Ναυτικός Όμιλος Λάρισας

ΟΤΑΝ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ....

Η απάντησή μας στο Δ.Σ. του Ε.Α.Κ.Λ σχετικά με την απόφαση χρέωσης για τη χρήση της μικρής πισίνας
Οι κύριοι του ΕΑΚΛ πιστοί στις πολιτικές αυτών που τους διόρισαν θέλουν να εφαρμόσουν αυτές τις
πολιτικές και στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξεχνούν οι κύριοι αυτοί ότι η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων
είναι ανταποδοτικό όφελος των φόρων που πληρώνει ο ελληνικός λαός, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι πάρα
πολλοί. Οι εγκαταστάσεις λειτουργούσαν και λειτουργούν με τη φορολογία των πολιτών και γι' αυτό η χρήση
τους ήταν και θα πρέπει να παραμείνει δωρεάν.
Πρώτα θα πρέπει να πούμε, ότι οι περισσότεροι σύλλογοι στα
ομαδικά αθλήματα, δεν δέχτηκαν και δεν συμφώνησαν σε τίποτα και αυτά τα λέει η διοίκηση του ΕΑΚΛ για
δημιουργία εντυπώσεων προσπαθώντας να απομονώσει το κολυμβητήριο και ειδικά τον Ναυτικό Όμιλο
Λάρισας.
Σχετικά με τη λειτουργία του κολυμβητηρίου ξεχνούν οι κύριοι να πουν ότι την καθαριότητα και τον
ναυαγοσώστη τα πληρώνουν οι σύλλογοι εδώ και χρόνια, ενώ είναι υποχρεώσεις του ΕΑΚΛ.
Επίσης, ενώ πολλοί από τους κυρίους της διοίκησης έχουν διατελέσει παράγοντες σε σωματεία, σκοπίμως
αποκρύπτουν ότι τα έσοδα από τις συνδρομές, δεν επαρκούν ούτε για τα λειτουργικά έξοδα των σωματείων
(προπονητές, ενοίκια, ΙΚΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ). Ειδικά εάν τα σωματεία μετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα με
μετακινήσεις ανά την Ελλάδα. Αυτό το γνωρίζει καλύτερα ο υπεύθυνος του κολυμβητηρίου που άφησε το
σωματείο στο οποίο ήταν διοίκηση, με 30.000 ευρώ χρέος και ανειλημμένες υποχρεώσεις τις τάξης των 5.000
ευρώ.
Ας μας εξηγήσει η διοίκηση του ΕΑΚΛ γιατί στις προτάσεις μας για εξεύρεση πόρων ήταν αρνητική
και έθετε πάντα σαν όρους τεράστια πλαφόν νομίζοντας ότι ζει στο 2000 και όχι στη σημερινή εποχή. Ας μας πει
η διοίκηση, γιατί έβαλε κλιμακωτή χρέωση στις ώρες προπόνησης; Μήπως θέλει να εξυπηρετήσει κάποιο
σωματείο και να πλήξει κάποιο άλλο; Γιατί το έγγραφο κοινοποιήθηκε μόνο σε ένα σωματείο του
κολυμβητηρίου; Γιατί δεν απαντά στα επανειλημμένα αιτήματά μας, για συνάντηση μαζί τους με παρόντα όλο το
Δ.Σ. του ΕΑΚΛ γιατί έχουμε βάσιμες υποψίες, ότι τα περισσότερα μέλη του Δ.Σ. δεν γνωρίζουν τι γίνεται στο
κολυμβητήριο.
Και με την ευκαιρία αυτής της επιστολής απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε συνάντηση για
τα θέματα του κολυμβητηρίου σε περιφέρεια, δήμο (παλαιό και νέο) σωματεία, διοίκηση ΕΑΚΛ.
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