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…………………. 
Συνεχίζουμε με την με αριθμό 1204/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού 

του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κυρίας Παναγιώτας (Πέμης) Ζούνη προς τον 
Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2011 από τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους εποπτευόμενους φορείς 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 

Στην ερώτηση της κυρίας Ζούνη θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. 
Σαχινίδης, αφού πρώτα η κυρία Ζούνη μάς την παρουσιάσει. 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΟΥΝΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 
Κύριε Υπουργέ, εδώ και δύο χρόνια ζούμε μία επώδυνη καθημερινότητα όλοι οι 

Βουλευτές, αλλά κυρίως οι Βουλευτές της Συμπολίτευσης, στηρίζοντας και ψηφίζοντας 
δύσκολα δημοσιονομικά μέτρα, πολλά εκ των οποίων ήταν απολύτως αναγκαία για την 
αναδιάρθρωση του κράτους, μερικές όμως οριζόντιες περικοπές ήταν πολύ σκληρές και σε 
καμία άλλη περίπτωση δεν θα στηρίζονταν. 

Αυτό γιατί το λέω; Διότι αποδεικνύουμε έμπρακτα την κατανόηση και τη 
συναίσθηση που έχουμε απέναντι στην οικονομική πραγματικότητα. Ξέρουμε πάρα πολύ 
καλά τις δυσκολίες του οικονομικού επιτελείου και τις δύσκολες επιλογές των Υπουργών. 
Αυτό έχει αποδειχθεί έμπρακτα. Όμως, η απόφαση της 20ής Ιουλίου εκ μέρους του 
Υπουργείου Οικονομικών νομίζω ότι περνά κάποιο όριο αυτής της λογικής. 

Η απόφαση, λοιπόν, να δεσμευτούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
περίπου 52 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού και γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού, περικοπή η οποία θα μειώσει ακόμα περισσότερο μια ήδη 
δραματικά μειωμένη δυνατότητα ανάπτυξης βασικών, απαραίτητων και πολλαπλώς 
ανταποδοτικών δραστηριοτήτων, εγείρει το ερώτημα προς τον κύριο Υπουργό με ποιο 
σκεπτικό προέβη σ’ αυτή την απόφαση και πώς σκέπτεται να δει την πιθανότητα 
αναθεώρησής της. 

Θεωρώ ότι τα επιχειρήματα για τη στήριξη του πολιτισμού και του αθλητισμού 
είναι αυτονόητα για όλους μας. Το ξέρω ότι και το οικονομικό επιτελείο το ξέρει. Θεωρώ 
ότι ίσως δεν θα χρειαζόταν να επαναληφθούν μέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Παρ’ όλα αυτά 
θέλω πάρα πολύ να ακούσω την απάντηση του κυρίου Υπουργού.  

Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ. 
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. 
 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): 

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 
Συμμερίζομαι και τον προβληματισμό και την ανησυχία της συναδέλφου μου. 

Βεβαίως, συμφωνώ κι εγώ μαζί της για το ρόλο που διαδραματίζει και ο πολιτισμός και ο 
αθλητισμός. Θα ήμουν ο τελευταίος που θα είχε οποιαδήποτε αντίθετη επιχειρηματολογία 
σε αυτά τα οποία λέτε. 



Άκουσα τη συνάδελφό μου να αναφέρεται στα μεγάλα προβλήματα με τα οποία 
βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα. Θα ήθελα να κάνω μια αναδρομή με την ευκαιρία αυτή στο 
τι συνέβη το τελευταίο χρονικό διάστημα και να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτήν 
τη στιγμή.  

Θα θυμόμαστε ότι μια από τις συμβατικές υποχρεώσεις, τις οποίες έχει αναλάβει η 
χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής πολιτικής, το οποίο υλοποιεί, είναι 
να πετύχει ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό στόχο για το 2011. Ο στόχος αυτός έχει τεθεί 
στα 7,5% του ΑΕΠ.  

Ξέρετε ότι όταν είχε γίνει η προηγούμενη επίσκεψη του κλιμακίου της Τρόικας τον 
Ιούνιο είχε γίνει μια αποτίμηση των εκτιμώμενων αποκλίσεων μέχρι το τέλος του έτους. 
Κατά την εκτίμηση του κλιμακίου της Τρόικας αλλά και των Υπηρεσιών του Γενικού 
Λογιστηρίου αυτή η απόκλιση θα μπορούσε να είχε φτάσει, με βάση τα στοιχεία τα οποία 
είχαμε στη διάθεσή μας μέχρι και τέλος Μαΐου, εάν δεν κάναμε καμία παρέμβαση, 
περίπου στα 6,3-6,4 δισεκατομμύρια.  

Με αφορμή, λοιπόν, αυτές τις εκτιμήσεις η Κυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση 
του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, μέσω του οποίου έλαβε πρωτοβουλίες για 
παρεμβάσεις ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου η χώρα να πετύχει το 
δημοσιονομικό στόχο που είχε τεθεί για το 2011.  

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της υλοποίησης μιας απόφασης που ψηφίστηκε από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο και είχε την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υπουργείο 
Οικονομικών δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά να υλοποιεί τις αποφάσεις αυτές, που 
πάρθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων και βεβαίως είχαν και την έγκριση του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

Θέλω, δηλαδή, με λίγα λόγια να πω ότι δεν πρόκειται για μια προσωπική απόφαση. 
Η υποχρέωσή μου ως Υπουργός, που είμαι υπεύθυνος στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, είναι να εφαρμόσω την απόφαση που περιλαμβάνεται μέσα στο μεσοπρόθεσμο, 
που λέει ότι μειώνονται οι επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός γενικής Κυβέρνησης κατά 50%.  

Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε πάρα 
πολλά Υπουργεία και ιδιαίτερα σε εκείνα τα Υπουργεία που χρηματοδοτούν πάρα πολλούς 
φορείς που είναι εκτός γενικής Κυβέρνησης, όπως συμβαίνει να είναι η περίπτωση του 
Υπουργείου που επικαλείστε στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν παρεμβαίνει στην 
εσωτερική διαχείριση των κονδυλίων του κάθε Υπουργείου. Καθορίζει το πλαφόν του 
ποσού που θα πάει στο Υπουργείο. Ενδεχομένως συνεργάζεται με τα Υπουργεία για να 
καθορίσει και το πλαφόν σε επτά μείζονες κατηγορίες δαπανών. Αλλά, από εκεί και πέρα, 
είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Υπουργείου να αποφασίσει αυτούς τους πόρους 
του Έλληνα φορολογούμενου, που θέτει ο Προϋπολογισμός στη διάθεση του κάθε 
Υπουργείου, πώς ακριβώς θα τους αξιοποιήσει και σε ποιους φορείς θα τους δώσει ή σε 
ποιες δραστηριότητες θα τους δώσει.  

Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα ήθελα να επανέλθω στη δευτερολογία μου για 
τα ζητήματα αυτά. 

Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής, 

κυρία Πέμη Ζούνη. 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΟΥΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 
Βεβαίως, έχουμε ψηφίσει αυτά τα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών, αλλά 

έχουμε ψηφίσει αριθμούς, κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε ψηφίσει επιλογές. Εάν επανέρχομαι 
είναι γιατί είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας και αναπτυξιακά και ως μοχλός 



ανάπτυξης, δεδομένου ότι είναι πολλαπλώς ανταποδοτικό το να έχεις αθλητικές 
διοργανώσεις στην επικράτεια και κυρίως είναι το πιο σοβαρό εργαλείο πολιτιστικής 
διπλωματίας αυτήν τη στιγμή που παλεύουμε να σηκώσουμε κεφάλι και να σταθούμε σε 
ένα ύψος διεθνώς.  

Είναι το μόνο πολιτιστικό μας εργαλείο. Εάν λοιπόν μέσα από αυτή την περικοπή 
του 50% περίπου ματαιωθούν οι αποστολές στις παγκόσμιες διοργανώσεις, που είναι 
προκριματικές για τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, η όποια συμμετοχή μας μας βοηθάει 
να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα σε αυτή την αρνητική συγκυρία δεν έχει πεθάνει, η όποια 
συμμετοχή μας βοηθά να υπάρξουμε με μια στοιχειώδη περηφάνια, καταλαβαίνετε ότι 
είναι ένα χτύπημα πολλαπλό απέναντι στην Ελλάδα.  

Μένω στο μοχλό της ανάπτυξης γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν έχει μελετηθεί 
πόσο ανταποδίδει η ομοσπονδία, η αθλητική διοργάνωση πίσω στο κράτος μέσα από τα 
έξοδα του κάθε αθλητή, μέσα από την αναζωογόνηση της περιοχής, μέσα από το φόρο και 
το Φ.Π.Α. που ανταποδίδεται, μέσα από τα έξοδα μετακίνησης. Θέλω να πω δηλαδή ότι το 
μέτρο αυτό ξαφνικά ματαιώνει τις συμμετοχές και τις αθλητικές διοργανώσεις, γιατί ήταν 
επί του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού και οι ομοσπονδίες και προφανώς το Υπουργείο 
Πολιτισμού σε ομάδες του θεάτρου ήδη χρωστάνε. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία να 
αντιμετωπιστεί με απόφαση του Ιουλίου σε κάτι που είχαν προγραμματίσει. 

Θα ήθελα δηλαδή πάρα πολύ να ξαναδείτε γιατί ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, 
που είναι το μοναδικό διαπραγματευτικό μας χαρτί προστιθέμενης αξίας βάλλεται 
μονίμως. Και δεν είναι μόνο από εσάς. Εσείς έχετε βεβαίως τους αριθμούς μέσα στο 
μυαλό σας. Γιατί βάλλεται μονίμως, αντί για να είναι η σημαία μας, από όλες τις 
αποφάσεις των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι;  

Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ ευχαριστώ. 
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σαχινίδης. 
 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών):  Η 

συνάδελφός μου με την τοποθέτησή της άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή. Τόνισε τον 
αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζει και μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός όσο και ο 
πολιτισμός. Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες 
αντιλαμβανόμαστε ότι ένα από τα ισχυρά όπλα που διαθέτει η χώρα μας είναι ο 
πολιτισμός, ο οποίος πραγματικά μπορεί να δώσει δυνατότητες στη χώρα μας, να 
εξασφαλίσει καλύτερες προοπτικές σε ό,τι αφορά την πορεία της οικονομίας μας.  

Και βεβαίως και ο αθλητισμός έχει και αυτός το δικό του, ιδιαίτερο κοινωνικό 
ρόλο, ειδικά ως ένα μέσο το οποίο δίνει δυνατότητες στους νέους ανθρώπους και να 
ψυχαγωγηθούν αλλά και οι ίδιοι πραγματικά να φέρουν στη χώρα μας διακρίσεις καθώς 
όλοι οι Έλληνες νιώθουμε και νιώσαμε κατά καιρούς, κάθε φορά που είχαμε μια εθνική 
διάκριση, ιδιαίτερα περήφανοι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη από επιτυχίες που θα 
μπορούσαν να συμβούν στον αθλητικό στίβο και θα μπορούσαν να δείξουν ότι η Ελλάδα 
παρά τα όσα προβλήματα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, έχει τη δύναμη και το κουράγιο 
να διακρίνεται σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις.  

Όμως, έχω πει πολλές φορές τοποθετούμενος μέσα στην Αίθουσα αυτή ότι 
δυστυχώς μια από τις αδυναμίες που έχουμε εμφανίσει στον τρόπο λειτουργίας του 
πολιτικού μας συστήματος είναι ότι τις περισσότερες φορές καταλήγουμε σε αποφάσεις 
που είναι προϊόν της βίας και όχι προϊόν της πρόνοιας. Θα ήταν ευχής έργο όλα τα 
προηγούμενα χρόνια –και το έχω πει πολλές φορές- ιδιαίτερα μετά τη συμμετοχή της 
χώρας στην ΟΝΕ, να είχαμε φροντίσει να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη οικονομία, βιώσιμα 
δημοσιονομικά μεγέθη, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα, τους πόρους που έχει στη 



διάθεσή του ο κρατικός Προϋπολογισμός, να τους κατευθύνουμε σε εκείνους τους τομείς 
όπως είναι ο αθλητισμός, όπως είναι ο πολιτισμός που δεν θα έπρεπε να είναι αυτοί οι 
οποίοι στο τέλος βρίσκονται πρώτοι στη λίστα των υποψηφίων που δέχονται τους 
περιορισμούς. Έπρεπε να μπορούμε, λοιπόν, να κατευθύνουμε κατά ένα σωστό και 
υπεύθυνο τρόπο τους πόρους που έχει στη διάθεσή του ο κρατικός Προϋπολογισμός. 
Δυστυχώς, τα αποτελέσματα των αποφάσεων που υλοποιούμε τον τελευταίο χρόνο δεν 
είναι προϊόν της πρόνοιας, είναι προϊόν της βίας.  

Βρέθηκε, δηλαδή, η χώρα μας στα πρόθυρα της κατάρρευσης και υποχρεώνεται 
τώρα, μέσα σε ασφυκτικές συνθήκες που αναδιαμορφώνουν η εγχώρια και η ευρωπαϊκή 
ύφεση, να προχωρά σε περιορισμούς που πολλές φορές δεν υπαγορεύονται από κάποια 
λογική, αλλά υπαγορεύονται από έκτακτες ανάγκες και βεβαίως, αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
πολλές φορές να γίνονται περικοπές και σε κονδύλια που θα πήγαιναν για καλό σκοπό.  

Τονίζω, όμως –και επαναλαμβάνω το σημείο της πρωτολογίας μου- ότι αυτό το 
οποίο κάνουμε εμείς είναι να περικόψουμε τα ποσά τα οποία θέτουμε στη διάθεση των 
Υπουργείων. Από εκεί και πέρα, το πώς τα Υπουργεία κατανέμουν τα ποσά αυτά στους 
επιμέρους φορείς ή στις επιμέρους δράσεις είναι θέμα εσωτερικό δικό τους. Δεν έχουν να 
κάνουν με τη δική μας την απόφαση, την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό 
είναι το σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  
 
 
 
 
 
 
  

 


