
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Κυρίες/οι, 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, στις 

9/6/2013, η οποία σύμφωνα με το Καταστατικό είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των 

οικονομικών του Σωματείου και αποτελείται από τους: 

α) Αρμπή Φώτιο 

β) Ξενοφωντίδη Σταύρο 

γ) Σταματιάδη Δημήτριο 

Έχοντας  υπόψη: 

1) Το γεγονός ότι από την εκλογή της μέχρι σήμερα, οι προσπάθειες που έκανε να της 

δοθούν ή της διατεθούν τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να προβεί στους 

απαραίτητους ελέγχους βάσει της αρμοδιότητας της  απέβησαν άκαρπες 

(επισυνάπτονται συνημμένα αποδεικτικά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα emails: 23/7/2014, 21/1/2015, 28-1-2016, που επισυνάπτονται 

συνημμένα.  

2) Το γεγονός ότι εκλήθη σήμερα 8/4/2016 κα ώρα 12:00 στο αρμόδιο λογιστικό 

γραφείο, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τις χρήσεις των 

ετών 2013, 2014, 2015 

3) Το γεγονός ότι τόσο ο χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισμένος, όσο και ο όγκος των 

προς έλεγχο στοιχείων είναι εξαιρετικά μεγάλος 

Προβαίνει στις εξής διαπιστώσεις: 

1) Για τις χρήσεις των ετών 2013 (β’ εξάμηνο) και 2014 (α’ εξάμηνο) που στην 

ερασιτεχνική δραστηριοποιείτο το ποδοσφαιρικό τμήμα, παρουσιάστηκε (για το 

συγκεκριμένο τμήμα) ένας κατάλογος εσόδων – εξόδων αναλυτικός ανά 

προμηθευτή, Ο κατάλογος αυτός όμως δεν μπορούσε να ελεγχθεί (π.χ τιμολόγια, 

extrait τραπεζών κά), διότι τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στο λογιστήριο της ΠΑΕ. 

Σημειώνεται, ότι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι συναλλαγές αυτές 

πραγματοποιούνταν μέσω ειδικού λογαριασμού της Ερασιτεχνικής. 

2) Για το ίδιο χρονικό διάστημα υπάρχουν περασμένα σε πρόγραμμα τα στοιχεία γύρω 

από τη δραστηριότητα των υπολοίπων  τμημάτων συμπεριλαμβανομένου και της 

καλαθοσφαίρισης πριν γίνει ΚΑΕ. Τα πρωτότυπα στοιχεία όμως δεν υπάρχουν, 

δεδομένου ότι χάθηκαν στην μετακόμιση στα νέα γραφεία που έγινε εκείνη την 

εποχή. Επομένως, είναι αδύνατο και γι’ αυτά να υπάρξει σχετικός έλεγχος. 

3) Από τη μετακόμιση και μετά (περίοδος: β’ εξάμηνο 2014 – 2015) δεδομένου ότι εν 

τω μεταξύ είχε μπλοκαριστεί ο τραπεζικός λογαριασμός της Ερασιτεχνικής, η 

κατάσταση από πλευράς συναλλαγών ήταν δύσκολη γινόταν ανά χείρας και δεν 

υπήρχε μέχρι πρόσφατα καταγραφή σε λογιστικό σύστημα. Το δε λογιστικό 

γραφείο έκανε μεγάλη προσπάθεια να τα περάσει στο σύστημα, τα δε πρωτογενή 



στοιχεία υπάρχουν σε σακούλες και ο όποιος έλεγχος είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Εν κατακλείδι το σοβαρότερο πρόβλημα που διαπιστώνεται (πέραν της αδυναμίας του 

ελέγχου) είναι ότι συναλλαγές της Ερασιτεχνικής ακόμη και σήμερα, λόγω του 

μπλοκαρίσματος του τραπεζικού λογαριασμού, γίνονται χωρίς οργανωμένες 

διαδικασίες. 

 
Μετά τιμής 

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

α) Αρμπής Φώτιος 

β) Ξενοφοντίδης Σταύρος 

γ) Σταματιάδης Δημήτριος 

 

Συνημμένα : 3 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Αθήνα  8/4/2016 




