούντος
είναι ενταγµένη στον σχεδιασµό της προετοιµασίας των εθνικών
οµάδων ή του αθλητή/τριας εθνικής οµάδας ατοµικού αγωνίσµατος. Οι διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων εφαρµόζονται
ανάλογα και στους εργαζόµενους αθλητές και αθλήτριες µε αναπηρία (ΑΜεΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές - συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου µέλη εθνικών οµάδων,
στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αθλητικών οµοσπονδιών που συµµετέχουν
στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συµµετέχουν στους Παραολυµπιακούς Αγώνες, στους Ολυµπιακούς Αγώνες Κωφών, στη
Σκακιστική Ολυµπιάδα, καθώς και σε Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, σύµφωνα µε τους κανονισµούς του οικείου αθλήµατος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προαναφερόµενη βεβαίωση στους συµµετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή, προκειµένου για
τους κωφούς η Ελληνική Οµοσπονδία Αθλητισµού Κωφών και η
Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία, η οποία επικυρώνεται από τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι διατάξεις
αυτές εφαρµόζονται και στους συµµετέχοντες σε όργανα των
διεθνών αθλητικών φορέων για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.»
«25. Οι αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες ή σε Παραολυµπιακούς
Αγώνες ή σε Ολυµπιακούς Αγώνες Κωφών και έχουν διορισθεί
και υπηρετούν είτε στα Σώµατα Ασφαλείας είτε στον δηµόσιο
τοµέα είτε σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή σε νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του στενού ή ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, είτε σε Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού επιτρέπεται χωρίς αµοιβή,
πέραν του επισήµου ωραρίου εργασίας τους και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αναλαµβάνουν δραστηριότητα και να συµµετέχουν σε δράσεις, οι οποίες προάγουν
τον πολιτισµό και τον αθλητισµό, καθώς και σε προγράµµατα ή
δράσεις αναφορικά µε την κοινωνική προσφορά του πολιτισµού
και αθλητισµού εν γένει.»
Άρθρο 14
Άδεια λειτουργίας αθλητικών ιππικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση του άρθρου 56 Α του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 56 Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθεται παρ. 3,
ως εξής:
«3. Οι αθλητικές ιππικές εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις
των ιππικών αθλητικών σωµατείων αποτελούν αθλητικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 56Α και αδειοδοτούνται
για το σύνολο των χώρων τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία των
άρθρων 56Β µέχρι και 56Ε και δεν απαιτείται άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία, τις
προδιαγραφές και γενικότερα την αδειοδότηση των ιπποστασίων
αναπαραγωγής (ιπποφορβείων), δροµώνων ίππων, ίππων αθλήσεως και µονόπλων ζώων εργασίας δεν θίγονται µε την παρούσα
διάταξη.»
Άρθρο 15
Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 56Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιείται η υποπερ. γγ’ της περ. ε’ της παρ. 2 και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής:
«2. Η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανάλογα µε την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης,
είναι η εξής:
α) Για τις οµάδες Α1 και Α2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη
της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης
µηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου
Δήµου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της,
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χορηγείται η άδεια λειτουργίας µε απόφαση Δηµάρχου. Η άδεια
ισχύει για πέντε (5) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καµία αλλαγή στην εγκατάσταση.
β) Για τις οµάδες Β1, Β2, Δ και Ε1: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης µηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του
οικείου Δήµου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας µε απόφαση Δηµάρχου.
Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους
κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει
καµία αλλαγή στην εγκατάσταση.
γ) Για την οµάδα Ε2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του
επόµενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρµόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη,
εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση
του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καµία αλλαγή στην εγκατάσταση.
δ) Για τις οµάδες Γ1, Γ2 και ΣΤ: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη
της αθλητικής εγκατάστασης, η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόµενου άρθρου ελέγχει την εγκατάσταση και ο αρµόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εφόσον
είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για δύο
(2) έτη, εφόσον πριν τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καµία αλλαγή στην
εγκατάσταση.
ε) Για την οµάδα Ζ1: Την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο αρµόδιος Περιφερειάρχης, εφόσον προσκοµίζονται:
αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλληλότητα
και την ασφάλεια του χώρου,
ββ) παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης από τον ιδιοκτήτη
της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών
σε όλους πραγµάτων, όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος,
γγ) σύµφωνη γνώµη για τη χρήση αιγιαλού, αστικής ή αγροτικής περιοχής, εναέριου χώρου και δάσους για την άσκηση της
δραστηριότητας, από τον φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει τον χώρο, όπως κατά περίπτωση τη λιµενική
αρχή, ή την αστυνοµία, ή την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ή
το δασαρχείο ή από τον οικείο ΟΤΑ. Η σύµφωνη γνώµη από τον
φορέα παρέχεται εφόσον η συγκεκριµένη αθλητική δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις. Σε περίπτωση που
µε βάση την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης υφίσταται
αρµοδιότητα περισσοτέρων του ενός φορέων, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται ενιαία για την αθλητική εγκατάσταση από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη,
δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί ασφαλείας που αφορούν τη διαµόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Η άδεια
ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν από τη λήξη του πρώτου
έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή χρήστη της
εγκατάστασης ότι δεν έχει γίνει καµία αλλαγή στην εγκατάσταση.
Για την οµάδα Ζ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας,
παρά µόνο: αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του
δικαιώµατος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των
περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγµάτων,
όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος, γγ) σύµφωνη γνώµη για τη
διενέργεια της δραστηριότητας από τον φορέα ή την υπηρεσία
που διαχειρίζεται ή εποπτεύει το χώρο, όπως λιµενική αρχή,
αστυνοµία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δασαρχείο, δδ)
υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται
οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί ασφαλείας που αφορούν τη
διαµόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.
στ) Για την οµάδα Η: Ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4276/2014
(Α’155) και της εν γένει κείµενης νοµοθεσίας. Παράλληλα απαιτούνται και όλα τα δικαιολογητικά της προηγούµενης περίπτωσης της οµάδας Ζ2.
ζ) Για τις οµάδες Θ1 και Θ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά µόνο: αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για
την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώ-
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ρηση του δικαιώµατος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης
και γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί ασφαλείας που
αφορούν τη διαµόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο
αριθµός των θεατών υπερβαίνει τον επιτρεπόµενο από την
ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (ή όταν η διοργάνωση γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης και
ο αριθµός των θεατών υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000),
απαιτείται επιπλέον µελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή
χρήση, εγκεκριµένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
η) Για την οµάδα Ι: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας,
παρά µόνο: αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του
δικαιώµατος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης και γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες
οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί ασφαλείας που αφορούν τη
διαµόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αγώνας πραγµατοποιείται σε κλειστό χώρο µε παρουσία θεατών ή όταν γίνεται
σε υπαίθρια έκταση και ο αριθµός των θεατών υπερβαίνει τους
δύο χιλιάδες (2.000), απαιτείται επιπλέον µελέτη πυροπροστασίας για την προσωρινή χρήση, εγκεκριµένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.»
Άρθρο 16
Γνωστοποίηση χρηµατικών καταβολών – Τροποποίηση του
άρθρου 79 του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 79 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθεται παρ. 5 ως
εξής :
«5. Ειδικά για τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες
(Κ.Α.Ε.) και για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται
από µέλη των διοικήσεων ή µετόχους αυτών, λόγω δανείου ή ως
ταµειακή διευκόλυνση, απαγορεύεται να υπερβαίνει το εκατό
τοις εκατό (100%) του µετοχικού τους κεφαλαίου. Μετά από την
παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, το παραπάνω
ποσοστό ορίζεται σε εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%).»
Άρθρο 17
Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. – Τροποποίηση
του άρθρου 105 του ν. 2725/1999
Στο άρθρο 105 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιείται η παρ.
4, προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 105
Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
1. Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. καθίστανται οι Κ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Κ. που
έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα καλαθοσφαιρικά πρωταθλήµατα Α1 και Α2 εθνικής κατηγορίας.
2. Τα Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. διακρίνονται σε τακτικά και πάρεδρα:
α) τακτικά Μέλη είναι οι Κ.Α.Ε., που συµµετέχοuν στα πρωταθλήµατα της Α1 εθνικής κατηγορίας,
β) πάρεδρα Μέλη είναι οι Κ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Κ. που συµµετέχουν
στο πρωτάθληµα της Α2 εθνικής κατηγορίας.
3. Όπου στις διατάξεις του νόµου αυτού αναφέρεται ο όρος
«Μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.» νοούνται τα τακτικά και τα πάρεδρα Μέλη.
4. Με κανονισµό που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 104, ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις (κριτήρια) εγγραφής τακτικού µέλους του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., τα αρµόδια
όργανα διαπίστωσης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών, η διαδικασία, καθώς και τα απαιτούµενα για την εγγραφή και τη συµµετοχή στο πρωτάθληµα της Α1 εθνικής κατηγορίας δικαιολογητικά. Μεταξύ των κριτηρίων που ορίζονται µε τον κανονισµό
του πρώτου εδαφίου περιλαµβάνονται ιδίως η βαθµολογική θέση
της οµάδας, η οικονοµική κατάσταση της Κ.Α.Ε., η παροχή κάθε
είδους νόµιµων εγγυήσεων για την εκπλήρωση του συνόλου ή
µέρους των µελλοντικών της υποχρεώσεων προς αθλητές και
προπονητές, η βιωσιµότητά της, η καταλληλότητα των αθλητικών

εγκαταστάσεών της, η ύπαρξη αναπτυξιακών υποδοµών και ακαδηµιών αθλητών, καθώς και τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή
Συνοµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Ο έλεγχος από την Επιτροπή
Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.) για τη χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77A, διενεργείται µόνον επί των Κ.Α.Ε. που πληρούν τα κριτήρια του
κανονισµού του πρώτου εδαφίου, κατόπιν κοινοποίησης προς
την Ε.Ε.Α. σχετικής απόφασης – γνωστοποίησης του Ε.Σ.Α.Κ.Ε..
5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του µέλους του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. οι
Κ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Κ. που υποβιβάζονται από την Α2 εθνική κατηγορία σε κατηγορία της ερασιτεχνικής καλαθοσφαίρισης ή
παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωµα συµµετοχής
στο πρωτάθληµα αρµοδιότητας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε..
6. Οι Κ.Α.Ε. της Α1 εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών παρακρατούν για λογαριασµό του Πανελλήνιου Συνδέσµου
Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.) από τις αποδοχές
των καλαθοσφαιριστών τους - µελών του Π.Σ.Α.Κ., κατόπιν χορήγησης προς αυτές από τους καλαθοσφαιριστές ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια
συνδροµή προς τον Π.Σ.Α.Κ., το οποίο αποδίδεται στον Π.Σ.Α.Κ.
το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών. Το ύψος της παραπάνω
ετήσιας συνδροµής καθορίζεται πριν από την έναρξη κάθε µεταγραφικής περιόδου µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Π.Σ.Α.Κ. και δεν µπορεί να µεταβάλλεται έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου που ακολουθεί. Αν µία Κ.Α.Ε. δεν αποδίδει στον
Π.Σ.Α.Κ. το ποσό που αντιστοιχεί στις ετήσιες συνδροµές των καλαθοσφαιριστών-µελών του, ο Π.Σ.Α.Κ. ενηµερώνει αναλυτικά και
εγγράφως τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. για τη µη απόδοση. Ο τελευταίος αφαιρεί το ισόποσο των συνδροµών από οποιαδήποτε απαίτηση της
συγκεκριµένης Κ.Α.Ε. προς αυτόν και, έως τη λήξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου, το αποδίδει στον Π.Σ.Α.Κ..»
Άρθρο 18
Στέγαση - Γραµµατειακή υποστήριξη – Λειτουργία - Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 2725/1999
Η παρ. 2 του άρθρου 127 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 127
Στέγαση - γραµµατειακή υποστήριξη - λειτουργία
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται ο εν
γένει τρόπος λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Α.Δ., η διαδικασία συζήτησης
των προσφυγών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που
αφορά την οργάνωση και λειτουργία του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
ρυθµίζονται τα θέµατα κοινής στέγασης, γραµµατειακής και επιστηµονικής υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και των επιτροπών των άρθρων 95, 119, 122, 123 και 127Α. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), η αποζηµίωση
των µελών των παραπάνω δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών
και των γραµµατέων τους καθορίζεται για το σύνολο της θητείας
τους µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού και βαρύνει τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.»
Άρθρο 19
Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων – Τροποποίηση
του άρθρου 128 Ε του ν. 2725/1999
Η παρ. 1 του άρθρου 128 Ε του ν. 2725/1999 (Α’121) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται τόσο κατά τη διάρκεια
αγώνων, όσο και εκτός αγώνων. Η δαπάνη του ελέγχου στην περίπτωση Ανωνύµων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή Τµηµάτων
Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) βαρύνει τον οικείο επαγγελµατικό
σύνδεσµο ή τον φορέα στον οποίο ανήκει ο ελεγχόµενος. Ο Εθνικός Οργανισµός Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) βα-
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ρύνεται µε τη δαπάνη για τη διενέργεια ελέγχων εντός του ετησίου προγραµµατισµού του. Έως τη διαπίστωση της λειτουργικής ετοιµότητας του τελευταίου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν.
4684/2020 (Α’86), η σχετική δαπάνη βαρύνει το Εθνικό Συµβούλιο
Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.). Για τον σκοπό αυτόν
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. δύναται να καταβάλει την αµοιβή των δειγµατοληπτών που περιλαµβάνονται στο σχετικό µητρώο δειγµατοληπτών,
η οποία καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. Η δαπάνη
των ελέγχων, που υπερβαίνουν αριθµητικά τον ετήσιο προγραµµατισµό του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και διενεργούνται κατόπιν αιτήµατος
αθλητικών φορέων, βαρύνει τους αιτουµένους φορείς.
Έως τη διαπίστωση της λειτουργικής ετοιµότητας του
Ε.Ο.ΚΑ.Ν., ο οποίος τιµολογεί τις παρεχόµενες υπηρεσίες, πέραν
της αµοιβής των δειγµατοληπτών και του κόστους εργαστηριακής ανάλυσης, οι βαρυνόµενοι καταβάλλουν το ποσό των εικοσιπέντε (25) ευρώ ανά δείγµα υπέρ ΕΣΚΑΝ προς κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των ελέγχων.»
Άρθρο 20
Δίδακτρα Σχολών Προπονητών - Τροποποίηση
του άρθρου 136 του ν. 2725/1999
Η παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α’121) τροποποιείται ως εξής:
«6. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µπορεί µε απόφασή της,
κατόπιν αιτήµατος και µε δαπάνη της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, να ιδρύει περιοδικές Σχολές Προπονητών. Με την ίδια
απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας κάθε σχολής, των
προσόντων των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και
κάθε άλλο συναφές θέµα. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται επίσης, υποχρεωτικά: α) το χρηµατικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου, καταβαλλόµενο ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο και β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια
σπουδών, καθώς και οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των µαθηµάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, που
δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να είναι λιγότερες του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας
για κάθε περίοδο. Στις Σχολές Προπονητών της ΓΓΑ την εκπαίδευση για θέµατα αντιντόπινγκ αναλαµβάνει ο αρµόδιος Εθνικός
φορέας αντιντόπινγκ µε τους πιστοποιηµένους εκπαιδευτές του.
Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ελέγχει τα διπλώµατα των περιοδικών Σχολών Προπονητών ως προς τη νοµιµότητά τους, δύναται δε να ορίζει οµάδα εργασίας, έργο της οποίας είναι η
παρακολούθηση της πιστής τήρησης των όρων λειτουργίας της
σχολής, όπως αυτοί καθορίζονται µε την απόφαση λειτουργίας
της. Στα µέλη των οµάδων αυτών δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.».
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ MAGGLINGEN / MACOLIN
Άρθρο 21
Εθνική Πλατφόρµα Αθλητικής Ακεραιότητας
1. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού συστήνεται η Εθνική
Πλατφόρµα του άρθρου 13 της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης σχετικά µε την καταπολέµηση της χειραγώγησης των
αθλητικών αγώνων, που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin
την 18η Σεπτεµβρίου 2014 και κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 4639/2019 (Α’ 185).
2. Η Εθνική Πλατφόρµα της παρ. 1, η οποία ονοµάζεται
«Εθνική Πλατφόρµα Αθλητικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.),
είναι συλλογικό όργανο, στο οποίο ανατίθεται το έργο του συντονισµού µεταξύ των αρµόδιων φορέων, των ενεργειών και γενικότερα των δράσεων για την καταπολέµηση και την αντιµετώπιση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Ειδικότερα το
όργανο αυτό έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Λειτουργεί ως κόµβος συλλογής πληροφοριών ενάντια στη
χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και διαβίβασης των πληρο-
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φοριών αυτών στις αρµόδιες αρχές και οργανισµούς.
β. Συντονίζει τις δράσεις ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, συµπεριλαµβανοµένων και προγραµµάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
γ. Λαµβάνει, συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες για παράτυπα ή ύποπτα στοιχήµατα σε αθλητικούς αγώνες, που πραγµατοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια και, κατά περίπτωση
και όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει προειδοποιήσεις.
δ. Διαβιβάζει προς τις δηµόσιες αρχές ή τους αθλητικούς οργανισµούς ή φορείς εκµετάλλευσης αθλητικού στοιχήµατος,
πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις νόµων ή αθλητικών κανονισµών, που αναφέρονται στη Σύµβαση.
ε. Συνεργάζεται µε όλους τους οργανισµούς και τις αρµόδιες
αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαµβανοµένων των
εθνικών πλατφορµών άλλων κρατών.
3. Η Εθνική Πλατφόρµα Αθλητικής Ακεραιότητας αποτελείται
από τα εξής µέλη: (α) τον Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού, (β) τον
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, (γ) τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, (δ) τον Αθλητικό Εισαγγελέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και (ε) έναν (1)
εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας.
4. Με απόφαση της Εθνικής Πλατφόρµας Αθλητικής Ακεραιότητας δύνανται να συστήνονται οµάδες εργασίες, οι οποίες την
υποβοηθούν στο έργο της και στην πραγµάτωση των σκοπών
της.
5. Οι πάσης φύσεως δαπάνες της Εθνικής Πλατφόρµας Αθλητικής Ακεραιότητας βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό των
συµµετεχόντων φορέων ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 22
Τροποποίηση καταστατικού της Ε.Ο.Ε.
Το δέκατο τρίτο άρθρο του ν. 4639/2019 (Α’ 185) τροποποιείται
ως προς τα εσωτερικά άρθρα 5 παρ. 2 και 6, 12, 16, 18 και 29
παρ. 2 και διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο δέκατο τρίτο
Καταστατικό της Ε.Ο.Ε.
1. Ο αθλητικός οργανισµός που ιδρύθηκε στις 24 Νοεµβρίου
1894 υπό την επωνυµία «Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων» (Ε.Ο.Α.)
µε σκοπό τη διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυµπιακών
Αγώνων και ο οποίος απέκτησε νοµική υπόσταση µε το άρθρο
35 του ν. ΒΧΚΑ’ της 10ης Ιουλίου 1899 (Α’ 141), ανασυγκροτήθηκε µε τον ν. 3148/1955 (Α’ 50) και µετονοµάστηκε σε «Ελληνική
Ολυµπιακή Επιτροπή» (Ε.Ο.Ε.) µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν. 2725/1999 (Α’ 121) και το κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου π.δ.
130/2000 (Α’ 113) (καταστατικό), µετατρέπεται σε µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούµενο και εποπτευόµενο από το Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
2. Το καταστατικό της Ε.Ο.Ε. και οι τροποποιήσεις αυτού: α)
ψηφίζονται από την Ολοµέλειά της, µε απόφαση που λαµβάνεται
µε απαρτία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των µελών και πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτα (2/3) των έγκυρων ψήφων, β) εγκρίνονται από τη Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και γ)
κυρώνονται µε νόµο.
3. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου, µε την επιφύλαξη τήρησης της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, καθώς και της εθνικής νοµοθεσίας που ισχύει σε συµµόρφωση προς αυτήν, το καταστατικό
της Ε.Ο.Ε. το οποίο, όπως ψηφίστηκε από την Ολοµέλειά της
Ε.Ο.Ε. κατά την υπ’ αριθµ. 21/3.10.2019 συνεδρίαση και εγκρίθηκε από τη Δ.Ο.Ε. µε το από 24.8.2018 έγγραφό της, έχει ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ο.Ε.)
Άρθρο 1
Νοµική µορφή - επωνυµία έδρα
1. Η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) αποτελεί νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.
2. Η Ε.Ο.Ε. λειτουργεί σύµφωνα µε τον Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη (Olympic Charter), το παρόν καταστατικό και το ελληνικό δίκαιο.
3. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυµία της Ε.Ο.Ε. αποδίδεται
στην αγγλική γλώσσα ως «Hellenic Olympic Committee (H.O.C)».
4. Έδρα της Ε.Ο.Ε. ορίζεται ο Δήµος Χαλανδρίου.
Άρθρο 2
Σκοπός – αρµοδιότητες
1. Σκοπός της Ε.Ο.Ε. είναι η ανάπτυξη, προαγωγή και προστασία του Ολυµπιακού Κινήµατος στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον
Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη.
2. Στον σκοπό και στις αρµοδιότητες της Ε.Ο.Ε. περιλαµβάνονται ιδίως:
(α) Η µέριµνα για την ορθή ερµηνεία κι εφαρµογή των θεµελιωδών αρχών, αξιών και κανόνων του Ολυµπιακού Καταστατικού
Χάρτη και η επίβλεψη και διασφάλιση της τήρησής του στην Ελλάδα.
(β) Η προαγωγή των θεµελιωδών αρχών και αξιών του Ολυµπισµού στην Ελλάδα, ιδίως στους τοµείς του αθλητισµού και της
εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτόν η Ε.Ο.Ε.: (αα) µεριµνά για τη
διάδοση της Ολυµπιακής παιδείας, (ββ) προωθεί την ενσωµάτωση ολυµπιακών εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε όλες τις
σχολικές βαθµίδες και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, (γγ)
υποστηρίζει, µε κάθε τρόπο και µέσο, τη λειτουργία της Εθνικής
Ολυµπιακής Ακαδηµίας, (δδ) ενθαρρύνει τη σύσταση Ολυµπιακών Μουσείων και Ινστιτούτων κάθε είδους αφιερωµένων στην
Ολυµπιακή Παιδεία, καθώς και την ανάπτυξη αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δράσεων ή προγραµµάτων σχετικά µε το Ολυµπιακό Κίνηµα.
(γ) Η διάδοση και προάσπιση των αρχών του φίλαθλου πνεύµατος σύµφωνα µε τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της
Δ.Ο.Ε..
(δ) Η διάδοση στη νεολαία της αγάπης για τον αθλητισµό και
του σεβασµού προς το αθλητικό και ολυµπιακό ιδεώδες.
(ε) Η ενθάρρυνση, επίβλεψη και οικονοµική ενίσχυση του
αθλητισµού υψηλών επιδόσεων, καθώς και του αθλητισµού για
όλους.
(στ) Η οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης
των διοικητικών στελεχών του αθλητισµού και κάθε άλλης φύσεως σεµιναρίων ή εκδηλώσεων που προάγουν τις αρχές και τις
αξίες του Ολυµπισµού.
(ζ) Η υλοποίηση των δράσεων και παρεµβάσεων που εγκρίνει
η Ολοµέλειά της, ύστερα από εισήγηση των τακτικών επιτροπών
της, καθώς και η συµβολή, µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο, σε
δράσεις της Διεθνούς και της Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας ή
άλλων φορέων µε έργο τη διάδοση των ολυµπιακών αρχών και
αξιών, σύµφωνα µε τον Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη της
Δ.Ο.Ε..
(η) Η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και παρεµβάσεων
ενάντια σε κάθε µορφή διάκρισης και βίας στον αθλητισµό,
καθώς και η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της κοινωνίας σχετικά µε την καταπολέµηση κάθε µορφής διάκρισης και βίας στον αθλητισµό.
(θ) Η παρακολούθηση της εφαρµογής του Παγκόσµιου Κώδικα Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Code) από τους ενδιαφερόµενους αθλητικούς φορείς, καθώς και η υιοθέτηση και
εφαρµογή κανόνων και πολιτικών για την καταπολέµηση και την
πρόληψη του ντόπινγκ, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές
του Παγκόσµιου Κώδικα Αντιντόπινγκ και τον ρόλο και τα καθήκοντα που ο Κώδικας αυτός αναθέτει στις Εθνικές Ολυµπιακές

Επιτροπές, ιδίως σχετικά µε τις απαιτήσεις συµµετοχής σε αγώνες ή οικονοµικής ενίσχυσης των αθλητών και των οικείων οµοσπονδιών και την εν γένει διαχείριση των αποτελεσµάτων των
ελέγχων αντιντόπινγκ.
(ι) Η παρακολούθηση της εφαρµογής του Κώδικα της Δ.Ο.Ε.
για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων και η ενηµέρωση
των αθλητών και των αθλητικών Οµοσπονδιών για τις διατάξεις
του.
(ια) Η ενθάρρυνση και υποστήριξη µέτρων για την ιατρική περίθαλψη και εν γένει τη διασφάλιση και προώθηση της υγείας
των αθλητών.
(ιβ) Η οικονοµική επιχορήγηση και η εν γένει υποστήριξη, µε
κάθε άλλο µέσο ή τρόπο, των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών
µελών της για την ανάπτυξη, διάδοση και προαγωγή των ολυµπιακών αθληµάτων και για την προετοιµασία των αθλητών που
θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους θερινούς ή χειµερινούς
Ολυµπιακούς Αγώνες, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες, στους Ολυµπιακούς Αγώνες Νέων και οποιουσδήποτε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που
τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, των
Ευρωπαϊκών Ολυµπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης
Μεσογειακών Αγώνων, καθώς και η απευθείας οικονοµική ενίσχυση των αθλητών για την προετοιµασία και συµµετοχή τους
στους παραπάνω αγώνες, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη της
αθλητικής οµοσπονδίας στη δύναµη της οποίας ανήκουν.
(ιγ) Η εν γένει διοίκηση και διαχείριση των κάθε είδους αθλητικών και µη εγκαταστάσεων που της ανήκουν κατά κυριότητα ή
της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, των παραρτηµάτων και των
περιβαλλόντων χώρων αυτών, ιδίως του Καλλιµάρµαρου Παναθηναϊκού Σταδίου, του Ολυµπιακού Κολυµβητηρίου της Αθήνας,
της εγκατάστασης της Αρχαίας Ολυµπίας και του Μουσείου Σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων, του ξενοδοχείου επί της οδού Κηφισίας και Παντανάσσης στον Παράδεισο Αµαρουσίου και του
οικήµατος επί της οδού Καψάλη 4 στην Αθήνα. Μέσα στα πλαίσια
αυτά, η Ε.Ο.Ε. παραχωρεί τη χρήση των σταδίων και των λοιπών
εγκαταστάσεών της σε τρίτους για τη διοργάνωση αγώνων, συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως εκδηλώσεων, έναντι ανταλλάγµατος καθοριζόµενο σε:
(αα) ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), το οποίο παρακρατείται από τις ακαθάριστες εισπράξεις του χρήστη διοργανωτή,
αν η παραχώρηση γίνεται για τη διοργάνωση αγώνων. Η Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. ή, κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή, µπορεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση, να καθορίζει
ποσοστό µικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), ακόµη και
µηδενικό ποσοστό, αν η παραχώρηση γίνεται προς αθλητικά σωµατεία ή οµοσπονδίες που καλλιεργούν ολυµπιακά αθλήµατα,
(ββ) ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), το οποίο παρακρατείται από τις ακαθάριστες εισπράξεις του χρήστη διοργανωτή,
αν η παραχώρηση γίνεται για τη διοργάνωση συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών ή άλλης φύσεως εκδηλώσεων, εκτός αν η
Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. ή, κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, καθορίσει
διαφορετικό ποσοστό ή αποφασίσει την καταβολή εφάπαξ χρηµατικού ποσού αντί για την παρακράτηση ποσοστού επί των ακαθάριστων εισπράξεων.
Οι ως άνω αποφάσεις της Ολοµέλειας ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., ανάλογα µε την περίπτωση, εκδίδονται για
συγκεκριµένο κάθε φορά αγώνα ή εκδήλωση, ύστερα από σχετική εισήγηση είτε του αρµοδίου τµήµατος της Ε.Ο.Ε. είτε τακτικής επιτροπής της.
Για την εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Ο.Ε. ή και της Δ.Ο.Α.
και τηρουµένων των διατάξεων του Ολυµπιακού Καταστατικού
Χάρτη, η Ε.Ο.Ε. παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της
στην Αρχαία Ολυµπία χωρίς αντάλλαγµα.
(ιδ) Η προστασία µε κάθε νόµιµο και πρόσφορο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της προσφυγής στη δικαιοσύνη, των εµπράγµατων δικαιωµάτων επί των ακινήτων της. Ιδίως η Ε.Ο.Ε. µεριµνά
για:
(αα) τη διατήρηση και διαφύλαξη των ιδιοκτησιακών της δικαιωµάτων επί του οικοπέδου επί του οποίου έχει ανεγερθεί το
Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λούης (Ο.Α.Κ.Α.)
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και οι συνοδευτικές αυτού αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις,
(ββ) την επιστροφή της επικαρπίας του γηπέδου «Γεώργιος
Καραϊσκάκης» άµα τη λήξει του παραχωρητηρίου προς τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) και από τη Γ.Γ.Α. προς την εταιρεία «Γ. Καραϊσκάκης Α.Ε.» και
(γγ) τη διατήρηση και διαφύλαξη των ιδιοκτησιακών της δικαιωµάτων στις εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται η Διεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία (Δ.Ο.Α.) και το Μουσείο Σύγχρονων Ολυµπιακών
Αγώνων στην Αρχαία Ολυµπία και στα υπόλοιπα οικόπεδά της
στην Αρχαία Ολυµπία και στην Αθήνα, στις περιοχές Στύλοι
Ολυµπίου, Παγκράτι, Παναθηναϊκό Στάδιο, Οδός Άγρας ή όπου
αλλού ευρίσκονται.
(ιε) Η συµµετοχή µε εκπροσώπους της στη διοίκηση του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
(ιστ) Η έκδοση και διάθεση αναµνηστικών νοµισµάτων, µεταλλίων, γραµµατοσήµων και άλλων αντικειµένων µε την ευκαιρία
τέλεσης των θερινών και χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων, των
Ευρωπαϊκών Αγώνων, των Μεσογειακών Αγώνων, των Ολυµπιακών Αγώνων Νέων και κάθε άλλου ηπειρωτικού ή διηπειρωτικού
αγώνα που τελεί υπό την αιγίδα της Δ.Ο.Ε., των Ευρωπαϊκών
Ολυµπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών
Αγώνων.
(ιζ) Η έκδοση και διάθεση λευκωµάτων, ειδικών εκδόσεων σχετικά µε την ανάπτυξη και προαγωγή της Ολυµπιακής Ιδέας, της
ιστορίας του Ολυµπισµού και του αθλητισµού εν γένει, ενηµερωτικού υλικού και κάθε είδους εντύπων.
(ιη) Η παραχώρηση αδειών χρήσης των εµβληµάτων της, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος έναντι ανταλλάγµατος,
ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Ολοµέλειας ή,
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην
οποία καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης.
(ιθ) Η σύναψη συµβάσεων χορηγίας µε τρίτους (χορηγούς),
µε αντικείµενο την παροχή ενίσχυσης προς την Ε.Ο.Ε., σε χρήµα
ή σε είδος/υπηρεσία, για την εκπλήρωση των σκοπών της, µε αντιστάθµισµα την παραχώρηση στους χορηγούς, του δικαιώµατος
χρήσης του εµβλήµατος λογοτύπου της Ε.Ο.Ε. της παρ. 3 του
άρθρου 3 ή άλλες παροχές σε είδος/υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά,
εισιτήρια για τους Ολυµπιακούς Αγώνες ή για άλλους αγώνες
που τελούν υπό την αιγίδα της Δ.Ο.Ε., των Ευρωπαϊκών Ολυµπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, εξασφάλιση διαµονής στον τόπο διεξαγωγής των αγώνων
αυτών, παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων της για τη
διοργάνωση συνεδρίων και κάθε είδους εκδηλώσεων. Για την έγκυρη κατάρτιση των χορηγικών αυτών συµβάσεων απαιτείται ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε. ή, κατ’
εξουσιοδότηση αυτής, της Εκτελεστικής Επιτροπής της, στην
οποία καθορίζονται ρητά τουλάχιστον η χορηγία, η αντιπαροχή
της Ε.Ο.Ε. και η διάρκεια της σύµβασης.
(κ) Κάθε άλλη αρµοδιότητα που της ανατίθεται µε νόµο, καθώς
και κάθε αρµοδιότητα που ανατίθεται στις Εθνικές Ολυµπιακές
Επιτροπές µε τον Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη.
3. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ε.Ο.Ε. ανήκει:
(α) Η τελική επιλογή των αθλητών που εκπροσωπούν κάθε
φορά την Ελλάδα στους θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς
Αγώνες, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες, στους Ολυµπιακούς Αγώνες Νέων και σε οποιουσδήποτε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που τελούν υπό την
αιγίδα της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών
Ολυµπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών
Αγώνων.
(β) Η επιλογή της πόλης, η οποία µπορεί να διεκδικήσει τη
διοργάνωση στην Ελλάδα, θερινών ή χειµερινών Ολυµπιακών
Αγώνων, Ολυµπιακών Αγώνων Νέων, Ευρωπαϊκών Αγώνων που
διοργανώνονται από την Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυµπιακών Επιτροπών, Μεσογειακών Αγώνων ή άλλων ηπειρωτικών ή διηπειρωτικών αγώνων που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς
Ολυµπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυµπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, καθώς και η
εποπτεία της διοργάνωσης των παραπάνω αγώνων εφόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά στον Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη.

18515

(γ) Η µέριµνα για την τελετή Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας
στην Αρχαία Ολυµπία και την τελετή Παράδοσής της, καθώς και
για τη διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια της Ολυµπιακής
Λαµπαδηδροµίας, για τους θερινούς και τους χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες και για κάθε άλλη περίπτωση που αποφασίζει η
Ολοµέλειά της, σε συνεργασία µε τη Δ.Ο.Ε..
(δ) Η παραχώρηση αδειών χρήσης του συµβόλου της εκάστοτε διοργανώτριας πόλης των Ολυµπιακών Αγώνων, ύστερα
από έγκριση της Δ.Ο.Ε..
(ε) Η έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων µε σκοπό την άρση
οποιασδήποτε αµφιβολίας ή αµφισβήτησης ως προς την ερµηνεία και εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, των εσωτερικών κανονισµών και αποφάσεων της Ε.Ο.Ε., των διατάξεων του
Ολυµπιακού Καταστατικού Χάρτη, των κανονισµών και των αποφάσεων της Δ.Ο.Ε. ή σχετικά µε τα δικαιώµατα, τα καθήκοντα
και τις υποχρεώσεις καθενός εξ αυτών ή σχετικά µε άλλο ζήτηµα
που προκύπτει από τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε..
4. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ε.Ο.Ε. µπορεί:
(α) να αναλαµβάνει την υλοποίηση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να συµµετέχει σε αυτά, σε συνεργασία µε
άλλες Εθνικές Ολυµπιακές Επιτροπές ή µε άλλους, διεθνείς ή
µη, αθλητικούς οργανισµούς,
(β) να συνάπτει συνεργασίες µε µη κυβερνητικούς ή και µε κυβερνητικούς οργανισµούς, υπό τον όρο ότι το αντικείµενο, οι
όροι και το γενικότερο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών είναι
σύµφωνο µε τις αρχές και τους κανόνες του Ολυµπιακού Καταστατικού Χάρτη και
(γ) να εισηγείται προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού ή και κάθε άλλον αρµόδιο Υπουργό τη λήψη νοµοθετικών
και διοικητικών µέτρων που συµβάλλουν στην υλοποίηση των
σκοπών της.
5. Για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας
της και την εκπλήρωση των σκοπών της, η Ε.Ο.Ε. µπορεί να
ιδρύει νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 3
Εµβλήµατα Ε.Ο.Ε. - Ολυµπιακά Σύµβολα
1. Η Ε.Ο.Ε. διαθέτει δύο διακριτικά γνωρίσµατα εµβλήµατα,
εγκεκριµένα από τη Δ.Ο.Ε.: (α) το επίσηµο έµβληµά της και (β)
δεύτερο έµβληµα λογότυπο. Αµφότερα τα εµβλήµατα αυτά απολαµβάνουν διαρκούς προστασίας κατά τις διατάξεις του ν.
4072/2012 (Α’ 86) τόσο για τις κλάσεις προϊόντων όσο και για τις
κλάσεις υπηρεσιών, κατά τη σχετική ταξινόµηση της Συµφωνίας
της Νίκαιας, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
2505/1997 (Α’ 118).
2. Το επίσηµο έµβληµα της Ε.Ο.Ε. είναι ο συνδυασµός του
σταυρού της ελληνικής σηµαίας και των πέντε ολυµπιακών κύκλων. Στο επάνω µέρος του εµβλήµατος είναι οι πέντε ολυµπιακοί κύκλοι και στο κάτω, ως βάση, ο σταυρός της ελληνικής
σηµαίας. Στο επάνω µέρος του σταυρού της σηµαίας και σε µπλε
λωρίδα αναγράφεται µε λευκά γράµµατα η λέξη «ΕΛΛΑΣ». Το έµβληµα αυτό δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο εµπορικής ή
οποιασδήποτε άλλης µορφής εκµετάλλευσης, εκτός εάν υπάρχει
έγγραφη συγκατάθεση της Ε.Ο.Ε..
3. Το δεύτερο έµβληµα λογότυπο της Ε.Ο.Ε. αποτελείται από
τους πέντε ολυµπιακούς κύκλους, κάτω από τους οποίους υπάρχει απεικόνιση κιονόκρανου, υποστηριζόµενου από τµήµα κίονος
µε 7 ραβδώσεις, εντός ορθογωνίου πλαισίου. Το λογότυπο αυτό
µπορεί να το εκµεταλλεύεται αποκλειστικά και µόνο η Ε.Ο.Ε.
προς όφελός της.
4. Το ολυµπιακό έµβληµα πέντε κύκλων και η ολυµπιακή σηµαία που προσδιορίζονται ως Ολυµπιακά Σύµβολα στον ν.
1808/1951 (Α’ 129) και στη Συνθήκη του Ναϊρόµπι για την προστασία του Ολυµπιακού Συµβόλου, η οποία κυρώθηκε µε τον ν.
1347/1983 (Α’ 47), ο Ολυµπιακός Ύµνος που αναγνωρίστηκε ως
Ολυµπιακό Σύµβολο από τη Δ.Ο.Ε. στην 55η σύνοδό της το έτος
1958, οι όροι «Ολυµπιακός», «Ολυµπιάδα» και κάθε συναφής
όρος, στα ελληνικά και σε κάθε ξένη γλώσσα, το Ολυµπιακό Σύνθηµα «Ταχύτερα Ψηλότερα Δυνατότερα» (Citius Altius Fortius),
η Ολυµπιακή Φλόγα και κάθε άλλο σύµβολο, έµβληµα ή διακρι-
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τικό, αναγνωρισµένο από τη Δ.Ο.Ε. ως Ολυµπιακό (από κοινού
«Ολυµπιακά Σύµβολα») ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία
της Δ.Ο.Ε., η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης και
εκµετάλλευσής τους και την προστασία τους. Η Ε.Ο.Ε. υποχρεούται να λαµβάνει µέτρα για την προστασία των Ολυµπιακών
Συµβόλων στην Ελλάδα και να απαγορεύει κάθε χρήση τους από
µη δικαιούµενα προς τούτο πρόσωπα, καθώς και κάθε χρήση
τους, η οποία παραβιάζει τις αξίες και αρχές του Ολυµπιακού
Καταστατικού Χάρτη.
5. Η Ε.Ο.Ε. µπορεί να χρησιµοποιεί τα Ολυµπιακά Σύµβολα στο
πλαίσιο των µη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων της, υπό την
προϋπόθεση ότι η γενόµενη χρήση: α) δεν υποβαθµίζει την αξία
τους, β) συµβάλλει στην ανάπτυξη του Ολυµπιακού Κινήµατος
και γ) είναι σύµφωνη µε τον Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη.
6. Είναι απολύτως απαράδεκτη η κατάθεση ως σήµατος των
εµβληµάτων της Ε.Ο.Ε., καθώς και των Ολυµπιακών Συµβόλων
από οποιοδήποτε τρίτο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης καταχώρισης σήµατος που ταυτίζεται ή οµοιάζει µε ή συµπεριλαµβάνει Ολυµπιακά Σύµβολα, ο εξεταστής
υπάλληλος της Υπηρεσίας Σηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, κατά την εξέταση των λόγων απαραδέκτου σύµφωνα µε το άρθρο 139 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και πριν από την
έκδοση απόφασης, καλεί υποχρεωτικά την Ε.Ο.Ε. να γνωµοδοτήσει σχετικά.
Άρθρο 4
Διοικητική και διαχειριστική αυτονοµία
1. Η Ε.Ο.Ε. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διατηρεί
πλήρη αυτονοµία και αυτοτέλεια κατά τη διοίκηση και διαχείριση
των εν γένει υποθέσεών της.
2. Η E.O.E. εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 16 του Συντάγµατος, µόνο ως προς τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων κρατικών επιχορηγήσεων που λαµβάνει.
3. Η Ε.Ο.Ε. δε ζητά ούτε λαµβάνει δεσµευτικές οδηγίες από
κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα ούτε από οποιοδήποτε άλλο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Κατά
την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η Ε.Ο.Ε. µπορεί να ζητά
και να δέχεται προτάσεις ή συστάσεις από τη Δ.Ο.Ε..
4. Η Ε.Ο.Ε. οφείλει να µην επηρεάζεται από πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές, οικονοµικές ή οποιασδήποτε άλλης µορφής επιρροές και παρεµβάσεις, κυβερνητικής ή άλλης προέλευσης.
Άρθρο 5
Οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεία
1. Η Ε.Ο.Ε. διαθέτει δική της περιουσία και οικονοµική αυτοτέλεια.
2. Η Ε.Ο.Ε. επιχορηγείται σε ετήσια βάση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για την
εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών. Με απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση οργάνου, η Ε.Ο.Ε. µπορεί να λαµβάνει
και έκτακτες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή άλλων Υπουργείων, για
την εξυπηρέτηση ειδικών κάθε φορά σκοπών.
3. Η τακτική χρηµατοδότηση από τον Kρατικό Προϋπολογισµό
δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου προϋπολογισµού της Ε.Ο.Ε. και ως εκ τούτου η τελευταία δεν ανήκει
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ούτε στα νοµικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης.
4. Η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονοµικών και διαχειριστικών πράξεων της Ε.Ο.Ε. ανήκει αποκλειστικά στην Ολοµέλειά
της, µε εξαίρεση τα ποσά που εισπράττει από τον κρατικό προϋπολογισµό, τα οποία θα ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο
για τη σύννοµη διαχείρισή τους.
5. Η Ε.Ο.Ε. υπόκειται, σε ετήσια βάση, σε υποχρεωτικό οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή
ελεγκτική εταιρεία, εγγεγραµµένο/η στο Δηµόσιο Μητρώο που
τηρείται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

(Ε.Λ.Τ.Ε.) κατά το άρθρο 14 του ν. 4449/2017 (Α’ 7). Μετά το
πέρας του ελέγχου, συντάσσεται Πιστοποιητικό Ελέγχου και Έκθεσης Ελέγχου, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το οποίο
αναρτάται, µε επιµέλεια της Ε.Ο.Ε., στην επίσηµη ιστοσελίδα
της.
6. Μέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους,
η Ε.Ο.Ε. υποχρεούται να δηµοσιεύει στην επίσηµη ιστοσελίδα
της τα οικονοµικά στοιχεία της διαχείρισης του οικονοµικού
έτους που έληξε. Ειδικά για την πρώτη διαχειριστική χρήση που
λήγει την 31η Δεκεµβρίου 2019, η προθεσµία του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες.
Άρθρο 6
Πόροι
Οι πόροι της Ε.Ο.Ε. είναι:
(α) Η ετήσια τακτική και κάθε έκτακτη κρατική επιχορήγηση ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 5, η οποία κατατίθεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ειδικά για
τον σκοπό αυτόν.
(β) Τα ποσά που εισπράττει από τη Δ.Ο.Ε., την Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυµπιακών Επιτροπών, τη Διεθνή Ένωση Μεσογειακών
Αγώνων, τις άλλες Εθνικές Ολυµπιακές Επιτροπές, τις Διεθνείς
Αθλητικές Οµοσπονδίες και άλλους Διεθνείς Αθλητικούς Οργανισµούς κατά την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών.
(γ) Τα έσοδα από Ολυµπιακούς Αγώνες, Μεσογειακούς Αγώνες, Ολυµπιακούς Αγώνες Νέων, Ευρωπαϊκούς Αγώνες και Ευρωπαϊκά Ολυµπιακά Φεστιβάλ Νεότητας που διεξάγονται στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δυνάµει συµφωνίας µε τον αντίστοιχο
φορέα διοργάνωσης.
(δ) Τα έσοδα από την παραχώρηση αδειών χρήσης των εµβληµάτων της κατά την περ. ιη’ της παρ. 2 του άρθρου 2, καθώς και
τα έσοδα από την παραχώρηση αδειών χρήσης του συµβόλου
της διοργανώτριας πόλης των Ολυµπιακών Αγώνων κατά την
περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 2.
(ε) Επιχορηγήσεις από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, κληρονοµιές, κληροδοσίες, δωρεές µελών ή τρίτων και
πάσης φύσεως εισφορές και παροχές σε χρήµα και σε είδος
υπέρ αυτής.
(στ) Οι εν γένει πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία
της, ιδίως από την εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων που διοικεί
ή διαχειρίζεται.
(ζ) Τα έσοδα από τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως εκδηλώσεων.
(η) Τα έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης των σταδίων
και των λοιπών εγκαταστάσεών της σε τρίτους για τη διοργάνωση αγώνων, συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε
άλλης φύσεως εκδηλώσεων σύµφωνα µε την περ. ιβ’ της παρ. 2
του άρθρου 2.
(θ) Τα έσοδα από την εκµετάλλευση των διαφηµιστικών χώρων
των αθλητικών της εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 56
του ν. 2725/1999 (Α’ 121).
(ι) Τα έσοδα από την έκδοση και διάθεση των ειδικών αναµνηστικών και των εκδόσεων των περ. ιστ’ και ιζ’ της παρ. 2 του άρθρου 2.
(ια) Τα έσοδα από τις συµβάσεις χορηγίας της περ. ιθ’ της
παρ. 2 του άρθρου 2.
(ιβ) Κάθε άλλο έσοδο µε νόµιµη προέλευση.
Άρθρο 7
Μέλη Ε.Ο.Ε.
1. Τα µέλη της Ε.Ο.Ε. διακρίνονται σε µέλη µε δικαίωµα ψήφου
και µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου. Μόνο τα µέλη µε δικαίωµα
ψήφου και, αν πρόκειται για αθλητικές οµοσπονδίες, οι εκπρόσωποι αυτών έχουν δικαίωµα εκλογής στο Προεδρείο της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε., στην Εκτελεστική Επιτροπή και στις
υπόλοιπες Επιτροπές της Ε.Ο.Ε., στη Δ.Ο.Α. και στην ΕΘΝ.Ο.Α..
2. Μέλη της Ε.Ο.Ε., µε δικαίωµα µίας ψήφου το καθένα, είναι:
(α) Εκ της ιδιότητάς τους (ex-officio) και για όσο χρόνο διατη-
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ρούν την ιδιότητα αυτή, τα µέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, εάν
και εφόσον υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν µέλη της Δ.Ο.Ε. για την
Ελλάδα, η Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. συγκροτείται νόµιµα µόνο από
τα υπόλοιπα µέλη της.
(β) Οι εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες που καλλιεργούν αθλήµατα που περιλαµβάνονται στο επίσηµο πρόγραµµα των επερχόµενων θερινών και χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων (ολυµπιακά αθλήµατα), εφόσον συγκεντρώνουν σωρευτικά τις εξής
προϋποθέσεις: αα) έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ββ) είναι αναγνωρισµένα µέλη της αντίστοιχης διεθνούς
αθλητικής οµοσπονδίας και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζει ο Ολυµπιακός Καταστατικός Χάρτης. Κάθε αθλητική οµοσπονδία που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις συµµετέχει
στην Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. µε έναν εκπρόσωπο και έχει δικαίωµα
µίας (1) ψήφου, ακόµη και αν καλλιεργεί περισσότερα του ενός
ολυµπιακά αθλήµατα. Ο εκπρόσωπος κάθε οµοσπονδίας εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωµατικό του, από τη Γενική Συνέλευση
(Γ.Σ.) της οµοσπονδίας το αργότερο έως την 31η Δεκεµβρίου
του αµέσως προηγούµενου έτους από το έτος που συνεδριάζει
η Εκλογική Ολοµέλεια του άρθρου 12. Μέσα στην ίδια καταληκτική προθεσµία, κάθε οµοσπονδία υποβάλλει στη Γραµµατεία
της Ε.Ο.Ε. νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης της
Γ.Σ. της περί εκλογής του εκπροσώπου της στην Ολοµέλεια της
Ε.Ο.Ε. και του αναπληρωµατικού αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία αυτή, η συγκρότηση της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε. σε
σώµα γίνεται µόνο από τα υπόλοιπα µέλη της.
(γ) Ένας αθλητής που έχει συµµετάσχει σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον
αναπληρωµατικό του, από την Ένωση Συµµετασχόντων σε Ολυµπιακούς Αγώνες (Ε.Σ.Ο.Α.). Με αποκλειστική επιµέλειά της, η
Ε.Σ.Ο.Α. υποβάλλει στη Γραµµατεία της Ε.Ο.Ε., το αργότερο έως
την 31η Δεκεµβρίου του αµέσως προηγούµενου έτους από το
έτος που συνεδριάζει η Εκλογική Ολοµέλεια του άρθρου 12, νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης περί εκλογής του
ως άνω αθλητή και του αναπληρωµατικού αυτού. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία αυτή, η Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. συγκροτείται µόνο από τα υπόλοιπα µέλη της.
(δ) Δύο (2) αθλητές, ένας άνδρας και µία γυναίκα, µαζί µε τους
αναπληρωµατικούς τους, που εκλέγονται από τα µέλη της τελευταίας αποστολής των θερινών Ολυµπιακών Αγώνων, ως µέλη της
Επιτροπής Αθλητών της Ε.Ο.Ε. και εκπρόσωποι της Επιτροπής
αυτής στην Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. το αργότερο έως την 31η Δεκεµβρίου του αµέσως προηγούµενου έτους από το έτος που συνεδριάζει η Εκλογική Ολοµέλεια του άρθρου 12.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η Ολοµέλεια της
Ε.Ο.Ε. συγκροτείται νόµιµα µόνο από τα υπόλοιπα µέλη της.
Υποψήφιοι για εκλογή είναι αθλητές και αθλήτριες που έχουν
λάβει µέρος είτε στους τελευταίους θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες, είτε στους δύο (2) τελευταίους χειµερινούς Ολυµπιακούς
Αγώνες. Η διαδικασία εκλογής των αθλητών αυτών αποφασίζεται
από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Ο.Ε. τουλάχιστον δύο
(2) µήνες πριν από την ηµεροµηνία έναρξης των θερινών Ολυµπιακών Αγώνων. Η σχετική δε απόφαση της Ε.Ε. κοινοποιείται
µέσα στην ίδια ως άνω προθεσµία, στον Αρχηγό και στον Υπαρχηγό της αποστολής των θερινών Ολυµπιακών Αγώνων, καθώς
και στις εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες που καλλιεργούν ολυµπιακά αθλήµατα.
(ε) Δύο (2) προσωπικότητες αναγνωρισµένου κύρους, ένας άνδρας και µία γυναίκα, µε προσφορά στον αθλητισµό και στη διάδοση του ολυµπιακού πνεύµατος, οι οποίοι εκλέγονται, σύµφωνα
µε το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.
3. Η θέση του εκπροσώπου εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας
µέλους της Ε.Ο.Ε. στην Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε., καθώς και η θέση
του αιρετού µέλους της Ε.Ο.Ε. είναι τιµητική και άµισθη. Στους
εκπροσώπους των αθλητικών οµοσπονδιών και στα αιρετά µέλη
της Ε.Ο.Ε. καταβάλλεται αποζηµίωση για τις δαπάνες µετακίνησης, διαµονής και διατροφής τους, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
4. Αν ο εκπρόσωπος κάποιας οµοσπονδίας στην Ολοµέλεια
της Ε.Ο.Ε. ή κάποιος από τους αθλητές των περ. γ’ και δ’ της
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παρ. 2 αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει, για τον οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία, τη θέση του καταλαµβάνει ο αναπληρωµατικός του,
ώσπου να εκλεγεί νέος εκπρόσωπος ή νέο τακτικό µέλος αθλητής. Η οµοσπονδία, η Ε.Σ.Ο.Α. ή τα µέλη της τελευταίας αποστολής των θερινών Ολυµπιακών Αγώνων, ανάλογα µε την περίπτωση, υποχρεούνται, µέσα σε έναν (1) µήνα, να εκλέξουν νέο
εκπρόσωπο ή νέο τακτικό µέλος στην Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε., σε
αντικατάσταση του αποβιώσαντος, παραιτηθέντος ή εκπεσόντος
εκπροσώπου ή αθλητή τακτικού µέλους και για το υπόλοιπο της
θητείας αυτού. Η ίδια υποχρέωση εκλογής αντικαταστάτη υφίσταται και στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή για άλλον
λόγο έκπτωσης αναπληρωµατικού εκπροσώπου οµοσπονδίας ή
αναπληρωµατικού µέλους της Ε.Ο.Ε. αθλητή.
5. Μέλη της Ε.Ο.Ε. χωρίς δικαίωµα ψήφου είναι οι εθνικές
αθλητικές οµοσπονδίες που καλλιεργούν ολυµπιακά αθλήµατα
και δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της περ. β’ της παρ. 2,
εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε άλλη οµοσπονδία µε ειδική αθλητική αναγνώριση µε απόφαση του αρµοδίου για τον αθλητισµό
Υπουργού. Κάθε τέτοια οµοσπονδία εκπροσωπείται στην Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. µε έναν εκπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε
τον αναπληρωµατικό του από τη Γ.Σ. της οµοσπονδίας µέσα στην
προθεσµία της περ. β’ της παρ. 2. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών
οµοσπονδιών µελών της Ε.Ο.Ε. χωρίς δικαίωµα ψήφου δεν έχουν
δικαίωµα εκλογής στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. ούτε
σε άλλη επιτροπή της.
6. Αν µε απόφαση της Δ.Ο.Ε. κάποιο άθληµα παύσει να είναι
ολυµπιακό, οι αθλητικές οµοσπονδίες µέλη της Ε.Ο.Ε. που καλλιεργούν το άθληµα αυτό, εφόσον δεν καλλιεργούν άλλο ολυµπιακό άθληµα που να τους επιτρέπει να παραµείνουν µέλη µε
δικαίωµα ψήφου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην περ. β’ της
παρ. 2, καθίστανται µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου κατά την έννοια
της παρ. 4. Η απώλεια του δικαιώµατος ψήφου επέρχεται αυτοµάτως και αυτοδικαίως: (α) από την εποµένη της κοινοποίησης
στην Ε.Ο.Ε. της σχετικής απόφασης της Δ.Ο.Ε., αν η απόφαση
αυτή λήφθηκε µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες στο πρόγραµµα
των οποίων το εν λόγω άθληµα συµπεριλήφθηκε τελευταία φορά
ή (β) από την εποµένη της τελετής λήξης των Ολυµπιακών Αγώνων, στο πρόγραµµα των οποίων το εν λόγω άθληµα συµπεριελήφθη για τελευταία φορά, αν η απόφαση της Δ.Ο.Ε. λήφθηκε
πριν από τους Ολυµπιακούς αυτούς Αγώνες.
7. Κάθε αθλητική οµοσπονδία που επιθυµεί να αποκτήσει την
ιδιότητα του µέλους της Ε.Ο.Ε. υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων της
περ. β’ της παρ. 2. Με επιµέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής, η
αίτηση, µε τα συνοδεύοντα αυτήν αποδεικτικά έγγραφα, εισάγεται προς εξέταση και λήψη απόφασης στην πρώτη µετά από την
υποβολή της συνεδρίασης της Ολοµέλειας. Αν η αίτηση υποβληθεί µετά από τη λήξη της καταληκτικής προθεσµίας που ορίζεται
στην περ. β’ της παρ. 2, η ενδιαφερόµενη αθλητική οµοσπονδία
καθίσταται µέλος της Ε.Ο.Ε. στην επόµενη συγκρότησή της.
8. Με απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε., συνιστάται µητρώο
µελών της Ε.Ο.Ε., το οποίο αναρτάται (εκτός από τη διεύθυνση
κατοικίας) στον επίσηµο διαδικτυακό της τόπο και το οποίο χρησιµεύει ως σηµείο αναφοράς για τη σύγκληση των συνεδριάσεών
της. Στο µητρώο µελών της Ε.Ο.Ε., το οποίο τηρείται µε αποκλειστική επιµέλεια και ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα της, καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) για τα ex officio µέλη της Ε.Ο.Ε. µέλη της Δ.Ο.Ε. για την
Ελλάδα: ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας ή
διαµονής στην Ελλάδα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
(β) για τις εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες - µέλη της Ε.Ο.Ε.:
επωνυµία και έδρα οµοσπονδίας, ολυµπιακό ή ολυµπιακά αθλήµατα που καλλιεργεί, υπουργική απόφαση χορήγησης ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης, καθώς και ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο,
διεύθυνση κατοικίας, και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των εκπροσώπων τους και των αναπληρωµατικών αυτών και
(γ) για τα υπόλοιπα αιρετά µέλη, αθλητές και προσωπικότητες
αναγνωρισµένου κύρους, και τους αναπληρωµατικούς τους: ιδιότητα, ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, διεύ-
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θυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Άρθρο 8
Θητεία µελών
1. Τα µέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα είναι µόνιµα µέλη της
Ε.Ο.Ε..
2. Οι εκπρόσωποι των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών και τα
αιρετά µέλη των περ. γ’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς
και οι αναπληρωµατικοί αυτών εκλέγονται για τετραετή θητεία,
η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από την
εκλογή τους και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του έτους διεξαγωγής
των επόµενων θερινών Ολυµπιακών Αγώνων.
3. Οι εκπρόσωποι των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών µελών της Ε.Ο.Ε., καθώς και τα αιρετά µέλη των περ. γ’, δ’ και ε’
της παρ. 2 του άρθρου 7 είναι επανεκλέξιµοι.
4. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώµα της νέας κάθε φορά Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε., η απερχόµενη Ολοµέλεια ασχολείται αποκλειστικά µε τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων της Ε.Ο.Ε.
από την Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και µε άλλα ζητήµατα κατεπείγοντος χαρακτήρα, η αναβολή αντιµετώπισης των οποίων
µπορεί να επιφέρει βλάβη στα συµφέροντα της Ε.Ο.Ε..
Άρθρο 9
Κωλύµατα και ασυµβίβαστα
1. Δικαίωµα να εκλεγούν εκπρόσωποι των αθλητικών οµοσπονδιών - µελών της Ε.Ο.Ε. στην Ολοµέλειά της, καθώς και µέλη της
Ε.Ο.Ε. έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 7, εφόσον δεν εµπίπτουν στα κωλύµατα και ασυµβίβαστα της παρ. 2.
2. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί εκπρόσωπος αθλητικής οµοσπονδίας - µέλους της Ε.Ο.Ε. στην Ολοµέλειά της ούτε µέλος
της Ε.Ο.Ε.:
(α) όποιος δεν έχει συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος
της ηλικίας του κατά τον χρόνο εκλογής του,
(β) όποιος τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση, πλήρη ή µερική, για όσο χρόνο τελεί υπό το καθεστώς
αυτό,
(γ) όποιος εµπίπτει στα κωλύµατα των περ. β’ και γ’ της παρ.
1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και όποιος έχει
καταδικαστεί αµετάκλητα, σε οποιαδήποτε ποινή, για κάποιο από
τα ποινικά αδικήµατα της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26),
(δ) όποιος έχει τιµωρηθεί από τη Δ.Ο.Ε., για οποιαδήποτε αιτία
και σε οποιαδήποτε ποινή, σύµφωνα µε τον Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη, και
(ε) όποιος έχει τιµωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας Ηθικής και Δεοντολογίας για όσο χρόνο ορίζει η σχετική απόφαση αυτής.
3. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν εκπρόσωποι αθλητικής οµοσπονδίας - µέλους της Ε.Ο.Ε. στην Ολοµέλειά της ούτε µέλη της
Ε.Ο.Ε.:
(α) όσοι ασκούν ατοµική επιχείρηση µε αντικείµενο την παραγωγή ή και εµπορία ειδών αθλητικής ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών οργάνων και κάθε άλλης φύσεως αθλητικών ειδών, καθώς
και όσοι φέρουν την ιδιότητα του οµόρρυθµου ή ετερόρρυθµου
µέλους εταιρείας µε το ίδιο ως άνω αντικείµενο,
(β) όσοι διατηρούν πρακτορείο προγνωστικών αγώνων και οι
σύζυγοι αυτών. Εξαιρούνται οι Ολυµπιονίκες που έλαβαν άδεια
πρακτορείου προγνωστικών σύµφωνα µε τον ν. 2166/1993 (Α’
137),
(γ) οι µέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π.
Α.Ε.) ή εταιρείας που επιτρέπεται να παρέχει παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης κατά τα άρθρα 45 έως 50
του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και οι σύζυγοι αυτών,
(δ) υπάλληλοι, µόνιµοι ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου: αα)
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και των εποπτευόµενων
από αυτή φορέων, ββ) των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών που
είναι µέλη της Ε.Ο.Ε., µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου και γγ) κάθε

άλλου φορέα του Δηµοσίου, νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή οργανισµού, φορέα ή υπηρεσίας Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθµού, µε αντικείµενο τον αθλητισµό. Εξαιρούνται οι
Ολυµπιονίκες που έχουν διοριστεί ή αποσπαστεί σε τέτοιες θέσεις σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 10
Απώλεια αναστολή ιδιότητας µέλους Ε.Ο.Ε.
1. Τα µέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα χάνουν αυτοµάτως και
αυτοδικαίως την ιδιότητά τους ως µέλη της Ε.Ο.Ε. αν χάσουν την
ιδιότητα του µέλους της Δ.Ο.Ε., για οποιονδήποτε λόγο. Αν ανασταλεί η ιδιότητά τους ως µέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, και
για όσο διάστηµα διαρκεί η αναστολή αυτή, αναστέλλεται αυτοµάτως και αυτοδικαίως και η ιδιότητά τους ως µέλη της Ε.Ο.Ε..
2. Οι εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες χάνουν την ιδιότητα του
µέλους της Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα ψήφου, αν διαλυθούν ή απωλέσουν µία έστω από τις αναγκαίες προϋποθέσεις της περ. β’ της
παρ. 2 του άρθρου 7. Για την απώλεια της ιδιότητάς τους στην
περίπτωση αυτή, απαιτείται απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε.
µε την οποία διαπιστώνεται η διάλυση της οµοσπονδίας ή η απώλεια µίας εκ των προϋποθέσεων της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 7.
3. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών οµοσπονδιών - µελών της
Ε.Ο.Ε., καθώς και τα αιρετά µέλη των περ. γ’, δ’ και ε’ της παρ.
2 του άρθρου 7, χάνουν την ιδιότητα του εκπροσώπου αθλητικής
οµοσπονδίας ή του µέλους της Ε.Ο.Ε. αντίστοιχα στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) αν αποβιώσουν,
(β) αν παραιτηθούν. Επί ποινή απαραδέκτου, η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως από τον παραιτούµενο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο στη Γραµµατεία της Ε.Ο.Ε.
και επιφέρει τα αποτελέσµατά της από την υποβολή της,
(γ) αν παύσουν να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι αναγκαίες προϋποθέσεις εκλογής τους, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 7, καθώς και αν συντρέξει στο πρόσωπό τους κώλυµα ή
ασυµβίβαστο του άρθρου 9. Για την απώλεια της ιδιότητάς τους
στην περίπτωση αυτήν, απαιτείται απόφαση της Ολοµέλειας της
Ε.Ο.Ε. µε την οποία διαπιστώνεται η µη συνδροµή των θετικών
προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 7 ή η συνδροµή κωλύµατος ή ασυµβίβαστου του άρθρου 9,
(δ) µε απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε., σύµφωνα µε την
περ. γ’ της παρ. 5.
4. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών οµοσπονδιών µελών της
Ε.Ο.Ε., καθώς και τα αιρετά µέλη των περ. γ’ και δ’ της παρ. 2
του άρθρου 7, χάνουν την ιδιότητα του εκπροσώπου αθλητικής
οµοσπονδίας ή του µέλους της Ε.Ο.Ε. αντίστοιχα σε περίπτωση
αδικαιολόγητης απουσίας τους (α) σε τρεις (3) συνεχόµενες τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις της Ολοµέλειας ή (β) σε περισσότερες από τις µισές πενήντα τοις εκατό (50%) συνεδριάσεις
ανά έτος. Για την απώλεια της ιδιότητάς τους στην περίπτωση
αυτή, απαιτείται απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε., µε την
οποία διαπιστώνεται ο αδικαιολόγητος χαρακτήρας των απουσιών του ενδιαφερόµενου εκπροσώπου ή µέλους και η οποία
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των έγκυρων
ψήφων. Η απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε. εκδίδεται ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση του ενδιαφερόµενου να παράσχει εξηγήσεις ενώπιόν της, κοινοποιηθείσα προ πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών, εφόσον ο ενδιαφερόµενος αρνηθεί ρητά ή σιωπηρά να
παράσχει εξηγήσεις ή οι παρασχεθείσες εξηγήσεις κριθούν αβάσιµες, αναπόδεικτες ή ανεπαρκείς.
5. Αν κάποιος εκπρόσωπος αθλητικής οµοσπονδίας µέλους
της Ε.Ο.Ε., ή αιρετό µέλος των περ. γ’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του
άρθρου 7 παραβιάσει τον Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη, τον
Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Ο.Ε., το παρόν καταστατικό, τα ψηφίσµατα ή τις αποφάσεις της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε., της Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλης Επιτροπής ή οργάνου της Ε.Ο.Ε., η
Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε., τηρουµένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, του επιβάλλει µία από τις ακόλουθες ποινές:
(α) έγγραφη επίπληξη,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΣΤ’ - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(β) αναστολή της ιδιότητάς του ως εκπροσώπου ή µέλους της
Ε.Ο.Ε. για χρονικό διάστηµα από έναν (1) µήνα έως ένα (1) έτος,
ή
(γ) παύση της ιδιότητάς του ως εκπροσώπου ή µέλους της
Ε.Ο.Ε..
Η απόφαση της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε. λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των έγκυρων ψήφων, ύστερα από
πρόσκληση προς ακρόαση του ενδιαφεροµένου, κοινοποιηθείσα
προ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµων ηµερών.
Άρθρο 11
Όργανα της Ε.Ο.Ε.
Όργανα της Ε.Ο.Ε. είναι:
1. Η Ολοµέλεια.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή.
Άρθρο 12
Εκλογική Ολοµέλεια Ε.Ο.Ε.
1. Τα ορισθέντα κατά το άρθρο 7 µέλη της Ε.Ο.Ε. συνέρχονται
σε συνεδρίαση κατά το χρονικό διάστηµα από 15 έως 31 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί τους θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες (Εκλογική Ολοµέλεια), ύστερα από πρόσκληση του αρµοδίου
κατά την παρ. 3 προσώπου, η οποία τους κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, προκειµένου να
εκλέξουν:
(α) τον Πρόεδρο, τους Α’ και Β’ Αντιπροέδρους, τον Γενικό
Γραµµατέα και τον αναπληρωτή του, τον Ταµία και τον αναπληρωτή του και
(β) αφού συγκροτηθούν σε σώµα, τον Πρόεδρο της Διεθνούς
Ολυµπιακής Ακαδηµίας (Δ.Ο.Α.), τον Πρόεδρο της Εθνικής
Ολυµπιακής Ακαδηµίας (ΕΘΝ.Ο.Α.), τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Ολυµπιακής Προετοιµασίας (ΕΠ.Ο.Λ.), τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυµπιακής Λαµπαδηδροµίας (ΕΠ.Ο.Λ.) και τον Πρόεδρο
της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύµατος, Ηθικής και Δεοντολογίας,
µετά του αναπληρωτή του.
2. Αρµοδιότητα για τη σύγκληση της Εκλογικής Ολοµέλειας
της παρ. 1 σε συνεδρίαση έχουν κατά σειρά:
(α) το αρχαιότερο µέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα ex officio,
µέλος της Ε.Ο.Ε.,
(β) αν δεν υφίσταται µέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, ο Πρόεδρος της απερχόµενης Ολοµέλειας εφόσον: αα) είναι εκπρόσωπος αθλητικής οµοσπονδίας - µέλους της τρέχουσας Ολοµέλειας ή αιρετό µέλος αυτής και ββ) δεν είναι υποψήφιος για τη
θέση του Προέδρου και
(γ) αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β’ στο πρόσωπο του Προέδρου της απερχόµενης Ολοµέλειας, το αρχαιότερο µέλος της Ολοµέλειας. Για τους σκοπούς της παρούσας,
αρχαιότερο µέλος λογίζεται ο εκπρόσωπος αθλητικής οµοσπονδίας - µέλους της Ε.Ο.Ε. ή το αιρετό µέλος αυτής που συγκεντρώνει τις περισσότερες πλήρεις θητείες, και τέλος
(δ) αν περισσότεροι εκπρόσωποι αθλητικών οµοσπονδιών
µελών της Ε.Ο.Ε. ή αιρετά µέλη αυτής συγκεντρώνουν τον ίδιο
αριθµό πλήρων θητειών, ο πρεσβύτερος εξ αυτών.
3. Ο έχων την αρµοδιότητα της σύγκλησης κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης της Εκλογικής Ολοµέλειας και προεδρεύει αυτής µέχρι την εκλογή του Προέδρου της Εφορευτικής
Επιτροπής της παρ. 10, ο οποίος και τον διαδέχεται στην προεδρία της συνεδρίασης. Εκτός αν υποβληθεί προσφυγή κατά το
άρθρο 4, ακολουθεί η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου
της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε., ο οποίος και αναλαµβάνει την προεδρία της Εκλογικής Ολοµέλειας µέχρι το πέρας των εργασιών
της.
4. Ο πίνακας των µελών της Ε.Ο.Ε. και των εκπροσώπων των
αθλητικών οµοσπονδιών - µελών της Ε.Ο.Ε., που έχουν δικαίωµα
συµµετοχής και ψήφου στη συνεδρίαση της Εκλογικής Ολοµέλειας αποστέλλεται σε όλα τα µέλη, και όσον αφορά στις εθνικές
αθλητικές οµοσπονδίες στους εκπροσώπους αυτών, µαζί µε την
πρόσκληση στη συνεδρίαση, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν
τη συνεδρίαση. Κάθε µέλος έχει δικαίωµα να υποβάλει ένσταση
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κατά του πίνακα. Με ποινή απαραδέκτου, κάθε ένσταση κατά του
πίνακα υποβάλλεται στη Γραµµατεία της Ε.Ο.Ε., το αργότερο
επτά (7) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την υποβολή της ένστασης, η Γραµµατεία της
Ε.Ο.Ε. κοινοποιεί, µε κάθε πρόσφορο µέσο, αντίγραφο της υποβληθείσας ένστασης στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος έχει δικαίωµα, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών, να
προσκοµίσει στη Γραµµατεία της Ε.Ο.Ε. έγγραφες εξηγήσεις και
κάθε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται το δικαίωµά του
να συµµετέχει και να ψηφίσει στην Εκλογική Ολοµέλεια. Ο απερχόµενος Γενικός Γραµµατέας εξετάζει τους ισχυρισµούς του ενδιαφεροµένου και τα προσκοµισθέντα από αυτόν έγγραφα και
αποφαίνεται εγγράφως τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες
πριν από τη συνεδρίαση. Ο ενιστάµενος και ο ενδιαφερόµενος
έχουν δικαίωµα να προσφύγουν κατά της απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα ενώπιον της Εκλογικής Ολοµέλειας. Η προσφυγή
ασκείται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και εξετάζεται από
τα παριστάµενα µέλη της Ε.Ο.Ε. πριν από κάθε άλλη ενέργεια.
Το πρόσωπο, του οποίου αµφισβητείται το δικαίωµα συµµετοχής,
δεν έχει δικαίωµα ψήφου επί της προσφυγής και δεν προσµετράται για τον υπολογισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.
5. Για κάθε αξίωµα υποβάλλεται χωριστή υποψηφιότητα και
ακολουθεί χωριστή µυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται από
τριµελή Εφορευτική Επιτροπή. Προηγείται χρονικά η ψηφοφορία
για την εκλογή του Προέδρου της Ε.Ο.Ε..
6. Με εξαίρεση όσους συµµετέχουν ex officio στη σύνθεση της
Εκτελεστικής Επιτροπής και της Δ.Ο.Α., τα µέλη της Ε.Ο.Ε. και,
αν πρόκειται για αθλητικές οµοσπονδίες, οι εκπρόσωποι αυτών,
µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για µία (1) µόνο θέση Διοίκησης και για µία (1) µόνο θέση Προέδρου των Τακτικών Επιτροπών
της παρ. 1.
7. Για την εκλογή στις θέσεις του Προέδρου και του Γενικού
Γραµµατέα της Ε.Ο.Ε., καθώς και για την εκλογή στις θέσεις του
Προέδρου της ΕΠ.Ο.Π., και του Προέδρου της ΕΠ.Ο.Λ., οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν προηγουµένως θητεύσει µία (1) τουλάχιστον πλήρη τετραετία ως µέλη της Ε.Ο.Ε. ή ως εκπρόσωποι
αθλητικής οµοσπονδίας µέλους της Ε.Ο.Ε..
8. Οι υποψηφιότητες για τα αξιώµατα του Προέδρου, των Α’
και Β’ Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραµµατέα και του Ταµία της
Ε.Ο.Ε., καθώς και για τις θέσεις του Προέδρου της Δ.Ο.Α., του
Προέδρου της ΕΘΝ.Ο.Α. και των Προέδρων των Τακτικών Επιτροπών του άρθρου 18 του παρόντος, πλην της Επιτροπής Αθλητών, υποβάλλονται εγγράφως στη Γραµµατεία της Ε.Ο.Ε.
τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Εκλογικής Ολοµέλειας. Η Γραµµατεία της Ε.Ο.Ε. εξετάζει το τυπικά
παραδεκτό των υποψηφιοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος και, τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, κοινοποιεί σε όλα τα µέλη, πλήρη κατάλογο των υποψηφιοτήτων, µε ένδειξη επί του παραδεκτού ή µη καθεµίας εξ
αυτών.
9. Με ποινή απαραδέκτου, αντιρρήσεις κατά της εκλογιµότητας οποιουδήποτε υποψηφίου κατατίθενται εγγράφως στην
Γραµµατεία της Ε.Ο.Ε. τουλάχιστον είκοσι τέσσερες (24) ώρες
πριν από τη συνεδρίαση και εξετάζονται από την Εκλογική Ολοµέλεια πριν από την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής. Η Εκλογική Ολοµέλεια αποφασίζει ύστερα από ακρόαση του
ενδιαφεροµένου, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί να
ασκήσει το δικαίωµα ακροάσεώς του. Ο υποψήφιος, η εκλογιµότητα του οποίου αµφισβητείται, δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία
και δεν υπολογίζεται για την εξεύρεση της απαρτίας και της πλειοψηφίας.
10. Η Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) µέλη, εκλέγεται από τα παριστάµενα µέλη της
Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα ψήφου. Δεν επιτρέπεται να είναι µέλη της
Εφορευτική Επιτροπής όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για
τις θέσεις που προβλέπεται να πληρωθούν κατά την διάρκεια της
εκλογικής Ολοµέλειας του παρόντος. Η Εφορευτική Επιτροπή,
επικουρούµενη στο έργο της από τη Γραµµατεία της Ε.Ο.Ε., επιβλέπει όλη την εκλογική διαδικασία και προβαίνει στην καταµέτρηση των ψήφων και στην ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.
11. Για την έγκυρη διενέργεια κάθε ψηφοφορίας απαιτείται η
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παρουσία του µισού (50%) πλέον ενός (1) των µελών της Ε.Ο.Ε.
που έχουν δικαίωµα ψήφου. Απαγορεύεται η ψήφος µε πληρεξούσιο, καθώς και η επιστολική. Κάθε ψηφοφορία διενεργείται
µε ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται µηχανικά, µε επιµέλεια της Γραµµατείας της Ε.Ο.Ε., τα ονόµατα των υποψηφίων.
Παρέχονται επίσης και λευκά ψηφοδέλτια, τα οποία λαµβάνονται
υπόψη µόνο για τον υπολογισµό του συνολικού αριθµού των ψηφισάντων. Εκλέγεται ο υποψήφιος που θα λάβει την απόλυτη
πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει κάποιος υποψήφιος την απόλυτη
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και αποκλείεται ο
υποψήφιος που συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας στον µικρότερο αριθµό ψήφων, ακολουθεί ψηφοφορία µεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφισαν και αποκλείεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τις λιγότερες ψήφους σε
αυτήν την ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου µείνουν δύο (2) υποψήφιοι. Αν κατά την τελική ψηφοφορία µεταξύ
των δύο (2) αυτών υποψηφίων υπάρξει ισοψηφία, η µεταξύ τους
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας
διενεργείται κλήρωση. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται κατά την
εκλογική διαδικασία εγγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης
και εξετάζονται αµέσως από την Εκλογική Ολοµέλεια, η οποία
αποφασίζει µε φανερή ψηφοφορία. Η ίδια εκλογική διαδικασία
εφαρµόζεται για καθένα από τα αξιώµατα της παρ. 1.
12. Ειδικά για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Τόκυο, οι οποίοι
έχουν αναβληθεί για το έτος 2021, η συνεδρίαση της Ολοµέλειας
της παρ. 1 θα πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα από
15 έως 30 Σεπτεµβρίου 2021. Σε περίπτωση ακύρωσης των
Ολυµπιακών Αγώνων, η παραπάνω συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί εντός τριάντα (30) ηµερών από τη σχετική επίσηµη ανακοίνωση της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής. Η θητεία όλων των
µελών της Ολοµέλειας που έχουν εκλεγεί µετά από τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Ρίο παρατείνεται µέχρι την πραγµατοποίηση
της προαναφερόµενης Εκλογικής Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε..
Άρθρο 13
Δεύτερη συνεδρίαση Ολοµέλειας
1. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη συνεδρίαση της
Εκλογικής Ολοµέλειας του άρθρου 12, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε.
συγκαλεί εκ νέου την Ολοµέλεια σε συνεδρίαση προκειµένου να
εκλέξει:
(α) τα πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους της περ. ε’ της παρ.
2 του άρθρου 7. Επί ποινή απαραδέκτου, κάθε υποψηφιότητα συνοδεύεται από τρείς (3) υπογραφές µελών της Ε.Ο.Ε., µε δικαίωµα ψήφου και κατατίθεται στη Γραµµατεία της Ε.Ο.Ε.,
τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε
µέλος της Ε.Ο.Ε., µε δικαίωµα ψήφου έχει δικαίωµα να υπογράψει την υποψηφιότητα δύο (2) συνολικά υποψηφίων,
(β) τα υπόλοιπα µέλη της Δ.Ο.Α., πλην του Πρόεδρου και του
Γενικού Γραµµατέα της Ε.Ο.Ε. και των µελών της Δ.Ο.Ε. για την
Ελλάδα (αν υπάρχουν), οι οποίοι αποτελούν ex officio µέλη της
Δ.Ο.Α.. Οι υποψήφιοι για τη Δ.Ο.Α. προτείνονται από τον Πρόεδρό της,
(γ) τα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α.. Οι υποψήφιοι για
το Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α. προτείνονται από τον Πρόεδρό της ή και
από παριστάµενα µέλη της Ολοµέλειας µε δικαίωµα ψήφου και
φέρουν τις ακόλουθες ιδιότητες: (αα) τέσσερις (4) τουλάχιστον
υποψήφιοι για να καταλάβουν τέσσερις (4) αντίστοιχα θέσεις στο
Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α. είναι µέλη της Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα ψήφου ή
εκπρόσωποι αθλητικών οµοσπονδιών µελών της Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα ψήφου και (ββ) τέσσερις (4) τουλάχιστον υποψήφιοι για
να καταλάβουν τις υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις στο Δ.Σ. της
ΕΘΝ.Ο.Α. είναι προσωπικότητες κύρους από τον ευρύτερο χώρο
του αθλητισµού και της παιδείας.
Αν αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει, για τον οποιοδήποτε
λόγο, µέλος του Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α., το νέο µέλος που θα εκλεγεί
πρέπει να έχει την ίδια ιδιότητα µε τον αντικαθιστάµενο.
(δ) τα υπόλοιπα µέλη των Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου
12, καθώς και τον Πρόεδρο και τα µέλη κάθε άλλης ήδη υφιστά-

µενης ή µέλλουσας Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., πλην της Επιτροπής
Αθλητών,
(ε) τους Κοσµήτορες των εγκαταστάσεων. Οι υποψήφιοι για
τα αξιώµατα των περ. γ’ και δ’ προτείνονται από τον Πρόεδρο
της Ε.Ο.Ε., τον Πρόεδρο της εκάστοτε ενδιαφερόµενης Επιτροπής ή και από παριστάµενα µέλη της Ολοµέλειας µε δικαίωµα
ψήφου.
2. Οι προτάσεις για τις υποψηφιότητες για τα αξιώµατα των
περ. β’ έως ε’ κατατίθενται εγγράφως πριν από την έναρξη της
αντίστοιχης ψηφοφορίας.
3. Η εκλογή των προσώπων αναγνωρισµένου κύρους της περ.
ε’ της παρ. 2 του άρθρου 7 γίνεται µε µυστική ψηφοφορία, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 11 του άρθρου 12, ενώ η
εκλογή στα αξιώµατα των περ. β’ έως ε’ της παρ. 1 γίνεται µε φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών,
µε δικαίωµα ψήφου.
Άρθρο 14
Ολοµέλεια Ε.Ο.Ε.
1. Η Ολοµέλεια είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Ο.Ε. και αποφασίζει για κάθε θέµα που άπτεται του σκοπού και των αρµοδιοτήτων της Ε.Ο.Ε., το οποίο δεν υπάγεται στην αποκλειστική
αρµοδιότητα άλλου οργάνου.
2. Η Ολοµέλεια είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για:
(α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Ο.Ε,
(β) την εκλογή των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 12
και 13,
(γ) την έγκριση του απολογισµού, προϋπολογισµού της Ε.Ο.Ε.
και των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και εκθέσεων,
(δ) την έγκριση των κανονισµών λειτουργίας των Τακτικών Επιτροπών της Ε.Ο.Ε.,
(ε) τη συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών και τη ρύθµιση κάθε ζητήµατος σχετικά µε τη λειτουργία τους, συµπεριλαµβανοµένης
της έγκρισης κανονισµών λειτουργίας αυτών,
(στ) την έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων σχετικά µε την ερµηνεία κι εφαρµογή του καταστατικού της και των εσωτερικών κανονισµών της,
(ζ) κάθε άλλο θέµα που ορίζεται ρητά στο νόµο ή στο παρόν
καταστατικό ότι υπάγεται στην αποκλειστική της αρµοδιότητα.
3. Η Ολοµέλεια απαρτίζεται από τα µέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, τους εκπροσώπους των αθλητικών Οµοσπονδιών µελών
της και τα αιρετά µέλη του άρθρου 7.
4. Η Ολοµέλεια συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά κάθε µήνα
και έκτακτα οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη ή αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών
της για τη συζήτηση ειδικού και συγκεκριµένου θέµατος, το
οποίο εξειδικεύεται στη σχετική αίτηση.
5. Η Ολοµέλεια συγκαλείται, µε έγγραφη πρόσκληση που κοινοποιείται στα µέλη αυτής, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από τη συνεδρίαση, από τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ε. ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού, από τον Α’ Αντιπρόεδρο ή
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού, από τον Β’ Αντιπρόεδρο.
6. Η Ολοµέλεια βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα
όταν τα µέλη µε δικαίωµα ψήφου που παρίστανται κατά την
έναρξη της συνεδρίασης είναι περισσότερα από τα µέλη µε δικαίωµα ψήφου που απουσιάζουν. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η Ολοµέλεια συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο
τόπο, την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και µε τα
ίδια θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική
αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, αν ο αριθµός των παριστάµενων µελών µε δικαίωµα ψήφου είναι µεγαλύτερος του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των µελών µε δικαίωµα ψήφου.
7. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, οι
αποφάσεις της Ολοµέλειας λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Με εξαίρεση τη διενέργεια αρχαιρεσιών, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
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Άρθρο 15
Εκτελεστική Επιτροπή
1. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι αρµόδια να:
(α) ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των καθηµερινών υποθέσεων της Ε.Ο.Ε.,
(β) αποφασίζει για κάθε θέµα που άπτεται των αρµοδιοτήτων
της Ε.Ο.Ε., ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Ολοµέλειας,
(γ) υποβάλλει εισήγηση στην Ολοµέλεια σχετικά µε την έγκριση του απολογισµού και του προϋπολογισµού της Ε.Ο.Ε.,
καθώς και σχετικά µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και
εκθέσεις,
(δ) εισηγείται στην Ολοµέλεια τη συγκρότηση και λειτουργία
Ειδικών Επιτροπών και να επιλαµβάνεται των εισηγήσεων των
Επιτροπών αυτών,
(ε) επιµελείται της σύνταξης των κανονισµών λειτουργίας των
γραφείων, των αθλητικών ή µη εγκαταστάσεων και των τακτικών
Επιτροπών της Ε.Ο.Ε. και να µεριµνά για τον συντονισµό αυτών,
(στ) εγκρίνει τις δαπάνες που αφορούν στην τρέχουσα λειτουργία, τις εγκαταστάσεις και την κατασκευή έργων της Ε.Ο.Ε.
και να διενεργεί δηµόσιους διαγωνισµούς, µέχρι του ποσού που
ορίζει κάθε φορά η Ολοµέλεια.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. αποτελείται από:
(α) τον Πρόεδρο. Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται εκ της ιδιότητάς
του (ex officio) ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., αναπληρούµενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του από τον Α’ Αντιπρόεδρο της
Ε.Ο.Ε.,
(β) τα µέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, αν υπάρχουν, τα οποία
ορίζονται ex officio µέλη της Ε.Ε.,
(γ) τον Α’ Αντιπρόεδρο,
(δ) τον Γενικό Γραµµατέα,
(ε) τον Ταµία και
(στ) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητών. Αν στην ηµερήσια
διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που άπτεται των αρµοδιοτήτων της
Δ.Ο.Α., της ΕΘΝ.Ο.Α. ή κάποιας Επιτροπής της Ε.Ο.Ε., στη σύνθεση της Ε.Ε. συµµετέχει και ο Πρόεδρος της Δ.Ο.Α., της
ΕΘΝ.Ο.Α. ή και της ενδιαφερόµενης Επιτροπής της Ε.Ο.Ε. αντίστοιχα, µε δικαίωµα ψήφου µόνον επί του θέµατος αρµοδιότητάς
του.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της
και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός αυτού, από τον Α’ Αντιπρόεδρο τουλάχιστον µία (1) φορά κάθε µήνα. Η πρόσκληση
αποστέλλεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από
τη συνεδρίαση και συµπεριλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη µε τα
θέµατα που θα συζητηθούν.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει
µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Άρθρο 16
Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, ο Α’ Αντιπρόεδρος:
(α) εκπροσωπεί την Ε.Ο.Ε. δικαστικά και εξώδικα και ενώπιον
κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής, υπηρεσίας ή φορέα,
καθώς και ενώπιον κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου, δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, στην ηµεδαπή και αλλοδαπή,
(β) υπογράφει για λογαριασµό της Ε.Ο.Ε. κάθε είδους συµβάσεις,
(γ) επιβλέπει και ελέγχει την ορθή λειτουργία της Ε.Ο.Ε., κατευθύνει τις υποθέσεις που την αφορούν, προασπίζεται µε κάθε
πρόσφορο και νόµιµο µέσο τα συµφέροντα της Ε.Ο.Ε.,
(δ) προΐσταται των οργάνων της Ε.Ο.Ε. (Ολοµέλειας και Εκτελεστικής Επιτροπής), τα συγκαλεί σε συνεδρίαση και καθορίζει
την ηµερήσια διάταξή τους, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους και
διασφαλίζει τη σύννοµη και αποτελεσµατική διεξαγωγή τους,
υπογράφει για λογαριασµό της Ε.Ο.Ε. κάθε σύµβαση αυτής,
(ε) υπογράφει, µόνος ή από κοινού µε τον Γενικό Γραµµατέα,
την επίσηµη αλληλογραφία της Ε.Ο.Ε.,
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(στ) υπογράφει, στο όνοµα και για λογαριασµό της Ε.Ο.Ε.,
από κοινού µε τον Ταµία και τον Προϊστάµενο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο των Οικονοµικών Υπηρεσιών, τις εντολές
πληρωµής της Ε.Ο.Ε. είτε µε µεταφορά ποσών από τραπεζικούς
λογαριασµούς µέσω web banking είτε µε επιταγές είτε µε κάθε
άλλο νόµιµο µέσο. Με απόφαση της Ολοµέλειας και σύµφωνη
γνώµη του Προέδρου, η αρµοδιότητα αυτή µπορεί για συγκεκριµένες διαδικασίες και για λόγους διευκόλυνσης της λειτουργίας
της Ε.Ο.Ε. να εκχωρείται στον Ταµία και τον Αναπληρωτή του,
(ζ) υπογράφει, στο όνοµα και για λογαριασµό της Ε.Ο.Ε., κινήσεις εταιρικών πιστωτικών καρτών µέχρι ποσού που ορίζεται
µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Άρθρο 17
Γενικός Γραµµατέας
Ο Γενικός Γραµµατέας:
(α) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Ε.Ο.Ε.,
(β) µεριµνά για την ταχεία και ορθή εκτέλεση των αποφάσεων
της Ολοµέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής,
(γ) ασκεί κάθε αρµοδιότητα που του εκχωρεί ο Πρόεδρος µε
απόφασή του,
(δ) υπογράφει, από κοινού µε τον Πρόεδρο ή µόνος ύστερα
από εξουσιοδότηση του Προέδρου, την επίσηµη αλληλογραφία
ης Ε.Ο.Ε..
Άρθρο 18
Ταµίας
Ο Ταµίας ασκεί τις εξής αρµοδιότητες:
(α) συντάσσει τον απολογισµό του προηγούµενου έτους και
τον προϋπολογισµό του επόµενου, τους οποίους και υποβάλλει,
µαζί µε τη σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην
Ολοµέλεια προς έγκριση,
(β) µεριµνά για τη σωστή εκτέλεση του προϋπολογισµού της
Ε.Ο.Ε.,
(γ) υπογράφει, στο όνοµα και για λογαριασµό της Ε.Ο.Ε., από
κοινού µε τον Πρόεδρο και τον Προϊστάµενο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο των Οικονοµικών Υπηρεσιών, τις εντολές πληρωµής της Ε.Ο.Ε. είτε µε µεταφορά ποσών από τραπεζικούς
λογαριασµούς µέσω web banking είτε µε επιταγές είτε µε κάθε
άλλο νόµιµο µέσο.
Άρθρο 19
Τακτικές Επιτροπές Ε.Ο.Ε.
1. Στην Ε.Ο.Ε. λειτουργούν οι εξής τακτικές Επιτροπές: (α) Η
Επιτροπή Ολυµπιακής Προετοιµασίας (ΕΠ.Ο.Π.), (β) Η Επιτροπή
Ολυµπιακής Λαµπαδηδροµίας (ΕΠ.Ο.Λ.), (γ) Η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύµατος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.), (δ) Η
Επιτροπή Αθλητών (Ε.Α.), (ε) Η Επιτροπή Ισότητας των φύλων
(Ε.Ι.Φ.), (στ) Η Επιτροπή Μάρκετινγκ (Ε.Μ.), (ζ) Η Επιτροπή Αθλητισµού και Περιβάλλον (Ε.Α.Π.).
2. Η θητεία των τακτικών Επιτροπών της Ε.Ο.Ε. είναι αντίστοιχη µε τη θητεία της Ολοµέλειας.
3. Ο Πρόεδρος και τα µέλη των τακτικών Επιτροπών εκλέγονται σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13, εκτός από: (α) τα δύο (2)
µέλη της ΕΠ.Ο.Π. και το ένα (1) µέλος της ΕΠ.Ο.Λ. που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αθλητών και (β) τον Πρόεδρο και τα
µέλη της Επιτροπής Αθλητών, οι οποίοι εκλέγονται σύµφωνα µε
το άρθρο 22.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση του
Γενικού Γραµµατέα της Ε.Ο.Ε., ορίζει έναν (1) υπάλληλο της
Ε.Ο.Ε. ως γραµµατέα κάθε τακτικής Επιτροπής.
5. Η θέση του µέλους τακτικής ή άλλης Επιτροπής της Ε.Ο.Ε.,
συµπεριλαµβανοµένης της θέσης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, είναι τιµητική και άµισθη.
6. Οι τακτικές Επιτροπές, µε επιµέλεια και ευθύνη του Προέδρου τους, συντάσσουν και υποβάλλουν προς έγκριση στην
Ολοµέλεια, τον κανονισµό λειτουργίας τους και κάθε τροποποίηση αυτού.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

7. Οι τακτικές Επιτροπές παρίστανται σε κάθε συνεδρίαση της
Ολοµέλειας και ενηµερώνουν τα µέλη της για το έργο και τις
δράσεις τους, ιδίως για την πορεία διευθέτησης και την έκβαση
των υποθέσεων που τους έχει αναθέσει η Ολοµέλεια, µε απόφασή της.
Άρθρο 20
Η Επιτροπή Ολυµπιακής Προετοιµασίας
1. Σκοπός της Επιτροπής Ολυµπιακής Προετοιµασίας
(ΕΠ.Ο.Π.) είναι ο συντονισµός, η οργάνωση, η εποπτεία, καθώς
και η ενίσχυση και υποστήριξη, µε κάθε τρόπο και µέσο, της προετοιµασίας των αθλητών και οµάδων αθλητών, οι οποίοι µε βάση
τα αποτελέσµατά τους και την εν γένει προοπτική που παρουσιάζει η αθλητική τους εξέλιξη και πορεία, είναι, σύµφωνα µε τα
κρατούντα στην αθλητική πρακτική και λογική, υποψήφιοι να
συµµετάσχουν στους θερινούς και χειµερινούς Ολυµπιακούς
Αγώνες, στους Ολυµπιακούς Αγώνες Νέων, στους Ευρωπαϊκούς
Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες και σε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της
Δ.Ο.Ε., της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων ή της
Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ολυµπιακών Επιτροπών.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η ΕΠ.Ο.Π. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
(α) συνεργάζεται µε τις εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες που
έχουν στο δυναµικό τους αθλητές προετοιµαζόµενους για την
πρόκρισή τους στους Ολυµπιακούς Αγώνες ή άλλη αθλητική
διοργάνωση της παρ. 1,
(β) συστήνει συµβουλευτικό όργανο, αποτελούµενο από τους
εθνικούς οµοσπονδιακούς προπονητές και τεχνικούς συµβούλους που υποδεικνύουν οι αθλητικές οµοσπονδίες - µέλη της, το
οποίο παρέχει εισηγήσεις και γνωµοδοτήσεις για την καλύτερη
και αρτιότερη δυνατή προετοιµασία των αθλητών και οµάδων
αθλητών που έχουν ενταχθεί στην προολυµπιακή οµάδα,
(γ) συστήνει συµβουλευτική επιστηµονική οµάδα, αποτελούµενη από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (ιδίως φυσικοθεραπευτές, εργοφυσιολόγους, στατιστικολόγους, αθλητικούς ψυχολόγους), ειδικούς στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισµού και
επιστήµονες σε κάθε άλλο γνωστικό αντικείµενο, οι οποίοι µπορούν να συµβάλουν στην εκπόνηση και στον συντονισµό προγραµµάτων ολυµπιακής προετοιµασίας,
(δ) παρακολουθεί και εποπτεύει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των προπονητικών προγραµµάτων προετοιµασίας των αθλητών,
(ε) παρακολουθεί την πορεία των συµµετοχών των αθλητών
και οµάδων αθλητών σε ηµεδαπούς και διεθνείς αγώνες, εφαρµόζοντας ολοκληρωµένο µηχανογραφικό σύστηµα παρακολούθησης της αγωνιστικής προόδου και εξέλιξης τόσο των αθλητών
και οµάδων αθλητών που έχει εντάξει στην προολυµπιακή οµάδα
όσο και των υπό ένταξη αντίστοιχων,
(στ) εισηγείται στην Ολοµέλεια την παροχή οικονοµικής ή
άλλης ενίσχυσης στους αθλητές της προολυµπιακής οµάδας, µε
βάση αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται στον Κανονισµό
Λειτουργίας της,
(ζ) εισηγείται στην Ολοµέλεια κάθε νόµιµη ενέργεια ενώπιον
των αρµόδιων αρχών και υπηρεσιών, µε σκοπό την παροχή
άδειας και κάθε άλλης προβλεπόµενης στον νόµο διευκόλυνσης
στους αθλητές που εργάζονται στον Δηµόσιο ή στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, για την προετοιµασία και τη συµµέτοχή τους σε
αγώνες, ιδίως σε εκείνους που αποτελούν κριτήριο για την πρόκρισή τους στους Ολυµπιακούς Αγώνες,
(η) εισηγείται στην Ολοµέλεια την τελική συγκρότηση των οµάδων και εν γένει των αποστολών που συµµετέχουν στους Ολυµπιακούς Αγώνες και στις άλλες αθλητικές διοργανώσεις της παρ.
1, σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζει η Ολοµέλεια και µε τους
κανονισµούς της Δ.Ο.Ε., των Παγκόσµιων Αθλητικών Οµοσπονδιών και της Διοργανώτριας Αρχής των Αγώνων. Αν υπάρχει αµφισβήτηση σχετικά µε το φύλο αθλητή - αθλήτριας υποψήφιου-ας να συµµετέχει στις άνω οµάδες και αποστολές, η
ΕΠ.Ο.Π. ακολουθεί και εφαρµόζει τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της Δ.Ο.Ε.,

(θ) εισηγείται στην Ολοµέλεια την ονοµαστική, αριθµητική και
ανά ιδιότητα σύνθεση του αρχηγείου της κάθε αποστολής, σύµφωνα µε τις αντικειµενικές ανάγκες της κάθε διοργάνωσης αλλά
και τους ισχύοντες κανονισµούς των διεθνών οργάνων και των
διοργανωτών, συνεκτιµώντας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
του καθενός εξ αυτών αλλά και την εµπειρία του σε θέµατα διοίκησης και οργάνωσης αθλητικών αποστολών,
(ι) εισηγείται στην Ολοµέλεια τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα
επιλέγονται οι αθλητές στους οποίους θα κατανεµηθούν οι υποτροφίες των προγραµµάτων Ολυµπιακής Αλληλεγγύης της
Δ.Ο.Ε.,
(ια) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που της αναθέτει η Ολοµέλεια µε απόφασή της.
3. Για τη διευκόλυνση του έργου της, η ΕΠ.Ο.Π. µπορεί να εισηγείται στην Ολοµέλεια:
(α) τη στελέχωσή της µε προσωπικό της Ε.Ο.Ε.,
(β) τη σύναψη συνεργασιών µε εξωτερικούς συνεργάτες τεχνικούς συµβούλους, οι οποίοι έχουν επιστηµονική κατάρτιση ή
και αυξηµένη εµπειρία στο αντικείµενο της Ολυµπιακής Προετοιµασίας και
(γ) την απόσπαση στην Ε.Ο.Ε., µε σκοπό τη διάθεση σε αυτήν,
τεχνικών συµβούλων που υπηρετούν στον δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και διαθέτουν αυξηµένη εµπειρία, λόγω τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, στο αντικείµενο της
Ολυµπιακής προετοιµασίας.
4. Η Επιτροπή Ολυµπιακής Προετοιµασίας (ΕΠ.Ο.Π.), αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκαπέντε (15) µέλη, εκ των οποίων:
(α) τουλάχιστον τα µισά πενήντα τοις εκατό (50%) πλέον ενός
(1) µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, είναι µέλη της Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα ψήφου ή εκπρόσωποι
αθλητικών οµοσπονδιών - µελών της Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα ψήφου.
Ο Πρόεδρος της ΕΠ.Ο.Π. εκλέγεται από την Εκλογική Ολοµέλεια, σύµφωνα µε το άρθρο 12 και τα υπόλοιπα εκ των µελών
αυτών εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολοµέλειας
σύµφωνα µε το άρθρο 13. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα
µέλη της ΕΠ.ΟΠ. κατά την πρώτη µετά τη συγκρότησή της συνεδρίασή της,
(β) τα υπόλοιπα µέλη επιλέγονται και εκλέγονται µε κριτήριο
τη διακεκριµένη δράση και προσφορά τους στον αθλητισµό και
τις εξειδικευµένες γνώσεις τους αναφορικά µε ζητήµατα που
αφορούν στον υψηλό αγωνιστικό αθλητισµό. Δύο (2) από τα µέλη
αυτά υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αθλητών. Τα υπόλοιπα
µέλη εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολοµέλειας,
σύµφωνα µε το άρθρο 13.
5. Για την επιλογή των µελών της περ. β’ της παρ. 1, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. καλεί τις αθλητικές οµοσπονδίες µέλη της
Ε.Ο.Ε. και την Επιτροπή Αθλητών να προτείνουν υποψηφίους και
να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα.
6. Ο Κανονισµός Λειτουργίας της ΕΠ.Ο.Π. εγκρίνεται από την
Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. εντός του πρώτου έτους µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες που ακολουθούν την ψήφιση του νόµου.
Άρθρο 21
Η Επιτροπή Ολυµπιακής Λαµπαδηδροµίας
1. Η Επιτροπή Ολυµπιακής Λαµπαδηδροµίας (ΕΠ.Ο.Λ.) εισηγείται στην Ολοµέλεια ή στην Εκτελεστική Επιτροπή, αν της έχει
ανατεθεί σχετική αρµοδιότητα από την Ολοµέλεια, για:
(α) την προετοιµασία και την πραγµατοποίηση της τελετής
Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυµπία, καθώς και
της τελετής Παράδοσης της Ολυµπιακής Φλόγας,
(β) την έγκριση του προϋπολογισµού και απολογισµού των τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυµπιακής Φλόγας,
(γ) την προετοιµασία και διεξαγωγή της Ολυµπιακής Λαµπαδηδροµίας στην Ελληνική Επικράτεια,
(δ) τη διαβούλευση και την επίσηµη αλληλογραφία µε τις Οργανωτικές Επιτροπές των Ολυµπιακών Αγώνων και κάθε αρµόδια
αρχή για διαδικαστικά θέµατα που αφορούν στην Ολυµπιακή
Λαµπαδηδροµία,
(ε) την επιλογή των Λαµπαδηδρόµων για το σκέλος της διαδροµής που διεξάγεται στην Ελληνική Επικράτεια,
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(στ) για κάθε επιµέρους σχετικό θέµα, ιδίως για το τελετουργικό των τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυµπιακής Φλόγας,
την επιλογή της πρωθιέρειας και των ιερειών, την επιλογή των
χορηγών κ.ά..
2. Η ΕΠ.Ο.Λ. αποτελείται από έντεκα (11) µέλη ως εξής:
(α) δέκα (10) µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου,
εκλέγονται από την Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε.. Ο Πρόεδρος της
ΕΠ.Ο.Λ. εκλέγεται από την Εκλογική Ολοµέλεια, σύµφωνα µε το
άρθρο 12 και τα υπόλοιπα µέλη εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολοµέλειας, σύµφωνα µε το άρθρο 13. Από τα
µέλη αυτά, τέσσερα (4) τουλάχιστον, συµπεριλαµβανοµένου του
Προέδρου, είναι µέλη της Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών οµοσπονδιών µελών της Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα
ψήφου. Τα υπόλοιπα µέλη επιλέγονται και εκλέγονται µε κριτήριο
τη διακεκριµένη δράση και προσφορά τους στον αθλητισµό και
τις εξειδικευµένες γνώσεις τους ή την αυξηµένη εµπειρία τους
στο αντικείµενο της Ολυµπιακής Λαµπαδηδροµίας,
(β) ένα (1) µέλος υποδεικνύεται από την Επιτροπή Αθλητών.
H ΕΠ.Ο.Λ. στην πρώτη συνεδρίαση µετά από τη συγκρότησή
της, εκλέγει τον Αντιπρόεδρό της.
Άρθρο 22
Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύµατος, Ηθικής
και Δεοντολογίας
1. Η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύµατος, Ηθικής και Δεοντολογίας
(Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.) της Ε.Ο.Ε.:
(α) επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος κάθε υπαίτιου για παράβαση
του φίλαθλου πνεύµατος και των θεµελιωδών αρχών και κανόνων
αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τον Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη, τους κανονισµούς
της Δ.Ο.Ε. και τους εγκεκριµένους από την Ολοµέλεια κανονισµούς της,
(β) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα σχετική µε το φίλαθλο
πνεύµα, τις αρχές και τους κανόνες αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας που της αναθέτει ο νόµος ή η Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. µε
απόφασή της.
2. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. επιλαµβάνεται µετά από επώνυµη καταγγελία
ή µετά από απόφαση της Ολοµέλειας ή αυτεπαγγέλτως στις ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις:
(α) χρήση απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων φαρµακοδιέγερσης (ντόπινγκ), επιβεβαιωµένη µε πόρισµα - απόφαση της αρµόδιας κρατικής αρχής,
(β) αµετάκλητη παραποµπή, µε κλητήριο θέσπισµα ή βούλευµα και καταδίκη, σε οποιαδήποτε ποινή, για διάθεση ή εµπορία απαγορευµένων ουσιών και µεθόδων ή άλλη παράβαση της
κείµενης νοµοθεσίας περί ντόπινγκ, παράβαση της νοµοθεσίας
περί εξαρτησιογόνων ουσιών, έγκληµα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας, αδίκηµα αθλητικής βίας, χειραγώγηση ή αλλοίωση
αποτελέσµατος αγώνα, δωροδοκία - δωροληψία αθλητικών παραγόντων, πλαστογραφία µε στόχο την παραπλάνηση των αθλητικών αρχών,
(γ) παραβίαση του Κώδικα της Δ.Ο.Ε. για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων,
(δ) παραβίαση του δικαιώµατος της ελεύθερης συµµετοχής
στην αθλητική δράση,
(ε) λεκτική ή έµπρακτη επίδειξη έλλειψης σεβασµού στη διαφορετικότητα (φυλής, χρώµατος, γλώσσας, φύλου, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων κ.λπ.),
(στ) παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού της Ε.Ο.Ε.
και των εσωτερικών κανονισµών της, µε σκοπό την αποκόµιση
προσωπικού οφέλους ή την παρεµπόδιση συµµετοχής στα όργανα διοίκησης αθλητικού φορέα ή την παρεµπόδιση συµµετοχής σε αγώνες,
(ζ) κάθε άλλη παραβίαση του φίλαθλου πνεύµατος, των αγωνιστικών και αθλητικών ηθών και της αθλητικής δεοντολογίας.
3. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από τη σύστασή της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. συντάσσει και
υποβάλλει προς έγκριση στην Ολοµέλεια, ειδικό Κανονισµό, µε
τον οποίο: (α) ορίζονται οι έννοιες «Φίλαθλος», «Φίλαθλος Ιδιότητα», «Φίλαθλον Πνεύµα», «αθλητικά και αγωνιστικά ήθη» και
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κάθε άλλη έννοια σχετική µε το έργο της και (β) θεσπίζονται διαδικαστικοί δικονοµικοί κανόνες, ιδίως σχετικά µε τη διενέργεια
προκαταρκτικής έρευνας ανάκρισης, τις ειδικότερες εξουσίες
της, την ακρόαση του ενδιαφερόµενου κ.α., οι οποίοι εξασφαλίζουν αφενός την προστασία θεµελιωδών δικαιωµάτων κι αφετέρου τον σχηµατισµό ορθούς και δίκαιης κρίσης, η οποία να
ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθηµα στο αθλητικό γίγνεσθαι.
4. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. αποτελείται από πέντε (5) µέλη µε τις εξής
ιδιότητες:
(α) τρία (3) µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου, είναι
µέλη της Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών
οµοσπονδιών µελών της Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα ψήφου,
(β) δύο (2) µέλη είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους, κατά
προτίµηση απόφοιτοι νοµικών σχολών της ανώτατης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι άλλης σχολής της ανώτατης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο.
5. Ο Πρόεδρος της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. εκλέγεται από την Εκλογική
Ολοµέλεια του άρθρου 12. Τα υπόλοιπα µέλη εκλέγονται κατά
τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολοµέλειας του άρθρου 13, τα δε
πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους προτείνονται από τον Πρόεδρο της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ..
6. Η Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. συνεδριάζει µε τριµελή σύνθεση στο στάδιο
της προκαταρκτικής έρευνας και µε πενταµελή σύνθεση στο στάδιο της εξέτασης της υπόθεσης στην ουσία της και λήψης απόφασης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον νόµο και
στους εγκεκριµένους από την Ολοµέλεια κανονισµούς της.
Άρθρο 23
Επιτροπή Αθλητών
1. Αποστολή της Επιτροπής Αθλητών είναι να αντιπροσωπεύει
τους αθλητές, να εκφράζει τις απόψεις τους και να τις µεταφέρει
στην Ε.Ο.Ε..
2. Η Επιτροπή Αθλητών είναι αρµόδια ιδίως:
(α) να ερευνά θέµατα που αφορούν στους αθλητές και να
συµβουλεύει σχετικά την Ε.Ο.Ε.,
(β) να συµµετέχει ενεργά σε δράσεις και προγράµµατα κατά
του ντόπινγκ και των εξαρτησιογόνων ουσιών µε πρωτοβουλίες
και προγράµµατα που υποστηρίζουν τους «καθαρούς» αθλητές
εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου,
(γ) να προασπίζεται τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των
αθλητών και να υποβάλει σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις,
συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης διορισµού διαιτητών
στο Διεθνές Συµβούλιο Διαιτησίας για τον Αθλητισµό (ICAS) και
(δ) να διατηρεί επαφή µε την Επιτροπή Αθλητών της Δ.Ο.Ε και
την Επιτροπή Αθλητών των Ευρωπαϊκών Ολυµπιακών Επιτροπών.
3. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Επιτροπή Αθλητών συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία (1) φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε κριθεί απαραίτητο.
4. Η Επιτροπή Αθλητών αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) µέλη αθλητές, ως εξής:
(α) οι Έλληνες αθλητές που είναι µέλη της Επιτροπής Αθλητών
της Δ.Ο.Ε. και Επιτροπής Αθλητών της Ένωσης των Ευρωπαϊκών
Επιτροπών καθίστανται εκ της ιδιότητας τους (ex officio) µέλη,
(β) δύο (2) µέλη, ένας αθλητής και ένας άνδρας, εκλέγονται
από την τελευταία αποστολή των θερινών Ολυµπιακών Αγώνων,
σύµφωνα µε την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 7,
(γ) ένα (1) µέλος εκλέγεται από την τελευταία αποστολή των
χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων κατ’ αναλογία της περ. δ’ της
παρ. 2 του άρθρου 7,
(δ) τα υπόλοιπα µέλη εκλέγονται από την Ένωση Συµµετασχόντων σε Ολυµπιακούς Αγώνες (Ε.Σ.Ο.Α.) σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο Καταστατικό της.
Η Επιτροπή Αθλητών, άµα τη σύστασή της, συνεδριάζει και
εκλέγει τον Πρόεδρό της µεταξύ των µελών της που έχουν εκλεγεί από την Ε.Σ.Ο.Α..
5. Μέλη της Επιτροπής Αθλητών µπορούν να εκλεγούν όσοι
αθλητές κατά τον χρόνο εκλογής τους:
(α) έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους,
(β) έχουν συµµετάσχει σε θερινούς και χειµερινούς Ολυµπια-
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κούς Αγώνες. Το ήµισυ πενήντα τοις εκατό (50 %) τουλάχιστον
των µελών της Επιτροπής Αθλητών πρέπει να έχει συµµετάσχει
σε µία (1) τουλάχιστον από τις τρεις (3) τελευταίες διοργανώσεις
Ολυµπιακών Αγώνων,
(γ) δεν έχουν τιµωρηθεί για αδίκηµα ντόπινγκ, σύµφωνα µε τον
Παγκόσµιο Κώδικα κατά της φαρµακοδιέγερσης ούτε για κάποιο
από τα αδικήµατα της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 22.
6. Και τα δύο φύλα πρέπει να εκπροσωπούνται στην Επιτροπή
Αθλητών, µε τον αριθµό των µελών από κάθε φύλο να ανέρχεται
σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των µελών
της.
Άρθρο 24
Λοιπές τακτικές Επιτροπές
1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη των Επιτροπών Ισότητας των
φύλων, Μάρκετινγκ και Αθλητισµού και Περιβάλλοντος εκλέγονται από την Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. κατά τη δεύτερη συνεδρίαση
του άρθρου 13. Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Ολοµέλεια αποφασίζει τον αριθµό των µελών κάθε Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της, λαµβανοµένου υπόψη του ειδικού
σκοπού που καθεµία υπηρετεί.
2. Πρόεδρος εκλέγεται µόνο µέλος της Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα
ψήφου ή εκπρόσωπος αθλητικής οµοσπονδίας µέλους της
Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα ψήφου. Για την ιδιότητα ή προέλευση των
υπόλοιπων µελών δεν υφίσταται κάποιος περιορισµός.
Άρθρο 25
Συγκρότηση ειδικών Επιτροπών
1. Με απόφαση της Ολοµέλειας µπορεί να συγκροτούνται ειδικές Επιτροπές µε έργο τη µελέτη και προώθηση επιστηµονικών, αθλητικών, πολιτιστικών, τεχνικών και άλλων θεµάτων που
άπτονται των σκοπών και των αρµοδιοτήτων της Ε.Ο.Ε.. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες κάθε ειδικής Επιτροπής, η διάρκειά της, η σύνθεσή της και κάθε θέµα σχετικό µε
τη λειτουργία της.
2. Οι ειδικές Επιτροπές αποτελούνται από πέντε (5) έως εννέα
(9) µέλη, τα οποία εκλέγονται από την Ολοµέλεια. Πρόεδρος
εκλέγεται µέλος της Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα ψήφου ή εκπρόσωπος
αθλητικής οµοσπονδίας µέλους της Ε.Ο.Ε. µε δικαίωµα ψήφου.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από πρόταση του Γενικού
Γραµµατέα, ορίζει έναν (1) υπάλληλο της Ε.Ο.Ε. ως Γραµµατέα
της κάθε ειδικής Επιτροπής.
4. Η Ολοµέλεια µπορεί να ανασυγκροτεί ή να καταργεί ειδικές
Επιτροπές οποτεδήποτε.
Άρθρο 26
Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων
1. Στην Ε.Ο.Ε. λειτουργεί Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων, στο οποίο απασχολούνται, µε απόφαση της Ολοµέλειας
που εκδίδεται ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου της,
δύο (2) εν ενεργεία δηµοσιογράφοι, µε ειδίκευση στο αθλητικό
ρεπορτάζ, µέλη της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων
Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α). Οι δηµοσιογράφοι αυτοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ε.Ο.Ε. µε σύµβαση έργου, διάρκειας ενός (1)
έτους, δυνάµενη να ανανεωθεί.
2. Το Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων στελεχώνεται για
τη γραµµατειακή του υποστήριξη από προσωπικό της Ε.Ο.Ε. µε
εµπειρία στο αντικείµενο, το οποίο επιλέγεται µε απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής, ύστερα από σχετική πρόταση του Γενικού Γραµµατέα.
Άρθρο 27
Κοσµήτορες των εγκαταστάσεων
Οι Κοσµήτορες των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε.:
(α) επιβλέπουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ευθύνης
τους,
(β) µεριµνούν για την εφαρµογή και υλοποίηση των αποφά-

σεων της Ολοµέλειας ή της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορούν τις εγκαταστάσεις ευθύνης τους,
(γ) ασκούν κάθε άλλη σχετική αρµοδιότητα, η οποία τους ανατίθεται µε νόµο ή µε απόφαση της Ολοµέλειας.
Άρθρο 28
Επίλυση διαφορών – Διαιτησία
1. Κάθε διαφωνία ή αµφισβήτηση που ανακύπτει µεταξύ των
µελών της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε. ή µεταξύ των µελών τακτικής
ή ειδικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε. σχετικά µε την ερµηνεία και
εφαρµογή του παρόντος, των εσωτερικών κανονισµών και αποφάσεων της Ε.Ο.Ε., των διατάξεων του Ολυµπιακού Καταστατικού Χάρτη, των κανονισµών και των αποφάσεων της Δ.Ο.Ε. ή
σχετικά µε τα δικαιώµατα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις καθενός εξ αυτών ή σχετικά µε άλλο ζήτηµα που προκύπτει από τη
λειτουργία της Ε.Ο.Ε. συζητείται και επιλύεται µε φιλικό τρόπο
στην Ολοµέλεια της Ε.Ο.Ε. και, αν το ζήτηµα αφορά συγκεκριµένες εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες, σε συνεργασία και διαβούλευση µε τις αντίστοιχες διεθνείς οµοσπονδίες. Η Ολοµέλεια
της Ε.Ο.Ε. µπορεί να εκδίδει ερµηνευτικές εγκυκλίους, σύµφωνα
µε την περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος, πριν ή και
µετά την ανάκυψη οποιασδήποτε σχετικής διαφωνίας ή αµφισβήτησης.
2. Με διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από σχετική
εισήγηση και µε τη σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας της Ε.Ο.Ε.,
συνιστάται στην Ε.Ο.Ε. µόνιµο όργανο διαιτησίας, στο οποίο
υπάγονται όλες οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία
της Ε.Ο.Ε. και οι οποίες µπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένων των αποφάσεων της Ολοµέλειας. Με το ίδιο διάταγµα καθορίζονται οι
αρµοδιότητες, η σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία του διαιτητικού αυτού οργάνου και κάθε άλλο συναφές θέµα.
3. Μέχρι τη σύσταση του διαιτητικού οργάνου της παρ. 3, διαφορές ιδιωτικού δικαίου που γεννώνται µεταξύ της Ε.Ο.Ε. και
οποιουδήποτε µέλους της ή µεταξύ της Ε.Ο.Ε. και οποιουδήποτε
τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου επιλύονται, σε πρώτο και
τελευταίο βαθµό από το Τµήµα Τακτικής Δικαιοδοτικής Διαδικασίας του CAS (Ordinary Arbitration Division), κατ’ εφαρµογή του
Ελληνικού δικαίου και σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον
εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αθλητικής Διαιτησίας του CAS. Μετά
τη σύσταση του διαιτητικού οργάνου της παρ. 3, οι αθλητικές
αυτές διαφορές θα επιλύονται σε πρώτο βαθµό από το διαιτητικό
αυτό όργανο και σε δεύτερο και τελευταίο βαθµό µε προσφυγή
κατά της απόφασης του διαιτητικού οργάνου ενώπιον του Τµήµατος Εφέσεων (Appeals Arbitration Division) του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου στη Λωζάννη της Ελβετίας (Court of
Arbitration for Sport CAS) κατ’ εφαρµογή του Ελληνικού Δικαίου
και σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αθλητικής Διαιτησίας.
Άρθρο 29
Τελικές διατάξεις
1. Όλες οι προθεσµίες του παρόντος υπολογίζονται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 240 και επόµενα του Α.Κ.. Η τελευταία ηµέρα κάθε προθεσµίας λήγει την ώρα που λήγει, τη συγκεκριµένη αυτή ηµέρα, το ισχύον ωράριο εργασίας του δηµοσίου
τοµέα, µετά τη λήξη του οποίου κανένα έγγραφο δεν λαµβάνει
αριθµό πρωτοκόλλου.
2. Οι διατάξεις που αφορούν τη συγκρότηση σε Σώµα της
Ε.Ο.Ε. και την εκλογή και συµµετοχή των µελών στην Ολοµέλεια,
θα ισχύσουν από την επόµενη θητεία της Ολοµέλειας, η οποία
αρχίζει από την ηµέρα της συνεδρίασης της εκλογικής Ολοµέλειας που ορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 12.
3. Κάθε τροποποίηση του παρόντος ψηφίζεται από την Ολοµέλεια, µε απόφαση που λαµβάνεται µε απαρτία τουλάχιστον
δύο τρίτων (2/3) των µελών και πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) των έγκυρων ψήφων, εγκρίνεται από τη Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και κυρώνεται µε νόµο.
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4. Το παρόν καταστατικό είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε τον
Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη, στον οποίο και αναφέρεται ρητά.
Αν υπάρξει οποιαδήποτε διάσταση µεταξύ των διατάξεων του
παρόντος Καταστατικού και εκείνων του Ολυµπιακού Καταστατικού Χάρτη, υπερισχύουν οι τελευταίες.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ 27η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/25.5.2020
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Ε.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Ε.»
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 23
Προσωπικό Ε.Α.Κ.Ν. «ΑΓ. ΚΟΣΜΑ»
1. Από την οριστική µεταφορά των εγκαταστάσεων και την κατάργηση του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά»
(Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσµά), όλοι οι κατά τον χρόνο της κατάργησης
εργαζόµενοι σε αυτό µε σχέσεις εργασίας είτε δηµοσίου είτε
ιδιωτικού δικαίου, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής
ή ειδικής διάταξης, µετατάσσονται µε την ίδια σχέση εργασίας
στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, σε κενές οργανικές θέσεις,
αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου ή εκπαιδευτικής βαθµίδας
και ειδικότητας µε αυτές που κατείχαν ή για τις οποίες κατέχουν
τα προσόντα και, εάν δεν υπάρχουν στην Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού, σε θέσεις αντίστοιχες των τυπικών τους προσόντων,
κατόπιν απόφασης του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Σε περίπτωση µη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µετατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται µε την ίδια απόφαση. Δικηγόροι
µε σχέση έµµισθης εντολής, που υπηρετεί στο άνω νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µεταφέρονται, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, σε εποπτευόµενο από
τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού φορέα, κατόπιν απόφασης
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε την ίδια σχέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν κατά τον χρόνο µεταφοράς είτε σε κενή οργανική θέση
δικηγόρου είτε σε προσωποπαγή θέση δικηγόρου που συστήνεται µε την ίδια απόφαση.
Οι ανωτέρω κατά περίπτωση αποφάσεις εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την οριστική κατάργηση του νοµικού προσώπου και τα αποτελέσµατά τους
ανατρέχουν στην ηµεροµηνία κατάργησης. Το χρονικό διάστηµα
έως την κοινοποίηση των µετατάξεων και την ανάληψη υπηρεσίας του προσωπικού θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας τους στον φορέα υποδοχής που καταβάλλει και τις αντίστοιχες αποδοχές τους για το διάστηµα αυτό.
2. Οι µετατασσόµενοι και οι µεταφερόµενοι δικηγόροι, κατ’
εφαρµογή της παρ. 1, διατηρούν όλα τα µισθολογικά, υπηρεσιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, εφόσον αυτά συµβιβάζονται
και δικαιολογούνται από τα καθήκοντα της νέας θέσης. Ο χρόνος
προϋπηρεσίας τους, που έχει ληφθεί υπόψη για τη βαθµολογική
και µισθολογική τους κατάταξη στον καταργούµενο φορέα, λαµβάνεται υπόψη για κάθε νόµιµη συνέπεια στη νέα τους θέση.
Άρθρο 24
Αρµοδιότητες τµήµατος αθλητικού τουρισµού
και δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής της Γ.Γ.Α.
Η υποπερ. ιαια’ της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 70 του π.δ.
4/2018 (Α’ 7) τροποποιείται και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. α) Το Τµήµα Σχεδιασµού, Παρακολούθησης και Ελέγχου
Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους είναι αρµόδιο για:
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αα) Την κατάρτιση και αναµόρφωση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους»
(ΠΑγΟ), καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης των εγκεκριµένων κάθε φορά προγραµµάτων.
ββ) Την καταγραφή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση και την
έγκριση των αιτηµάτων που υποβάλλουν οι φορείς για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» και τη µέριµνα
για την εισήγηση και έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής
απόφασης των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι
αναγκαίες για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραµµάτων.
γγ) Την πιστοποίηση των συνεργαζόµενων φορέων που υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υλοποίησης ΠΑγΟ στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης.
δδ) Την καταγραφή, επεξεργασία, αξιολόγηση και έγκριση των
αιτηµάτων που υποβάλλουν οι φορείς για την υλοποίηση των
προγραµµάτων, γενικών και ειδικών, «Άθλησης για Όλους».
εε) Την πραγµατοποίηση επιτόπιων ελέγχων στους φορείς
υλοποίησης των Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους».
στστ) Την τήρηση και προβολή «Αθλητικού Χάρτη» για την
υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» σε συνεργασία µε τα αρµόδια τµήµατα.
ζζ) Την εισήγηση λήψης µέτρων και σχεδιασµού προγραµµάτων που αποβλέπουν στη σωστή άθληση, στην καλλιέργεια και
στη διάδοση αθλητικών προγραµµάτων και αθλητικών εκδηλώσεων στη σχολική και πανεπιστηµιακή κοινότητα, στους εργασιακούς και στρατιωτικούς χώρους κ.λπ..
ηη) Την κατάρτιση των προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ
της διεύθυνσης και των φορέων υλοποίησης των Προγραµµάτων
«Άθληση για Όλους».
θθ) Την ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου των πραγµατοποιηθέντων Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» ανά φορέα υλοποίησης.
ιι) Τη διαµόρφωση και καθορισµό των κριτηρίων για το ύψος
της χρηµατοδότησης των Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους»
και εκδηλώσεων ανά έτος.
ιαια) Την εισήγηση για τη σύσταση γνωµοδοτικής επιτροπής
και την υποβολή έκθεσης-πρότασης προς αυτήν για τον καθορισµό του ύψους των εγκρίσεων και του ποσοστού χρηµατοδότησης των ΠΑγΟ κάθε περιόδου.
ιβιβ) Τη συγκέντρωση στοιχείων αποτίµησης των εγκεκριµένων Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» και των εκδηλώσεων.
β) Το Τµήµα Υποστήριξης, Επεξεργασίας και Αξιολόγησης
Στοιχείων Φορέων ΠΑγΟ είναι αρµόδιο για:
αα) Τη διαχείριση του αρχείου προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), της Ελληνικής Φίλαθλης Οµοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) και της
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού που αφορά σε στοιχεία των
απασχολούµενων στα Προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού και
την έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας των απασχολούµενων σε
αυτά Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.).
ββ) Την κατάρτιση του προϋπολογισµού των εγκεκριµένων
ΠΑγΟ κάθε περιόδου.
γγ) Τον έλεγχο της νοµιµότητας της διαδικασίας πρόσληψης
και απασχόλησης των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για
την υλοποίηση των ΠΑγΟ.
δδ) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών των φορέων υλοποίησης
ΠΑγΟ προκειµένου να δοθεί έγκριση του προϋπολογισµού/χρηµατοδότησης κάθε φορέα.
εε) Τη µέριµνα για έγκαιρη παραλαβή, αξιολόγηση και έλεγχο
των παραστατικών µε σκοπό τη σύνταξη απολογισµού και έγκριση της χρηµατοδότησης των φορέων.
στστ) Την πρόταση για την έκδοση εντολής προς την αρµόδια
Οικονοµική Διεύθυνση δέσµευσης ποσού και χρηµατοδότησης
των φορέων υλοποίησης ΠΑγΟ.
ζζ) Τη µέριµνα για την κατάρτιση των ενηµερωτικών πινακίων
του ετήσιου οικονοµικού απολογισµού των ΠΑγΟ.
ηη) Τη συνεργασία µε την αρµόδια Οικονοµική Διεύθυνση για
την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκταµίευσης της χρηµατοδότησης των
φορέων.
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θθ) Την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού
κάθε προγράµµατος και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για
κάθε φορέα (έκδοση ειδικού κωδικού του κάθε φορέα) και για
κάθε περίοδο χρηµατοδότησης.
ιι) Την κατάθεση προτάσεων µετά τη συγκέντρωση των απολογιστικών εκθέσεων των φορέων για την ορθότερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία της οικονοµικής διαχείρισης των
ΠΑγΟ.
ιαια) Τη µέριµνα για τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων
µε τους φορείς υλοποίησης των ΠΑγΟ.
γ) Το Τµήµα Αθλητικού Τουρισµού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής είναι αρµόδιο για:
αα) τον σχεδιασµό, την υποστήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισµού και τουριστικού αθλητισµού, σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Τουρισµού σε θέµατα της αρµοδιότητάς του,
ββ) την προώθηση και την υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα.
γγ) Την εποπτεία και την υποστήριξη του εργασιακού αθλητισµού, την έκδοση ενιαίου κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση και εποπτεία των φορέων που διοργανώνουν αθλητικές
δράσεις µέσα στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος, την
τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου των φορέων αυτών, τη διαµόρφωση κριτηρίων οικονοµικής επιχορήγησής τους, σε συνεργασία
µε τα αρµόδια τµήµατα, και την εισήγηση για έκδοση εντολής
προς την αρµόδια οικονοµική διεύθυνση για δέσµευση των απαιτούµενων κονδυλίων.
δδ) Τον προσδιορισµό, τον καθορισµό και τη διαµόρφωση του
ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α..
εε) Τον προγραµµατισµό και την εισήγηση στον αρµόδιο
Υπουργό για την ίδρυση και τη λειτουργία των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α..
στστ) Τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων για
συµµετοχή των υποψηφίων στις σχολές εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.
και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων λειτουργίας
τους.
ζζ) Την αξιολόγηση των υποβαλλόµενων στοιχείων στην υπηρεσία, από τους κατά περίπτωση αρµοδίους, µετά το τέλος της
λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α..
ηη) Τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης
και ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτών.
θθ) Την τήρηση ψηφιακού Μητρώου εκπαιδευτών, ανά δραστηριότητα.
ιι) Τον συντονισµό, τη συνεργασία και την υποστήριξη ερασιτεχνικών αθλητικών οργανώσεων, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθµού, δηµόσιων οργανισµών και
υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων των συνεργατικών µορφών, για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων άσκησης,
αθλητικής αναψυχής και επιµόρφωσης, σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους ή στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και τη χορήγηση
της αιγίδας της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, ύστερα από
σχετικό αίτηµα, και την εποπτεία των διοργανώσεων αυτών και
ιαια) Την πιστοποίηση και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου
των φορέων της υποπερ. ιι’, τη διαµόρφωση κριτηρίων οικονοµικής επιχορήγησής τους, σε συνεργασία µε τα αρµόδια τµήµατα
και την εισήγηση για έκδοση εντολής προς την αρµόδια οικονοµική διεύθυνση για δέσµευση των απαιτούµενων κονδυλίων.
δ) Το Τµήµα Αθλητικής Επιστηµονικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:
αα) Τη διαµόρφωση του αντικειµένου των Προγραµµάτων
«Άθληση για Όλους», την προσαρµογή τους στην κατεύθυνση
της εξειδίκευσης µε βάση τα χαρακτηριστικά των αθλουµένων
και την αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών λειτουργίας
τους.
ββ) Τη µέριµνα για την ανίχνευση των επιµορφωτικών αναγκών και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού (δόκιµοι υπάλληλοι, τακτικό προσωπικό κ.λπ.) σε συνεργασία µε το Τµήµα Διοίκησης Ανθρώπινου
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Δυναµικού, το ΕΚΔΔΑ και άλλους φορείς.
γγ) Την ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραµµάτων εξειδίκευσης σε υπηρετούντες υπαλλήλους της Γ.Γ.Α., σε
Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής εν γένει, σε στελέχη και υπηρετούντες αθλητικών φορέων.
δδ) Τον σχεδιασµό καινοτόµων και πιλοτικών προγραµµάτων
Άθλησης, Διατροφής και Ερασιτεχνικού Αθλητισµού.
εε) Την επιστηµονική υποστήριξη των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» και Αγωνιστικού Αθλητισµού.
στστ) Την έρευνα για τον προσδιορισµό προδιαγραφών
χώρων άθλησης.
ζζ) Την έγκριση των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
(Π.Φ.Α.), που απαιτούνται για την υλοποίηση των Προγραµµάτων
Αναπτυξιακού Αθλητισµού (Π.Α.Α.) και την κατανοµή τους ανά
φορέα.
ηη) Τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, εφαρµογής του Εθνικού
Αθλητικού Σχεδιασµού, στους φορείς υλοποίησης Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους και Προγραµµάτων Αναπτυξιακού Αθλητισµού (Π.Α.Α.).
θθ) Την κατάρτιση και αναµόρφωση του Οργανωτικού Πλαισίου λειτουργίας των Προγραµµάτων Αναπτυξιακού Αθλητισµού
(Π.Α.Α.) και την εκπόνηση Ενιαίων Προπονητικών Προγραµµάτων
(Ε.Π.Π.).
ιι) Τον σχεδιασµό της διεξαγωγής του Πανελλήνιου Συστήµατος Ανίχνευσης Επιλογής και Αξιοποίησης µαθητών και αθλητικών ταλέντων.
ιαια) Τον χειρισµό θεµάτων χορήγησης υποτροφιών στον
χώρο του Αθλητισµού (π.χ. µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, επιστηµονικό προσωπικό).
ιβιβ) Την υποβοήθηση του έργου και τη γραµµατειακή υποστήριξη από προσωπικό του τµήµατος του αρµόδιου φορέα Καταπολέµησης Ντόπινγκ και την έκδοση σχετικών αποφάσεων και
εντολών προς την αρµόδια Οικονοµική Διεύθυνση για τη δέσµευση ποσού και χρηµατοδότησης του ΕΣΚΑΝ.
ιγιγ) Τη θέσπιση αναγκαίων µέτρων, διαδικασιών, µηχανισµών
και συστηµάτων κατά της φαρµακοδιέγερσης. Την προώθηση
ενεργειών και δράσεων ενηµέρωσης για την αποτροπή του ντόπινγκ.
ιδιδ) Την εκπόνηση µελέτης µε σκοπό την προώθηση του υγιούς αθλητισµού και την επιστηµονική στήριξη αθλητή και αθλούµενου.
ιειε) Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την επιστηµονική κατάρτιση των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, προπονητών και εκπαιδευτών.
ιστιστ) Την υποβοήθηση του έργου επιστηµονικών φορέων,
που αποσκοπούν στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη
των επιστηµών του αθλητισµού.
ιζιζ) Τη διαµόρφωση κριτηρίων για την επεξεργασία και την
αξιολόγηση προτάσεων φορέων υλοποίησης δράσεων διατροφής και άθλησης.
ιηιη) Τη σχεδίαση και τη µεθόδευση των ενεργειών για την
ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και την υπογραφή πρωτοκόλλων
συµφωνιών στους τοµείς άθλησης και διατροφής.
ιθιθ) Την επιστηµονική αθλητική υποστήριξη του αθλητισµού
εν γένει, των φορέων του για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς
τους και την επίτευξη των αθλητικών στόχων τους, για την πρόληψη και εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και αθλουµένων.
κκ) Τον συντονισµό και υποστήριξη των επιστηµονικών φορέων του αθλητισµού στον τοµέα της έρευνας όλων των επιστηµονικών πεδίων και ειδικότερα της προπονητικής και της αθλητικής παιδαγωγικής, της Άθλησης για Όλους και της δηµόσιας
υγείας, της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισµού, της αθλητικής οικονοµίας, της αθλητικής κοινωνικής έρευνας και της πιστοποίησης και ασφάλειας των αθλητικών υποδοµών.
κακα) Τη συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, µε τις Σχολές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, µε τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης Ντόπινγκ και το Εργαστήριο Ντόπινγκ για θέµατα που άπτονται του κοινού αθλητικού επιστηµονικού πεδίου.
κβκβ) Τον σχεδιασµό και την πρόσκληση ενδιαφέροντος για
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υλοποίηση επιστηµονικών ερευνών και µελετών σε συνεργασία
µε τους ανωτέρω φορείς για όλα τα αθλητικά επιστηµονικά
πεδία.
κγκγ) Την εκτέλεση οριζόντιων πράξεων (έργων και υποέργων), ως δικαιούχου, στους τοµείς της Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
καθώς και σε άλλους τοµείς συναφείς για την ανάπτυξη και υποστήριξη των πολιτικών για τον αθλητισµό οι οποίες σχεδιάζονται
ενιαία και σε συνάφεια µε τα έργα και τα αντίστοιχα προγράµµατα.
κδκδ) Τη διαχείριση κατηγοριών πράξεων και έργων, ως Ενδιάµεσος Φορέας Διαχείρισης, σε συνεργασία µε τις εκάστοτε
Ειδικές Υπηρεσίες Προγραµµάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, Erasmus+), για
την εκτέλεση αθλητικών έργων από τη Γ.Γ.Α. ή από τρίτους φορείς.
κεκε) Τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. και των εποπτευοµένων φορέων, βασιζόµενοι στην απλούστευση των
διαδικασιών µε σκοπό τη µείωση του κόστους και του προκαλούµενου διοικητικού βάρους.
κστκστ) Τη µέριµνα για την ανάπτυξη και εφαρµογή από τις
κατά αντικείµενο αρµόδιες υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών µεθόδων (π.χ. µέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση
κόστους - ωφέλειας, εργονοµία κ.λπ.) για την αύξηση της παραγωγικότητας.
ε) Το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών και
Ολυµπιακών Θεµάτων, Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής
είναι αρµόδιο για:
αα) Την καλλιέργεια και ανάπτυξη δηµοσίων και διεθνών σχέσεων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή του
έργου της Γ.Γ.Α..
ββ) Την προώθηση διακρατικών σχέσεων και εκπροσώπηση
σε διεθνείς θεσµικούς και άλλους φορείς.
γγ) Τη µέριµνα συλλογής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για θέµατα αθλητισµού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Συµβουλίου της Ευρώπης για διεθνή προγράµµατα και αθλητικές πολιτικές, καθώς και ενηµέρωσης των αρµόδιων τµηµάτων
της Γ.Γ.Α..
δδ) Τη µέριµνα αποστολής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον αθλητισµό της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συµβούλιο της Ευρώπης και σε άλλους
Διεθνείς θεσµικούς φορείς που συµµετέχουµε ως κράτος-µέλος.
εε) Tη λειτουργία και υποστήριξη του έργου του Παρατηρητηρίου για την Γυναίκα, τον Αθλητισµό και τη Φυσική Αγωγή υπό
την αιγίδα της UNESCO (Ν.Π.Ι.Δ.).
στ) Το Τµήµα Στατιστικής Τεκµηρίωσης Αθλητισµού και Στοχοθεσίας είναι αρµόδιο για:
αα) Τη συλλογή στοιχείων που αποτυπώνουν την ανάπτυξη
του αθλητισµού, τη στατιστική καταγραφή και αξιοποίηση των
αριθµητικών, οικονοµικών και κοινωνικών δεδοµένων (π.χ. των
αθλητών και αθλουµένων, των αθλητικών φορέων, των υποδοµών και του ανθρώπινου δυναµικού).
ββ) Την παρακολούθηση και κωδικοποίηση της αθλητικής νοµοθεσίας.
γγ) Τη δηµιουργία αρχείου ιστορικών αθλητικών ντοκουµέντων.
δδ) Την αποτύπωση και στατιστική αξιολόγηση της αγωνιστικής δραστηριότητας αθλητικών οµοσπονδιών, ενώσεων και σωµατείων συναρτήσει των αξόνων αθλητικής πολιτικής.
εε) Τη µέριµνα για την εφαρµογή της στοχοθεσίας και τους
στρατηγικούς στόχους κάθε έτους βάσει των ισχυουσών διατάξεων.
στστ) Την εφαρµογή πρακτικών αναφορικά µε θέµατα στοχοθεσίας, δεικτών µέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσµατικότητας και ποιότητας, καθώς και τη µέριµνα για την εφαρµογή
αυτών στους εποπτευόµενους φορείς και την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων.
ζ) Τη σύσταση και τήρηση Αθλητικού Δορυφορικού Λογαριασµού σε συνεργασία µε την ΕΛΣΤΑΤ.
ηη) Την αξιολόγηση των δοµών των εποπτευοµένων φορέων
µε στόχο τη βελτίωση της οργάνωσής τους και τη στρατηγική
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ευθυγράµµιση αυτών µε την επιχειρησιακή τους λειτουργία.»
Άρθρο 25
Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων –
Προσθήκη άρθρου 20Α στον ν. 4067/2012
Στον ν. 4067/2012 (Α’ 79) προστίθεται άρθρο 20Α, ως εξής:
«Άρθρο 20Α
Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων
1. Υπάγονται στην έννοια των λυόµενων κατασκευών της περ.
γ’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος οι αεροϋποστηριζόµενοι θόλοι, που προορίζονται για την κάλυψη υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων µαζικού αθλητισµού σε δηµόσιους και
δηµοτικούς ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους, ανεξάρτητα του
τρόπου αγκύρωσής τους στο έδαφος και των υλικών κατασκευής
τους. Για τους αεροϋποστηριζόµενους θόλους, που τοποθετούνται στους προαναφερθέντες χώρους, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις που καθορίζουν τα ανώτατα ποσοστά κάλυψης από
λυόµενες ή άλλες κατασκευές. Για την εγκατάσταση των κατασκευών αεροϋποστηριζόµενων θόλων απαιτείται απόφαση έγκρισης του Δηµοτικού Συµβουλίου και έκδοση άδειας µικρής
κλίµακας της οικείας Υπηρεσίας Δόµησης. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας είναι: α) µελέτη στατικής
επάρκειας και β) βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι ο αεροϋποστηριζόµενος θόλος πληροί τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων.
2. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εγκαθίστανται αεροϋποστηριζόµενοι θόλοι και στα προαύλια σχολικών κτιρίων για την
κάλυψη σχολικών υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων.
3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αεροϋποστηριζόµενων
θόλων που τοποθετούνται σε δηµόσιους και δηµοτικούς ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους και προαύλια σχολείων δυνάµει
των παρ. 1 και 2 καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών και Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
Άρθρο 26
Σύναψη ειδικών προγραµµατικών συµβάσεων
αθλητικής ανάπτυξης από ερασιτεχνικά αθλητικά
σωµατεία - Τροποποίηση του άρθρου 42
του ν. 4277/2014 (Α’156)
Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4277/2014 (Α’ 156) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επίσης, για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης
και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των συµβαλλοµένων, περιλαµβανοµένης και
της ανέγερσης, συµπλήρωσης, αναβάθµισης και επέκτασης
αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οικείος δήµος, η οικεία περιφέρεια,
ιδρύµατα, το Δηµόσιο ή άλλοι φορείς του δηµοσίου τοµέα της
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’65), καθώς και τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) δύνανται
να υπογράφουν µε το ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο ειδικές
προγραµµατικές συµβάσεις αθλητικής ανάπτυξης, στις οποίες
ορίζονται το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός και το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των προγραµµάτων, των προµηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός τους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, το τυχόν χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι εισφορές, οι πόροι από
τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαµβανόµενες οικονοµικές
υποχρεώσεις, το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της
και οι αρµοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του συµβαλλόµενου που παραβαίνει τους όρους της σύµβασης και η διάρκεια
αυτής και κάθε θέµα σχετικό µε την υλοποίηση, εφαρµογή, διαχείριση και λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζεται του άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).»
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Άρθρο 27
Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και οµοσπονδιών
και για το έτος 2020 – Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν.
4714/2020 (Α’ 148)
Το άρθρο 143 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 143
Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων
και οµοσπονδιών για το έτος 2020
1. Ειδικά για το έτος 2020, οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και των οµοσπονδιών συγκαλούνται και οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών
οργάνων τους διεξάγονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου
διµήνου του έτους αυτού ή του χρονικού διαστήµατος από την
1η.1.2021 έως την 15η.2.2021, κατά παρέκκλιση των οριζόµενων
στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας.
Για τη συµµετοχή αθλητικού σωµατείου σε επίσηµες αθλητικές
διοργανώσεις, µε τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
2725/1999 (Α’ 121), λαµβάνονται υπόψη τα έτη 2018, 2019 και
2020.
2. Οι θητείες των Διοικητικών Συµβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου των αθλητικών ενώσεων και των οµοσπονδιών, οι οποίες, βάσει του νόµου και του οικείου καταστατικού,
λήγουν έως την 31η.12.2020, παρατείνονται έως την 15η.2.2021.»
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Ανοιχτό πρόγραµµα 100.000 νέων
επιδοτούµενων θέσεων εργασίας
1. Θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραµµα του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δηµιουργία εκατό χιλιάδων
(100.000) νέων θέσεων εργασίας.
2. Οι συµβάσεις εργασίας της παρ. 1 έχουν διάρκεια έξι (6)
µηνών και αφορούν κάθε είδους επιχείρηση-εργοδότη, η οποία
υποβάλλει σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ. Οι θέσεις εργασίας του παρόντος είναι επιπρόσθετες σε
σχέση προς τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένου και
εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού µηνιαίου µισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε
δώρα και επίδοµα αδείας καταβάλλονται, µετά την υποβολή της
σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από την επιχείρηση –
εργοδότη, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε πόρους του Κρατικού Προϋπολογισµού για διάστηµα
έξι (6) µηνών.
4. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά µακροχρόνια
άνεργο, εγγεγραµµένο στον Οργανισµό Ασφάλισης Εργατικού
Δυναµικού (ΟΑΕΔ), η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν της παρ.
3 και µε διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού µηνιαίου µισθού.
5. Μετά το πέρας των έξι (6) µηνών ο εργαζόµενος µπορεί να
συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση-εργοδότη που τον
προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν.
Στην περίπτωση αυτήν, ο εργαζόµενος αµείβεται εξ ολοκλήρου
πλέον από την επιχείρηση-εργοδότη.
6. Οι εργαζόµενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων του
προηγούµενου εδαφίου δεν µπορούν να τεθούν σε αναστολή.
7. Η επιχείρηση-εργοδότης που προβαίνει σε νέα πρόσληψη
ή νέες προσλήψεις, µία ή περισσότερες φορές, πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι:
α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη ή έχει ρυθµίσει
τις βεβαιωµένες τυχόν οφειλές της προς το Δηµόσιο και τον Ηλε-

κτρονικό Εθνικό Οργανισµό Κοινωνικής Ασφάλισης,
β) ότι θα διατηρήσει κατά µέσο όρο τον ίδιο αριθµό εργαζοµένων για το διάστηµα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
8. Ειδικά για τον υπολογισµό του αριθµού εργαζοµένων της
περ. β) της παρ. 7, λαµβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή,
προσαυξηµένες κατά τον αριθµό των νέων επιδοτούµενων συµβάσεων εργασίας του παρόντος. Δεν προσµετρώνται οι λύσεις
σύµβασης εργασίας ένεκα συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου.
9. Ο νεοπροσληφθείς κατά τη στιγµή της πρόσληψής του δεν
πρέπει να έχει ενεργή σύµβαση εργασίας για τουλάχιστον έναν
(1) µήνα πριν από την επιδοτούµενη πρόσληψή του.
10. Οι διασταυρώσεις όλων των ανωτέρω στοιχείων κατόπιν
αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων-εργοδοτών
πραγµατοποιούνται απολογιστικά από το Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ µε τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, του ΟΑΕΔ και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών.
11. Σε περίπτωση που κατόπιν των διασταυρώσεων της παρ.
10 συναχθεί ότι η επιχείρηση-εργοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράµµατος και καταβάλλει η ίδια
τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές για τους έξι (6) µήνες που
αναλογούν στον µηνιαίο µισθό πρόσληψης. Αν ο εργαζόµενος
προέρχεται από τους εγγεγραµµένους µακροχρόνια ανέργους
στον ΟΑΕΔ, στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου δεν καταβάλλεται επίσης η οικονοµική ενίσχυση των διακοσίων (200)
ευρώ, ποσό το οποίο καταβάλλει η ίδια η επιχείρηση.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται το ειδικό έντυπο αίτησης ένταξης-υπεύθυνης
δήλωσης της επιχείρησης-εργοδότη για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα του παρόντος στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ και
κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα σε σχέση µε το ανωτέρω έντυπο.
14. Το πρόγραµµα του παρόντος άρχεται την 1η.10.2020 και
ισχύει µέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούµενων θέσεων εργασίας.
Άρθρο 29
Απαλλαγή από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. των δικαιωµάτων
επί ακινήτων των κατοίκων σε µικρά ακριτικά νησιά
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’287) προστίθεται περ. θ) ως εξής:
«θ) Σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας,
των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου φορολογικού
έτους ευρίσκεται σε µικρά ακριτικά νησιά µε πληθυσµό κάτω των
χιλίων διακοσίων (1.200) κατοίκων, βάσει των ως άνω δηλώσεων,
των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήµνου, Σάµου, Χίου, Καλύµνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και στον Δήµο Γαύδου
της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στον Δήµο Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας
Κέρκυρας. Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώµατα επί
των ακινήτων του προηγούµενου εδαφίου που βρίσκονται στα
νησιά αυτά.»
2. Η διάταξη του άρθρου αυτού ισχύει από την κατάθεσή της
στη Βουλή των Ελλήνων και εφαρµόζεται για τον υπολογισµό του
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2020 και
εποµένων.
ΜΕΡΟΣ Η’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις
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1. Έως τις 30.06.2021, τα αθλητικά σωµατεία, οι αθλητικές
ενώσεις και οι αθλητικές οµοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους µε σκοπό την προσαρµογή του στις
διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999, όπως τα
άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται µε τα άρθρα 2,
5, 6 και 7 του παρόντος. ‘Εως ότου γίνει η προσαρµογή του καταστατικού σύµφωνα µε την παρούσα, οι διατάξεις του πρώτου
εδαφίου κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία,
αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει
χορηγηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε
λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του
ιδίου ως άνω νόµου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται
από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
2. Τα αθλητικά σωµατεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος είναι ήδη εγγεγραµµένα σε αθλητική ένωση ή οµοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση,
µπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της αναγνώρισης
αυτής το αργότερο εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αθλητικά σωµατεία που
δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος διαγράφονται αυτοδικαίως από το
οικείο µητρώο µελών και δεν δύνανται να συµµετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας.
3. Στις κατά τη δηµοσίευση του ν. 2725/1999 (Α’ 121) αθλητικές οµοσπονδίες µε αγωνιστική δραστηριότητα λογίζεται ότι έχει
χορηγηθεί η από τις διατάξεις του ως άνω νόµου προβλεπόµενη
ειδική αθλητική αναγνώριση, ως προς τα αθλήµατα ή τους κλάδους άθλησης που αυτές καλλιεργούσαν έως τη δηµοσίευσή
του, εφόσον είχαν εγγραφεί ως µέλη στην οικεία παγκόσµια ή
ευρωπαϊκή οµοσπονδία.
4. Στις κατά τη δηµοσίευση του ν. 2725/1999 (Α’ 121) αθλητικές ενώσεις µε αγωνιστική δραστηριότητα λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η από τις διατάξεις του ως άνω νόµου προβλεπόµενη
ειδική αθλητική αναγνώριση ως προς τα αθλήµατα ή τους κλάδους άθλησης που αυτές καλλιεργούσαν έως τη δηµοσίευσή
του, εφόσον τα σωµατεία - µέλη τους είχαν εγγραφεί ως µέλη
στην οικεία αθλητική οµοσπονδία.
5. Η παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999 ισχύει για τη σύνθεση της ολοµέλειας της διοίκησης της Ε.Π.Ε. που θα αναδειχθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ.
22/2004 (Α’ 16), πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας, τον
Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα ολοµέλεια λειτουργεί
ως έχει έως την ανάδειξη της νέας.
6. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 ισχύει για τη σύνθεση της Ολοµέλειας που θα αναδειχθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου, πριν από τη λήξη της θητείας
της παρούσας τον Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα Ολοµέλεια λειτουργεί ως έχει έως την ανάδειξη της νέας.
7. Η θητεία των καταστατικών οργάνων της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αθλητισµού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.) που αναδείχθηκαν στις
αρχαιρεσίες της 4ής.12.2016 παρατείνεται έως την 31η.12.2021.
8.Α. α. Αθλητές που πέτυχαν, πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ.
2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), αγωνιζόµενοι µε
αθλητικό σωµατείο που δεν είχε, κατά τον χρόνο επίτευξης της
διάκρισης, την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν.
2725/1999, αποκτούν δικαίωµα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε
τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.
2725/1999, εφόσον το σωµατείο µε το οποίο αγωνίστηκαν
α) έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν.
2725/1999 έως τη δηµοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε
Α.Ε.Ι. πραγµατοποιηθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 ή β)
λάβει την ίδια αθλητική αναγνώριση εντός έξι (6) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι.. πραγµατοποιηθεί σε επόµενο ακαδηµαϊκό έτος.
β. Αθλητές που πέτυχαν, πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2

18529

του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αλλά δεν υπήρχε στη συγκεκριµένη διοργάνωση ο ελάχιστος αριθµός σωµατείων µε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999,
αποκτούν δικαίωµα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον τα σωµατεία που δεν είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση
στη συγκεκριµένη διοργάνωση, ώστε να συµπληρωθεί ο ελάχιστος αριθµός σωµατείων,
α) έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του
ν. 2725/1999 έως τη δηµοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή
σε Α.Ε.Ι. πραγµατοποιηθεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021,
ή β) λαµβάνουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι.
πραγµατοποιηθεί σε επόµενο ακαδηµαϊκό έτος.
Οι προϋποθέσεις των περ. α’ και β’ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.
Β. Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 34
του ν. 2725/1999 των διακριθέντων αθλητών των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερόµενων αθλητών που υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
9. Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021, για το οποίο
αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατοµικό άθληµα, πλην των Ολυµπιακών, Παγκόσµιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να
έχει κατακτηθεί έως τη 19η.9.2020.
10. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021 οι διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύουν για
αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσµιο πρωτάθληµα ή 1η έως 6η νίκη σε ΠανευρωπαϊκόΠπρωτάθληµα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, σε αθλήµατα ή αγωνίσµατα αθλήµατος για τα
οποία, λόγω εφαρµογής µέτρων πρόληψης της διάδοσης του
νέου κορωνοϊού COVID-19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω Παγκόσµιες ή Πανευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις εντός του
έτους 2020, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του
έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία µε αυτή στην οποία κατέκτησε νίκη κατά τα έτη
2019 ή 2021.
Άρθρο 31
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 28
του ν. 2725/1999 (Α’ 121), η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο
συναφές θέµα.
2. Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού Υπουργού, ρυθµίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Εθνικής Πλατφόρµας του άρθρου 21, η συγκρότησή της, καθώς και κάθε άλλο
συναφές ειδικότερο θέµα.
3. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού
ρυθµίζονται ο τρόπος ορισµού του εκπροσώπου των εν ενεργεία
αθλητών/αθλητριών και του αναπληρωτή του στα Διοικητικά Συµβούλια των Οµοσπονδιών, οι οποίες καλλιεργούν περισσότερα
του ενός αθλήµατα ή κλάδους άθλησης, οι λεπτοµέρειες και
κάθε άλλο σχετικό και συναφές µε την εφαρµογή των άρθρων 5,
14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 θέµα, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται µε τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του παρόντος.
Άρθρο 32
Καταργούµενες διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
(α) τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 29 και 30 του ν. 4603/2019 (Α’ 48),
(β) η παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4603/2019 (Α’48) και
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(γ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόµενο του παρόντος ή
ρυθµίζει τα ίδια θέµατα µε διαφορετικό τρόπο.
Άρθρο 33
Έναρξη ισχύος

15. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του.
2. Ειδικώς η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως τροποποιείται διά του
παρόντος, αρχίζει έξι (6) µήνες µετά από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως
τροποποιείται διά του παρόντος, ισχύει από τον χρόνο που ο
ολυµπιονίκης και µετέπειτα προπονητής αθλήµατος ή κλάδου
άθλησης εγγράφηκε ως µέλος αθλητικού σωµατείου που καλλιεργεί το ίδιο άθληµα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης.
Αθήνα,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
8. ΥΓΕΙΑΣ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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14. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

16. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

17. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2020 (πρωί), της Δευτέρας 29 Ιουνίου
2020 (απόγευµα), της Τρίτης 30 Ιουνίου 2020, της Τετάρτης 1ης
Ιουλίου 2020, της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2020, της Δευτέρας 6
Ιουλίου 2020, της Τρίτης 7 Ιουλίου 2020, της Τετάρτης 8 Ιουλίου
2020, της Πέµπτης 9 Ιουλίου 2020 και της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2020 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς τα Πρακτικά της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2020 (πρωί), της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2020 (απόγευµα), της Τρίτης 30 Ιουνίου 2020, της Τετάρτης
1ης Ιουλίου 2020, της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2020, της Δευτέρας
6 Ιουλίου 2020, της Τρίτης 7 Ιουλίου 2020, της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2020, της Πέµπτης 9 Ιουλίου 2020 και της Παρασκευής 10
Ιουλίου 2020 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 21.30’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

