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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Με μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας σχετικά με το αίτημα που 

είχε καταθέσει στην Π.Ε. Καβάλας για τη συμμετοχή αποστολής του στη διοργάνωση του FINN WORLD 

MASTERS 2014 στην Πολωνία και στη Ρωσία. 

Όπως είναι γνωστό σε όλους τους συλλόγους του Νομού, τα αιτήματα για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 

υποβάλλονται μεν στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, αλλά τελικώς ελέγχονται και εγκρίνονται από την 

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που εδρεύει στην Περιφερειακή 

μας Ενότητα. Η εν λόγω Υπηρεσία δεν αποτελεί τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ούτε της 

Περιφέρειας ΑΜ-Θ και έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίπτει οποιοδήποτε αίτημα για 

συνδιοργάνωση που δεν πληροί κάποια κριτήρια που η ίδια έχει θέσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Ενημερώσαμε λοιπόν τους εκπροσώπους του Ν.Ο.Κ. ότι το περιεχόμενο του αιτήματος, δηλαδή το είδος 

των δαπανών και τα ποσά που ζητήθηκαν, δεν θα εγκρινόταν από την Υ.Δ.Ε. για τους εξής λόγους: 

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας δέχεται αιτήματα ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ μίας εκδήλωσης στα όρια του 

Νομού Καβάλας, και όχι κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού δράσεων ή επιχορήγησης λειτουργικών 

δραστηριοτήτων και εξόδων ενός συλλόγου.  

Ο Ν.Ο.Κ. είχε ζητήσει να χρηματοδοτηθεί το σύνολο της συμμετοχής αθλητών του σε διοργάνωση 

πρωταθλήματος του εξωτερικού, η οποία υλοποιείται από άλλους φορείς. Πιο συγκεκριμένα, ζητούσε από 

την Περιφερειακή Ενότητα να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 2 αθλητών, καθώς 

και τα έξοδα μετακίνησης και διατροφής των 2 συνοδών τους, σε δύο διοργανώσεις σε Πολωνία και 

Ρωσία. Κάποιες μετακινήσεις θα γίνονταν με ιδιωτικό αυτοκίνητο. Οι δαπάνες αυτές ήταν εξ ορισμού μη 

επιλέξιμες για διοργάνωση του εξωτερικού, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθούν.  

Ειδικά για την διαμονή και τη διατροφή των αθλητών, ο Ν.Ο.Κ. ζητούσε να καλυφθούν στην περίπτωση 

της Πολωνίας 12 ημέρες (ενώ η διοργάνωση διαρκούσε 8 ημέρες) και στην περίπτωση της Ρωσίας 10 

ημέρες (ενώ η διοργάνωση θα διαρκέσει 6 ημέρες). Ζητούσε δηλαδή να καλυφθούν τα έξοδα διαμονής 

και διατροφής για περισσότερες ημέρες από αυτές που κρατούσε η διοργάνωση.  

Επειδή μάλιστα διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι οι εκπρόσωποι του Ν.Ο.Κ. θα έκαναν διαφήμιση της 

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στη διάρκεια της διοργάνωσης, τους ενημερώσαμε ότι δεν επιτρέπεται 

η συνδιοργάνωση με συλλόγους δράσεων προβολής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ στο εξωτερικό, καθώς η 

δραστηριότητα αυτή καλύπτεται από τα αρμόδια Τμήματα Τουρισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων της 

Περιφέρειάς μας. 

Παρόλα αυτά, και παρά το προσωπικό ενδιαφέρον και τις επίμονες προσπάθειες του Θεματικού 

Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης κ. Γερομάρκου να έλθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του Ν.Ο.Κ., με 

αφορμή την προβολή της διοργάνωσης που θα γίνει στην Καβάλα το 2015, ο σύλλογος δεν 

ανταποκρίθηκε. Ο κ. Γερομάρκος μάλιστα απέστειλε έγγραφο στις 29.01.2014 (το οποίο επισυνάπτεται) με 

το οποίο ενημέρωνε το Δ.Σ. του Ν.Ο.Κ. ότι όποιο ψηφιακό υλικό διαθέτει ο Ν.Ο.Κ. θα μπορούσε να 

προβληθεί από τα εργαλεία προβολής της Περιφέρειας. Ο Ν.Ο.Κ. δυστυχώς δεν απάντησε ποτέ. 
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Πολύ περισσότερο, δεν ενημέρωσε τους δύο Αντιπεριφερειάρχες ούτε κατέθεσε εγκαίρως αίτημα για τις 

ενδιάμεσες διοργανώσεις του 2014, παρά μόνο είκοσι περίπου ημέρες πριν την πρώτη διοργάνωση του 

Ιουνίου στην Πολωνία.  

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπρόσωποι του Ν.Ο.Κ. ότι η ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Καβάλας για τη χρηματοδότηση της αποστολής τους δεν αφορά την αιρετή Περιφέρεια ΑΜ-Θ 

και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, αλλά την κρατική Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 

που ελέγχει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα εμπάθειας από μέρους 

μας. 

Λυπούμαστε πραγματικά για τη στάση του Ν.Ο.Κ. Εμείς ενημερώσαμε από την πρώτη στιγμή τους 

εκπροσώπους του Ομίλου ότι το αίτημά τους δεν θα μπορούσε να εγκριθεί με αυτό το περιεχόμενο. Υπ’ 

αυτές τις συνθήκες, ούτε υπόσχεση ούτε δέσμευση μπορούσε να δοθεί.  

Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ ήταν και είναι πάντα αρωγός των δράσεων αθλητικών συλλόγων, 

όταν αυτές όμως πραγματοποιούνται στον Νομό Καβάλας και έχουν ευρύτερη απήχηση στους πολίτες της 

Π.Ε. Καβάλας. Όπως υπήρξαμε το 2012 προς τον Ν.Ο.Κ. για τη διεξαγωγή των αγώνων ιστιοπλοΐας για τα 

κύπελλα «Φίλιππος Κεφαλάς» και «Ανάπτυξης Optimist».  

Εμείς δεν θα μπούμε σε λογικές αντιπαράθεσης, χαρακτηρισμών και απαξίωσης. Ο καθένας ας βγάλει τα 

συμπεράσματά του. 


