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Όπως  μας  ενημέρωσε  η  οικονομική  υπηρεσία  των  Ε.Α.Κ.Θ.  κατά  τη
συνεδρίαση  της  Ε.Δ.  της  31/10/2014  η  πορεία  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού
στους τρεις κρίσιμους κωδικούς της ΔΕΗ, του Φυσικού Αερίου και της Ύδρευσης
έχει διαμορφωθεί ως εξής:
ΦΥΣΙΚΟ  ΑΕΡΙΟ:  Ποσό  προϋπολογισμού  ΚΑΕ  1613  =  700.000,00  €,  το  οποίο
εξαντλήθηκε με τους λογαριασμούς έως 23/10/2014.
ΔΕΗ:  Ποσό  προϋπολογισμού  ΚΑΕ  0842  =  370.000,00  €  +  52.900  που
προστέθηκαν με την τελευταία αναμόρφωση = 422.900 που εξαντλήθηκαν με τους
λογαριασμούς έως 31/5/2014  

ΕΥΑΘ  (Ύδρευση):  Ποσό  προϋπολογισμού  ΚΑΕ  0841 = 122.443,00 € + 25.100
που προστέθηκαν με την τελευταία αναμόρφωση = 147.443 που εξαντλήθηκαν με
τους λογαριασμούς έως 31/8/2014.  

Σημειωτέον  ότι  με  την  τελευταία  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού
μεταφέρθηκαν όλα τα διαθέσιμα ποσά από όλους τους κωδικούς εις βάρος άλλων
υποχρεώσεων  και  δραστηριοτήτων  για  να  εξασφαλιστούν  τα  ποσά  που
προαναφέρθηκαν.

Έτσι,  η  Επιτροπή  Διοίκησης  αποφάσισε  το  κλείσιμο  για  το  χειμώνα  των
πλέον  ενεργοβόρων  και  δαπανηρών  εγκαταστάσεων,  δηλαδή  της  εξωτερικής
πισίνας του Εθνικού Κολυμβητηρίου από τις 5/11/2014 και της εξωτερικής πισίνας
του Ποσειδωνίου Κολυμβητηρίου από τις 16/11/2014.

Σε  ενημερωτικό  σημείωμα  που  είχαμε  αποστείλει  σε  εσάς  και  στη  Γενική
Γραμματέα  Αθλητισμού  τον  μήνα  Μάρτιο  του  2014,  είχαμε  αναλύσει  το  κόστος
λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. κυρίως όσον αφορά τις δαπάνες για
ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση. Συγκεκριμένα είχαμε αναφέρει: 

«Στον  εγκεκριμένο  από  τη  Γ.Γ.Α.  προϋπολογισμό  2014,  ο  οποίος  έχει  καθ’
υπόδειξή της περικοπεί κατά το μέρος της τακτικής επιχορήγησης σε σχέση με το 



2013 από 3.000.000,00 € σε 2.700.000,00 € για το 2014 περιλαμβάνονται στους
κωδικούς εξόδων για Φυσικό Αέριο, ΔΕΗ και ΕΥΑΘ (ύδρευση και αποχέτευση) τα
εξής ποσά:
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:  700.000,00 €
ΔΕΗ:                    370.000,00 €
ΕΥΑΘ:                 122.443,00 €

Ήδη  έχουμε  λάβει  τους  λογαριασμούς  του  Φυσικού  Αερίου για  τους  μήνες
Δεκέμβριο 2013 (ο οποίος εξοφλείται μέσα στο 2014 από τον προϋπολογισμό του
2014) και Ιανουάριο 2014 οι οποίοι ανέρχονται σε:          
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013:          158.862,00 €
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014:           123.235,00 €
ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΜΟΝΟ:    282.097,00 € 

ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΕ  ΔΗΛΑΔΗ  ΗΔΗ  ΤΟ  40,29  %  ΤΟΥ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 700.000,00 € ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. 
Ενώ  εντός  των  ημερών  αναμένονται  και  οι  λογαριασμοί  Φυσικού  Αερίου  μηνός
Φεβρουαρίου οι οποίοι επίσης θα είναι υψηλοί.   

Περαιτέρω,  το  κόστος  λειτουργίας  μόνο  των  τριών  κολυμβητηρίων που
βρίσκονται υπό την εποπτεία των Ε.Α.Κ.Θ. και  μόνο για τις δαπάνες για Φυσικό
Αέριο, ΔΕΗ και ΕΥΑΘ (χωρίς δηλαδή τις δαπάνες για χημικά οι οποίες ξεπερνούν
τα  130.000,00 € ετησίως,  τις  δαπάνες  συντήρησης,  κλπ,  κλπ,  κλπ)  για  το  2013
ανήλθε:

ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕ:                 355.535,88 €
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕ:         488.419,57 €
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΕ:           359.204,53 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΤΟ 2013:  1.203.159,90 €

ΕΝΩ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΕΑΚΘ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΥΑΘ ΕΙΝΑΙ: 1.192.433,00 €.

ΗΔΗ ΔΗΛΑΔΗ ΛΕΙΠΟΥΝ  ΚΑΙ  10.726,90 € ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
2014, ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΑΠΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΙΔΙΟ ΡΥΘΜΟ ΟΠΩΣ ΤΟ 2013.
ΑΡΑ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ  ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΕΑΚΘ  ΓΙΑ  ΟΛΟ  ΤΟ  2014  ΜΕ  ΜΗΔΕΝ  ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΥΑΘ, ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ  ΟΤΙ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ  2013 ΚΑΙ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ  2014  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  (ΠΛΗΝ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΕΑΚΘ  ΜΟΝΟ  ΓΙΑ  ΦΥΣΙΚΟ  ΑΕΡΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΟΠΟΙΟ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΑΥΤΗ  ΤΗ  ΣΤΙΓΜΗ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ,  ΔΑΠΑΝΗΣΑΝ  ΗΔΗ
155.450,00 €.     
Επίσης,  οι  λογαριασμοί  ΕΥΑΘ,  κατανάλωσης  από  1/9/2013 έως  31/12/2013  οι
οποίοι παρελήφθησαν στις 10 / 3 / 2014 ανέρχονται σε 62.749,00€

ΣΥΝΕΠΩΣ  ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΤΑ  ΑΝΩΤΕΡΩ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Η  ΠΟΡΕΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΜΕ  ΔΥΟ  ΜΟΝΟ  ΜΗΝΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΧΩΡΙΣ  ΝΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 



ΤΟΥ  ΠΡΩΤΟΥ  ΔΙΜΗΝΟΥ  ΤΟΥ  2014,  ΕΑΝ  ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ  ΟΤΙ  ΓΙΑ  ΤΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ  ΘΑ  ΔΑΠΑΝΗΣΟΥΜΕ  ΟΣΑ  ΚΑΙ  ΤΟ  2013,  ΘΑ  ΥΠΑΡΧΕΙ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ:   
155.450,00  (ΑΕΡΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α’ ΔΙΜΗΝΟΥ)
  62.749,00 (ΕΥΑΘ Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2013)
  10.726,90 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. 2014 ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ    
                       2013 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ)
228.925,90   ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. 2014 
                      ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΟΝΟ ΜΗΝΕΣ, ΣΥΝ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΕΗ ΤΟ 
                      ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.                           

Σημειωτέον  ότι,  τα  Ε.Α.Κ.Θ.  με  τα  διαθέσιμα  χρήματα  όπως  αναλύθηκαν
παραπάνω πρέπει να λειτουργήσουν και:
το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο
τις εγκαταστάσεις του Ε.Γ. Μίκρας
τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου
το κλειστό γυμναστήριο Βότση
το κλειστό γυμναστήριο Αμπελοκήπων
το  κλειστό  γυμναστήριο  και  τις  υπόλοιπες  ανοιχτές  εγκαταστάσεις  της  ΕΚΟ στον
Εύοσμο τα 2 κλειστά γυμναστήρια και το ανοιχτό ποδοσφαίρου στη Σταυρούπολη
και το κλειστό γυμναστήριο και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις στη Νεάπολη δηλαδή
18 μεγάλα κλειστά και 36 ανοιχτά γήπεδα εκτός από τα κολυμβητήρια.

Επίσης, μια ακόμα δυσμενής εξέλιξη προέκυψε μόλις χθες από την εφορία με τις
αλλαγές που επήλθαν στην προκαταβολή φόρου τρέχουσας χρήσης.    
Για  το  έτος  2013  πρέπει  να  δηλώσουμε  στην  Εφορία,  για  την  φορολογία
εισοδήματος  2013,  το  ποσό  των  194.796,15  Ευρώ  που  είναι  το  ποσό  που  θα
εισπράτταμε από την κανονική καταβολή των ενοικίων.
Το  παραπάνω  ποσό  φορολογείται  με  συντελεστή  26% και  3% και  απορρέει  ο
φόρος εισοδήματος 56.490,88.
Από το ποσό του φόρου αφαιρείται το ποσό των 3.406,43 Ευρώ που είναι το ποσό
που προκαταβλήθηκε το προηγούμενο έτος οπότε πρέπει να πληρώσουμε το ποσό
των 53.084,45 Ευρώ.
Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα και την προκαταβολή φόρου τρέχουσας χρήσης
(56.490,88 * 55%) = 31.069,98.
Επομένως        53.084,45     φόρος που αναλογεί
                         31.069,98      προκαταβολή φόρου
                           5.843,88      Χαρτόσημο
                           1.168,78      ΟΓΑ Χαρτ
ΣΥΝΟΛΟ:         91.167,09
Τα Ε.Α.Κ.Θ. για το έτος  2014 προϋπολόγισαν το  ποσό των 50.000,00 Ευρώ για
την απόδοση φόρου (σύμφωνα περίπου με τα περυσινά δεδομένα) οπότε για την
αποπληρωμή  του ποσού  των  91.167,09 πρέπει να γίνει αναμόρφωση  της  τάξης
των 41.167,09 Ευρώ. 
Αυτό  αν  γίνει  με  εσωτερική  αναμόρφωση  δεν  υπάρχει  κωδικός  από  τον  οποίο
μπορούμε να αφαιρέσουμε τέτοιο  ποσό, παρά μόνο από  τα λειτουργικά,  δηλαδή
από Αέριο, ΔΕΗ ή ΕΥΑΘ. Άρα θα έχουμε ακόμα λιγότερα χρήματα διαθέσιμα για
αυτές τις δαπάνες.
 
Σημείωση: Η φορολογία εισοδήματος πρέπει να υποβληθεί μέχρι 15 Απριλίου και 
η πληρωμή του φόρου να γίνει άμεσα.



ΓΙΑ  ΝΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ  ΛΟΙΠΟΝ  ΣΧΕΔΟΝ  ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ  ΚΑΙ  ΜΕ  ΤΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΑΚΘ ΓΙΑ ΤΟ
2014 ΔΥΟ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 
Ή ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΤΑ Ε.Α.Κ.Θ. ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΛΛΕΣ 500.000,00 €.
Ή  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ  ΕΚ  ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΟΛΕΣ  ΜΑΣ  ΟΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Η ΚΑΘΕΜΙΑ ΝΑ
ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ.».   

Μετά την ανακοίνωση  της Ε.Δ. για το  κλείσιμο των δύο  πισινών υπήρξαν
αντιδράσεις από τα σωματεία της κολύμβησης, της υδατοσφαίρισης, της τεχνικής
κολύμβησης και των ΑμεΑ, καθώς και από τον αθλητικό κόσμο της πόλης.

Για το λόγο αυτό συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. που
πραγματοποιήθηκε στις 7/11/2014 στην οποία παραβρέθηκε όπως είχε ζητηθεί και
αντιπροσωπεία  συλλόγων  του  υγρού  στίβου  της  Θεσσαλονίκης  (ΑΡΗΣ,  ΠΑΟΚ,
ΗΡΑΚΛΗΣ,  Ο.Φ.Θ.,  Τεχνική  Κολύμβηση,  ΣΑΠΚ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  κ.λ.π.),  η  οποία
διατύπωσε τις απόψεις της και κατέληξε με το συμπέρασμα ότι είναι άδικο για την
αθλητική  Θεσσαλονίκη  να  υπάρχει  αδυναμία  απρόσκοπτης  λειτουργίας  των
αθλητικών της εγκαταστάσεων εξαιτίας ενός ποσού της τάξης των  300.000 ευρώ
που  έχει  περικοπεί  από  τον προϋπολογισμό  των  Ε.Α.Κ.Θ. με  το οποίο  θα ήταν
δυνατή έστω και με «αιματηρή οικονομία» η συνεχής και για όλο το έτος λειτουργία
τους. Ζητήθηκε δε από την Ε.Δ. μια μικρή παράταση στη λειτουργία των πισινών
προκειμένου να κινητοποιηθούν τα σωματεία και ο αθλητικός κόσμος της πόλης
και να πιέσουν προς την κατεύθυνση της εκταμίευσης έκτακτης επιχορήγησης από
τη  Γ.Γ.Α.  στα  Ε.Α.Κ.Θ.  ποσού  300.000 ευρώ  για το  2014 και  για  τη  διεκδίκηση
αύξησης του προϋπολογισμού των Ε.Α.Κ.Θ. με το ίδιο ποσό για το 2015 για να
μπορέσουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης να λειτουργήσουν τη νέα
χρονιά με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Η Ε.Δ. αποφάσισε να παρατείνει για
λίγες  μέρες  τη  λειτουργία  των  πισινών  και  να  αποστείλει  άμεσα  την  παρούσα
επιστολή  προκειμένου  να  παρασχεθούν  οδηγίες  από  την  εποπτεύουσα  τα
Ε.Α.Κ.Θ. αρχή και την πολιτική ηγεσία. 

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ΝΠΔΔ πρέπει να
λειτουργούν με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, χωρίς να επιτρέπεται η δημιουργία
ελλειμμάτων,  με  ότι  αυτό  συνεπάγεται.  Τούτων  δοθέντων  παρακαλούμε  να  μας
ενημερώσετε  άμεσα  για  τυχόν  έκτακτη  επιχορήγηση για  λειτουργικές  δαπάνες
(ΔΕΗ,  Αέριο,  Ύδρευση).  Σε  διαφορετική  περίπτωση  θα  πρέπει  να  παραμείνουν
κλειστές  οι  προαναφερθείσες  πισίνες  και  κατά  πάσα  πιθανότητα  και  άλλες
εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ.           

Ας  σημειωθεί  ότι  στα  Ε.Α.Κ.Θ.  υπάγονται  διοικητικά  όλες  οι  αθλητικές
εγκαταστάσεις  της  Θεσσαλονίκης  πλην  Καυτανζογλείου  Σταδίου,  δηλαδή  18
μεγάλα  γυμναστήρια  και  36 μικρά  γήπεδα,  καθώς  και  τρία  μεγάλα  κολυμβητικά
κέντρα  και  σε  σύνολο  3 πισίνες  50μ.,  2  πισίνες  25μ.  και  3 παιδικές  πισίνες,  οι
εγκαταστάσεις των οποίων βρίσκονται σε απόσταση 15 έως 30 χλμ μεταξύ τους
και  είναι  διασκορπισμένα  σε  6  διαφορετικούς  δήμους,  τα  οποία  φιλοξενούν  και
εξυπηρετούν  150  αθλητικά  σωματεία,  τοπικές  και  περιφερειακές  επιτροπές
αθλημάτων και ομοσπονδίες αθλημάτων, από 28 διαφορετικά αθλήματα και κατά
συνέπεια αρκετές χιλιάδες αθλούμενους καθημερινά. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις
των Ε.Α.Κ.Θ. διεξάγονται πρωταθλήματα όλων των εθνικών αλλά και των τοπικών
– περιφερειακών κατηγοριών και των 28 αθλημάτων που εξυπηρετούνται σε αυτές,
καθώς  επίσης  και  παγκόσμια,  πανευρωπαϊκά,  βαλκανικά  και  εθνικά
πρωταθλήματα και αγώνες, όπως επίσης και εκατοντάδες φιλικοί αγώνες, ημερίδες
και πολλές ακόμα διοργανώσεις (επιστημονικά συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες,
γενικές συνελεύσεις σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών, καλλιτεχνικές 



εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις ομάδων,  πολιτικών και  άλλων  φορέων, κλπ.).
Εξυπηρετείται δηλαδή σχεδόν όλη η αθλητική Θεσσαλονίκη.  

Αναμένοντας  τη  θετική  σας  ανταπόκριση,  σας  ευχαριστούμε  εκ  των
προτέρων. 

Για την Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ          Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


