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 karate.gr: 14 - Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF - ChickenClub    

Πρώτη δημοσίευση 6/4/2014. Τελευταία ενημέρωση 14/4/2014.   Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

Καταχωρήσεις στο karate.gr Διοργανώσεις Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y! 

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο Facebook, Twitter, κτλ.! 

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης" 
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! 

Το www.karate.gr , σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού "ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός ιστότοπος", που γράφεται από τον 

κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια 

του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και 

παραλήψεις τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης, όπως 

απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο χρυσοπληρώνει ο Έλληνας 

φορολογούμενος!!! 

 

Ο υπουργός 
Πολιτισμού κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

Ο υφυπουργός 
Αθλητισμού κ. Γιάννης 

Ανδριανός 

Η γενική γραμματέας 
Αθλητισμού κα 

Κυριακή Γιαννακίδου 

 
Η ΓΓΑ δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν 

μιλάει! 
Τότε τι κάνει??? 

 Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής:  

Η μη δημοσίευση των απολογισμών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο (και άρα η απόκρυψή τους) 

συνοδευόμενη από τις νοθευμένες εκλογές με εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων, 

έχουν στόχο να εγκρίνονται οι απολογισμοί από τις γενικές συνελεύσεις χωρίς την 

πρέπουσα ανάλυση και χωρίς πραγματικό έλεγχο! Δύο αμαρτωλές θητείες του ΔΣ της 

ΕΛΟΚ επιχορηγείτε  με χρήματα του Ελληνικού Λαού χωρίς έλεγχο! Είστε Άχρηστοι στον 

Ελληνικό Λαό! Κλείστε το!!! 

Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! 
Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 

2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! 
 Αδικαιολόγητα ποσά, πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση!  

Μέρος Πρώτο,   Μέρος Δεύτερο 
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 Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!  

Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτ. Πρόεδρος!  

 

 

  

 Το παρόν δημοσίευμα αποστέλλεται με email προς την ΓΓΑ και το ΣΔΟΕ!  
 (Εκτυπώστε το άρθρο σε αρχείο PDF με κλικ εδώ.) 

 
 

 

 

Προς τους συλλόγους της ΕΛΟΚ: Παρακαλώ, στείλτε μου τον Απολογισμό του 2012!!! 
 

 

Κατωτέρω μελετώνται αναλυτικά (κατά το δυνατόν) οι οικονομικοί απολογισμοί της ΕΛΟΚ των ετών 

2009, 2010, 2011, 2012 και 2013, όπως δόθηκαν τελευταία στιγμή στις Γενικές Συνελεύσεις για 

έγκριση και απαλλαγή των ΔΣ/ΕΛΟΚ από κάθε ευθύνη, οι οποίοι κρύβονται από τα ΔΣ αυτής και 

δεν αναρτώνται δημοσίως στο διαδίκτυο, όπως ορίζει ο νόμος περί Διαύγειας στη διοίκηση του 

κράτους! Στους απολογισμούς της ΕΛΟΚ αναγράφονται πολύ χονδρικά τα συνολικά ποσά που  

εισπράχθηκαν ή/και δαπανήθηκαν κατά κεφάλαιο (κωδικό) εσόδων ή/και εξόδων. Η χονδρική αυτή 

αναγραφή δεν αποδίδει ούτε κατ' ελάχιστον στοιχεία ελέγχου από τους συλλόγους-μέλη της ΕΛΟΚ 

κατά την ελεγκτική διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης, αλλά αποτελεί "στάχτη στα μάτια" των 

υποτιθέμενων ελεγκτών (δηλ. των αντιπροσώπων των συλλόγων), στους οποίους δεν δόθηκε ο κάθε 

απολογισμός μαζί με την πρόσκληση για ΓΣ, όπως ορίζει ο νόμος και η λογική, αλλά δόθηκε πέντε 

λεπτά πριν από τη συνεδρίαση, ώστε να μειωθούν οι ελεγκτικές δυνατότητες και να εκμαιευτεί η 

ψήφος έγκρισης ακόμα και από τους διαφωνούντες! 

Για τον ορθό έλεγχο έπρεπε για κάθε αξιόλογο ποσό να είχαν δοθεί λεπτομερώς ποιοί έδωσαν 

χρήμα, πόσο, πότε και γιατί καθώς και ποιοί πήραν χρήμα, πότε και γιατί!!! 

 

 

 

 

../../../../Desktop/144140406.pdf


Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί ΕΛΟΚ: 2009 έως 2013 και σύγκριση! 3/15 

http://www.karate.gr/14elok/144140406.htm 6 Απριλίου 2014 

 Ο Απολογισμός του 2009.  

 
Αδικαιολόγητα ποσά κατά κωδικό: 

0100 - ΕΣΟΔΑ 

0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις = 350.000 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα πότε εισπράχθηκαν οι δόσεις 
των επιχορηγήσεων!  

0108 - Έσοδα από εισφορές μελών = 19.421 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν χρήμα, πόσο, 
πότε και γιατί!  
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0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση = 94.272 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν χρήμα, πόσο, πότε 
και γιατί!  

  

0200 - ΕΞΟΔΑ:  
  

0210 - Α) Διοικητικές Δαπάνες 

0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού = 117.633 €:  Δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των 
απασχολουμένων και το ωράριο εργασίας τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επανέλθουμε στο τέλος της μελέτης! 

0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ. = 76.416 €: Εδώ πρέπει να παρέχονται ονομαστικά τα ποσά που 
πήρε ο καθένας και οι ημερομηνίες που τα πήρε! Θυμίζω ότι τον λογιστή τον έφερε ο Γερόλυμπος στην ΕΛΟΚ 
και ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ είναι και προσωπικός δικηγόρος του Γερόλυμπου! Πού ξέρω εγώ αν ο 
νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ και δικηγόρος του Γερόλυμπου δεν πληρώνεται από την ΕΛΟΚ για τις μηνύσεις 
του Γερόλυμπου εναντίον μου ??? 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές = 48.613 €: Αυτές πρέπει απαραιτήτως να συνδέονται με τη μισθοδοσία! 
0216 - Φόροι - Τέλη = -8.681 €: Αυτό τι είναι πάλι!!! Βάζω - βγάζω??? 

  

0230 - Β) Λειτουργικές Δαπάνες 

0231 - Ενοίκια = 37.887 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
0232 - Φως - Νερό ΕΛΤΑ = 1.545 €: Λείπουν οι αναλυτικές αποδείξεις! 
0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά = 19.159 €: Έεεεεεεπ, πού πάτε ρε? Τρομερό έξοδο! 19.159 € σε 

κινητάααα? Ένα-ένα τα κινητά και τα ονόματα αυτών που τα έχουν! Η ΕΛΟΚ πληρώνει το κινητό του 
Γερόλυμπου? Να το πληρώσει ο ίδιος!!! 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις = 10.725 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πόσο, πότε και γιατί!  

0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα = 2.664 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πόσο, 
πότε και γιατί!  

0237 - Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις = 7.235 €: Τεράστιο ποσό!!! Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι 
πήραν τα χρήματα, πόσα, πότε και γιατί!  

0238 - Εξοπλισμός γραφείων = 2.588 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ. = 14.090 €: Τεράστιο ποσό!!! Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι 

πήραν τα χρήματα, πόσα, πότε και γιατί!  
0240 - Μηχανοργάνωση = 30.850 €: Τι πήραν, πότε και για ποια ανάγκη, διότι είκοσι χρόνια 

"μηχανοργανώνονται" και "αμηχανοργάνωτοι" είναι ακόμα!!! 
0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά = 6.672 €: Τεράστιο ποσό αδικαιολόγητο!  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι 

πήραν τα χρήματα, πόσα, πότε και γιατί!  
  

0250 - Γ) Δαπάνες Εθνικών Ομάδων 

0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών συμβούλων = 31.128 €: Τεράστιο ποσό!!! Δεν δίνεται 
εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πόσα, πότε και γιατί!  

0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού = 118.597 €: Τεράστιο ποσό!!! Δεν 
δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πόσα, πότε και γιατί!  

  

0270 - Δ) Δαπάνες Ανάπτυξης 

0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (ανάλυση κατά κατηγορία) = 35.253 €: Ψέμα 
τεράστιο! Καμιά ανάλυση δεν δόθηκε ανά κατηγορία! Εδώ τις ελλείψεις τις φωνάζουν οι ίδιοι, αλλά δεν τις 
δίνουν. Η Ανάλυση κατά Κατηγορία είναι απαραίτητη, γιατί το ποσό είναι τεράστιο! Ας αφήσουμε που όλα τα 
έξοδα είναι ενδεχόμενο να διαμορφώνονται κατάλληλα! Και η Ανάλυση κατά Κατηγορία θα πρέπει να 
αιτιολογείται με παράθεση της ανάπτυξης! Για ποια ανάπτυξη μιλάμε, όταν σε γράμμα προς τον ΓΓΑ κ. 
Μπιτσαξή την 21/1/2010 η ΕΛΟΚ επικαλείται ότι έχει 250 συλλόγους για να πετύχει ανώτερη βαθμίδα 
αξιολόγησής της, ενώ στις γενικές συνελεύσεις πάνε 80 σωματεία και αυτά με μαϊμού αντιπροσώπους στα 
μισά για να ψηφιστούν τα προτεινόμενα με πρόεδρο της ΓΣ τον Γερόλυμπο!!! Η ομοσπονδία βουλιάζει και 
όχι αναπτύσσεται!!! 

0276 - Αναπτυξιακά προγράμματα = 3.885 €: Τεράστιο ποσό!!! Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πόσα, πότε και γιατί! 

  

Τέλος, δεν δίνονται αποδείξεις τραπεζών με τα διαθέσιμα ποσά του προηγουμένου έτους και του 

τρέχοντος, ώστε να επιβεβαιώνεται ο ισολογισμός!!! 
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 Ο Απολογισμός του 2010.  

 
Αδικαιολόγητα ποσά κατά κωδικό:  

0100 - ΕΣΟΔΑ 

0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις = 118.550 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα πότε εισπράχθηκαν οι δόσεις 
των επιχορηγήσεων!  

0108 - Έσοδα από εισφορές μελών= 22.462 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν χρήμα, πότε, γιατί!  
0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση = 143.555 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν χρήμα, πότε και 

γιατί!  
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α) Αν αυτό το ποσό είναι "επιχορήγηση με άλλο όνομα, ώστε να μην συμπεριληφθεί στις 
επιχορηγήσεις", τότε είσαστε όλοι απατεώνες μέσα στη ΓΓΑ!  

β) Μαζί με το προηγούμενο ίσως να δημιουργεί την προϋπόθεση μη υποχρεωτικής ανάρτησης 
των οικονομικών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο. Η ανάλυση όμως δεν παρέχεται!  

γ) Και δεν παρέχεται καμιά πληροφορία για τα επόμενα χρόνια!  
δ) Έτσι, η ΕΛΟΚ μετατρέπεται σε μαγαζί του Γερόλυμπου χωρίς κανένα έλεγχο!  
ε) Αν η ΕΛΟΚ βγάζει μόνη της 143.000 € το χρόνο, τότε τι την θέλει την επιχορήγηση!  
ζ) Τονίζω εδώ την έντονα ύποπτη πληρωμή "συμμετοχών" σε αγώνες εσωτερικού και εξωτερικού 

από συλλόγους και αθλητές μέσω της εξωεθνικής εταιρείας Sportdata! Μήπως έχει φτιάξει και offshore 
... ο Μικρός???  

0200 - ΕΞΟΔΑ:  
 0210 - Α) Διοικητικές Δαπάνες 

0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού = 79.327 €:  Δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των 
απασχολουμένων και το ωράριο εργασίας τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επανέλθουμε στο τέλος της μελέτης! 

0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ. = 17.217 €: Εδώ πρέπει να παρέχονται ονομαστικά τα ποσά που 
πήρε ο καθένας και οι ημερομηνίες που τα πήρε! Θυμίζω ότι τον λογιστή τον έφερε ο Γερόλυμπος στην ΕΛΟΚ 
και ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ είναι και προσωπικός δικηγόρος του Γερόλυμπου! Πού ξέρω εγώ αν ο 
νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ και δικηγόρος του Γερόλυμπου δεν πληρώνεται από την ΕΛΟΚ για τις μηνύσεις 
του Γερόλυμπου εναντίον μου ??? 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές = 17217 €: Αυτές πρέπει απαραιτήτως να συνδέονται με την 
μισθοδοσία! 

 0230 - Β) Λειτουργικές Δαπάνες 

0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά = 17.533 €: Έεεεεεεπ, πού πάτε ρε? Τρομερό έξοδο! 17.533 € σε 
κινητάααα? Ένα-ένα τα κινητά και τα ονόματα αυτών που τα έχουν! Η ΕΛΟΚ πληρώνει το κινητό του 
Γερόλυμπου? Να το πληρώσει ο ίδιος!!! 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις = 2.260 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα = 2.262 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε 
και γιατί!  

0238 - Εξοπλισμός γραφείων = 4.859 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ. = 3.443 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε 

και γιατί!  
0240 - Μηχανοργάνωση = 1.046 €: Τι πήραν, πότε και για ποια ανάγκη, διότι είκοσι χρόνια 

"μηχανοργανώνονται" και "αμηχανοργάνωτοι" είναι ακόμα!!! 
0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά = 7.665 €: Τεράστιο ποσό αδικαιολόγητο!  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι 

πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
  

0250 - Γ) Δαπάνες Εθνικών Ομάδων 

0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών συμβούλων = 0 €: Και κάτι για εθνικούς προπονητές που 
ακούμε? Από πού πληρώνονται αυτοί??? 

0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού = 16.586 €: Οι δαπάνες αυτές είναι πολύ 
ευαίσθητες και επειδή μπορούν να εντρυφήσουν αδιευκρίνιστα ποσά θα πρέπει να ελεγχθούν παράλληλα με 
τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΔΣ! Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  

  

0270 - Δ) Δαπάνες Ανάπτυξης 

0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (ανάλυση κατά κατηγορία) = 92.490 €: Ψέμα 
τεράστιο! Καμιά ανάλυση δεν δόθηκε ανά κατηγορία! Εδώ τις ελλείψεις τις φωνάζουν οι ίδιοι, αλλά δεν τις 
δίνουν. Η Ανάλυση κατά Κατηγορία είναι απαραίτητη, γιατί το ποσό είναι τεράστιο! Ας αφήσουμε που όλα τα 
έξοδα είναι ενδεχόμενο να διαμορφώνονται κατάλληλα! Και η Ανάλυση κατά Κατηγορία θα πρέπει να 
αιτιολογείται με παράθεση της ανάπτυξης! Για ποια ανάπτυξη μιλάμε, όταν σε γράμμα προς τον ΓΓΑ κ. 
Μπιτσαξή την 21/1/2010 η ΕΛΟΚ επικαλείται ότι έχει 250 συλλόγους για να πετύχει ανώτερη βαθμίδα 
αξιολόγησής της, ενώ στις γενικές συνελεύσεις πάνε 80 σωματεία και αυτά με μαϊμού αντιπροσώπους στα 
μισά για να ψηφιστούν τα προτεινόμενα με πρόεδρο της ΓΣ τον Γερόλυμπο!!! Η ομοσπονδία βουλιάζει και 
όχι αναπτύσσεται!!! 

  

Τέλος, δεν δίνονται αποδείξεις τραπεζών με τα διαθέσιμα ποσά του προηγουμένου έτους και του 

τρέχοντος, ώστε να επιβεβαιώνεται ο ισολογισμός!!! 

../../../../Desktop/14-img4/elok_gga-249syl.pdf


Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι Απολογισμοί ΕΛΟΚ: 2009 έως 2013 και σύγκριση! 7/15 

http://www.karate.gr/14elok/144140406.htm 6 Απριλίου 2014 

 Ο Απολογισμός του 2011.  
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Αδικαιολόγητα ποσά κατά κωδικό:  
0100 - ΕΣΟΔΑ 

0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις = 150.000 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα πότε εισπράχθηκαν οι δόσεις 
των επιχορηγήσεων!  

0108 - Έσοδα από εισφορές μελών = 23.510 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν χρήμα, πότε και 
γιατί!  

0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση = 148.555 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν χρήμα, πότε και 
γιατί!  

α) Αν αυτό το ποσό είναι "επιχορήγηση με άλλο όνομα, ώστε να μην συμπεριληφθεί στις 
επιχορηγήσεις", τότε είσαστε όλοι απατεώνες μέσα στη ΓΓΑ!  

β) Μαζί με το προηγούμενο ίσως να δημιουργεί την προϋπόθεση μη υποχρεωτικής ανάρτησης 
των οικονομικών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο. Η ανάλυση όμως δεν παρέχεται!  

γ) Και δεν παρέχεται καμιά πληροφορία για τα επόμενα χρόνια!  
δ) Έτσι, η ΕΛΟΚ μετατρέπεται σε μαγαζί του Γερόλυμπου χωρίς κανένα έλεγχο!  
ε) Αν η ΕΛΟΚ βγάζει μόνη της 166.000 € το χρόνο, τότε τι την θέλει την επιχορήγηση!  
ζ) Τονίζω εδώ την έντονα ύποπτη πληρωμή "συμμετοχών" σε αγώνες εσωτερικού και εξωτερικού 

από συλλόγους και αθλητές μέσω της εξωεθνικής εταιρείας Sportdata! Μήπως έχει φτιάξει και offshore 
... ο Μικρός???  

0200 - ΕΞΟΔΑ:  
  

0210 - Α) Διοικητικές Δαπάνες 

0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού = 89.671 €:  Δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των 
απασχολουμένων και το ωράριο εργασίας τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επανέλθουμε στο τέλος της μελέτης! 

0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ. = 6.221 €: Εδώ πρέπει να παρέχονται ονομαστικά τα ποσά που 
πήρε ο καθένας και οι ημερομηνίες που τα πήρε! Θυμίζω ότι τον λογιστή τον έφερε ο Γερόλυμπος στην ΕΛΟΚ 
και ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ είναι και προσωπικός δικηγόρος του Γερόλυμπου! Πού ξέρω εγώ αν ο 
νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ και δικηγόρος του Γερόλυμπου δεν πληρώνεται από την ΕΛΟΚ για τις μηνύσεις 
του Γερόλυμπου εναντίον μου ??? 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές = 23.677 €: Αυτές πρέπει απαραιτήτως να συνδέονται με την 
μισθοδοσία! 

0216 - Φόροι - Τέλη = 3.185 €: Τί είναι και πώς δικαιολογούνται! 
  

0230 - Β) Λειτουργικές Δαπάνες 

0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά = 13.140 €: Έεεεεεεπ, πού πάτε ρε? Τρομερό έξοδο! 13.140 € σε 
κινητάααα? Ένα-ένα τα κινητά και τα ονόματα αυτών που τα έχουν! Η ΕΛΟΚ πληρώνει το κινητό του 
Γερόλυμπου? Να το πληρώσει ο ίδιος!!! 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις = 5.949 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα = 2.033 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε 
και γιατί!  

0238 - Εξοπλισμός γραφείων = 4.859 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ. = 1.377 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε 

και γιατί!  
0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά = 8.173 €: Τεράστιο ποσό αδικαιολόγητο!  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι 

πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
  

0250 - Γ) Δαπάνες Εθνικών Ομάδων 

0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών συμβούλων = 7.250 €: Και κάτι για εθνικούς προπονητές 
που ακούμε? Από πού πληρώνονται αυτοί??? 

0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού = 75.031 €: Οι δαπάνες αυτές είναι πολύ 
ευαίσθητες και επειδή μπορούν να εντρυφήσουν αδιευκρίνιστα ποσά θα πρέπει να ελεγχθούν παράλληλα με 
τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΔΣ! Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  

0258 - Αθλητικό Υλικό = 2.733 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
  

0270 - Δ) Δαπάνες Ανάπτυξης 

0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (ανάλυση κατά κατηγορία) = 44.154 €: Ψέμα 
τεράστιο! Καμιά ανάλυση δεν δόθηκε ανά κατηγορία! Εδώ τις ελλείψεις τις φωνάζουν οι ίδιοι, αλλά δεν τις 
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δίνουν. Η Ανάλυση κατά Κατηγορία είναι απαραίτητη, γιατί το ποσό είναι τεράστιο! Ας αφήσουμε που όλα τα 
έξοδα είναι ενδεχόμενο να διαμορφώνονται κατάλληλα! Και η Ανάλυση κατά Κατηγορία θα πρέπει να 
αιτιολογείται με παράθεση της ανάπτυξης! Για ποια ανάπτυξη μιλάμε, όταν σε γράμμα προς τον ΓΓΑ κ. 
Μπιτσαξή την 21/1/2010 η ΕΛΟΚ επικαλείται ότι έχει 250 συλλόγους για να πετύχει ανώτερη βαθμίδα 
αξιολόγησής της, ενώ στις γενικές συνελεύσεις πάνε 80 σωματεία και αυτά με μαϊμού αντιπροσώπους στα 
μισά για να ψηφιστούν τα προτεινόμενα με πρόεδρο της ΓΣ τον Γερόλυμπο!!! Η ομοσπονδία βουλιάζει και 
όχι αναπτύσσεται!!! 

  

0280 - Ε) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

0281 - Δαπάνες Διοίκησης = 14.176 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
0282 - Δαπάνες λειτουργικές = 2.927 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
0283 - Δαπάνες εθνικών ομάδων = 2.099 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και 

γιατί!  
0284 - Δαπάνες ανάπτυξης = 6.055 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
  

Τέλος, δεν δίνονται αποδείξεις τραπεζών με τα διαθέσιμα ποσά του προηγουμένου έτους και του 
τρέχοντος, ώστε να επιβεβαιώνεται ο ισολογισμός!!! 

 

 Ο Απολογισμός του 2012. (προσεγγιστικά-προσωρινά) 

  

 
  

Επιφυλάσσομαι, η  σχετική ανάλυση να γίνει επί του τελικού απολογισμού του 2012, που ακόμα 

περιμένω!  
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 Ο Απολογισμός του 2013.  
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Αδικαιολόγητα ποσά κατά κωδικό: 
  

0100 - ΕΣΟΔΑ 

0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις = 0 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα πότε εισπράχθηκαν οι δόσεις των 
επιχορηγήσεων!  

0108 - Έσοδα από εισφορές μελών = 27.201 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν χρήμα, πότε και 
γιατί!  

0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση = 279.384 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι έδωσαν χρήμα, πότε και 
γιατί!  

α) Αν αυτό το ποσό είναι "επιχορήγηση με άλλο όνομα, ώστε να μην συμπεριληφθεί στις 
επιχορηγήσεις", τότε είσαστε όλοι απατεώνες μέσα στη ΓΓΑ!  

β) Μαζί με το προηγούμενο ίσως να δημιουργεί την προϋπόθεση μη υποχρεωτικής ανάρτησης 
των οικονομικών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο. Η ανάλυση όμως δεν παρέχεται!  

γ) Και δεν παρέχεται καμιά πληροφορία για τα επόμενα χρόνια!  
δ) Έτσι, η ΕΛΟΚ μετατρέπεται σε μαγαζί του Γερόλυμπου χωρίς κανένα έλεγχο!  
ε) Αν η ΕΛΟΚ βγάζει μόνη της 166.000 € το χρόνο, τότε τι την θέλει την επιχορήγηση!  
ζ) Τονίζω εδώ την έντονα ύποπτη πληρωμή "συμμετοχών" σε αγώνες εσωτερικού και εξωτερικού 

από συλλόγους και αθλητές μέσω της εξωεθνικής εταιρείας Sportdata! Μήπως έχει φτιάξει και offshore 
... ο Μικρός???  

0200 - ΕΞΟΔΑ:  
  

0210 - Α) Διοικητικές Δαπάνες 

0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού = 23.758 €:  Δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των 
απασχολουμένων και το ωράριο εργασίας τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επανέλθουμε στο τέλος της μελέτης! 

0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ. = 14.541 €: Εδώ πρέπει να παρέχονται ονομαστικά τα ποσά που 
πήρε ο καθένας και οι ημερομηνίες που τα πήρε! Θυμίζω ότι τον λογιστή τον έφερε ο Γερόλυμπος στην ΕΛΟΚ 
και ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ είναι και προσωπικός δικηγόρος του Γερόλυμπου! Πού ξέρω εγώ αν ο 
νομικός σύμβουλος της ΕΛΟΚ και δικηγόρος του Γερόλυμπου δεν πληρώνεται από την ΕΛΟΚ για τις μηνύσεις 
του Γερόλυμπου εναντίον μου ??? 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές = 12.027 €: Αυτές πρέπει απαραιτήτως να συνδέονται με την 
μισθοδοσία! 

0216 - Φόροι - Τέλη = 3.185 €: Τί είναι και πώς δικαιολογούνται! 
  

0230 - Β) Λειτουργικές Δαπάνες 

0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά = 17.658 €: Έεεεεεεπ, πού πάτε ρε? Τρομερό έξοδο! 17.658 € σε 
κινητάααα? Ένα-ένα τα κινητά και τα ονόματα αυτών που τα έχουν! Η ΕΛΟΚ πληρώνει το κινητό του 
Γερόλυμπου? Να το πληρώσει ο ίδιος!!! 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις = 20.898 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα 
χρήματα, πότε και γιατί!  

0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα = 840 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και 
γιατί!  

0238 - Εξοπλισμός γραφείων = 2.148 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ. = 3.800 €: Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε 

και γιατί!  
0240 - Μηχανοργάνωση = 617 €: Τι πήραν, πότε και για ποια ανάγκη, διότι είκοσι χρόνια 

"μηχανοργανώνονται" και "αμηχανοργάνωτοι" είναι ακόμα!!! 
0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά = 13.353 €: Τεράστιο ποσό αδικαιολόγητο!  Δεν δίνεται εσκεμμένα 

ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
  

0250 - Γ) Δαπάνες Εθνικών Ομάδων 

0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών συμβούλων = 7.250 €: Και κάτι για εθνικούς προπονητές 
που ακούμε? Από πού πληρώνονται αυτοί??? 

0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού = 125.194 €: Οι δαπάνες αυτές είναι πολύ 
ευαίσθητες και επειδή μπορούν να εντρυφήσουν αδιευκρίνιστα ποσά θα πρέπει να ελεγχθούν παράλληλα με 
τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΔΣ! Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  

0258 - Αθλητικό Υλικό = 2.733 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
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0270 - Δ) Δαπάνες Ανάπτυξης 

0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (ανάλυση κατά κατηγορία) = 65.115 €: Ψέμα 
τεράστιο! Καμιά ανάλυση δεν δόθηκε ανά κατηγορία! Εδώ τις ελλείψεις τις φωνάζουν οι ίδιοι, αλλά δεν τις 
δίνουν. Η Ανάλυση κατά Κατηγορία είναι απαραίτητη, γιατί το ποσό είναι τεράστιο! Ας αφήσουμε που όλα τα 
έξοδα είναι ενδεχόμενο να διαμορφώνονται κατάλληλα! Και η Ανάλυση κατά Κατηγορία θα πρέπει να 
αιτιολογείται με παράθεση της ανάπτυξης! Για ποια ανάπτυξη μιλάμε, όταν σε γράμμα προς τον ΓΓΑ κ. 
Μπιτσαξή την 21/1/2010 η ΕΛΟΚ επικαλείται ότι έχει 250 συλλόγους για να πετύχει ανώτερη βαθμίδα 
αξιολόγησής της, ενώ στις γενικές συνελεύσεις πάνε 80 σωματεία και αυτά με μαϊμού αντιπροσώπους στα 
μισά για να ψηφιστούν τα προτεινόμενα με πρόεδρο της ΓΣ τον Γερόλυμπο!!! Η ομοσπονδία βουλιάζει και 
όχι αναπτύσσεται!!! 

  

0280 - Ε) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

0281 - Δαπάνες Διοίκησης = 14.176 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
0282 - Δαπάνες λειτουργικές = 2.927 €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και γιατί!  
0283 - Δαπάνες εθνικών ομάδων = 2.806 ??? €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε 

και γιατί!  
0284 - Δαπάνες ανάπτυξης = 2.806 ??? €:  Δεν δίνεται εσκεμμένα ποιοι πήραν τα χρήματα, πότε και 

γιατί!  
  

Τέλος, δεν δίνονται αποδείξεις τραπεζών με τα διαθέσιμα ποσά του προηγουμένου έτους και του 
τρέχοντος, ώστε να επιβεβαιώνεται ο ισολογισμός!!! 

 

 Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι συγκρίσεις μεταξύ των ανωτέρω Απολογισμών 

και στο "Μέρος Δεύτερο" μελετώνται τα "ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ" επί των "ΥΠΟΠΤΩΝ" 

διαφορών!!!  
  

0100 - ΕΣΟΔΑ 2009 2010 2011 2012 2013 

0103 - Έσοδα από επιχορηγήσεις 350.000 118.550 150.000 000.000 0 

0108 - Έσοδα από εισφορές μελών  19.421 22.462 23.510   27.201 

0114 - Λοιπά Έσοδα με ανάλυση  94.272 143.555 6.221   279.384 

0200 - ΕΞΟΔΑ:           

0211 - Μισθοδοσία μονίμου προσωπικού  117.633 79.327 89.671   23.758 

0214 - Αμοιβές λογιστή, νομικού κτλ.  76.416 17.217     14.541 

0215 - Ασφαλιστικές εισφορές  48.613 23.008 23.677   12.027 

0216 - Φόροι - Τέλη -8.681   3.185   3.185 

0231 - Ενοίκια 37.887         

0232 - Φως - Νερό ΕΛΤΑ 1.545         

0233 - Τηλέφωνα ΟΤΕ, Κινητά  19.159 17.533 13.140   17.658 

0234 - Συνεδριάσεις ΔΣ - Γενικές Συνελεύσεις 10.725 2.260 5.949   20.898 

0236 - Γραφική ύλη και καθαριότητα  2.664 2.262 2.033   840 

0237 - Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις 7.235         

0238 - Εξοπλισμός γραφείων  2.588 4.859 4.859   2.148 

0239 - Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις κτλ.  14.090 3.443 1.377   3.800 

0240 - Μηχανοργάνωση  30.850 1.046     617 

0241 - Λοιπά Αναλώσιμα Υλικά 6.672 7.665 8.173   13.353 

0251 - Αμοιβές προπονητών - τεχνικών 31.128 0 7.250   7.250 
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συμβούλων 

0255β - Επίσημες εκδηλώσεις εσωτερικού και 
εξωτερικού  

118.597 16.586 75.031   125.194 

0258 - Αθλητικό Υλικό         2.733 

0272 - Διοργάνωση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων  35.253 92.490 44.154   65.115 

0276 - Αναπτυξιακά προγράμματα 3.885 0       

0281 - Δαπάνες Διοίκησης     14.176   14.176 

0282 - Δαπάνες λειτουργικές     2.927   2.927 

0283 - Δαπάνες εθνικών ομάδων     2.099   2.806 

0284 - Δαπάνες ανάπτυξης     6.055   2.806 

            

 

 Και ένας πιθανός Προϋπολογισμός του ΔΣ για το 2014  
(Σατυρικώς, για να γελάσει λίγο και το ... χειλάκι μας!).  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑ 

Τσιγάρα στριφτά 326 € 

Κουβανέζικα πούρα (Κίνας) 288 € 

CD Τσιτσάνη με τα τελευταία καρα-σεβντάδικα 230 € 

Κυλικείο Κορυδαλλού - VIP'S 255 € 

Κυλικείο Νιγρίτας - VIP'S 243 € 

Κυλικείο Γεντί Κουλέ - (Οικονομική) 157 € 

Επισκέψεις σε Αστρολόγους - Ψυχιάτρους 1.420 € 

Τσίγκινα σωβρακάκια 1.800 € 

Καλσόν - Always - κτλ.  360 € 

Προσθετική Στήθους 3.900 € 

Προσθετική φαλάκρας 2.400 € 

Πλαστά διαβατήρια (με ΦΠΑ) 3.600 € 

Ενοικίαση ελικοπτέρου αποδράσεων (με ΦΠΑ) 5.568 € 
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Ιδού οι Νεκροθάφτες του Καράτε στην Ελλάδα 

(και οι προηγούμενοί τους βέβαια)!!! 
Για ένα άθλημα από το 1966 στην Ελλάδα, για μια ομοσπονδία με ιστορία από το 1980, για ανάπτυξη με επιχορηγήσεις 

εκατομμυρίων ευρώ από τη ΓΓΑ από το 1991, με 250 συλλόγους, όπως λένε, και 28.000 αθλητές, όπως λένε, με 

δεκάδες πρωταθλήματα, εκατοντάδες προπονητές και πρωταθλητές, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ 

ιστορικό στις ιστοσελίδες της, ΚΑΝΕΝΑ πρωτάθλημα, ΚΑΝΕΝΑ σύλλογο, ΚΑΝΕΝΑ προπονητή, ΚΑΝΕΝΑ αθλητή, 

ΚΑΝΕΝΑ αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα οποιασδήποτε χρονιάς, ΚΑΜΙΑ φωτογραφία, ΚΑΝΕΝΑ βίντεο! Οι 

δραστηριότητές της δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ! Το έμψυχο δυναμικό των συλλόγων, προπονητών, 

εξεταστών, μαύρων ζωνών, αθλητών και άλλων παραγόντων δείχνουν να είναι ένα ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ? Όλες οι 

επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος απέδωσαν ένα ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ! 

Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει! Αλλά γιατί τέτοιο εσκεμμένο θάψιμο των πάντων, ενώ έπρεπε το καράτε να 

ήταν το πρώτο άθλημα στην Ελλάδα? Γιατί τέτοια απαξίωση όλων ανεξαιρέτως των παραγόντων του αθλήματος???  

Η Απάντηση είναι απλή: ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ!!! 

 
1-Μπουλούμπασης 

Πρόεδρος 

 
2-Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 

 
3-Δημητριάδης 

Γεν. Γραμματέας 

 
4-Κοσμίδης 

Α'  Αντιπρόεδρος 

 
5-Χανικιάν 

Β'  Αντιπρόεδρος 

 
6-Βόβλας 

Ταμίας 

 
7-Ράλλης Ειδικός 

Γραμματέας 

 
8-Γκουβούσης 

Έφορος Υλικού 

 
9-Καρβούνης 

Εφ. Εθν. Ομάδας 

 
10-Χονδροματίδης 

Πρόεδρος Τεχν. 
Επιτροπής 

 
11-Πάσης 
... Σουπιά! 

 
12-Γκάζι, Διευθυντής 

Αθλήματος, Δηλαδή???  

 
13-Γερόλυμπος 

"ΕΠΙΤΙΜΟΣ" 
"Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ" 

 
14-Σκοπελίτης 

Ιδιοκτήτης 
"Sportdata" 

 
15-Αυτόν τον 

ψάχνω ακόμα! 

Με τα προηγούμενα άρθρα μου έχω ήδη αποδείξει ότι οι ανωτέρω είναι "προκλητικοί 

επιχειρηματίες" που εκμεταλλεύονται την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε από τις θέσεις τους στο 

διοικητικό της συμβούλιο και ... παραπλεύρως, παραβιάζοντας ταυτόχρονα και καραμπινάτα και 

την αθλητική και την φορολογική νομοθεσία!!! Ακόμα δεν έχω ακούσει καμιά ... παραίτηση!!! 
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Ο υπουργός 

Πολιτισμού κ. Πάνος 
Παναγιωτόπουλος 

 
Ο υφυπουργός 

Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ανδριανός 

 
Η γενική γραμματέας 

Αθλητισμού κα 
Κυριακή Γιαννακίδου 

 
Η ΓΓΑ δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν 

μιλάει! 
Τότε τι κάνει??? 

 Ο Οίκος της Μεγάλης Ανοχής:  

Η μη δημοσίευση των απολογισμών της ΕΛΟΚ στο διαδίκτυο (και άρα η απόκρυψή τους) συνοδεύεται 

από τις νοθευμένες εκλογές με εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων, ώστε να εγκρίνονται οι 

απολογισμοί από τις γενικές συνελεύσεις χωρίς την πρέπουσα ανάλυση και χωρίς πραγματικό 

έλεγχο! Δύο αμαρτωλές θητείες του ΔΣ της ΕΛΟΚ επιχορηγείτε  με χρήματα του Ελληνικού Λαού 

χωρίς έλεγχο! Είστε Άχρηστοι στον Ελληνικό Λαό! Κλείστε το!!! 

Μέρος Πρώτο,   Μέρος Δεύτερο 

 

 Θύμιος Περσίδης, R.E.D.  

 (Retired  Extremely Dangerous)  

 

www.karate.gr   

Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 
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