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Μαρούσι, 29 Ιουνίου 2016 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΣ ΕΠΙ ΤΗΣ  

ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Η Ε.Ε. εκ του προορισμού της  έχει ως έργο  τον έλεγχο των οικονομικών ενός σωματείου. Με την 

έκθεσή της σε ετήσια βάση συμπληρώνει υπό την μορφή ελέγχου τον απολογισμό του ΔΣ και 

συγχρόνως ελέγχει και πληροφορεί τα μέλη του σωματείου για τα πεπραγμένα της διοίκησης 

σχετικά με την οικονομική διαχείριση του σωματείου. 

Παρατηρώντας την έκθεση της ΕΕ για το διάστημα 1-1-2015 έως 31-12-2015 εύκολα αποκομίζει 

κάποιος την εντύπωση ότι υπάρχει μία οικονομική κακοδιαχείριση με υποκρυπτόμενη ή 

εννοούμενη οικονομική ατασθαλία.  

Γίνονται συγκρίσεις εκφραζόμενες σε ποσοστιαίες μεταβολές, αν και δεν εμπίπτει στο έργο της 

εξελεγκτικής, αλλά δεν παρατίθεται και το έργο μεταξύ των δύο συγκρινόμενων περιόδων. Δεν 

παρατίθεται συγκριτικό στοιχείο για το επίπεδο οργάνωσης της ομοσπονδίας. Δεν είχαμε ούτε 

καρέκλα και έχουμε καταγράψει πάγια στοιχεία, περιουσία της ομοσπονδίας και των μελών της, 

στοιχεία τα οποία τα βλέπετε στους αγώνες, τα χρησιμοποιείτε,  συμμετέχετε στην απόσβεσή τους.  

Αναφέρονται συγκριτικά δαπάνες λειτουργίας του ΔΣ, αλλά δεν αναφέρεται ο όγκος δουλειάς του 

οργάνου, ο όγκος δουλειάς των στελεχών της ομοσπονδίας, αναφέρεται η δήθεν έλλειψη 

περισσοτέρων της μιας προσφορών, αλλά δεν γίνεται αναφορά επί της επιτευχθείσας τιμής της 

δαπάνης.  

Όμως από κανένα σημείο της  έκθεσης δεν προκύπτει σαφώς και ανενδοίαστα σε τι συνίσταται  

αυτή η εκ μέρους της ΕΕ υποδηλούμενη κακοδιαχείριση και κυρίως ποιο είναι το μέγεθός της. Οι 

λόγοι αυτής της έλλειψης είναι άγνωστοι στο ΔΣ. Άνθρωποι που σχετίζονται άμεσα με την 

διοργάνωση αγώνων, δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες αυτού του έργου; Δεν γνωρίζουν ότι η 

διοργάνωση είναι ζωντανή κατάσταση που βιώνει ο κάθε διοργανωτής την ώρα του αγώνα ή και 

λίγες ημέρες ή ώρες πριν την εκκίνηση; Πως μπορεί κάποιος να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες; 

Δύο τρόποι. Ή αποτυπώνεις την πραγματικότητα εμπιστευόμενος τους συνεργάτες σου–μέλη  σου 

και γνώστες ανάλογων καταστάσεων, ή τους εξαπατάς με εικονικές προσφορές, εικονικές δαπάνες 

και άλλα συναφή επιτεύγματα. Εμείς επιλέξαμε την πρώτη λύση. Αποτυπώσαμε την 

πραγματικότητα, εμπιστευτήκαμε τα στελέχη που ενεπλάκησαν με το έργο της ομοσπονδίας, 

στελέχη που είναι και δικά σας στελέχη, μέλη των διοικήσεών των σωματείων σας, μέλη σας. Και 

το έργο εκτελέστηκε με κοστολόγια συγκριτικά πολύ χαμηλότερα του παρελθόντος.  

Παραχωρήσαμε όλα τα στοιχεία που μας ζητήθηκαν, παρά το γεγονός ότι εξ αρχής διαφάνηκε 

κάποια σύγχυση γύρω από τα ζητούμενα  κάθε φορά  στοιχεία. Θέσαμε στη διάθεση της ΕΕ τον 
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συνεργάτη λογιστή-φοροτεχνικό προκειμένου να επιτελέσει το έργο της κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο, αν και η ΕΕ αρνήθηκε εγγράφως την συνεργασία και συνδρομή οποιουδήποτε στελέχους 

της ΟΜΑΕ. Διαφώνησαν και όπως αρχικά επικαλούντο στοιχεία και λανθασμένα δεδομένα που   

είχαν βρει στο διαδίκτυο, έτσι αμφισβήτησαν εμμέσως την επαγγελματική επάρκεια του λογιστή της 

ομοσπονδίας.  

Παρά τις ελλείψεις, τόσο αυτές που εν ολίγοις αναφέραμε παραπάνω, όσο και άλλες που  κοσμούν 

την έκθεση της ΕΕ και παρά το γεγονός ότι η ΕΕ παράλειψε να τηρήσει την πάγια πρακτική που 

ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις ελέγχου για την παροχή διευκρινήσεων και εξηγήσεων επί 

συγκεκριμένων ερωτημάτων του ελέγχου, η τελευταία εισηγείται την μη έγκριση του οικονομικού 

απολογισμού, χωρίς να μας παραθέτει ούτε ένα οικονομικό στοιχείο που να την οδηγεί σε αυτό το 

συμπέρασμα, είτε αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό   είτε πρέπει να απορριφθεί.  

Γνωρίζετε όλοι σας ότι η προσαρμογή σε ένα νομικό καθεστώς που δεν έχει φτιαχτεί για το 

αυτοκίνητο είναι δύσκολη και πολλές φορές ανέφικτη ή με πολύ δυσμενείς επιπτώσεις. Γίνονται 

προσπάθειες να προσαρμοσθεί το πλαίσιο που μας αφορά στο μοντέλο οργάνωσης και 

λειτουργίας των αγώνων  αυτοκινήτου που ακολουθείται διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας μέχρι 

πρότινος.  

Διαχειριστικά έχουμε εξ αρχής θεσπίσει ένα μοντέλο οικονομικής λειτουργίας και εσωτερικού 

οικονομικού ελέγχου που προϋποθέτει πολλαπλές και διαβαθμισμένες εγκρίσεις και 

προσυπογραφές, έτσι ώστε ακόμη και μεταξύ των μελών του ΔΣ να υπάρχει, να φαίνεται αλλά 

κυρίως να αποτυπώνεται η σωστή και ορθολογική οικονομική διαχείριση, εργαλείο για τον κάθε 

καλόπιστο  συνεργάτη, για το κάθε καλόπιστο μέλος μας και παρακαταθήκη εγγύησης για τις 

μελλοντικές διοικήσεις  και τις διαχειριστικές περιόδους της ΟΜΑΕ.  

Σε αυτό το καθημερινό κυνήγι του στόχου αυτής της διοίκησης ορθώνονται τείχη άρνησης, 

κακοπιστίας και στόχευσης εναντίον της ομοσπονδίας και του θεσμικού πλαισίου που την θέλει να 

εντάσσεται στον ν. 2725/1999.  

Απέναντι σε όλους αυτούς σας καλούμε να παρατάξουμε το δημοκρατικό αίσθημα που διακατέχει 

όλους μας,  την  αγάπη για το χώρο, που με θυσίες υπηρετούμε όλοι μας και την διάθεσή μας για 

συνεχή και ακατάπαυστο αγώνα προκειμένου να ανδρώσουμε ένα θεσμικό και νομικό πλαίσιο 

λειτουργίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.  

Σας καλούμε να υπερψηφίσετε τον απολογισμό του ΔΣ για ένα δημιουργικό 2016, για ένα 

δημιουργικό αύριο.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΑΕ 
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