
Εισηγητική Έκθεση προϋπολογισμού έτους 2011 
 

Κύριοι σύνεδροι, 
 
Ο σημερινός προϋπολογισμός που έρχεται προς έγκριση στη Γενική μας Συνέλευση, είναι 
αποτέλεσμα έντονης επεξεργασίας καθώς και προετοιμασίας των Ολυμπιακών κατηγοριών για την 
προολυμπιάδα του Λονδίνου. 
 

Εισερχόμεθα σε μία περίοδο ολυμπιακής προετοιμασίας που θα συνθέσει νέα πληρώματα, στις 
γνωστές μας κατηγορίες σκαφών, αλλά και ανίχνευση των πληρωμάτων που θα είναι κατάλληλα 
για να επανδρώσουν την νέα ολυμπιακή κατηγορία Eliot γυναικών που αντικατέστησε την 
κατηγορία Yngling, προκειμένου να προετοιμαστούν σε έναν 2ετή ορίζοντα για τους ολυμπιακούς 
αγώνες του Λονδίνου το 2012. 

 

Ο προϋπολογισμός που υποβάλλουμε σήμερα προς συζήτηση και έγκριση, διακρίνεται σε τρία 
ανεξάρτητα μεταξύ τους κεφάλαια : 

 

1) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Στο κεφάλαιο διοίκηση στο οποίο ανήκει και η υποπαράγραφος Λειτουργικές δαπάνες, 
προτείνουμε κεφάλαιο ύψους 420.000,00 €.  Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε προβλέψει ποσόν ύψους 
20.000,00 € για τις ανάγκες διαμορφώσεως των εσωτερικών χώρων της Ομοσπονδίας μας, εργασίες 
οι οποίες δεν έγιναν και πρόκειται να μεταφερθούν στο επόμενο έτος 2011. Επίσης έχει 
συνυπολογιστεί και η δαπάνη της αναβάθμισης της Μηχανοργάνωσης με σύγχρονες προδιαγραφές 
και εξοπλισμό.  Έγινε μεγάλη μείωση στις λειτουργικές δαπάνες μελών του Δ.Σ. και επιτροπών στα 
πλαίσια της υποχρεωτικής περιστολής των δαπανών.  Επίσης όλες οι δαπάνες θα πρέπει από τούδε 
να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα παραστατικά δαπάνης. 

 

2)  ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 

Προτείνουμε προς έγκριση ποσό ύψους 1.473.000,00 € προκειμένου να καλυφθούν με αθλητικό 
υλικό η νέα ολυμπιακή κατηγορία Eliot καθώς και οι δαπάνες διοργάνωσης διεθνών αγώνων 
εσωτερικού, προπονητικά camp εσωτερικού, εξωτερικού, περιφερειών και αμοιβές πάσης φύσεως 
προπονητών και τεχνικών συμβούλων.   

 

3)  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 

Για το κεφάλαιο αυτό προτείνουμε την έγκριση ποσού ύψους 680.000,00 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης η Ομοσπονδία έχει εγκρίνει ένα κονδύλι 105.000,00 € που 
περιλαμβάνει τις αμοιβές για τους προπονητές της περιφέρειας και των τεχνικών συμβούλων 
Ανάπτυξης.  Στον ΚΩΔ 0272 έχει προβλεφθεί ποσό 260.000 για τις διοργανώσεις περιφερειακών 
και πανελληνίων πρωταθλημάτων.  Στον ΚΩΔ 0273 ποσόν 215.000 προορίζεται για επιμόρφωση 
προπονητών, αθλητικά  σεμινάρια, επιμόρφωση διεθνών και εθνικών κριτών και αμοιβές 
επιτροπών αγώνων και ενστάσεων, δαπάνες λειτουργίας επιτροπής δραστηριότητας και δαπάνες 



της ΕΑΘ που όμως τις καλύπτει εξ ιδίων πόρων.  Η ΓΓΑ δεν ενέκρινε στον χρόνο που πέρασε τα 
ποσά που αναφέροντο στον κωδικό αυτό και πιθανότατα δεν θα εγκριθούν και το 2011.   

 

Αγαπητοί φίλοι και σύνεδροι 

 

Ο παραπάνω ανά κεφάλαιο προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 2.573.000,00 €. 

Σας υπενθυμίζω ότι στον προϋπολογισμό του 2010 είχαμε ζητήσει 7.618.600,00 € και εξ αυτών 
εγκρίθηκαν 1.372.500 €. 

 

Με τον παρόντα προϋπολογισμό που εισαγάγουμε προς συζήτηση και έγκριση, θεωρούμε ότι θα 
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες προοπτικές και υποχρεώσεις που προκύπτουν και να 
ετοιμάσουμε τις υποδομές που είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση ακόμα περισσότερο του 
αθλήματος που υπηρετούμε.  Όμως υπό την παρούσα δύσκολη οικονομική κατάσταση όλα τα 
προαναφερόμενα τελούν υπό αίρεση και θα αναμορφωθούν αφού εγκριθεί το όποιο ύψος ποσού της 
τακτικής επιχορήγησης για το 2011. 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 
 

Ο Ταμίας Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 
 
Την πρόταση του οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2011 που συνέταξε το Λογιστήριο της 
Ομοσπονδίας, την αποστέλλουμε στα μέλη μας, 15 ημέρες τουλάχιστον ενωρίτερον της διεξαγωγής 
της Γενικής μας Συνέλευσης, για την πλήρη ενημέρωσή τους. 
 
Η έγκριση του συνημμένου προϋπολογισμού θα γίνει από την Γενική μας Συνέλευση 
 
 
Σ. Παπαδέας 
Ταμίας Δ.Σ. Ε.Ι.Ο. 


