
Εισηγητική Έκθεση προϋπολογισμού έτους 2013

Κύριοι σύνεδροι,

Ο σημερινός προϋπολογισμός που έρχεται προς έγκριση στη Γενική μας Συνέλευση, 
είναι

αποτέλεσμα έντονης και πολύπλοκης επεξεργασίας αφού με την ελάχιστη επιδότηση 
από την ΓΓΑ θεωρούμε εθνικό καθήκον την συνέχεια της ύπαρξης του αθλήματος που 
αποφασίσαμε να υπηρετήσουμε.

Οι  συνθήκες  έντασης  και  απόλυτης  οικονομικής  κρίσης  δεν  μπορούν  να 
αποτελέσουν σε καμιά περίπτωση  άλλοθι διακοπής του αγώνα των αθλητών αλλά και 
όλων των στελεχών υποστήριξης του αθλήματος.

Περηφανευόμασταν για  την  ποιότητα  αθλητών και  παραγόντων της  ιστιοπλοΐας  , 
έχουμε  περάσει  στην   περίοδο  που  πρέπει  όλα  όσα  υποστηρίζαμε  να  επαληθεύονται 
καθημερινά.

Η  ανάπτυξη  ιδίων  εσόδων,  η  προσέλκυση  χορηγών,  η  θετική  εκμετάλλευση 
προγραμμάτων  ΕΣΠΑ,  η  πιθανή  προσπάθεια  για  την  δημιουργία  Εθνικού  Ιδρύματος 
Ιστιοπλοΐας με πρόσκληση σε αυτό Ελλήνων που έχουν και σήμερα οικονομική ισχύ ίσως 
αποτελέσουν το οξυγόνο και για την ομοσπονδία και για τους ομίλους. 

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 297.100,00 €.  Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε προβλέψει 

ποσόν ύψους
30.000,00 €  για τις ανάγκες ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ . Για την ολοκλήρωση των απαραίτητων 

διαμορφώσεων των εσωτερικών χώρων της Ομοσπονδίας μας, οι οποίες θα διευκολύνουν 
την  καλλίτερη  ποιότητα  συνθηκών εργασίας  το  αναβάλλουμε  μέχρι  οι  συνθήκες  να  το 
επιτρέψουν  εκτός  από  τα  άκρως  απαραίτητα. Επίσης  έχει  συνυπολογιστεί  και  μικρή 
δαπάνη  5000  για  την  αναβάθμιση  της  Μηχανοργάνωσης  για  να  παρακολουθείται  η 
συντήρηση και αναβάθμιση προγραμμάτων και υπολογιστών με μεσοπρόθεσμο στόχο να 
ενισχυθεί και η μηχανογράφηση και η απευθείας σύνδεση των σωματείων με την ΕΙΟ. 

 Συνεχίζεται  η μεγάλη  μείωση  στις  λειτουργικές  δαπάνες  μελών  του  Δ.Σ.  και 
επιτροπών στα

πλαίσια της υποχρεωτικής περιστολής των δαπανών.  Επίσης όλες οι  δαπάνες θα 
πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα παραστατικά δαπάνης.

2) ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Προτείνουμε προς έγκριση ποσό ύψους 518.800 € προκειμένου να καλυφθούν  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 447.600,00 €
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  311.600,00  €   για  τις  διοργανώσεις 



περιφερειακών και πανελληνίων πρωταθλημάτων, επίσης προβλέπονται οι δαπάνες της 
ΕΑΘ που όμως τις καλύπτει εξ ιδίων πόρων. 

Στον ΚΩΔ 0274 ποσόν 3000,00 € που  προορίζεται για την πολυαναμενόμενη σχολή 
προπονητών .

Αγαπητοί φίλοι και σύνεδροι,

Ο  παραπάνω  ανά  κεφάλαιο  προϋπολογισμός  ανέρχεται  συνολικά  στο  ύψος  των 
1.263.500,00 €.

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 
συντήρηση ή και αναβάθμιση του αθλήματος που υπηρετούμε.  Όμως υπό την παρούσα 
δύσκολη  οικονομική  κατάσταση  όλα  τα  προαναφερόμενα  τελούν  υπό  αίρεση  και  θα 
αναμορφωθούν αφού εγκριθεί το ύψος του ποσού της τακτικής επιχορήγησης για το 2013. 

Δεκέμβριος 2013
             Μπέης Γιάννης
Ο Ταμίας Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο.
          

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Την πρόταση του οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος  2013  που συνέταξε το 
Λογιστήριο  της  Ομοσπονδίας,  την  αναρτήσαμε  στην  ιστοσελίδα  μας,   ενωρίτερα  της 
διεξαγωγής της Γενικής μας Συνέλευσης, για την πλήρη ενημέρωσή των μελών μας.

Η έγκριση του συνημμένου προϋπολογισμού θα γίνει από την Γενική μας Συνέλευση
           Μπέης Γιάννης
          Ταμίας Δ.Σ. Ε.Ι.Ο.


