
 

 
1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Εισαγωγή 

Η παρούσα αναφορά έχει σκοπό την ανάδειξη των παρεκτροπών από τις αρχές της 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, στις οποίες η διοίκηση της ΕΛΟΚ επαναλαμβανόμενα 

υποπίπτει από το 2012 έως σήμερα, δημιουργώντας τις συνθήκες και το περιβάλλον εκείνο στο 

οποίο θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν παραβατικές συμπεριφορές, όπως είναι η διασπάθιση του 

δημόσιου χρήματος και η παράνομη διακίνηση του, χωρίς να αποκλείεται ο παράνομος πλουτισμός. 

Νομικό Πλαίσιο 

Η ΕΛΟΚ υπό την ιδιότητα της Αθλητικής Ομοσπονδίας, στην οποία έχει χορηγηθεί ειδική 

αθλητική αναγνώριση από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, χωρίς αυτή να έχει ανακληθεί, αποτελεί 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία και τον έλεγχο των πάσης 

φύσεως προσώπων ή φορέων που διέπονται από την αθλητική πολιτική της χώρας, σύμφωνα με 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και η αξιολόγηση της δράσης τους, με βάση τον εκάστοτε 

διαμορφούμενο στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της αθλητικής πολιτικής. 

Ως Αθλητική Ομοσπονδία, η ΕΛΟΚ συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής Διοίκησης, όπως προσδιορίζονται, ανά υποτομέα, από το Μητρώο 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και 

αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα, εποπτευόμενα από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή από 

ΟΤΑ. Η ΕΛΟΚ συγκεκριμένα υπάγεται στον υποτομέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(ΥΠΠΟ). 

Αποφασιστικό κριτήριο, παράλληλα με το οργανικό, για την ένταξη ενός Φορέα στο 

συγκεκριμένο Μητρώο αποτελεί ο λειτουργικός σκοπός του φορέα, εφόσον αυτός συνίσταται στην 

επιδίωξη σκοπού δημοσίου συμφέροντος και στην προστασία συγκεκριμένου κάθε φορά κοινωνικού 

(δημοσίου) αγαθού, το οποίο στην περίπτωση της ΕΛΟΚ, είναι το συνταγματικά κατοχυρωμένο 

δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη στην άθληση, μέσω της ιαπωνικής τέχνης του καράτε. 

 

Έλεγχος & Εποπτεία 

Η τεκμηριωμένη ιδιότητα της ΕΛΟΚ ως εποπτευόμενου Φορέα την υποχρεώνει, όσον αφορά 

την διαχείριση από μέρους της του Δημόσιου χρήματος, να ακολουθεί τις αρχές λειτουργίας που 

διέπουν το σύνολο της Ελληνικής Διοίκησης, όπως αυτές προβλέπονται από τον Ν.4270/2014 και 

το Καταστατικό της και ειδικότερα: 

1. Να συντάσσει Προϋπολογισμό για τα Έσοδα και τα Έξοδα που θα πραγματοποιήσει 

μέσα στο επόμενο έτος, ο οποίος αφού εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται 

στην Εποπτεύουσα Αρχή, στην περίπτωσή μας στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αυτό 

επιβάλλεται όταν τα έσοδα προέρχονται από κρατική επιχορήγηση προκειμένου να μπορέσει 
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το Κράτος να δεσμεύσει το αντίστοιχο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και 

για ελεγκτικούς λόγους προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί την πιστή του εκτέλεση. 

2. Κατά την διάρκεια του έτους να συνάπτει συμβάσεις για την προμήθεια υλικών και 

προμηθειών ακολουθώντας τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4821/2014 

ΦΕΚ 160 Α’.8/8/2014 

3. Να αναρτά στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλες τις συμβάσεις και τις πληρωμές που 

απορρέουν από αυτές, καθώς και κάθε ανάληψη υποχρέωσης που απορρέει από διοικητικές 

πράξεις σύμφωνα με το Νόμο   3861/13.7.2010, ΦΕΚ 112/13.7.2010 

4. Να διατηρεί τα χρηματικά της διαθέσιμα σε ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό, από τον 

οποίο να πραγματοποιούνται οι οικονομικές της δοσοληψίες. Επίσης σύμφωνα με την 

ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία η μη εξόφληση τιμολογίου άνω των 500 Ευρώ χωρίς την 

μεσολάβηση Τραπεζικού μέσου, συνιστά ιδιάζον φορολογικό αδίκημα με χρηματικό 

πρόστιμο και απόρριψη της συναλλαγής ως πλασματικής. Ειδικότερα για αθλητικά σωματεία 

και Ομοσπονδίες το όριο για τις εκτός Τραπέζης συναλλαγές κατεβαίνει στα 300 Ευρώ. 

5. Στο τέλος του έτους να συντάσσει οικονομικό Απολογισμό και Ισολογισμό ο οποίος 

αφού ελεγχθεί λογιστικά και διαχειριστικά από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις 

καταστατικές του διατάξεις, να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή (ΓΓΑ) για την 

οικονομική τους εποπτεία. Δηλαδή το Κράτος καταρχάς μεταφέρει στα μέλη του Φορέα την 

ευθύνη της πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και στην συνέχεια 

παραλαμβάνει τα στοιχεία για την τήρηση της Δημοσιότητας. Αυτό συμβαίνει προκειμένου 

εάν ο Φορέας δεν δημοσιεύσει, ως οφείλει, τις οικονομικές του καταστάσεις, να μπορεί 

οποιοσδήποτε πολίτης να τις αναζητήσει από την Εποπτεύουσα Αρχή. Εάν δεν τηρηθούν 

αθροιστικά οι παραπάνω κανόνες τότε η Εποπτεύουσα Αρχή διακόπτει την κρατική 

επιχορήγηση και ξεκινά οικονομικό έλεγχο του Φορέα. 

6. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ των Αθλητικών Ομοσπονδιών ήταν υποχρεωμένοι με 

βάση τον Ν.3213/2013 να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και 

Οικονομικών Συμφερόντων στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ο Νόμος αυτός καταργήθηκε με το Νόμο 4603/2019 - ΦΕΚ 

Α’ 48/14-3-2019.  

 

 Λογιστικό Σύστημα -Ρυθμιστικό Πλαίσιο 

Στο φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης 251 Α΄ με ημερομηνία 24.11.2014 δημοσιεύθηκε ο 

νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», που 

ρυθμίζει το λογιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει οι οντότητες να λειτουργούν και να τηρούν 

τα Λογιστικά τους Αρχεία (Βιβλία και παραστατικά). 

Με την παράγραφο 2 του Άρθρου 1( Πεδίο εφαρμογής) ν.4308/2014, καθορίζονται οι 

οντότητες που υπάγονται στο σύνολο των διατάξεων αυτού του νόμου. Ιδιαίτερα, με την περίπτωση 

(δ) της παραγράφου 2, υπόκειται στις ρυθμίσεις του νόμου και κάθε οντότητα κερδοσκοπική ή μη 

κερδοσκοπική που ανήκει στον Δημόσιο Τομέα ή ελέγχεται από το Δημόσιο ή τελεί υπό την εποπτεία 

του Δημοσίου, όταν δεν εμπίπτει στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν.4270/2014. Σημειώνεται ότι 

εκκρεμεί το Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.2 του 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/1/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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αρ.156 του ν.4270/2014 και καθορίζει της βασικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής 

Κυβέρνησης και το περιεχόμενό του, επομένως μέχρι την έκδοση του συγκεκριμένου Π.Δ. 

εξακολουθεί να ισχύει η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στην σύνταξη του Ισολογισμού 

του Απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Γενικής Κυβέρνησης. 

Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει τα διάφορα λογιστικά αρχεία 

αλλά και τις διαδικασίες και μεθόδους για την καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών και 

γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα 

λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν τόσο τα τηρούμενα «λογιστικά βιβλία» όσο και τα 

«λογιστικά στοιχεία» (παραστατικά). 

 

Έσοδα. 

Μεταξύ πιθανών άλλων, τα έσοδα της ΕΛΟΚ περιλαμβάνουν:  

1. Την κρατική επιχορήγηση από την ΓΓΑ ή ΕΟΕ 

2. Τις έκτακτες επιχορηγήσεις από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή την Ολυμπιακή 

Επιτροπή 

3. Τις χορηγίες από άλλα ΝΠΙΔ 

4. Την ετήσια συνδρομή των Σωματείων μελών της που ανέρχονται στα 100 Ευρώ ετησίως ανά 

Σύλλογο 

5. Τις ετήσιες ανανεώσεις των Δελτίων των ενεργών αθλητών των Συλλόγων μελών της που 

σήμερα ανέρχονται στα 10 Ευρώ ανά αθλητή 

6. Τα παράβολα ζύγισης για την συμμετοχή των αθλητών σε κάθε διοργάνωση που σήμερα 

ανέρχεται στα 15-30 Ευρώ ανά αθλητή ανά συμμετοχή σε κάθε διοργάνωση. 

7. Τα έσοδα από διαπιστεύσεις που εκδίδει για την άδεια εισόδου των προπονητών και των 

συνοδών ανήλικων αθλητών στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα τα ποσά αυτά ανέρχονται σε 

150 ευρώ ανά άτομο. 

8. Τα έσοδα εγγραφής νέων Σωματείων στην Σωματειακή της βάση, που σήμερα ανέρχονται 

στα 1.000 Ευρώ ανά Σύλλογο. 

9. Τα έσοδα από σεμινάρια Διαιτησίας, Εξεταστών, Προπονητών και Εκπαιδευτών, την 

παρακολούθηση των οποίων υποχρεωτικά επιβάλλει. 

10. Την είσπραξη από τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας της Δαπάνης μετάβασης, παραμονής 

και συμμετοχής τους στις διεθνείς Οργανώσεις. 

11. Τα Έσοδα από Εξετάσεις απονομής βαθμών Dan που κυμαίνονται από 100 έως 400 Ευρώ 

κατά περίπτωση και κατ’ άτομο. 

12. Τα έσοδα από προπονητικά σεμινάρια και ημερίδες που οργανώνει. 

Τα παραστατικά που οφείλει να εκδίδει η ΕΛΟΚ για την είσπραξη των παραπάνω 

ποσών είναι  

1. Αποδείξεις Εσόδων, που χρησιμοποιούνται στις συνδρομές των μελών του αθλητικού 

σωματείου και  στις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις των μελών, όπου να αναγράφονται η 

ημερομηνία έκδοσης ή είσπραξης, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ο ΑΦΜ  και η  Δ.Ο.Υ. του 
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μέλους. Στην αιτιολογία διευκρινίζεται επακριβώς ο λόγος της είσπραξης π.χ. Συνδρομή, 

Έκτακτη Συνδρομή, Οικονομική ενίσχυση κλπ. 

2. Τιμολόγια που χρησιμοποιούνται για εισπραττόμενες χορηγίες ή επιχορηγήσεις από Ν.Π.ΙΔ 

ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Νομικά Πρόσωπα, όπου να αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης ή είσπραξης, 

το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ο ΑΦΜ  και η  Δ.Ο.Υ. του καταβάλλοντος. Στην αιτιολογία 

διευκρινίζεται επακριβώς ο λόγος της είσπραξης. 

 

Έξοδα. 

Τα έξοδα της ΕΛΟΚ θεωρητικά περιλαμβάνουν τα:  

1. Έξoδα Διοίκησης 

2. Έξοδα Λειτουργίας 

3. Έξοδα Εθνικών Ομάδων 

4. Έξοδα για την διεξαγωγή των αγωνιστικών διοργανώσεων. 

Όταν τα έξοδα αφορούν την αγορά εξοπλισμού, λοιπών αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, 

γίνεται χρήση Τιμολόγιου Πώλησης ή Παροχής υπηρεσιών όταν οι συναλλαγές αφορούν επιτη-

δευματίες και Τίτλου Κτήσης ή Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης όταν οι συναλλαγές αφορούν 

ιδιώτες. Σε κάθε περίπτωση η  εξόφληση των παραστατικών αυτών γίνεται μέσω επιταγής ή 

τραπεζικού λογαριασμού όταν εμπεριέχουν αξίες άνω των 500 € καθαρή αξία (χωρίς ΦΠΑ), ενώ επί 

των αμοιβών σε ιδιώτες διενεργείται παρακράτηση φόρου 20% που αποδίδεται στη ΔOΥ ενώ 

αποδίδεται επίσης και χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6%. 

 

Φορολογικές Υποχρεώσεις. 

Οι Φορολογικές υποχρεώσεις της ΕΛΟΚ περιλαμβάνουν:  

1. Την ετήσια Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος στην οποία γίνεται σαφής διάκριση των 

Εσόδων και των Εξόδων που πραγματοποιούνται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού 

της σκοπού και εκείνων που τυχόν πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

2. Την υποβολή Δήλωσης και καταβολής Χαρτοσήμου στην οποία υποχρεούται για  όλες 

τις συνδρομές των μελών της τακτικές, έκτακτες συνδρομές ή οικονομικές ενισχύσεις. Σε όλες 

τις πιο πάνω περιπτώσεις, η δήλωση χαρτοσήμου υποβάλλεται για το προηγούμενο 

ημερολογιακό τρίμηνο μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και 

Νοεμβρίου. 

3. Την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφο-

ριών. Κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων των 

περιπτώσεων γ' και δ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) 

και των περιπτώσεων γ' και δ' του άρθρου 3 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας), για τα φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική 

εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων αυτών. Επισημαίνεται ότι, η 

υποχρέωση αυτή αφορά κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ανεξάρτητα της 

κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής από 
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αυτά, καθώς και της υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(υποκείμενοι που διενεργούν φορολογητέες ή απαλλασσόμενες πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα 

έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών κ.λπ.).  

Ιστορικό. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι Αθλητικές Ομοσπονδίες, προκειμένου να 

επιδοτηθούν, οφείλουν στο τέλος κάθε έτους να καταθέτουν στην ΓΓΑ, ανάλογα με τις ανάγκες τους, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ για το επόμενο έτος, βάσει του οποίου αποφασίζεται και εγκρίνεται, σύμφωνα 

με τα διαθέσιμα κονδύλια το ύψος της επιδοτήσεως για έκαστη εξ αυτών. Οι δε αθλητικές 

Ομοσπονδίες οφείλουν να υποβάλουν ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ στην ΓΓΑ, στον οποίο πρέπει να 

αποτυπώνεται που, πως και βάσει ποίων αποδεικτικών στοιχείων διατέθηκε από αυτές το κάθε ένα 

κονδύλι που δαπανήθηκε. 

Σύμφωνα, όμως, με το από 23/09/2014 και με αριθ. Πρωτ. 30421 έγγραφο της ΓΓΑ (Γεν. 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Διεύθυνση Οικονομικού-Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου), 

αποδεικνύεται: 

1ον) ότι  η ΓΓΑ ενέκρινε τον Προϋπολογισμό της ΕΛ.Ο.Κ για το οικονομικό έτος 2012 με ποσό 

επιχορήγησης 50.000,00 ευρώ. 

2ον) ότι η ΕΛ.Ο.Κ εισέπραξε εντός του οικονομικού έτους 2012 ποσό επιχορήγησης 

37.500,00 ευρώ. 

3ον) ότι η ΕΛ.Ο.Κ δεν έχει υποβάλει, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της ΓΓΑ, πλήρη 

στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την έγκριση του ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ όσον αφορά στο οικονομικό έτος 

2012. 

4ον) ότι ως εκ τούτου δεν υπάρχουν εγκρίσεις ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του οικονομικού έτους 2012, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του οικονομικού έτους 2013 και ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του οικονομικού έτους 2013, 

οπότε, λόγω της ανωτέρω εκκρεμότητας, η ΕΛ.Ο.Κ δεν έχει λάβει επιχορήγηση για αυτά τα έτη, 

χάνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, που θα πήγαιναν στην ανάπτυξη του αθλήματος. 

5ον) ότι η ΕΛΟΚ δεν έχει ανταποκριθεί σε κανένα έγγραφο της ΓΓΑ που αφορά στην παροχή 

στοιχείων και ελέγχου σχετικά με το προσωπικό της και ούτε έχει απαντήσει στο υπ’ αριθ. Πρωτ. 

3131/29-01-2014 έγγραφο σχετικά με την ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που ως θέμα έχει τον 

έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των 

υπαλλήλων της Ομοσπονδίας. 

 

Παραβάσεις 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από το έτος 2012 μέχρι σήμερα η ΕΛΟΚ, κατά παράβαση 

κάθε ισχύουσας Νομοθεσίας, αλλά και των Καταστατικών της διατάξεων, εφαρμόζει ένα πλαίσιο 

οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας, που τα κύρια χαρακτηριστικά του αποτελούν η αυθαιρεσία 

και η ασυδοσία. Πιο συγκεκριμένα η επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά της Διοίκησης 

της ΕΛΟΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 
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1. Έχει διακόψει μονομερώς την κρατική εποπτεία αρνούμενη να υποβάλλει τον ετήσιο 

Προϋπολογισμό, τον Απολογισμό την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τις ετήσιες 

Οικονομικές της Καταστάσεις. 

2. Έχει διακόψει κάθε ανάρτηση των Διοικητικών της πράξεων στον ιστότοπο «Διαύγεια», 

λειτουργώντας στην πράξη εν κρυπτώ. 

3. Έχει απαλλαχθεί από κάθε κρατική εποπτεία και έλεγχο των εσόδων της τάξης των 250.000 

– 300.000 Ευρώ, που αποκομίζει σε βάρος των Συλλόγων και των αθλητών ετησίως, με 

μοναδικό τίμημα την πενιχρή κρατική επιχορήγηση των 50.000 Ευρώ. 

4. Προκειμένου να κρατά μακριά από κάθε δημοσιότητα τις πηγές των εσόδων της, αρνείται να 

ενημερώνει την ΓΓΑ για την Σωματειακή της βάση και το αθλητικό της δυναμικό, κατά 

παράβαση των διατάξεων του ν. 4373/2016 και συγκεκριμένα με το άρθρο 24, που 

προβλέπει την δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών φορέων (αθλητικών 

σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών κ.λπ.) 

5. Με πρόσχημα τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της, υποβάλλει ανακριβείς δηλώσεις 

Εισοδήματος προς τις φορολογικές αρχές, ως προς το ύψος των πραγματικών της Εσόδων 

αλλά και των πραγματικών της Εξόδων. 

6. Συναλλάσσεται ως προς τα έσοδα αλλά και τα έξοδα όχι μέσω του Τραπεζικού της 

Λογαριασμού, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες για είσπραξη χρημάτων από την ΕΛΟΚ χωρίς 

την έκδοση της αντίστοιχης απόδειξης Είσπραξης. 

7. Δεν έχει προχωρήσει στην σύσταση της Επιτροπής Δεοντολογίας, αποτελούμενη από 

τακτικούς Δικαστές κατά παράβαση του ν. 4410/2016 (άρθρο 66 παρ. 5). 

Σημειώνεται ότι αν και η ΕΛΟΚ, η οποία εκπροσωπεί τη χώρα μας διεθνώς, δεν επιχορηγείται 

τα τελευταία χρόνια άμεσα από τον κρατικό Προϋπολογισμό, εντούτοις τόσο η δωρεάν διάθεση του 

Ολυμπιακού Σταδίου των Α. Λιοσίων, όσο και η δυνατότητά της να εισπράττει χρήματα από τα 

Σωματεία μέλη της και τους αθλητές, εκμεταλλευόμενη το αποκλειστικό της προνόμιο της Ειδικής 

Αθλητικής Αναγνώρισης για το Άθλημα το Καράτε, συνιστούν έμμεση οιονεί κρατική επιχορήγηση, 

με συνέπεια τα χρήματα που διαχειρίζεται να αποτελούν δημόσια περιουσία που είναι αντικείμενο 

του δημοσιονομικού ελέγχου. 

 

Διασταύρωση Στοιχείων 

Επαληθευτική Λογική - Συγκεντρωτικές Καταστάσεις 

Στο πλαίσιο των φορολογικών της υποχρεώσεων, η ΕΛΟΚ υποβάλλει ετήσιες συγκεντρω-

τικές καταστάσεις προμηθευτών για την διασταύρωση των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ 

επιτηδευματιών, όπου συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα παραστατικά εξόδων της, δηλαδή τα 

τιμολόγια αγορών αγαθών και υπηρεσιών από επιτηδευματίες και τους τίτλους κτήσης ή Αποδείξεις 

Επαγγελματικής Δαπάνης σε μη επιτηδευματίες. 

Από την 1/1/2014 το όριο των συναλλαγών που υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνονται στις 

συγκεντρωτικές καταστάσεις, κατέβηκε από τα τριακόσια (300) Ευρώ στο ένα (1), καθιστώντας στην 

πράξη όλες τις συναλλαγές αντικείμενο διασταύρωσης. 

Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι πληρωμές για την μισθοδοσία 

του προσωπικού, ενοίκια κτηρίων, και οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος τηλεπικοινωνιών, 
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ύδρευσης και λοιπών παροχών, οι οποίες δεδομένου ότι η ΕΛΟΚ φιλοξενείται από την Πολιτεία στις 

Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις των Άνω Λιοσίων, είναι αμελητέες. 

Καθίσταται λοιπόν αντιληπτό ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των Προμηθευτών, που 

υποχρεωτικά υποβάλλονται στις φορολογικές Αρχές, αποτελούν αναμφισβήτητες απεικονίσεις του 

99% των δαπανών της ΕΛΟΚ, συναθροιζόμενες με τις Δαπάνες Μισθοδοσίας και εργοδοτικών 

εισφορών που υποχρεωτικά και αυτές υποβάλλονται προς τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς. 

 

Δαπάνες Απολογισμού. 

Οι κατά κωδικό αριθμό (Κ.Α) που εμφανίζει η ΕΛΟΚ στους απολογισμούς της θα πρέπει να 

προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά της βιβλία και να 

συμπίπτουν με τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις των Προμηθευτών της, πλέον τις χωρίς 

Παραστατικά δαπάνες όπως είναι αυτές της μισθοδοσίας και των επ’ αυτής ασφαλιστικών 

εισφορών.  

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  

Τα Παραστατικά Δαπανών τα οποία έχει λάβει, καταχωρήσει και συμπεριλάβει στις 

Συγκεντρωτικές της Καταστάσεις η ΕΛΟΚ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αφού η ΕΛΟΚ ως 

απαλλασσόμενο από το ΦΠΑ νομικό πρόσωπο, δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης αυτού, συναθροι-

ζόμενα με τις Δαπάνες και το Ασφαλιστικό κόστος της Μισθοδοσίας θα πρέπει να παρουσιάζονται 

στους Απολογισμούς ως το ετήσιο σύνολο των Δαπανών. 

Αλλά οι ετήσιοι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ καθώς και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

ΠΟΤΕ δεν διατίθενται στους συλλόγους-μέλη μαζί με την Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση 

Απολογισμού της ΕΛΟΚ, όπως πάντα αυτό οφείλεται. Εξ αυτού προκύπτουν εύλογες υπόνοιες 

σοβαρών εκτροπών μεταξύ των ποσών εγγραφών στους Απολογισμούς προς τους συλλόγους-μέλη 

και εκείνων στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις προς την Φορολογική Αρχή.  

Σημειώνουμε εδώ ότι οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις είναι προφανώς προσιτές σε 

κάθε Δημόσια Αρχή Ελέγχου των Οικονομικών της ΕΛΟΚ, αρκεί να τις ζητήσει από την 

Φορολογική Αρχή, ενώ επίσης και οι Απολογισμοί προς τους συλλόγους-μέλη κατά τις 

Γενικές Συνελεύσεις, όπου δεν παρίσταται καμιά Αρχή Ελέγχου, μπορούν προφανώς να 

κατατεθούν προς κάθε Αρχή Ελέγχου από οποιοδήποτε σύλλογο-μέλος της ΕΛΟΚ ή και άλλο 

ιδιώτη ακόμα!!! 

 

Συμπέρασμα 

Συγκρίνοντας κάποιος τα απολογιστικά στοιχεία που η Διοίκηση υποβάλει προς έγκριση στην 

Γενική της Συνέλευση, με εκείνα που υποβάλει στην Φορολογική Αρχή για το χρονικό διάστημα 

2013-2018, θα καταλήξει πιθανότατα σε απόκλιση ύψους κακουργηματικού χαρακτήρα, 

μεταξύ των δαπανών που εμφάνισε η Διοίκηση της ΕΛΟΚ στους ετήσιους απολογισμούς για την 

πενταετία αυτή και των δαπανών που υπέβαλε προς την Φορολογική Αρχή για διασταύρωση.  
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Υπό την προϋπόθεση ότι τα προς διασταύρωση φορολογικά στοιχεία είναι ακριβή, ενώ τα 

απολογιστικά αποκλίνουν, θα καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι η Διοίκηση της ΕΛΟΚ εμφανίζει 

στους Απολογισμούς της, πλασματικές και ανύπαρκτες Δαπάνες, για τις οποίες δεν υπάρχει κανένα 

παραστατικό αφού δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτές συναλλαγές. Η εμφάνιση των πλασματικών αυτών 

δαπανών από τη Διοίκηση της ΕΛ.Ο.Κ. έχει ως πιθανό σκοπό την κάλυψη ταμειακών ελλειμμάτων, 

αδικαιολόγητων εκταμιεύσεων ή και καταβολών σε μη δικαιούμενα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή 

δημιουργείται ευθύνη της Διοίκησης της ΕΛ.Ο.Κ. για μη σύννομη και χρηστή διαχείριση, ενώ εάν 

αποδειχθεί ότι έγιναν με σκοπό πορισμού παράνομου οφέλους συγκεκριμένων προσώπων, 

ή προς βλάβη των συμφερόντων και της περιουσίας της Ομοσπονδίας, υπάρχει και ποινική 

ευθύνη για τέλεση αξιόποινων πράξεων, που θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.  

Η πιθανολόγηση των ανωτέρω επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η Διοίκηση της 

ΕΛ.Ο.Κ. αποφεύγει συστηματικά και  παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τους Συλλόγους 

μέλη της να συγκαλεί νόμιμες απολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις. Συγκεκριμένα, ενώ σύμφωνα με 

το Νόμο αλλά και το Καταστατικό η απολογιστική Γενική Συνέλευση του έτους 2017 θα έπρεπε να 

έχει συγκληθεί το αργότερο έως 31/3/2018, η Διοίκηση της ΕΛ.Ο.Κ συνεκάλεσε Τακτική Γενική 

Συνέλευση για την διενέργεια εκλογών την 21η Απριλίου 2018, χωρίς να εξασφαλισθεί η 

απαλλαγή της απερχόμενης Διοίκησης από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017. Η 

συγκεκριμένη Συνέλευση και η έγκριση του απολογισμού πραγματοποιήθηκε με παράνομες και 

αντικαταστατικές διαδικασίες τελικά στις 11/11/2018 από τον γνωστό εξωθεσμικό παράγοντα, 

απόντος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς το σύνολο των μελών του είχε συλληφθεί στα 

πλαίσια αυτόφωρης Διαδικασίας για παραβίαση Δικαστικής Εντολής. 

Περαιτέρω και αφού ληφθεί υπόψη, ότι πιθανότατα ακόμη και οι Δαπάνες εκείνες, που 

αποδεικνύονται από φορολογικά παραστατικά, αφενός δεν έχουν ελεγχθεί από το αρμόδιο όργανο 

της ΕΛΟΚ, που είναι η Εξελεγκτική Επιτροπή, ως προς το αν έγιναν για την εκπλήρωση του 

αθλητικού σκοπού της Ομοσπονδίας, αφετέρου δεν έχει γίνει επαλήθευση της ορθής καταχώρησης 

των πραγματικών Εσόδων, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ 

από το 2013 έως σήμερα δεν είναι αληθείς και δεν παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική 

θέση της Ομοσπονδίας, με ευθύνη των προσώπων της Διοίκησής της, τα οποία για τους λόγους 

αυτούς θα πρέπει να ελεγχθούν για τις διαχειριστικές πράξεις και συναλλαγές που πραγματο-

ποίησαν κατά τα έτη 2013 – 2018.  

Αθήνα 13/11/2019 

Φυλακτός Αθανάσιος του Νεάρχου. 

Οικονομολόγος – Λογιστής Α΄ Τάξης, Αριθμός Αδείας ΟΕΕ 17857 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Οι κατά κωδικό αριθμό (Κ.Α) που εμφανίζει η ΕΛΟΚ στους απολογισμούς της θα πρέπει να 

προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά της βιβλία και να συμπί-

πτουν με τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις των Προμηθευτών της, πλέον τις χωρίς Παραστατικά 

δαπάνες όπως είναι αυτές της μισθοδοσίας και των επ’ αυτής ασφαλιστικών εισφορών. Οι δαπάνες 

του απολογισμού κατ’ έτος έχουν ως ακολούθως: 

0200 – II. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
     

Κ.Α. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

0211 

Μισθοδοσία μόνιμου 
προσωπικού (Βασικός 
μισθός χρονοεπίδομα - 
επίδομα οικογενειακών 
βαρών κλπ.) 

47.047 50.215 59.707 21.870 16.872 23.757 

0213 Δικαστικά έξοδα 24.256 21.300     

0214 

Αμοιβές σε ελεύθερους 
επαγγελματίες για 
προσφορά υπηρεσιών 
(Λογιστής - Νομικός 
κ.λ.π.) 

4.646 27.275 25.686 24.529 18.922 14.541 

0215 
Εισφορές σε Ι.Κ.Α. - 
ΤΕΑΜ κ.λ.π. 

8.991 12.308 8.615 4.951 4.372 12.027 

0216 Φόροι - Τέλη 469 3.948 437 5.870 455 2.501 

ΣΥΝΟΛΑ 85.408 115.045 94.445 57.221 40.620 52.827 

 
 

     

0200 - IIΙ. ΕΞΟΔΑ ΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

Κ.Α. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

0231 
Ενοίκια (Γραφείων και 
χώρων Διοίκησης) -
Κοινόχρηστα 

1.388 1.440 0    

0232 
Φως · Νερό - 
Ταχυδρομικά τέλη 

3.149 605 611 1.119 1.194 737 

0233 Τηλέφωνα, Fax, Ιντερνετ 7.736 7.781 8.172 12.571 13.023 17.658 

0234 
Συνεδριάσεις Δ.Σ. - Γεν. 
Συνελεύσεις 

9.134 7.488 7.047 9.850 14.069 20.896 

0235 Συνέδρια  2.830 0    

0236 Γραφική ύλη 6.806 7.203 14.832 6.829 4.041 840 

0237 
Δημόσιες σχέσεις - 
Διεθνείς σχέσεις 

4.055 100 0  3.987 2.148 

0238 Εξοπλισμός Γραφείων 2.802 410 787 897 302  

0239 
Δημοσιεύσεις-
Διαφημίσεις-Εκδόσεις-
Συνδρομες 

2.450 900 3.953 1.515 5.840 3.800 
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0240 
Μηχανοργάνωση 
(Εξοπλισμός - 
Προγράμματα) 

 3.358 0 1.005 0 618 

0241 Λοιπά αναλώσιμα υλικά 829 7.529 7.394 2.462 1.453 13.354 

ΣΥΝΟΛΑ 38.349 39.644 42.797 36.248 43.910 60.051 

 
 

     

0200 - IV. ΕΞΟΔΑ ΕΘΝΙΚΩΝ OΜΑΔΩΝ 
     

Κ.Α. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

0251 
Αμοιβές Προπονητών - 
Τεχνικών Συμβούλων 

 2.390 0    

0255 
Επίσημες εκδηλώσεις 
Εξωτερικού 

23.121 50.766 63.734 85.006 70.267 125.194 

0258 
Αθλητικό Υλικό - 
Οργανα 

6.103 

 4.250    

ΣΥΝΟΛΑ 29.224 53.156 67.984 85.006 70.267 125.194 

 

 

     

0200 - V. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
     

Κ.Α. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

0272 

Διοργάνωση 

Περιφερειακών – 

Διασυλ-λογικών -

Πανελληνίων 

Πρωταθλημάτων 

90.852 83.784 112.461 104.276 65.030 65.115 

0277 Σχολή Προπονητών 
 

   48.229  
ΣΥΝΟΛΑ 90.852 83.784 112.461 104.276 113.259 65.115 

      

0200 - VI. ΕΞΟΔΑ ΠΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ 

Κ.Α. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

0281 

Υποχρεώσεις προηγ. 

χρήσεων  (Διοίκησης 

και Λειτουργικές) 

950    4.388 5.614 

    
      

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

(II + III + IV + V + VI) 
244.783 291.628 317.686 282.751 272.445 308.800 

 

 


