ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

4776

Ημερομ. Κατάθεσης:

18/4/2022

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομικών
Θέμα : “Υπό κατάρρευση ο ελληνικός ιππόδρομος”

Οι ελληνικές ιπποδρομίες βρίσκονται σε αδιέξοδο. Μαζί τους και εκατοντάδες οικογένειες που
ασχολούνται με το χώρο αυτό και βιοπορίζονται εξ αυτού, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων,
αθλητών, προπονητών, ιδιοκτητών και προμηθευτών. Κινδυνεύει να μπει στη λήθη της ιστορίας ένας
θεσμός με παρουσία εκατό ετών στη χώρα μας και εφεξής βιώνει μια συνεχιζόμενη παρακμή και
απαξίωση.
Μαζί με τον αφανισμό των ελληνικών ιπποδρομιών η χώρα μας θα γίνει και η μοναδική
δυτικοευρωπαϊκή χώρα χωρίς ιπποδρομιακή δραστηριότητα.
Σήμερα δε, φαίνεται να φθάσαμε στο σημείο μηδέν. Πρόσφατο είναι το γεγονός της ακύρωσης
διεξαγωγής προγραμματισμένων ιπποδρομιών, καθώς δεν κατέστη δυνατή η εγγραφή επαρκούς
αριθμού αλόγων, εξαιτίας οφειλών από μέρους των ιδιοκτητών αυτών προς την ΟΠΑΠ ΑΕ, στην οποία
και έχει παραχωρηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής των ιπποδρομιών και του
ιπποδρομιακού στοιχήματος.
Η ΟΠΑΠ ΑΕ εκ της ενασχόλησης της με τις ιπποδρομίες σημειώνει ετησίως ζημιές ύψους 8 εκ ευρώ. Το
δε, μίσθωμα που πρέπει να καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο για τη χρήση και ενοικίαση των
εγκαταστάσεων του Ιπποδρόμου ανέρχεται στο ποσό των 2,5 εκ ευρώ ανά έτος.
Με νομοθετική ρύθμιση που επιχειρήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση επιχειρήθηκε ο
επανακαθορισμός του βασικού μισθώματος από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή με βάση την
τρέχουσα αξία του ακινήτου, το μίσθωμα που καταβάλλεται για ακίνητα του είδους και έντασης
εκμετάλλευσης, όπως αυτών του ακινήτου του ιπποδρόμου και τα μικτά έσοδα του παραχωρησιούχου
από την ιπποδρομιακή δραστηριότητα. Ωστόσο, οι νομοθετικές ρυθμίσεις ουδέποτε ίσχυσαν, καθώς η
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Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι, ελλειπούσης σχετικής νόμιμης γνωμοδότησης του
Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, τέτοιας που να περιέχει δηλαδή ουσιαστική ανάλυση των
προτεινόμενων με τα άρθρα 48 και 49 ν.4608/2019 τροποποιήσεων της από 24.04.2015 Σύμβασης
Παραχώρησης είναι άκυρη όπως ομοίως και η απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ προς ενεργοποίηση του
από 23.7.2019 συναφούς συμφωνητικού μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΕ.
Έκτοτε, ο ΟΠΑΠ ΑΕ βλέποντας πως το εγχείρημα του δεν είναι βιώσιμο, μείωσε τα έπαθλα κατά 70%. Τα
έπαθλα αυτά αποτελούν το μοναδικό έσοδο των συμμετεχόντων στο άθλημα, με τη δραματική περικοπή
αυτών να οδηγεί τους εμπλεκομένους σε οικονομική καταστροφή. Οι ιδιοκτήτες δεν δύνανται πλέον
οικονομικά να διατηρήσουν τα άλογα τους, καθώς δεν βγάζουν ούτε τα έξοδα συντήρησης τους.
Ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται για να διεξάγονται ιπποδρομίες είναι 300 άλογα. Ιπποδρομίες οι
οποίες έχουν περιοριστεί μόνο κάθε Δευτέρα όταν στο παρελθόν είχαμε επιπλέον την Τετάρτη και την
Παρασκευή. Τη στιγμή δε, αυτή υπάρχουν μόλις 250 ενεργοί ίπποι που σημαίνει ότι δεν θα διεξάγονται
ιπποδρομίες για το επόμενο τρίμηνο και εφεξής ενόσω οι ίπποι υπολείπονται των 300.
Ακόμη και η ρύθμιση αναφορικά με την ελάχιστη επιδότηση του κλάδου λόγω των επιπτώσεων της
πανδημίας μόνο για το έτος 2020 και όχι για το 2021 παρότι ήταν ο μοναδικός κλάδος που έκλεισε εξ
ολοκλήρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που μετά βίας εγκρίθηκε το καλοκαίρι του 2021 δεν έχει
τελεσφορήσει ακόμη, καθώς τα χρήματα δεν έχουν ακόμη αποδοθεί στους δικαιούχους.
Το κράτος παραμένει αμέτοχο μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή κρίση της ιπποδρομιακής
δραστηριότητας που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει στο οριστικό κλείσιμο των ελληνικών
ιπποδρομιών μετά από μια συνεχή παρουσία 100 ετών στη χώρα.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κ. Υπουργέ :
1. Τι σκοπεύετε να πράξετε προκειμένου να αποφευχθεί το αναπόφευκτο, όπως προκύπτει από τα
παραπάνω, κλείσιμο της ιπποδρομιακής δραστηριότητας που θα επιφέρει απώλεια εσόδων για
το κράτος και θα οδηγήσει στην ανεργία εκατοντάδες επαγγελματίες σας βρίσκει σύμφωνο;
2. Προτίθεστε να λάβετε μέτρα και ποια για τη διάσωση των ελληνικών ιπποδρομιών;

Η Βουλευτής
Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου
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