
Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2011 
 

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, 
 
Η παρούσα έκθεση του οικονομικού απολογισμού για το έτος 2011 που σας παρουσιάζω, έχει 
σκοπό την ενημέρωσή σας για τις προσπάθειες που κατέβαλε το Δ.Σ. της ΕΙΟ να διαχειριστεί την 
οικονομική κρίση που είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση της τακτικής μας επιχορήγησης με 
την οποία είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις δαπάνες για τις διοργανώσεις 
περιφερειακών, προκρίσεων, πανελληνίων, πανευρωπαϊκών, παγκοσμίων αλλά και την κορυφαία 
αποστολή στο PERTH της Αυστραλίας για την πρόκριση της χώρας μας και τη συμμετοχή της στην 
Ολυμπιάδα του 2012.   
 
Για να γίνει πιο κατανοητό το ύψος της περικοπής (μείωσης) της τακτικής επιχορήγησης του 2011 
θα σας παραθέσω τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία. 
 
Η πτωτική πορεία των τακτικών επιχορηγήσεων γίνεται αντιληπτή ευκολότερα όταν συγκρίνουμε 
την τακτικής επιχορήγηση του έτους 2008 που ανήλθε σε ύψος 1.900.000€ και του 2011 ύψους 
1.165.000 € η οποία εγκρίθηκε μεν αλλά δεν μας κατεβλήθη εξ ολοκλήρου. 
 
Με την υπ.αριθ. 27607/29.9.2011 εγκύκλιο της ΓΓΑ μειώθηκαν όλες οι δαπάνες του Α΄ εξαμήνου 
της εγκεκριμένης επιχορήγησης κατά 50% διαμορφώνοντας την επιχορήγησή μας στο ύψος των 
873.750 € δηλαδή μείωση σε σχέση με το 2008 σε ποσοστό -46% 
 
Ακολούθησε εγκύκλιος της ΓΓΑ υπ.αριθ. 20839/137/11 η οποία μας εντέλει με τις όποιες 
επιχορηγήσεις λαμβάνουμε να εξοφλείται με προτεραιότητα πρώτον η μισθοδοσία, δεύτερον οι 
εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ, ΦΜΥ, κλπ) και κατά τρίτον οι λοιπές δαπάνες στις οποίες ανήκουν 
όλες οι αθλητικές μας υποχρεώσεις, η συντήρηση υλικού, τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη και εν 
γένει δαπάνες λειτουργίας των γραφείων της έδρας μας. 
 
Ανακεφαλαιώνοντας το σύνολο των επιχορηγήσεων αποτυπώνονται ως εξής :  
Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από ΓΓΑ ανήλθε σε   873.750 € 
Από ΕΟΕ για ολυμπιακή προετοιμασία 2011   160.700 € 
Από ΕΟΕ για ταμειακή διευκόλυνση για αποστολή Perth   80.000 € 
Από ΕΟΕ για υλικά ολυμπιακής προετοιμασίας STAR   18.000 € 
Από διάφορα έσοδα ΕΙΟ/ΕΑΘ    119.936 € 
Από Υπουργείο Υγείας για μετάβαση ΑμεΑ Weymouth   18.940 € 
Επομένως το σύνολο των πάσης φύσεως επιχορηγήσεων και εσόδων μας κατά το οικονομικό έτος 
2011 ανήλθε στο ύψος του 1.271.326 €. 
 
Μέσα σε αυτό το κλίμα της οικονομικής δυσπραγίας εκτός των πανελληνίων πρωταθλημάτων και 
λοιπών αποστολών έπρεπε να στείλουμε την ολυμπιακή μας ομάδα στο PERTH της Αυστραλίας 
για να διεκδικήσει τις προκρίσεις της χώρας μας προκειμένου να συμμετάσχουμε την Ολυμπιάδα. 
 
Νέος μαραθώνιος για να ανταποκριθούμε στις δαπάνες μιας μεγάλης αποστολής αποτελούμενης 
από 25 άτομα για μετάβαση στο PERTH της Αυστραλίας.  Μόνο η δαπάνη για την μεταφορά του 
αθλητικού υλικού με container στοίχισε 30.000 €.  Τα αεροπορικά εισιτήρια 24.000 €, τα entry fees 
10.000 €, τα καταλύματα 24.000 €, διατροφή 22.000 € και συνολικά για μίσθωση μεταφορικών 
μέσων για τις μετακινήσεις των αθλητών από τον στίβο στο ξενοδοχείο τους και τανάπαλιν, 
καύσιμα, διατροφή κλπ. προέκυψε ένα προϋπολογισμός ύψους 120.000 €. 
 
Ο προϋπολογισμός αυτός για το PERTH εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. 
Μπιτσαξή ο οποίος τον απέστειλε στον Υφυπουργό Οικονομικών για τα περαιτέρω.   



Αγαπητοί συνάδελφοι σας διαβεβαιώ ότι η ΕΙΟ μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει αυτή την 
επιχορήγηση, η οποία παραμένει στο Υπουργείο Οικονομικών. 
 
Έτσι άρχισε ένα σήριαλ, πού θα βρεθούν τα χρήματα για να πάνε οι αθλητές μας στο PERTH.  
Μεγάλος προβληματισμός για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας που γνώριζε ότι το 
ταμείο μας ήταν μηδενικό.  Έτσι ορισμένα μέλη του ΔΣ πήραν επάνω τους το βάρος της 
οικονομικής διευκόλυνσης για την κάλυψη των άμεσα απαιτούμενων δαπανών προκειμένου να 
μπορέσει να αναχωρήσει η εθνική μας ομάδα.  Κατά την παραμονή τους στο Perth η ολυμπιακή 
μας ομάδα έτυχε συγκινητικής βοηθείας από την Ελληνική παροικία η οποία παρείχε διατροφή 
στους αθλητές μας και όσα οχήματα χρειάστηκαν για τις μετακινήσεις του από τον στίβο στο 
ξενοδοχείο τους και τανάπαλιν.  Σημαντική ήταν και η παραχώρηση από Έλληνες επιχειρηματίες 
λιμενικών διευκολύνσεων που προξένησαν εντύπωση στις αποστολές άλλων χωρών.  Επίσης θα 
πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πιστώσεις για δαπάνες έπαυσαν να ισχύουν πλέον.  Όλες οι δαπάνες 
πρέπει πλέον να προκαταβάλλονται.  Με την ταμειακή διευκόλυνση ύψους πολλών δεκάδων 
χιλιάδων ευρώ, των μελών του ΔΣ, έγινε δυνατή η αναχώρηση των αθλητών μας. 
 
Μετά από κάποιες ημέρες με παρέμβαση της ΕΙΟ στην ΕΟΕ καταφέραμε να επιτύχουμε ταμειακή 
διευκόλυνση 80.000 € που όμως είναι δανεικό αφού ανήκει στην επιχορήγηση της ΕΟΕ του 2012 
για την ολυμπιακή προετοιμασία μας την οποία πρέπει να επιστρέψουμε, ειδάλλως θα αφαιρεθεί 
από αυτή του 2012. 
 
Παρά τις δυσκολίες, τις οικονομικές και αντίξοες καταστάσεις που αντιμετώπισαν οι αθλητές μας, 
κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση και το εισιτήριο για την Αγγλία στις 5 από τις 9 κατηγορίες 
που στείλαμε.  Ήτοι το RSX A, RSX Γ, 470 A, Laser standard και Finn. Οι υπόλοιπες 4 κατηγορίες 
θα διεκδικήσουν τις προκρίσεις τους μέσα στο 2012 και αισιοδοξούμε ότι θα τις επιτύχουν. 
 
Αγαπητοί σύνεδροι, 
 
Σας έδωσα τα στοιχεία αυτά που καταδεικνύουν το στενό οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
λειτουργήσαμε το 2011 και υποχρεωμένοι να λειτουργούμε με την ανάγκη των ταμειακών 
διευκολύνσεων του Δ.Σ. προς την ΕΙΟ προκειμένου να αντιμετωπίζονται ανάγκες σε αποστολές, 
υλικά και λοιπές έκτακτες υποχρεώσεις.   
 
Επειδή καταλάβατε μετά τα όσας σας εξέθεσα την οικονομική δυσχέρεια που ζήσαμε το 2011 και 
ενόψει του ολυμπιακού έτους 2012, της πολιτικής ρευστότητας και της οικονομικής δυσπραγίας 
της χώρας το 2012 προβλέπεται πολύ δυσκολότερο και οικονομικά ισχνότερο από κάθε 
προηγούμενο έτος. 
 
Γι αυτό ζητάμε από εσάς τα μέλη μας και τους στενούς μας συνεργάτες, να μας στηρίξετε τη χρονιά 
αυτή, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ολυμπιακές μας υποχρεώσεις και εν γένει στις 
υποχρεώσεις μας όσο θα είναι δυνατόν προς τους ναυτικούς ομίλους μέλη μας και το άθλημά μας 
και να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μετάλλια από την Ολυμπιάδα ώστε η σημαία μας να 
κυματίσει και πάλι δίνοντας αισιοδοξία στους χειμαζόμενους Έλληνες πολίτες και τον ελληνικό 
αθλητισμό. 
 

Σταύρος Παπαδέας 
Ταμίας Δ.Σ.  


