Εισηγητική Έκθεση προϋπολογισμού έτους 2009
Κύριοι σύνεδροι,
Ο σημερινός προϋπολογισμός που έρχεται προς έγκριση στη Γενική μας Συνέλευση, είναι
αποτέλεσμα έντονης επεξεργασίας που έγινε από το Διοικητικό μας Συμβούλιο, με στόχο την
ενίσχυση ιδιαιτέρως του τομέα ανάπτυξης, υποχρέωση που υπαγορεύεται ως απαραίτητη μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Εισερχόμεθα σε μία περίοδο προετοιμασίας άλλης μορφής. Είναι αυτή που θα συνθέσει τα νέα
πληρώματα, στις γνωστές μας κατηγορίες σκαφών, αλλά και στην ανίχνευση των πληρωμάτων που
θα είναι κατάλληλα για να επανδρώσουν την νέα ολυμπιακή κατηγορία Eliot γυναικών που
αντικατέστησε την κατηγορία Yngling, προκειμένου να προετοιμαστούν σε έναν 4ετή ορίζοντα για
τους ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου το 2012.
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 1.244.791 €. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε προβλέψει ποσόν ύψους
129.800 € για τις ανάγκες διαμορφώσεως των εσωτερικών χώρων της Ομοσπονδίας μας. Επίσης
έχει συνυπολογιστεί και η δαπάνη της αναβάθμισης της Μηχανοργάνωσης με σύγχρονες
προδιαγραφές.
2) ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Προτείνουμε προς έγκριση ποσό ύψους 3.661.150 € προκειμένου να καλυφθούν με αθλητικό υλικό
η νέα ολυμπιακή κατηγορία Eliot καθώς και οι δαπάνες διοργάνωσης διεθνών αγώνων εσωτερικού,
προπονητικά camp εσωτερικού και εξωτερικού και αμοιβές πάσης φύσεως προπονητών και
τεχνικών συμβούλων.
3) ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το 2009 προβλέπεται να αποτελέσει ουσιαστικά τη χρονιά που η βαρύτητα θα κλίνει προς τον
τομέα της ανάπτυξης του αθλήματος. Για το κεφάλαιο αυτό έχουμε προτείνει την έγκριση ποσού
ύψους 2.416.359 αυξημένο σε σχέση με τον περισυνό προϋπολογισμό €.
Στα πλαίσια της ανάπτυξης η Ομοσπονδία έχει εγκρίνει ένα κονδύλι 251.000 € που περιλαμβάνει
τις αμοιβές για τους προπονητές της περιφέρειας και των τεχνικών συμβούλων Ανάπτυξης. Επίσης
την επιδότηση προπονητών των Ν.Ο. Περιφέρειας καθώς και την επιδότηση των νέων αθλητών.
Στον ΚΩΔ 0272 την επιδότηση για δύο χρόνια νέων ομίλων που παρουσιάζουν έντονη
δραστηριότητα. Στον ΚΩΔ 0273 έχει προβλεφθεί το ποσόν κάλυψης για την επιμόρφωση

προπονητών, καταμετρητών, κριτών και στελεχών αγώνων. Επίσης οι δαπάνες για τη λειτουργία
των επιτροπών της Ε.Ι.Ο.
Στον 0275 έχει προβλεφθεί η αγορά σκαφών και εξοπλισμού για την ανάπτυξη, με την προοπτική
της εισαγωγής νέων κατηγοριών σκαφών (BIC, TECHNO και BYTE) για την ολυμπιάδα των νέων
τον Αύγουστο του 2010 στη Σιγκαπούρη.
Αγαπητοί φίλοι και σύνεδροι
Ο παραπάνω ανά κεφάλαιο προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 7.322.300 €.
Σας υπενθυμίζω ότι στον προϋπολογισμό του 2008 είχαμε ζητήσει 6.169.400 € και εξ αυτών
εγκρίθηκαν 1.900.000 €.
Φέτος λόγω μη ολυμπιακής χρονιάς, προτείνουμε την αλλαγή της ποσόστοσης ως εξής :
Εθν.ομάδες 50%, Ανάπτυξη 33% και Διοίκηση 17%, ποσοστά τα οποία θα διαμορφώσουν τον
όποιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό μας αποστείλει η Γ.Γ.Α.
Με τον παρόντα προϋπολογισμό που εισαγάγουμε προς συζήτηση και έγκριση, θεωρούμε ότι θα
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες προοπτικές και υποχρεώσεις που προκύπτουν μετά την
ολοκλήρωση των ολυμπιακών αγώνων και να ετοιμάσουμε τις υποδομές που είναι απαραίτητες για
την αναβάθμιση ακόμα περισσότερο της ανάπτυξης επ’ ωφελεία του αθλήματος που υπηρετούμε.
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