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Προς  

 

1. Τα μέλη του  Δ.Σ. της ΟΜΑΕ: 

Δ. Μιχελακάκη, Ι. Μεσημέρη, Α. Καρκάνη, Ν. Παπασταθόπουλο, 

Ν. Πασαλή, Φ. Ψαρράκου, Π. Σιδέρη, Ν. Μανώλη και Δ. Καρπάνο 

 

2. Τα μέλη της Εξελεγκτικής  Επιτροπής  της ΟΜΑΕ  
Αθανάσιο Κυρίτση, 

Ιωάννη Τσιγκρή, 

Σταμάτη Αθανάσουλα. 

 

Κοινοποίηση 

Σωματεία ΟΜΑΕ 

 

 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2019 

 

Αρ. Πρωτ. 55/2019 

 

 

ΘΕΜΑ:  Αποστολή εγγράφων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 της ΟΜΑΕ. 

 

 

Κυρίες, κύριοι, 

 

Στη Γενική Συνέλευση της 8ης Σεπτεμβρίου 2018 (με καθυστέρηση 6 μηνών) με θέμα τον 

Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της Ομοσπονδίας την περίοδο 01/01/2017 – 

31/12/2017, σε αίτημά μας να μας παραδώσετε τον Ισολογισμό της Ομοσπονδίας και τα 

συνοδεύοντα αυτόν έγγραφα, προκειμένου να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε άποψη επί των 

πεπραγμένων της διοίκησης, όπως έχουμε δικαίωμα αλλά και καθήκον, σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, αρνηθήκατε. 

Επί πλέον, ο κύριοι, Δημήτρης Μιχελακάκης, πρόεδρος ΔΣ,  και  Ιωάννης Μεσημέρης, 

αντιπρόεδρος ΔΣ και δικηγόρος, επιχειρηματολόγησαν περί του αντιθέτου, διαβεβαιώνοντας 

τα μέλη ότι «τέτοια υποχρέωση δεν προκύπτει από το Καταστατικό και τον Νόμο», τα οποία, 

όπως ισχυρίσθηκαν, «προβλέπουν παράδοση στα μέλη μόνο του Συνοπτικού Απολογισμού, 

μέσω της Εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής », ενώ το Καταστατικό της ΟΜΑΕ αλλά και 

η ισχύουσα νομοθεσία σε περισσότερα του ενός άρθρα του προβλέπουν ρητά παράδοση όλων 

των οικονομικών στοιχείων, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω. 

Όπως γνωρίζετε, η ορθή  διοίκηση και οικονομική διαχείριση κάθε αθλητικής Ομοσπονδίας, 

καθώς και κάθε συλλογικού οργάνου γενικότερα, είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη 

σωστή λειτουργία, ακόμα και για την ίδια την ύπαρξη του συλλογικού οργάνου, πολύ 

περισσότερο για Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από το Κράτος, η οποία, από την ιδιότητά της 

αυτή, είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί συγκεκριμένες, εκ των ών ουκ άνευ, νόμιμες 

διαδικασίες, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Το πλαίσιο λειτουργίας κάθε αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας καθορίζεται κυρίως 

από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο. Περαιτέρω, και εντός του νομοθετικού πλαισίου, οι όποιες 

ιδιαιτερότητες κάθε αναγνωρισμένης αθλητικής Ομοσπονδίας καθορίζονται από το 

Καταστατικό της, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά και είναι (ή οφείλει να είναι) πλήρως 

εναρμονισμένο με τον Νόμο.  

Σε περίπτωση τυχόν αντίθεσης μεταξύ Νόμου και Καταστατικού υπερισχύει ο Νόμος και το 

Καταστατικό οφείλει να τροποποιηθεί για να εναρμονισθεί. 

Θεμελιώδης αρχή λειτουργίας κάθε συλλογικού οργάνου είναι ο διοικητικός και ο οικονομικός 

έλεγχος της Διοίκησής του, ιδίως όταν το συλλογικό όργανο διαχειρίζεται χρήματα τρίτων. 

Για αναγνωρισμένη αθλητική Ομοσπονδία, η οποία διαχειρίζεται τα χρήματα των μελών της 

και τυχόν χρήματα του Δημοσίου (προερχόμενα είτε από τον στενό είτε τον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα), προβλέπεται έλεγχος των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων της Διοίκησης, 

κατ’ αρχήν από την αρμόδια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.  

Ο έλεγχος δεν είναι μια απλή τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστική, προκειμένου να 

διασφαλίζονται τα νόμιμα δικαιώματα των μελών της αναγνωρισμένης Ομοσπονδίας, 

σύμφωνα με τις Αρχές του Κράτους Δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ατομικά και 

συλλογικά, των δημοκρατικών κοινωνιών. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, παρά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στη Γενική Συνέλευση 

από το Δ.Σ. και την Ε.Ε. της ΟΜΑΕ, θα πρυτανεύσει το συμφέρον της Ομοσπονδίας και θα 

υπάρξει ανταπόκριση στα δίκαια, εύλογα και αυτονόητα αιτήματά μας που υποβάλλονται με 

καλή πίστη προς το Δ.Σ. και την Ε.Ε. . 

Παρακαλούμε λοιπόν να μας αποστείλετε τα παρακάτω έγγραφα, νόμιμα υπογεγραμμένα 

σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό: 

 

1. Ισολογισμός της χρήσης 2017 με τα αποτελέσματα χρήσεως και τη διάθεση αυτών,  

σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. Γ του Καταστατικού της ΟΜΑΕ και την ισχύουσα 

φορολογική νομοθεσία. 

 

2. Πλήρης Οικονομικό Απολογισμός σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 14 του 

Καταστατικού της ΟΜΑΕ, ο οποίος σύμφωνα με τον Νόμο περιλαμβάνει : 

 Τον Συγκριτικό Πίνακα εγκεκριμένου Προϋπολογισμού – Απολογισμού, 

αναλυτικά ανά κατηγορία εξόδου, από τον οποίο να προκύπτει ότι τα έξοδα ανά 

κατηγορία κινήθηκαν εντός του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 51 παρ. 1,3,4 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας. 

 Πίνακα ανάλυσης των εσόδων ανά κατηγορία εσόδου 

Συνδρομές σωματείων, παράβολα έκδοσης αγωνιστικών αδειών αθλητών, 

παράβολα – καταθέσεις αθλητών για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω ΣΔΔΑ, 

παράβολα στελεχών, παράβολα ιδιωτικών επάθλων, χορηγίες από κρατικούς φορείς 

και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χορηγίες ιδιωτών κλπ. 

 Τον Πίνακα οικονομικών απαιτήσεων της Ομοσπονδίας από τα Σωματεία με 

ημερομηνία 31/12/2017.  

Στην έκθεσή της η Εξελεγκτική Επιτροπή αναφέρεται στο χρονικό διάστημα 

1/1/2018 έως 31/8/2018 αντί του ορθού ελεγχόμενου έτους 2017. 

Σε ότι αφορά τις αιτιάσεις του λογιστηρίου για την λογιστική αποτύπωση των 

υπολοίπων των σωματείων έχουμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει υποχρέωση 
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αναγραφής στα βιβλία της Ομοσπονδίας, ότι ο Νόμος ορίζει ότι την υποχρέωση 

αυτή έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, χωρίς να αναφέρει 

εξαίρεση για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ότι στο 

λογαριασμό «Απαιτήσεις» του Ισολογισμού της Ομοσπονδίας πρέπει να 

αναφέρονται όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις, ανεξαρτήτως προέλευσης. Σε 

περίπτωση δε που αυτές, σύμφωνα με τις ρητές προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 

καταστούν επισφαλείς, τότε και πάλι πρέπει να αναφέρονται στον λογαριασμό 

«Επισφαλών απαιτήσεων» στην κατηγορία που ο Νόμος ορίζει. 

 

Πίνακα Υποχρεώσεων προς τρίτους σε ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά και φυσικά 

πρόσωπα. (Προμηθευτές εσωτερικού- Eurosport  Ltd –FIA κλπ) 

Στην έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής  ουδεμία αναφορά υπάρχει στις 

υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας έναντι τρίτων, γεγονός που αλλοιώνει την 

πραγματική θέση των οικονομικών στοιχείων της. 

 

 Τα χρηματικά διαθέσιμα της Ομοσπονδίας 31/12/2017 (Τράπεζες και Ταμείο 

μετρητών) Στην έκθεσή τους οι ελεγκτές αναφέρουν Ταμείο μετρητών 13/7/2018, 

αντί του ορθού 31/12/2017, το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των 

χρηματικών διαθεσίμων. 

 Αναλυτικό πίνακα εσόδων – εξόδων  Διεθνών – Ευρωπαϊκών διοργανώσεων  

όπως ο Αθλητικός Νόμος ορίζει. 

 Ανάλυση του ποσού του λογαριασμού Λοιπά Γενικά έξοδα 641.878,77€,  ποσόν 

το οποίο αποτελεί το 60% των εξόδων της Ομοσπονδίας  καθώς και ανάλυση του 

λογαριασμού Παροχές τρίτων ποσού 260.441,76 € ποσόν το οποίο αποτελεί το 

25% των εξόδων. Να σας επισημάνομε εδώ ότι από τα παραπάνω προκύπτει ότι το 

85% των εξόδων είναι τοποθετημένο σε γενικούς λογαριασμούς αντί του ορθού 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το λογιστικό σχέδιο, το οποίο είναι 

υποχρεωμένη να τηρεί κάθε ομοσπονδία και το οποίο απαιτεί ανάλυση ανά 

κατηγορία εξόδου. 

 

3. Έκθεση ορκωτού λογιστή, με βάση την οποία συντάχθηκε η Έκθεση της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, αλλά δεν επισυνάφθηκε ούτε ενσωματώθηκε το 

περιεχόμενό της σε αυτήν ούτε παραδόθηκε στη Γενική Συνέλευση. 

 Η ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης επί της εκθέσεως του ορκωτού λογιστή 

περιορίστηκε σε γενικότητες και ευχολόγια, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία, και μάλιστα 

χωρίς να αναφερθεί ούτε το όνομα του διενεργήσαντος τον έλεγχο λογιστή. 

Δηλαδή μας ζητήθηκε να αποδεχθούμε μια άγνωστη έκθεση ενός ανώνυμου ορκωτού 

λογιστή χωρίς καν να τη δούμε, να αποδεχθούμε ως περιεχόμενο αυτής την περιληπτική 

και γενικόλογη αναφορά σε αυτήν στην έκθεση της Ε.Ε., και να αποδείξουμε ότι 

είμαστε καλοπροαίρετοι (!) απέναντι στην Ομοσπονδία αποδεχόμενοι τις προφορικές 

διαβεβαιώσεις του Δ.Σ. και της Ε.Ε. ότι όλα έχουν καλώς. 

Επαναλαμβάνουμε ότι τέτοια απαίτηση δογματικής πίστης άνευ ελέγχου σε 

πεπραγμένα ηγεσίας συλλογικού οργάνου, ίσως να αρμόζει σε θρησκευτικές 

οργανώσεις, όμως δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου για αναγνωρισμένες από 

το Κράτος αθλητικές Ομοσπονδίες, για τις οποίες, απεναντίας, προβλέπονται και 

επιβάλλονται συγκεκριμένες διαδικασίες. 
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Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι οι εκθέσεις του Σώματος Ορκωτών 

Λογιστών χαίρουν εμπιστοσύνης λόγω της αυστηρής σχετικής νομοθεσίας για τις 

οφειλόμενες διαδικασίες ελέγχου και για τις σημαντικές ατομικές ευθύνες των 

μελών του που πραγματοποιούν τους ελέγχους. 

Εν προκειμένω, η αναφορά σε άγνωστη έκθεση ανώνυμου ορκωτού λογιστή 

επιχειρεί να προσδώσει κύρος στον εν λόγω έλεγχο, χωρίς όμως να διαθέτει τα 

απαραίτητα στοιχεία κύρους, δηλαδή την έκθεση του ελέγχου και την υπογραφή 

του ελεγκτή, που ταυτόχρονα είναι και στοιχεία ευθύνης του ελεγκτή.  

 

Συνεπώς η αναφερθείσα έκθεση ελέγχου «κάποιου» ορκωτού λογιστή, δεν έχει ούτε 

κύρος ούτε αξία χωρίς το περιεχόμενό της υπογεγραμμένο από τον φέροντα την ευθύνη 

του ελέγχου, ελεγκτή λογιστή. 

 

4. Στοιχεία δημοσιεύσεως του Ισολογισμού βάσει του Νόμου και του Καταστατικού 

(επωνυμία εφημερίδας και ημερομηνία δημοσίευσης). 

 

 

Επειδή όλα τα παραπάνω βρίσκονται ήδη στα αρχεία σας σύμφωνα με το Νόμο και το 

Καταστατικό, αφού τέθηκαν υπ’ όψιν της Ελεγκτικής  Επιτροπής προκειμένου να συντάξει την 

από 5/9/2018 έκθεσή της  και επειδή η Ομοσπονδία διαθέτει επαρκές προσωπικό για την 

διευθέτηση του αιτήματός μας, παρακαλούμε για την άμεση αποστολή τους. 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

 

 

Η Πρόεδρος       Η Γενική Γραμματέας 

Βάγια Ζάχου       Κορίνα  Φατούρου 

 

 

 

 

 

 

 


