ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Φ.Ε.Ε.
Υπ’ αριθμ. 02/14.02.2020
Στο Μαρκόπουλο σήμερα, 14 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
17:00, στην αίθουσα της Φιλίππου Ενώσεως στον 4ο όροφο του GRAND STAND,
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7α του α.ν. 399/68, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 48 του ν. 4603/2019, κατόπιν της από 29-1-2020 προσκλήσεως του Δ.Σ. της
Φ.Ε.Ε. συνήλθε η εξ αναβολής, λόγω έλλειψης απαρτίας την αρχικώς ορισθείσα
ημέρα σύγκλησης (7-2-2020), Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Φ.Ε.Ε. με
θέμα ημερήσιας διάταξης :
Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020
Παρόντα είναι τα παρακάτω Τακτικά Μέλη της Φ.Ε.Ε:
1.
Αλαμπάνος Δημήτριος
2.
Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος
3.
Αντωνάκος Δημήτριος (δια πληρεξουσίου από τον κ. Κ. Σκρεπετό)
4.
Αντωνόπουλος Φίλιππος
5.
Αστρά-Μπουγατιώτη Βασιλική
6.
Αχείμαστος Θωμάς (δια πληρεξουσίου από την κ. Β. Αστρά-Μπουγατιώτη)
7.
Cosentini-Paola-Maria
8.
Ζαΐμης Κωνσταντίνος (δια πληρεξουσίου από την κα. Ασπ. Ράλλη)
9.
Ζαννή Μαρία – Βαρβάρα
10. Θεοδωράκης Χρήστος
11. Ιατρού Νίκος (δια πληρεξουσίου από τον κ. Κ. Αλεξόπουλο)
12. Κοπελούζος Χρήστος (δια πληρεξουσίου από τον κ. Σπ. Φωκά)
13. Κουράσης Παναγιώτης
14. Κουράσης Χρήστος (δια πληρεξουσίου από τον κ. Π. Κουράση)
15. Κουτσομύτης Μάριος
16. Κουτσουβέλης Νικόλαος
17. Κύρκου Καλλιόπη (δια πληρεξουσίου από την κα. Κ Χατζοπούλου)
18. Λενός Γεώργιος
19. Μελισανίδης Γεώργιος (δια πληρεξουσίου από τον κ. Σπ. Χειμάρα)
20. Μπούρας Αναστάσιος
21. Νάνος Θεόδωρος (δια πληρεξουσίου από τον κ. Χ. Θεοδωράκη)
22. Ντατσόπουλος Ιωάννης
23. Ντεγιάννης Χρήστος (δια πληρεξουσίου από τον κ. Ι. Ντατσόπουλο)
24. Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος (δια πληρεξουσίου από την κα P. Cosentini)
25. Οδυσσέως Βάσος
26. Παλασκώνης Δημήτριος
27. Παρασκευόπουλος Δημήτριος
28. Παρθένης Γεώργιος
29. Παρθένης Δημήτριος (δια πληρεξουσίου από τον κ. Γ. Παρθένη)
30. Πολίτη Ελένη
31. Ράλλη Ασπασία
32. Ρούσσης Σωτήριος
33. Σκούρας Κυριάκος
34. Σκρεπετός Κοσμάς
35. Σπασσώφ Συμεών
36. Τούζιος Γεώργιος

37. Τούλης Δημήτριος (δια πληρεξουσίου από τον κ. Δ. Παλασκώνη)
38. Φωκάς Σπυρίδων
39. Χατζοπούλου Αικατερίνη
40. Χειμάρας Σπυρίδων
41. Χριστοφόρου Οδυσσέας (δια πληρεξουσίου από τον κ. Σ. Σπασσώφ)
Σύνολο σαράντα ένα (41) Μέλη.
Διαπιστωθείσης απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 399/68, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4603/2019, παρόντα 41 μέλη (27 μέλη
αυτοπροσώπως και 14 δια πληρεξουσίου) στο σύνολο των 99 μελών, η Πρόεδρος
κα Ασπασία Ράλλη καλεί τα μέλη να ορίσουν Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον
κ. Σπυρίδωνα Χειμάρα και Γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο.
Κατόπιν της προτάσεως της Προέδρου, τα μέλη εξέλεξαν ομόφωνα Πρόεδρο της
Γενικής Συνέλευσης τον κ. Σπυρίδωνα Χειμάρα και Γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο
Αλεξόπουλο.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει στη συνέχεια την έναρξη της
Συνέλευσης των Μελών της Φ.Ε.Ε.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατόπιν προτάσεως της
Προέδρου του Δ.Σ., το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Σκούρας και ο κ.
Νικόλαος Κεστσόγλου, εκπρόσωπος της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΣΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., η οποία
παρέχει λογιστικές, φορολογικές και μισθοδοτικές υπηρεσίες στην Φ.Ε.Ε.,
προκειμένου να ενημερώσουν το σώμα σε σχέση με τον προς έγκριση
προϋπολογισμό και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις επ’ αυτού. Τα μέλη της Γ.Σ.
ομόφωνα ενέκριναν την παρουσία και τη συμμετοχή των ως άνω, χωρίς δικαίωμα
ψήφου, στη συνεδρίαση.
Κατόπιν προτάσεως της Προέδρου του Δ.Σ. κας Ασπασίας Ράλλη, πριν τη συζήτηση
του θέματος Ημερήσιας Διάταξης, διανεμήθηκε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης η
από 13-2-2020 ηλεκτρονική επιστολή που εστάλη από το τακτικό μέλος της Γ.Σ. της
Φ.Ε.Ε. κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο προς την κα Πρόεδρο του Δ.Σ. και κοινοποιήθηκε
σε αριθμό μελών της Γ.Σ., καθώς και στον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και στον κ. Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
πρότεινε στα μέλη την εξέταση της ως άνω επιστολής από το σώμα, ανεξαρτήτως
της απουσίας του μέλους της Φ.Ε.Ε. που την απέστειλε, λόγω της άμεσης σχέσης
των θεμάτων που τέθηκαν με αυτή με τον προς έγκριση προϋπολογισμό. Τα μέλη
της Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισαν την εξέταση από το σώμα της ως άνω επιστολής και
των θεμάτων που με αυτή τίθενται.
Κατ’ αρχήν διανεμήθηκε στα μέλη της Γ.Σ. το συνημμένο στην παρούσα σχέδιο
Προϋπολογισμού της Φ.Ε.Ε. οικ. έτους 2020, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της
Φ.Ε.Ε. στη συνεδρίασή του της 29.1.2020, σε ορθή επανάληψη του αποσταλθέντος
σχεδίου, το οποίο εκ παραδρομής το μεν περιλάμβανε έναντι των κωδικών ΚΑ
0200 «Αμοιβές Υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού» τα ονόματα των υπαλλήλων
της Φ.Ε.Ε. τους οποίους αφορούσαν οι σχετικές προβλέψεις, το δε δεν
περιλάμβανε στον κωδικό ΚΑ 0238 το ποσό των 5.400 ευρώ για επίδομα θέσης
ευθύνης του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, περιλάμβανε δε εσφαλμένως
στον ως άνω κωδικό 3.700 ευρώ και στον κωδικό ΚΑ 439ζ το ποσό των 29.760

ευρώ αντί του ορθού 28.060 ευρώ, με το αυτό άθροισμα εσόδων και εξόδων του
οικ. έτους 2020 και των δύο.
Στη συνέχεια το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Σκούρας, στον οποίο
έδωσε το λόγο ο Πρόεδρος της Γ.Σ., ανέγνωσε στο Δ.Σ. τον προς έγκριση
προϋπολογισμό, αναλυτικά, και απάντησε στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν
σχετικά από τα μέλη της Γ.Σ.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε το λόγο στο μέλος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνα
Φωκά, ο οποίος ανέγνωσε στα μέλη της Γ.Σ. το πρώτο κεφάλαιο της ως άνω
επιστολής του κ. Ν.Κανελλόπουλου, με τις αιτιάσεις του όσον αφορά στον κωδικό
με αρ. 5411 για τις προβλεπόμενες σ’ αυτόν χορηγίες ύψους 247.465 ευρώ, καθώς
και για την ύπαρξη μηδενικού αποθεματικού έναντι αποθεματικού την 31.12.2017
από 190.000 ευρώ, σε συνδυασμό με τη μη καταχώριση αποφάσεων Δ.Σ. στον
επίσημο ιστότοπο της Φ.Ε.Ε.
Ο κ. Σ. Φωκάς στηλίτευσε κατ’ αρχάς την απουσία από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. του
κ. Κανελλόπουλου, ο οποίος θα όφειλε να παρίσταται σ’ αυτή και να υποστηρίξει
τις απόψεις του, υποκείμενος και στη βάσανο των ερωτήσεων και της στήριξης
όσων ανέφερε στην επιστολή του, και ανέφερε, όσον αφορά στις χορηγίες που
προβλέπονται στον κωδικό με αρ. 5411 του προς έγκριση προϋπολογισμού, ότι οι
χορηγίες αποτελούν τον πιο υγιή τρόπο χρηματοδότησης της δραστηριότητας της
Φ.Ε.Ε., ειδικά όταν δεν συνδέονται με συγκεκριμένο πρόσωπο του χορηγού, ούτε
και με τυχόν ιδιότητά του στην Φ.Ε.Ε. και με τυχόν συγκεκριμένη ατζέντα, καθώς
επίσης και ότι το σχετικό με τις χορηγίες και το ζήτημα της εξεύρεσης τρόπων
αύξησης εξόδων και μείωσης των δαπανών της ΦΕΕ συζητήθηκε στις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. της 30ής-9-2019 και της 29ης-1-2020.
Το άρθρο 5 του ΚΙ, συνέχισε ο κ. Σ.Φωκάς, το οποίο και ανέγνωσε, σε αντίθεση με
όσα εκθέτονται αβασίμως στην ως άνω επιστολή, δεν προβλέπει ανακοίνωση στον
ιστότοπο της Φ.Ε.Ε., το δε Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από το
νόμο και τον Κώδικα Ιπποδρομιών, με σεβασμό ταυτόχρονα προς τη νομοθεσία για
τα προσωπικά δεδομένα. Ενημέρωσε μάλιστα τα μέλη της Γ.Σ. για την έκδοση από
το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απόφασης με την οποία το Δικαστήριο
αναγνώρισε την υποχρέωση της Φ.Ε.Ε. να καταβάλει σε πρώην ιδιοκτήτη
δρόμωνος ίππου το ποσό των 6.000 ευρώ, νομιμοτόκως, για μη νόμιμη
επεξεργασία απλού δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα αυτού, εξαιτίας της
ανάρτησης το έτος 2009 στην ιστοσελίδα της Φ.Ε.Ε. δελτίου τύπου, στο οποίο
περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. με την οποία
επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή σε βάρος του ως άνω ιδιοκτήτη, για την οποία
δικαστική απόφαση εκκρεμεί έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Υπενθύμισε επίσης, ο κ.Σ. Φωκάς, στα μέλη της Γ.Σ. ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2019 η
διαχείριση του ιστότοπου της ΦΕΕ, ήτοι νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,
γινόταν από εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων, χωρίς οποιαδήποτε σχετική
συμβατική σχέση και τις επιβαλλόμενες δικλείδες ασφαλείας, με όλες τις
συνέπειες που θα μπορούσε να έχει το γεγονός αυτό ως προς τη λειτουργία του
και ως προς τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών της Φ.Ε.Ε. καθώς και
για τον ξαφνικό «θάνατο» του ιστότοπου μετά την ανάληψη της διοίκησης της
Φ.Ε.Ε. από το τωρινό Δ.Σ., τον 5ο του 2019, καθώς και για την έναρξη, τον 6ο του

2019, της διαδικασίας κατασκευής νέου ιστότοπου της Φ.Ε.Ε., η ολοκλήρωση του
οποίου κατέστη δυνατή τον 12ο του 2019.
Όσον αφορά στο ισοζύγιο εσόδων και εξόδων της Φ.Ε.Ε., το αναπληρωματικό
μέλος του Δ.Σ. κ. Γ. Σκούρας, που έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.,
ενημέρωσε τα μέλη ότι τα τελευταία έτη αυτό ήταν αρνητικό, με αποτέλεσμα να
παρίσταται ανάγκη κάλυψης του δημιουργούμενου ελλείμματος. Πιο
συγκεκριμένα, την περίοδο 2015-2019 το έλλειμμα της ΦΕΕ ανήλθε στο ποσό των
510.000 ευρώ, εκ των οποίων 302.000 ευρώ καλύφθηκαν με ανάλωση ταμειακών
ισοδυνάμων, ήτοι τραπεζικών καταθέσεων, χρηματικών διαθεσίμων, κρατικών
χρεογράφων κ.λ.π. και το υπόλοιπο ποσό από 208.000 ευρώ καλύφθηκε, το 2018,
από χορηγία εταιρείας ιδιωτικών συμφερόντων.
Και όσον αφορά στο αποθεματικό της Φ.Ε.Ε., συνέχισε ο κ. Γ.Σκούρας, στον
προϋπολογισμό του 2020 αναγράφηκαν τα πραγματικά στοιχεία των τραπεζικών
υπολοίπων, όπως αυτά προέκυψαν έπειτα από τον έλεγχο του Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή Κωνσταντίνου Μακρή της εταιρείας ΜΑΖΑΡΣ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε., ο οποίος διενεργήθηκε σε δύο φάσεις, τον Ιούνιο
και τον Σεπτέμβριο του 2019. Στις 31-12-2018 το βεβαιωθέν υπόλοιπο τραπεζικών
λογαριασμών ανέρχονταν σε 156.283,24 ευρώ, η δε φυσική καταμέτρηση Ταμείου
η οποία διενεργήθη στις 14-6-2019 διαπίστωσε ταμειακά διαθέσιμα (Petty Cash)
συνολικής αξίας 2.820,20 ευρώ και έλλειμμα-διαφορά ταμείου και λογιστικού
υπολοίπου ταμείου- ύψους 8.043,68 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά είναι τα μόνα τα
οποία η Φ.Ε.Ε. αναγνωρίζει κατόπιν του ανωτέρω ελέγχου, για τα δε αναφερόμενα
στην επιστολή του κ. Ν.Κανελλόπουλου ποσά ο έλεγχος δεν κατόρθωσε, παρά τις
καταβληθείσες προσπάθειες, να ανεύρει τα σχετικά παραστατικά και ποσά. Σε
κάθε περίπτωση, με την από 22.11.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. τα σχετικά
πορίσματα, ήτοι η Έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών της
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. και η έκθεσηδιευκρινιστική αναφορά επί των λογιστικών ευρημάτων των βιβλίων της εταιρείας
ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., υποβλήθηκαν στα
αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε στο σημείο αυτό τα μέλη και για μια σειρά
παράλληλων, με αυτή της υποβολής των ως άνω εκθέσεων-πορισμάτων στα
αρμόδια Υπουργεία, αποφάσεων του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και για τη
διενέργεια στο εξής τακτικών, ανά μήνα, καταμετρήσεων του ταμείου της Φ.Ε.Ε.,
την ένταση του ελέγχου των Οικονομικών Υπηρεσιών από τον Αναπληρωτή Γενικό
Διευθυντή της Φ.Ε.Ε. για τη σύμφωνη με το νόμο πραγματοποίηση της οικονομικής
διαχείρισης και την τακτική, ανά μήνα, σχετική ενημέρωση του Δ.Σ. από αυτόν, τη
μη συνέχιση της συνεργασίας της Φ.Ε.Ε. με την ως εταιρεία ΝΝΤ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. πέραν της 31ης
Δεκεμβρίου 2019 και την επιλογή άλλης εταιρείας για την παροχή λογιστικών,
φορολογικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών στην Φ.Ε.Ε. καθώς και τη συνέχιση και
ένταση των προσπάθειών για την κάλυψη των τριών κενών θέσεων της κατηγορίας
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
Στη συνέχεια, το μέλος του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. κ. Σ.Φωκάς ενημέρωσε τα μέλη της Γ.Σ.
αναφορικά με το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο της ως άνω επιστολής του κ. Ν.
Κανελλόπουλου, και τις αιτιάσεις του όσον αφορά στους κωδικούς με αρ. 0439γ

(Δαπάνες για έλεγχο χρήσεως απαγορευμένων ουσιών από αναβάτες) και 0439η
(Ενίσχυση της Ελληνικής Ιπποπαραγωγής).
Ειδικότερα ο κ. Σ.Φωκάς έθεσε υπόψη των μελών της Γ.Σ. ότι οι δαπάνες για έλεγχο
χρήσεως απαγορευμένων ουσιών από αναβάτες ανήλθαν, απολογιστικά, για το
έτος 2015 σε 0 ευρώ, για το 2016 επίσης σε 0 ευρώ, για το 2017 σε 460 ευρώ, το
2018 σε 583 ευρώ και το 2019 σε 0 ευρώ.
Όσον αφορά δε στις αιτιάσεις σχετικά με τον κωδικό 0439η, ο κ. Σ.Φωκάς
ενημέρωσε τα μέλη ότι βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο παρουσίασε η
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. κατά την επανέναρξη των ελληνικών ιπποδρομιών το 2019,
προβλέπονταν ιδιαίτερη ενίσχυση των ιπποπαραγωγών και των ιδιοκτητών
ελληνικών ίππων. Πράγματι δε το 2019, μέσω της διαδικασίας των επάθλων,
καταβλήθηκαν 60.000 ευρώ περίπου στους ιδιοκτήτες και τους Έλληνες
ιπποπαραγωγούς. Το πρόγραμμα ενίσχυσης της Ελληνικής ιπποπαραγωγής της
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. συνεχίζεται και το 2020, με αύξηση μάλιστα του
καταβληθησομένου συνολικά ποσού. Το ποσό που καταβλήθηκε από την ΦΕΕ το
2018 και το 2019 για τον κωδικό αυτό ανέρχεται σε 0 ευρώ. Απολύτως αβάσιμες,
και προσχηματικές, συνεπώς, παρίστανται οι σχετικές αιτιάσεις της ως άνω
επιστολής, και όσον αφορά στους κωδικούς με αρ. 0439γ και 0439η.
Όσον αφορά στις αιτιάσεις του τετάρτου κεφαλαίου της ως άνω επιστολής σχετικά
με το ύψος των προβλεπόμενων στον κωδικό 0439ε εισπράξεων προστίμων και την
πρόβλεψη στον προς έγκριση προϋπολογισμό σχετικού κονδυλίου 1.000 ευρώ
έναντι αντιστοίχου κονδυλίου 225.000 ευρώ του προϋπολογισμού 2019, ο
Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη ότι, βάσει της πληροφόρησης των αρμόδιων
υπηρεσιών της Φ.Ε.Ε., τα επιβληθέντα πρόστιμα από 22-1-2016 έως 19-1-2020
ανέρχονται στο ποσό των 48.685 ευρώ για τους αναβάτες, σε 140 ευρώ για τους
γυμναστές, σε 28.055 ευρώ για τους προπονητές (εκτός απαγορευμένων ουσιών)
και σε 1.030 ευρώ για τους ιδιοκτήτες. Σύνολο: 77.910 ευρώ. Τα πρόστιμα
προπονητών από ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών το παραπάνω διάστημα
ανέρχονται στο ποσό των 63.096,05 ευρώ.
Υπενθύμισε δε, ο Πρόεδρος της Γ.Σ., ότι στις 16-11-2012 το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε.
αποφάσισε την αναστολή είσπραξης των προστίμων με το σκεπτικό της στήριξης
των ιπποδρομιακών τάξεων σε μια εποχή γενικότερης οικονομικής ύφεσης και
ειδικότερα συρρίκνωσης της ιπποδρομιακής δραστηριότητας, απόφαση η οποία
κυρώθηκε από την Γ.Γ.Α. Οι εισπράξεις προστίμων μετά ταύτα ήταν μηδενικές.
Στις 19-10-2016 το Δ.Σ. της ΦΕΕ αποφάσισε την εφεξής άμεση είσπραξη όλων των
προβλεπομένων προστίμων. Οι εισπράξεις της Φ.Ε.Ε. από επιβληθέντα πρόστιμα
ανήλθαν στο ποσό των 0 ευρώ.
Στις 27-7-2018 το ΔΣ της Φ.Ε.Ε. αποφάσισε την ενεργοποίηση της προηγούμενης
απόφασης του Δ.Σ. και την εκπόνηση ειδικού σχεδίου ρύθμισης και είσπραξης των
παλαιών ανείσπρακτων προστίμων, με έκπτωση έως 85% των οφειλών σε
περίπτωση εφάπαξ καταβολής καθώς και εναλλακτικούς τρόπους εξόφλησης,
όπως μηνιαίες δόσεις, εκπτώσεις ανάλογα με το ύψος της εφάπαξ καταβολής
κ.λ.π. Οι εισπράξεις ήταν πάλι μηδενικές. Η ως άνω απόφαση δεν εγκρίθηκε από
τον Γ.Γ.Α. και απορρίφθηκε εν συνεχεία η ασκηθείσα ιεραρχική προσφυγή της
Φ.Ε.Ε.

Στις 2-11-2018 το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. αποφάσισε «να δρομολογήσει άμεσα τις
διαδικασίες για την οριστική βεβαίωση εκκρεμών προστίμων των επαγγελματιών
Προπονητών και Αναβατών. Οι υπηρεσίες της ΦΕΕ θα αποστείλουν βεβαίωση προς
κάθε οφειλέτη Προπονητή ή Αναβάτη με το ποσό που οφείλει και με δήλωση της
υποχρέωσης για καταβολή του, εντός διαστήματος ενός μηνός από την επίδοση
της βεβαίωσης (και όχι αργότερα από 60 ημέρες)».
Παρά και την τελευταία απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. ουδεμία βεβαίωση προστίμου
έλαβε χώρα, όπως και ουδεμία επίδοση ή αποστολή βεβαίωσης και ουδεμία
σχετική είσπραξη.
Σε αντίθεση συνεπώς με όσα καταλογίζονται με την ως άνω επιστολή στην
παρούσα διοίκηση της Φ.Ε.Ε., η οποία δεν έχει συμπληρώσει 10 μήνες θητείας, τα
πραγματικά ερωτήματα-ζητήματα που γεννώνται είναι:
Είναι όντως τα πρόστιμα αυτά εισπρακτέα από την Φ.Ε.Ε.;
Και στην περίπτωση καταφατικής απάντησης, γιατί δεν εισπράττονταν τα πρόστιμα
από τις προηγούμενες διοικήσεις;
Γιατί δεν βεβαιώθηκαν τα πρόστιμα και γιατί δεν εστάλησαν επιστολές για την
καταβολή τους στους οφειλέτες;
Γιατί δεν εισπράχθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση της Φ.Ε.Ε. ούτε καν τα
πρόστιμα από την ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών; Παρά, μάλιστα, τη ρητή
πρόβλεψη του άρθρου 167 του ΚΙ, σύμφωνα με την οποία τα πρόστιμα αυτά
καταβάλλονται εντός 2 μηνών από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. και,
αν δεν καταβληθούν μέχρι τότε, αναστέλλεται η άδεια του προπονητή μέχρι να
καταβάλει αυτός το πρόστιμο;
Σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κώδικα Ιπποδρομιών, συνέχισε ο Πρόεδρος της Γ.Σ.,
τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε εφαρμογή του ΚΙ εισπράττονται από την Φ.Ε.Ε.,
με εξαίρεση αυτά που επιβάλλονται σε προπονητές και αναβάτες σύμφωνα με τον
α.ν. 2276/1940 «περί συστάσεως του ΤΑΠΕΑΠΙ», πόρους του οποίου ταμείου
αποτελούν.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 3 του ως άνω νόμου, περίπτωση 9, διάταξη η οποία δεν
έχει καταργηθεί, πόρους του ΤΑΠΕΑΠΙ αποτελούν: Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα
στους ασφαλισμένους προπονητές και αναβάτες.
Το ΤΑΠΕΑΠΙ συγχωνεύθηκε στο ΤΑΠΙΤ, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την
επωνυμία Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα, δυνάμει ρητής πρόβλεψης του
άρθρου 104 του ν. 3655/2008, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 2 της από
1.8.2008 Απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η
οποία καταργήθηκε με την περ. θ της υποπαραγράφου ΙΑ3 του ν. 4254/2014, ο
πόρος που προέρχεται από τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους ασφαλισμένους
προπονητές και αναβάτες κατανέμεται σε ποσοστό 75% στον κλάδο κύριας
σύνταξης του ΟΑΕΕ και σε ποσοστό 25% στον κλάδο πρόνοιας του ΤΑΠΕΑΠΙ.

Ο δε ΕΦΚΑ, στον οποίο εντάχθηκε εν συνεχεία το ΤΑΠΙΤ, ζητεί από τους
προπονητές και αναβάτες που προτίθενται να συνταξιοδοτηθούν την καταβολή
των προστίμων που τους έχει καταλογίσει η ΦΕΕ. Ενδεικτικά ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
έθεσε υπόψη των μελών εννέα σχετικές βεβαιώσεις της Φ.Ε.Ε. προς ΕΦΚΑ, που
εκδόθηκαν εντός του 2018.
Με βάση τα ανωτέρω, συνέχισε ο Πρόεδρος της Γ.Σ., νομοθεσία, Κώδικα
Ιπποδρομιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα ως άνω πρόστιμα, αναβατών και
προπονητών, διαχρονικά δεν εισπράττονται από την Φ.Ε.Ε., η οποία ενημερώνει,
όσον αφορά στους συνταξιοδοτούμενους, τον ΕΦΚΑ, προκειμένου αυτός να
προχωρήσει στην είσπραξή τους, ως δικούς του, προφανώς, πόρους, η απάντηση
στο ερώτημα αν η Φ.Ε.Ε. έχει αρμοδιότητα είσπραξης των προστίμων που
επιβάλλονται σε προπονητές και αναβάτες ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ για
παραβάσεις του Κώδικα Ιπποδρομιών, παρίσταται ως αποφατική.
Παρά ταύτα, το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., για τον εκμηδενισμό και της οποιασδήποτε σχετικής
αμφιβολίας, σκόπιμο είναι να εξετάσει την υποβολή εγγράφου ερωτήματος στον
ΕΦΚΑ, η δε πρόβλεψη στον σχετικό κωδικό του συμβολικού ποσού 1.000 ευρώ από
πρόστιμα αποκλειστικό σκοπό είχε να παραμείνει ανοικτός ο κωδικός και να
διασφαλιστεί με τον τρόπο αυτό η δυνατότητα είσπραξης του ποσού από
πρόστιμα, σε περίπτωση που ήθελε κριθεί αρμοδίως ότι είναι αυτά πόροι της
Φ.Ε.Ε. και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει «εγκατάσταση καθεστώτος
ατιμωρησίας των παραβατών, νόθευση του ανταγωνισμού ή στέρηση των
επαγγελματιών του ιπποδρόμου από πόρους που αυτοί δικαιούνται και ενίσχυση
της λογικής της ατιμώρητης παραγωγικότητας», όπως αβασίμως αιτιάται το τακτικό
μέλος της Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. κ. Ν.Κανελλόπουλος στην ως άνω επιστολή του.
Παράλληλα, και ανάλογα και με την απάντηση του ΕΦΚΑ, συνέχισε ο Πρόεδρος της
Γ.Σ., σκόπιμο είναι να επιχειρηθεί η αντιμετώπιση των κυρώσεων σε βάρος των
προπονητών και αναβατών που παραβιάζουν τον Κώδικα Ιπποδρομιών σε νέες
βάσεις, σύμφωνα πάντοτε με τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας, και στην
κατεύθυνση της διασφάλισης της πιστής τήρησης των ιπποδρομιακών διατάξεων.
Ακολούθως το μέλος του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. κ. Σ. Φωκάς ενημέρωσε τα μέλη της Γ.Σ.
αναφορικά με το πέμπτο κεφάλαιο της επιστολής του κ. Ν. Κανελλόπουλου, και τις
αιτιάσεις του όσον αφορά στον κωδικό 0439θ (Εκπαίδευση απασχολουμένων σε
ιπποδρομιακά επαγγέλματα).
Ενημέρωσε τα μέλη της Γ.Σ. ότι το 2018 καταβλήθηκε για την εκπαίδευση ποσό
46.000 ευρώ, το οποίο, αν και καταβλήθηκε, δεν εγκρίθηκε από το αρμόδιο
Υπουργείο, καθώς επίσης και ότι το 2019 καταβλήθηκαν για τον ως άνω σκοπό
4.000 ευρώ. Το παρόν Δ.Σ., τόνισε, θεωρεί ότι η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται από
στελέχη της Φ.Ε.Ε. που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, με
το μικρότερο συνακόλουθα κόστος για την Φίλιππο Ένωση. Στην εκπαίδευση λέμε
ναι, λέμε όμως όχι, συνέχισε ο κ. Σ. Φωκάς, στη διενέργεια εκπαιδευτικών κατ’
επίφαση σεμιναρίων και ουσιαστικά στην επιδότηση των συμμετεχόντων, με
απόφαση μάλιστα που κρίθηκε παράνομη με απόφαση του ΓΓΑ που δεν την
ενέκρινε, και του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος
απέρριψε την ιεραρχική προσφυγή της Φ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη της Γ.Σ. αναφορικά με το
τελευταίο κεφάλαιο της ως άνω επιστολής του κ. Ν.Κανελλόπουλου, και τις
αιτιάσεις του όσον αφορά στον κωδικό 0439α (Δαπάνες για έλεγχο χρήσεως
απαγορευμένων ουσιών σε ίππους).
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Φ.Ε.Ε., από το 2016 μέχρι
και το 2019 είχαμε 8.449 συμμετοχές ίππων στις ελληνικές ιπποδρομίες, ο αριθμός
των οποίων ανήλθε συνολικά σε 1.159. Ίπποι με απαγορευμένες ουσίες βρέθηκαν
16, με τη συντριπτική πλειοψηφία, 13 περιπτώσεις, να αφορά ανεύρεση
θεραπευτικών ουσιών. Ειδικότερα, το 2016 πραγματοποιήθηκαν 293 ιπποδρομίες,
με 2051 συμμετοχές και θετικό δείγμα 1. Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 333
ιπποδρομίες, με 2504 συμμετοχές και 8 θετικά δείγματα. Το 2018
πραγματοποιήθηκαν 298 ιπποδρομίες, με 2283 συμμετοχές και 6 θετικά δείγματα.
Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 235 ιπποδρομίες, με 1611 συμμετοχές και 2 θετικά
δείγματα.
Όσον αφορά στις έκτακτες ουροληψίες, το έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν 217
έκτακτες ουροληψίες και ουδέν θετικό δείγμα βρέθηκε, και το έτος 2019
διενεργήθηκαν 28 έκτακτες ουροληψίες και βρέθηκαν δύο θετικά δείγματα,
θεραπευτικών ουσιών.
Για το 2020 προϋπολογίζουμε 40 έκτακτες ουροληψίες επιπλέον των τακτικών, για
τις οποίες προϋπολογίζουμε 115.000 ευρώ για τακτικές ουροληψίες και 12.160
ευρώ για έκτακτες. Και, συνολικά, για τακτικές και έκτακτες ουροληψίες,
προβλέπονται στον προς έγκριση προϋπολογισμό 127.000 ευρώ, ενώ για
ουροληψίες το 2018 δαπανήθηκαν τελικά 120.000 ευρώ και το 2019, με 4 μήνες
κλειστό τον ιππόδρομο, 103.000 ευρώ.
Το μέλος του Δ.Σ. κ. Σ. Φωκάς, λαβών το λόγο από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. τόνισε στο
σημείο αυτό ότι από τα ανωτέρω συνάγεται με σαφήνεια και πέραν πάσης
αμφιβολίας ότι ο Ελληνικός Ιππόδρομος είναι πεντακάθαρος, και ότι το Δ.Σ. της
Φ.Ε.Ε. επιτελεί το έργο του με απόλυτη προσήλωση στις αρχές της νομιμότητας,
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, κάλεσε δε όσους, λίγους αλλά
λαλίστατους, επιχειρούν με αβάσιμες αιτιάσεις να αμαυρώσουν την εικόνα του και
να τον δυσφημίσουν, αναλογιζόμενοι το ολίσθημα στο οποίο υποπίπτουν σε βάρος
της ιπποδρομιακής κοινότητας στο σύνολό της και του μέλλοντος των ελληνικών
ιπποδρομιών, να θέσουν οριστικό τέλος στις ανυπόστατες φήμες και στην αβάσιμη
και αδιέξοδη παραφιλολογία που καλλιεργείται.
Η Γενική Συνέλευση των Μελών της Φ.Ε.Ε. αφού έλαβε υπόψη τον
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020 και μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
ΑΠ/01

Α.

Την έγκριση του Προϋπολογισμού της Φ.Ε.Ε. οικ. έτους 2020 που
καταρτίστηκε από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Φ.Ε.Ε. όπως έχει
«συνημμένα», και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο σώμα της παρούσας με
ύψος:

Ι. ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

1.211.060,00 €

ΙΙ. ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

1.211.060,00 €

εγκρίνοντας συγχρόνως και όλες τις θέσεις που ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και τα
μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. κ.κ. Σπυρίδων Φωκάς και Γεώργιος Σκούρας
εξέθεσαν αναλυτικά στο σώμα σχετικά με τα θέματα που ετέθησαν με την
επίσης συνημμένη στην παρούσα απόφαση από 13-2-2020 επιστολή του
μέλους της Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. κ. Νικολάου Κανελλόπουλου.
Β.

Την υποβολή του Προϋπολογισμού της Φ.Ε.Ε. οικ. έτους 2020 στο Υπουργείο
Οικονομικών για τελική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 399/1968,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του ν. 4603/2019.

Γ.

Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ε. να προβαίνει
στην τροποποίηση του εγκριθέντος κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σ.Χειμάρας
κηρύσσει τη λήξη της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σπυρίδων Χειμάρας

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

