ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ
της 18ης Μαρτίου 2017
Στην Αθήνα και στα επί της οδού Μιχαλακοπούλου 181 εντευκτήρια του σωματείου
Αθηναϊκού Όμιλου Μπριτζ. έγινε σήμερα την 18/3/2017 ημέρα Σάββατο και ώρα
11:00, η τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων‐ Μελών της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Μπριτζ, που συγκάλεσε με πρόσκλησή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Η
πρόσκληση απεστάλη με την αρ. πρωτ. 36/17/ΠΜ/λζ της 28/2/2017 προς όλα τα
Σωματεία ‐ Μέλη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
α. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 01/01-31/12//2016.
β. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2016.
γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/01/2016 έως 31/12/2016
και εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2017.
δ. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη.
ε. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017.
στ. Υπόθεση Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΟΜ.
ζ. Τροποποίηση Κανονισμών.
Ο προεδρεύων κ. Α. Αθανασιάδης, πρόεδρος του Δ.Σ., ορίζει προσωρινή γραμματέα
την κα Α. Μπαμπούλα. Το προσωρινό προεδρείο ελέγχει τη νομιμότητα της
εκπροσώπησης των Σωματείων – Μελών, δεδομένης και της εκπλήρωσης των
οικονομικών τους υποχρεώσεων, σύμφωνα και με τη βεβαίωση του λογιστηρίου της
ΕΟΜ.
Όλες οι εξουσιοδοτήσεις – εκπροσωπήσεις κρίθηκαν νομότυπες.
Στη συνεδρίαση μετέχουν νομίμως είκοσι εννέα (29) εκπρόσωποι Σωματείων, εκ των
οποίων είκοσι επτά (27) έχουν δικαίωμα ψήφου, από τα τριάντα επτά (37) Σωματεία –
μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΟΜ κατά το έτος
2017. Υπάρχει επομένως απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού και η
Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομότυπα. Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι κατά την
έναρξη της Γ.Σ. είναι οι παρακάτω:
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Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης
Προτείνεται ο κ. Νικόλαος Καβαντούρης, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο
οποίος ψηφίζεται ομόφωνα. Για τη θέση του Γραμματέα της ΓΣ προτείνεται η κα
Δέσποινα Νίκα, που επίσης ψηφίζεται ομόφωνα.
Στην Γενική συνέλευση παρευρίσκονται επίσης η Αντιπρόεδρος της ΕΟΜ κα Λ.
Μαμιδάκη, ο Γεν. Γραμματέας της ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας της ΕΟΜ κ. Α.
Φράγκος, η Ειδική Γραμματέας της ΕΟΜ κα Μ. Κορώνη , το μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΜ κα
Λ. Βάθη και οι υπάλληλοι της ΕΟΜ κ. Λ. Ζώτος, κα Α. Μπαμπούλα και κ. Ι. Σουβατζής, ο
εξουσιοδοτημένος δικηγόρος του Δ.Σ. κ. Π. Κανελλόπουλος, αναπληρωματικοί
εκπρόσωποι Σωματείων και άλλοι.
Αμέσως μετά ο εκλεγείς πρόεδρος κ. Ν. Καβαντούρης εκφώνησε τα θέματα ημερήσιας
διάταξης που περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 36/17/ΠΜ/λζ της
28/2/2017.
Θέμα α΄. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ., περίοδος 01/01‐31/12//2016.
Υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΟΜ και αναγιγνώσκεται η έκθεση
πεπραγμένων του Δ.Σ.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΜ
περίοδος 1/1 έως 31/12/2016
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για τη χρήση έτους 2016 η επιχορήγηση της Γ.Γ. Αθλητισμού που εγκρίθηκε τελικά για την
Ομοσπονδία μας και ανακοινώθηκε ανήλθε σε 2.000€ έναντι 5.000€ του 2015. Έναντι της
επιχορήγησης του 2016 εκταμιεύτηκαν εντός του 2016 1400€. Έχουν εγκριθεί επίσης 600€,
ως τελευταία καταβολή, που δεν έχει εκταμιευτεί.
Τα υπόλοιπα κονδύλια εσόδων, είτε βρίσκονται στα πλαίσια είτε θα υπερβούν τα
προϋπολογισθέντα.

Υπήρξε χορηγία 5.100€ από την Εταιρεία Mellon Technologies AEE αποκλειστικά για την
Εθνική αποστολή του αγώνα ομάδων του Bridge World Games. Για τη χορηγία αυτή έχει
υπογραφεί σχετική σύμβαση.
Εγκρίθηκε, για πρώτη φορά, και εκταμιεύτηκε επιχορήγηση 3.000€ από την Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία (EBL) για υποστήριξη του προγράμματος διάδοσης της ΕΟΜ.
Τα έσοδα από έκτακτες εισφορές των Σωματείων για αγορά και παραχώρηση Bridgemates
βρίσκονται στον κωδικό 0109 του απολογισμού. Τα έσοδα από τα παράβολα των
μεταγραφών εμφανίζονται στον κωδικό 0112.
Τα έσοδα από αγωνιστικά δελτία ανήλθαν σε 96049,75 αυξημένα έναντι του
προϋπολογισμού (90.000€) αλλά και του περασμένου έτους που ήταν 86.670€.
Δύο κονδύλια των δαπανών ανάπτυξης και συγκεκριμένα ο κωδικός 0276 Αναπτυξιακά
προγράμματα και ο κωδικός 0277 Ενισχύσεις Συνδέσμων Μελών είναι αυξημένα λόγω των
πολλαπλών εκδόσεων βιβλίων Μαθητών και λόγω της αγοράς Bridgemates για τα
Σωματεία, για τα οποία όμως υπήρξαν τα ανάλογα έσοδα. Τα υπόλοιπα κονδύλια των
εξόδων είναι εντός των Προϋπολογισθέντων.
Το υπόλοιπο ταμείου της 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των 60.712,04 ευρώ.
Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
1. Εθνικές αποστολές.
Η ΕΟΜ συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομάδων, που έγινε στη
Βουδαπέστη από 16 έως 25 Ιουνίου, με 2 Εθνικές ομάδες, στις κατηγορίες Όπεν και
Γυναικών, καλύπτοντας όλα τα σχετικά έξοδα. Προπονήσεις για τις ομάδες αυτές
έγιναν από τους Φ. Σκουλαρίκη και Χρ. Συρακοπούλου. Δύο ζεύγη Γυναικών
μετείχαν και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ζευγών Γυναικών.
Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε επίσης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα (Bridge World
Games), που έγινε στο Wroclaw της Πολωνίας από 3 έως 17 Σεπτεμβρίου με
επιβάρυνση των δικαιωμάτων συμμετοχής της ομάδας 4.000€. Τα υπόλοιπα έξοδα
της ομάδας αυτής καλύφθηκαν με ειδική χορηγία (ως παραπάνω) και από τους
συμμετέχοντες αθλητές.
Η χώρα μας συμμετείχε επίσης στα Βαλκανικά πρωταθλήματα και το Διεθνές
Φεστιβάλ (5-9 Οκτωβρίου) που έγιναν στη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας με
συμμετοχή δυο ομάδων Όπεν και δυο ομάδων Νέων. Οι ομάδες αυτές ήταν
προσκεκλημένες με κάλυψη από τους διοργανωτές μεγάλου μέρους των εξόδων
τους και η οικονομική επιβάρυνση της ΕΟΜ ήταν σχετικά μικρή.
2. Διάδοση.
Κατόπιν της επιτυχίας των τριών προηγούμενων ετών η διαφημιστική εκστρατεία
ΕΟΜ του Οκτωβρίου 2016 έγινε σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω του Διαδικτύου και
ειδικά μέσω του ιστοχώρου κοινωνικής δικτύωσης του Facebook με πολύ καλά
αποτελέσματα. Περισσότερα από 1500 άτομα επικοινώνησαν για να ξεκινήσουν
μαθήματα. Μικρότερου μεγέθους διαφημιστική εκστρατεία έγινε με τον ίδιο τρόπο
τον Ιανουάριο 2016 όπως και τον Ιανουάριο 2017.
Από τους μαθητές της περιόδου 2015-16, εκδόθηκαν το 2016 841 νέα αγωνιστικά
δελτία, που αποτελούν αριθμό ρεκόρ.
Μαθήματα για αθλητές κατηγορίας Kids (παιδιά μέχρι 16 ετών) έγιναν το 2016, για
πρώτη φορά, στην Καλαμάτα και στην Αθήνα (ΟΑΜΛΕ) από τους Β. Ρουσσέα και Μ.
Κορώνη αντίστοιχα.
Μαθήματα νέων αθλητών, εκτός των αναγνωρισμένων και υπό ίδρυση Σωματείων
έγιναν επίσης σε Θήβα, Αλεξανδρούπολη, Κόρινθο, Κεφαλλονιά Κέα, Ξάνθη,

Ελευσίνα καθώς και σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής, πολλές φορές με
επιδότηση από την ΕΟΜ των οδοιπορικών των εκπαιδευτών. .
Έγινε συμφωνία με το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) για
συνεργασία κατά τη διάρκεια των παιδικών κατασκηνώσεων του επόμενου
καλοκαιριού.
Έγιναν οι προκαταρκτικές ενέργειες για να συμμετάσχει το Αγωνιστικό Μπριτζ στη
Διεθνή διοργάνωση «Παγκόσμιοι Αγώνες Άθλησης για Όλους 50+» που θα γίνει
στην Αττική αρχές Ιουνίου 2017.
Η ΕΟΜ συμμετείχε στο πρόγραμμα Be active της ΓΓΑ συμπεριλαμβάνοντας στις
εκδηλώσεις του το Φεστιβάλ Πειραιά 2016 και συμμετέχοντας σε όλες τις
συγκεντρώσεις των εκπροσώπων όλων των αθλητικών Ομοσπονδιών. Το Μπριτζ
παρουσιάστηκε στο κλειστό Γυμναστήριο της Νίκαιας, στην πλατεία Κοτζιά και στο
Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Γαλατσίου.
Δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η άδεια για παρουσίαση και διδασκαλία του
Μπριτζ στα σχολεία. Η αίτηση της δράσης έγινε δεκτή από το πρόγραμμα Ανοιχτά
Σχολεία του Δήμου Αθηναίων.
3. Εκπαίδευση.
Πολύ μεγάλα βήματα έγιναν και το 2016 στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ΕΟΜ
προχώρησε σε εκτύπωση του 5ου, 6ου και 7ου βιβλίου της A. Grant, που αφορούν τον
2ο κύκλο μαθημάτων καθώς και του βιβλίου της A. Grant 2 επί 1 που αφορά
προχωρημένους μαθητές. Επίσης εκδόθηκε το περιληπτικό φυλλάδιο της επίσημης
μεθόδου της A. Grant, «Μπριτζ με μια ματιά», ενώ προχώρησε σε διορθώσεις και
επανεκδόσεις του 3ου και του 1ου βιβλίου.
Σεμινάριο σε εκπαιδευτές διοργανώθηκε στις 11 και 12 Ιουνίου, ενώ γραπτές και
προφορικές εξετάσεις των εκπαιδευτών έγιναν εντός του Σεπτεμβρίου, στα
εντευκτήρια του Ίκαρου. Επίσης διεξάχθηκε στη Θεσσαλονίκη, παράλληλα με το
Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος, εισαγωγικό Σεμινάριο νέων Εκπαιδευτών
Για πρώτη φορά διοργανώθηκε το 2016, στις 2 Απριλίου στα εντευκτήρια του
ΑΟΜΒ, Σεμινάριο στελεχών.
4. Νέα Σωματεία.
Το Δ. Σ. συνέχισε τις προσπάθειές του για δημιουργία νέων Σωματείων και κατά το
2016. Ιδρύθηκαν και εντάχθηκαν κανονικά στη δύναμη της ΕΟΜ τα Σωματεία - μέλη
ΣΑΜΠΑ Πετρούπολης, ΟΑΜ Νίκαιας και Αστέρας Δράμας. Ως υπό ίδρυση Σωματεία
αναγνωρίστηκαν η Εστία Ν. Σμύρνης, ο ΚΕΦΟΜ Κεφαλονιάς, ο ΠΟΜΟΚΕΣ
(υπάλληλοι ΟΣΕ Αθηνών), ο ΣΑΜ Καβάλας και ο ΣΑΜ Κέας. Ήδη τα Σωματεία ΣΑΜ
Καβάλας και ΣΑΜ Κέας όπως και τα Σωματεία Ιων Ν. Ιωνίας και Σφιγξ Θήβας έγιναν
και τακτικά μέλη καθώς συμπλήρωσαν ικανό αριθμό αγωνιστικών δελτίων.
5. Αγώνες – Συμμετοχές.
Τα πρωταθλήματα της ΕΟΜ είχαν και το 2016 αυξημένη συμμετοχή. Πιο
χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Διασυλλογικού πρωταθλήματος, που
διεξάχθηκε (μη υπολογιζόμενων των παράπλευρων αγώνων) με περίπου 210
τραπέζια, ενώ στην προηγούμενη διοργάνωση ο αριθμός 180 ήταν ρεκόρ.
Προστέθηκε το 2016 το Περιφερειακό πρωτάθλημα Βορειοδυτικής Ελλάδος που
έγινε στη Λευκάδα. Έτσι τα ετήσια Περιφερειακά πρωταθλήματα είναι πλέον επτά.
Προστέθηκαν ακόμα δυο νέες ειδικές κατηγορίες, ομάδες Seniors και Μικτές
ομάδες, στο Διασυλλογικό Κύπελλο Αττικής.
Διοργανώθηκε για πρώτη φορά Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων έως 16 ετών,
όπως και άλλοι ειδικοί αγώνες της κατηγορίας αυτής.
Οι συμμετοχές των αθλητών στους αγώνες των Σωματείων της ΕΟΜ ήταν επίσης
αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που είχαμε τις περισσότερες όλων

των ετών.
Η ΕΟΜ, μετά την αγορά από την ίδια μηχανών καταχώρησης αποτελεσμάτων
Bridgemates και καθιέρωσης των σε όλα τα πρωταθλήματα, ξεκίνησε μέσα στο 2016
πρόγραμμα καθιέρωσης χρήσης των μηχανών αυτών σε όλους γενικά τους αγώνες,
με ενίσχυση και διευκόλυνση των Σωματείων που θέλουν να τα αγοράσουν και να
τα χρησιμοποιήσουν. Έτσι αγοράστηκαν μέσω της ΕΟΜ το 2016 140 μηχανές
αποκλειστικά για τις ανάγκες των Σωματείων, ενώ δόθηκαν με δαπάνη της ΕΟΜ οι
ανάλογοι servers.
Εντός του έτους αγοράστηκε για τις ανάγκες των πρωταθλημάτων ή δόθηκε, το
μεγαλύτερο μέρος, για ενίσχυση των αγώνων των Σωματείων μεγάλη ποσότητα
υλικού όπως τράπουλες, θήκες αγορών, θήκες διανομών, τσόχες κλπ.
6. Διαιτησία
Σεμινάριο και εξετάσεις Έμπειρων και Πτυχιούχων Διαιτητών διεξάχθηκε με
επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή στο τέλος Οκτωβρίου. Επίσης διεξάχθηκε στη
Θεσσαλονίκη παράλληλα με το Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος εισαγωγικό
Σεμινάριο νέων Διαιτητών.
Η ΕΟΜ ανέλαβε εντός του 2016, οργάνωσε και περαίωσε με μεγάλη επιτυχία,
δεχόμενη τα έγγραφα συγχαρητήρια του Προέδρου της ΕBL, τη διοργάνωση του
Σεμιναρίου Διαιτησίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που έγινε στην Αθήνα, και
συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο President στις αρχές Φεβρουαρίου 2017.
7. Περιοδικό
Το περιοδικό της ΕΟΜ μετατράπηκε πλέον εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονικό με δική
του σελίδα στο Διαδίκτυο.
8. Διάφορα
Η ΕΟΜ υπέβαλε οικονομικά και άλλα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα
προγράμματά της που αφορούν τη διάδοση και έλαβε εντός του 2016 επιχορήγηση
από αυτήν 3.000 ευρώ. Ήδη έχει υποβάλει και ανάλογα στοιχεία στην EBL για τα
προγράμματα Νέων έως 16 ετών και ήδη έχουν εγκριθεί 2000 ευρώ ως μέρος της
συνολικής επιχορήγησης που θα λάβει.
Γ) ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Στον τομέα της Εκπαίδευσης το Δ.Σ. προγραμματίζει να επεκτείνει το σύστημα διδασκαλίας
και σε πιο προχωρημένους αθλητές. Τα Σεμινάρια και οι εξετάσεις των εκπαιδευτών θα
συνεχιστούν και το επόμενο έτος. Έχει προβλεφθεί επίσης να επαναληφθεί και το επόμενο
έτος το Σεμινάριο Στελεχών των Σωματείων. Η ΕΟΜ προχώρησε ήδη σε δημόσιο
διαγωνισμό για την εκτύπωση βιβλίου Μίνι Μπριτζ. Έχουν ήδη δημιουργηθεί 16 τμήματα
παιδιών στα Ανοιχτά σχολεία και προγραμματίζεται σχολικό πρωτάθλημα για το Μάιο του
2017 ενώ από τον Σεπτέμβριο η δράση αυτή θα ξεκινήσει ξανά.
Στον τομέα της Διαιτησίας στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των Διαιτητών ΕΟΜ στην
Περιφέρεια αλλά και η καλύτερη επιμόρφωση όλων των Διαιτητών της ΕΟΜ. Ήδη στις
αρχές του 2017 έγινε στην Αθήνα το Σεμινάριο Διαιτησίας της EBL με μεγάλη συμμετοχή
από ελληνικής πλευράς. Μετά την τροποποίηση του Διεθνούς κώδικα Αγωνιστικού Μπριτζ,
(ΔΚΑΜ) που θα γίνει εντός του έτους, είναι προγραμματισμένα σεμινάρια και εξετάσεις των
Διαιτητών για το Φθινόπωρο του 2017. Ο νέος ΔΚΑΜ, που θα ισχύσει την δεκαετία 20172027, θα μεταφραστεί και θα εκδοθεί από την ΕΟΜ.
Στον Αγωνιστικό τομέα οι αγώνες που διοργανώνει η ΕΟΜ αλλά και τα Σωματεία θα
αποκτήσουν περισσότερο κύρος με την ακόμα μεγαλύτερη και διαρκή βελτίωση των

συνθηκών παιξίματος και των συντελεστών οργάνωσης και διεύθυνσης. Ήδη στις αρχές του
2017 η ΕΟΜ προχώρησε σε νέες αγορές υλικού αγώνων όπως και μηχανών καταχώρησης
Bridgemates II για τις ανάγκες των Σωματείων. Κατασκευάζεται πρόγραμμα απευθείας
δηλώσεων συμμετοχής στο ίντερνετ, τουλάχιστον για τους μεγάλους αγώνες.
Για τον επόμενο χρόνο η ΕΟΜ έχει προβλεφθεί να αποστείλει Εθνικές ομάδες Νέων έως 25
ετών και Παίδων έως 16 ετών στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Νέων. Για τους Νέους, τις
Γυναίκες και την κατηγορία Όπεν συγκροτήθηκαν προ-εθνικές ομάδες και πρόγραμμα
διαρκών προπονήσεων ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για
καλύτερα
αποτελέσματα στις μελλοντικές εθνικές αποστολές της διετίας 2017-18 αλλά και άνοδο του
αγωνιστικού επιπέδου γενικά. Η ΕΟΜ θα υποστηρίξει 2 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο
Ανοικτό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπως και τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο
Βαλκανικό πρωτάθλημα.
Στον τομέα της Διάδοσης ήδη έγινε διαφημιστική εκστρατεία τον Ιανουάριο 2017 και
ξεκίνησαν νέα ταχύρρυθμα μαθήματα. Η προσπάθεια για ίδρυση/ένταξη νέων Σωματείων
συνεχίζεται και τη νέα χρονιά με έμφαση σε πόλεις και συνοικίες που δεν υπάρχουν ήδη.
Εξάλλου έχει ήδη ξεκινήσει προσπάθεια για αναβάθμιση και επέκταση του site της ΕΟΜ
στο ίντερνετ. Το πρόγραμμα Be active θα συνεχιστεί και φέτος και το Μπριτζ θα συμμετέχει
με ορισμένες δικές του μεγάλες εκδηλώσεις.
Η οικονομική κρίση έχει ήδη παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση της επιχορήγησης της ΓΓΑ.
Όμως η συνεχόμενη τα τελευταία χρόνια επιτυχημένη διαφημιστική εκστρατεία, η αύξηση
των εγγραφών νέων αθλητών, η αύξηση των Σωματείων και η επέκτασή τους σε
περισσότερες πόλεις της χώρας, σε συνδυασμό με τη συνετή διαχείριση, με μείωση των μη
απαραίτητων εξόδων, διατήρησαν για έναν ακόμα χρόνο την σχετική οικονομική ευρωστία
της ΕΟΜ και αφήνουν αισιόδοξες προοπτικές για το μέλλον.
Αθήνα, Μάρτιος 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θέμαβ΄. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2016.
Υποβάλλεται προς έγκριση ο Απολογισμός 2016:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
0100-I. ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔ.ΑΡ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

0101

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ)

0102

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0103

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0104

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

0105

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

0106

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

€

178.274,38

1.400,00

9.650,00

0107

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

217,79

0108

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

21.700,00

0109

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

96.049,75

0110

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ

0111

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

0112

Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ

0113

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

0114

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ

0115

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015

0116

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.620,00

58,80
99.497,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

410.468,63

0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ

0211

0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ
ΚΛΠ)

0212

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟ 30 Ν. 272599)

0213

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ

0214

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΠ)

0215

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ

18.841,00

0216

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

14.142,09
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

86.142,50

123,60

119.249,19

0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
0231

ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ)

2.151,16

0232

ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

6.591,65

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
0233

α) ΟΤΕ

1.896,12

β) ΚΙΝΗΤΑ

1.811,51

0234

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

7.715,18

0235

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

0236

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.898,96

0237

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

6.543,96

0238

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

0239

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

3.812,87

0240

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

3.488,11

0241

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

3.304,85

548,95

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

40.763,32

0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
0251

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

5.063,90

0252

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

8.001,15

0253

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ)

0254

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ(ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

0255

α) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ)
β) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ)

13.708,00

0256

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

0257

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

0258

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

0259

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

7.665,00

4.198,26

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

38.636,31

0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
0271

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

7.319,24

0272

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

0273

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ

0274

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

0275

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

16.848,56

0276

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

35.712,61

0277

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

36.314,64

36.981,95
9.681,93

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

142.858,93

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016

60.712,04

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)
7.703,84

α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
0281

β) ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
545,00

γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ

Ο Πρόεδρος

Α. Αθανασιάδης

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

8.248,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

410.468,63

Ο Γενικός Γραμματέας

Π. Μαρσώνης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Ν. Καβαντούρης αναγιγνώσκει την έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής για τη χρήση 2016.
Θέμα γ’. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/01/2016 έως 31/12/2016
και εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2017.
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Ο.Μ.
(Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2016)
Οι κάτωθι υπογράφοντες, σύμφωνα με σχετική εντολή της Γενικής Συνέλευσης και αίτημα του
παρόντος Δ.Σ., διενεργήσαμε διαχειριστικό έλεγχο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ (Ε.Ο.Μ.) για
τα πεπραγμένα του Δ.Σ. από 1ης Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2016.

Ο Ταμίας

Α. Φράγκος

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε τα παρακάτω :
Νομική Μορφή – Καταστατικό – Διοίκηση
Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ (Ε.Ο.Μ.) αποτελεί μη κερδοσκοπικό αθλητικό
οργανισμό που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μέλη της Ε.Ο.Μ. είναι
όλα τα ανεγνωρισμένα σωματεία του bridge στην Ελλάδα. Ο τρόπος λειτουργίας της
Ε.Ο.Μ. ορίζεται από το Καταστατικό της (το οποίο έχει τροποποιηθεί για τελευταία
φορά στις 18/10/2003) και από Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.
στη συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου 2003.
Στις αρχές του 2016 η Ε.Ο.Μ. διοικείτο από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε
εκλεγεί κατά το έτος 2012. H σύνθεση του Δ.Σ. ήταν η εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΗ

Αλέξανδρος Αθανασιάδης
Παναγιώτης Κανναβός
Παναγιώτης Μαρσώνης
Αναστάσιος Φράγκος
Νικόλαος Δελημπαλταδάκης
Χρυσούλα Βάθη
Νικόλαος Καβαντούρης

Στις 8/10/2016 έγιναν αρχαιρεσίες και εξελέγη νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο ως
εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΗ

Αλέξανδρος Αθανασιάδης
Λίνα Μαμιδάκη
Παναγιώτης Μαρσώνης
Αναστάσιος Φράγκος
Μαριάννα Κορώνη
Χρυσούλα Βάθη
Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος

Χώρος Εγκατάστασης και Λειτουργίας
Η Ε.Ο.Μ. στεγάζεται σε ιδιόκτητο διαμέρισμα / γραφείο 1 ου ορόφου (οδός
Φειδιππίδου 30, 11527 Αθήνα).
Πέραν των ιδιόκτητων γραφείων της, η Ε.Ο.Μ. χρησιμοποιεί ισόγεια αποθήκη επί της
οδού Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα την οποία μισθώνει έναντι μηνιαίου
τιμήματος 116,00 € πλέον χαρτοσήμου 3,6%.
Τήρηση Λογιστικών – Φορολογικών υποχρεώσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Γ.Γ.Α. (εποπτεύουσας αρχής), η Ε.Ο.Μ. υποχρεούται να
συντάσσει και υποβάλει στην Γ.Γ.Α. ετήσια κατάσταση ταμειακού απολογισμού και
προϋπολογισμού του επομένου έτους.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού φορολογικού συστήματος, η Ε.Ο.Μ. τηρεί
μηχανογραφημένο βιβλίο Β’ κατηγορίας για τα έσοδα και τα έξοδά της και ως μη
κερδοσκοπικός οργανισμός δεν εκπίπτει το ΦΠΑ ούτε έχει θεωρημένα στοιχεία
πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Υποχρεούται όμως (σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Φ.Α.Σ. που ισχύουν) στην παρακράτηση και καταβολή φόρου μισθωτών υπηρεσιών
καθώς και στην υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης καθώς και μηνιαίας
κατάστασης προμηθευτών (ΜΥΦ). Πρόσφατα η Ε.Ο.Μ. ενεργοποίησε και τη δυνατότητα
διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αποκτήσεων) για τις οποίες καταβάλλει το
ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση στη Δ.Ο.Υ.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι η Ε.Ο.Μ. παρακρατεί ανελλιπώς, όπως οφείλει, τους
προβλεπόμενους φόρους/τέλη κατά την παροχή υπηρεσιών από τρίτους είτε αυτοί είναι
ελεύθεροι επαγγελματίες (δικηγόροι, λογιστές, εκπαιδευτές, διαιτητές κ.λπ.) και
εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών (παρακράτηση φόρου 20%) είτε είναι φυσικά
πρόσωπα και αμείβονται αποσπασματικά με «Τίτλο Κτήσης» (παρακράτηση φόρου 20%
και χαρτοσήμου 3,6 %). Η Ελεγκτική Επιτροπή δεν διαπίστωσε για την εξεταζόμενη
περίοδο του έτους 2016, καμία απόκλιση από τις λογιστικές και φορολογικές
απαιτήσεις που επιβάλλουν στην Ε.Ο.Μ. οι κείμενες διατάξεις.
Επί πλέον
των παραπάνω υποχρεώσεών της, η Ε.Ο.Μ. τηρεί οικειοθελώς
μηχανογραφικό λογιστικό αρχείο ταμειακών συναλλαγών κατηγοριοποιημένο για τα
έξοδα σύμφωνα με τους κωδικούς που επιβάλλει η Γ.Γ.Α. για την ετήσια ταμειακή
κατάσταση. Όσον αφορά στα έσοδα, η Ε.Ο.Μ. τηρεί μηχανογραφημένο αρχείο ανά
παραστατικό με αντιστοίχιση εκάστου παραστατικού εσόδων με τον φορέα που
πληρώνει το συγκεκριμένο έσοδο. Για τα έξοδα γίνεται η μηχανογραφική αντιστοίχηση
εκάστου παραστατικού εξόδων με τον φορέα που εισπράττει το συγκεκριμένο έσοδο,
ανεξάρτητα εάν η πληρωμή γίνεται ή δεν γίνεται την ίδια ημερομηνία με την έκδοση του
αντίστοιχου παραστατικού (τιμολογίου ή απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης). Επίσης
τηρείται μηχανογραφική κατάσταση υλικών αποθήκης. Για την τήρηση των
μηχανογραφικών αρχείων χρησιμοποιούνται τα προγράμματα «Ορίζοντες» και
«Singularlogic Business ERP» του ομίλου Singular Logic.
Τα πρόσθετα αυτά αρχεία διευκολύνουν την οικονομική παρακολούθηση και τους
ετήσιους απολογισμούς.
Ετήσιος απολογισμός
Για την εξεταζόμενη ετήσια περίοδο (1/1 έως 31/12/2016), ο πίνακας οικονομικού
απολογισμού παρατίθεται στο συνημμένο Παράρτημα Α. Η ελεγκτική επιτροπή δεν
εντόπισε αποκλίσεις ανάμεσα στον πίνακα αυτόν, στα υφιστάμενα παραστατικά και στις
μηχανογραφικές εγγραφές.
Καταχώρηση παραστατικών
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα παραστατικά εσόδων-εξόδων τηρούνται με
τακτικό τρόπο σε φακέλους και καταχωρούνται συστηματικά στο μηχανογραφημένο
βιβλίο εσόδων-εξόδων καθώς και στο παράλληλο πιο αναλυτικό μηχανογραφικό
σύστημα που προαναφέρθηκε. Δεν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε σχέση με τις κείμενες
διατάξεις.
Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών και φόρων
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι, για την εξεταζόμενη περίοδο (έτος 2016),
πληρώθηκαν κανονικά οι ασφαλιστικές εισφορές και οι προβλεπόμενοι φόροι (ΦΜΥ,
παρακρατήσεις φόρων τρίτων κ.λπ.).
Φορολογική δήλωση έτους χρήσης 2015
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά το έτος 2016 υποβλήθηκε νομότυπα στις
9/6/2016 η προβλεπόμενη φορολογική δήλωση για την χρήση 2015. Στη δήλωση αυτή
φορολογήθηκαν οι εισπράξεις από τόκους ύψους 359,36 € και ο φόρος που επιβλήθηκε
ανήλθε σε 104,21 € πλέον 78,16 € ως προκαταβολή φόρου επομένου έτους. Ο φόρος
αυτός έχει εξοφληθεί.
Σημειώνουμε ότι έχει ήδη γίνει και η φορολογική δήλωση για την χρήση 2016 και έχει
πληρωθεί ο αντίστοιχος φόρος 694,65 € και προκαταβολή φόρου 100%.
ΕΦΑ και ΕΝΦΙΑ (φόρος ακινήτων)
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά το έτος 2016 έχει γίνει μηδενική δήλωση
ΕΦΑ (ειδικός φόρος ακινήτων) και έχει πληρωθεί ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)
ύψους 1.202,49 € που καταλογίστηκε από το ΤΑΧΙS για το ιδιόκτητο ακίνητο επί της
οδού Φειδιππίδου 30, αντικειμενικής αξίας 144.079,56 €.
Υποβολή Μηνιαίων Καταστάσεων Προμηθευτών (ΜΥΦ)
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι υποβάλλονται έγκαιρα οι προβλεπόμενες από
τον ΚΦΑΣ καταστάσεις προμηθευτών.

Τήρηση τραπεζικού λογαριασμού – Ταμείο
Κατά βεβαίωση του Ταμία κ. Α. Φράγκου, τα διαθέσιμα της Ε.Ο.Μ. την 31 η Δεκεμβρίου
2016 ανέρχονταν σε 60.712,04 € έναντι 99.497,91 € της 31ης/12/2015, μειωμένα κατά
40 %.
Η Ε.Ο.Μ. τηρεί δύο λογαριασμούς όψεως έναν στην Εθνική Τράπεζα, ο οποίος στις
31/12/2016 είχε υπόλοιπο 32.261,74 € και έναν στην ALPHA Τράπεζα με υπόλοιπο
26.495,10 € ενώ το αντίστοιχο ταμείο σε μετρητά ήταν 1.955,20 €.
Τήρηση Κανονισμού Προμηθειών
Η Ε.Ο.Μ. διαθέτει Κανονισμό Προμηθειών, ο οποίος έχει εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ.
της 15ης Δεκεμβρίου 2003 ως μέρος του Εσωτερικού της Κανονισμού.
Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, οι δαπάνες που υπερβαίνουν τα 500 € πρέπει να
εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ., ενώ για τις δαπάνες που κυμαίνονται μεταξύ 1.500 €
και 15.000 € πρέπει επί πλέον να γίνεται πρόχειρος διαγωνισμός (συλλογή
ανταγωνιστικών προσφορών).
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο του έτους 2016, δεν διαπιστώθηκε απόκλιση από τις
διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών.
Τήρηση Αποθήκης
Στον έλεγχο περιελήφθη αποθήκη της ΕΟΜ επί της οδού Μιχαλακοπούλου 181, 115 27
Αθήνα.
Καταμετρήθηκε ο αποθηκευμένος εξοπλισμός (τραπέζια, screens, bidding boxes) και το
αναλώσιμο υλικό, τα οποία βρέθηκαν (κατά την ημερομηνία ελέγχου) να συμφωνούν με
τις εγγραφές στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο της ΕΟΜ.
Υπαλληλικό προσωπικό
Η Ε.Ο.Μ. διαθέτει κατά το έτος 2016 έμμισθο προσωπικό 4 ατόμων. Τα έξοδα
μισθοδοσίας (χωρίς ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη) ανήλθαν σε 86.142,50 € και οι
εισφορές στα ταμεία ασφάλισης ανήλθαν σε 14.142,09 €.
Διαφορές Εσόδων 2016 προς 2015
Τα καθαρά έσοδα του εξεταζόμενου έτους (εκτός χορηγιών και αποθεματικού ταμείου)
ανέρχονται σε 299.920,72 € αυξημένα κατά 11,68 % έναντι του 2015 (268.546,69 €).
Παρατηρείται αύξηση της εισφοράς από εισιτήρια αγώνων κατά 3,20 %, αύξηση των
ετησίων συνδρομών των παικτών κατά 10,82 % και αύξηση των ετησίων συνδρομών
των ομίλων κατά 223 %.
Διαφορές Εξόδων 2016 προς 2015
Τα καθαρά έξοδα του εξεταζόμενου έτους (εάν δηλαδή εξαιρέσουμε οφειλές του
παρελθόντος που εξοφλήθηκαν κατά το 2016) ανέρχονται σε 341.507,75 € και είναι στο
σύνολό τους σημαντικά αυξημένα κατά 35,49% έναντι του 2015 (252.049,85 €).
Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στις δαπάνες αναπτυξιακών προγραμμάτων (κατά
54,41%) και στις δαπάνες εθνικών ομάδων (κατά 301%). Οι ενισχύσεις των συνδέσμων
μελών αυξήθηκαν κατά 142 %, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 1,84 % και
οι διοικητικές δαπάνες κατά 8,5 %.
Εφαρμογή της νέας εκπαιδευτικής μεθόδου Audrey Grant
Κατά το έτος 2016 η ΕΟΜ συνέχισε την εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου που
στηρίζεται στα βιβλία της γνωστής Καναδής εκπαιδεύτριας Audrey Grant και προχώρησε
στην εκτύπωση τεσσάρων ακόμη βιβλίων (5 ου, 6ου, 7ου και 8ου) πέραν των αρχικών
τεσσάρων που είχαν ήδη εκτυπωθεί το 2014-2015. Το 8ο βιβλίο αφορά το αγοραστικό
σύστημα 2 επί 1 και απευθύνεται σε προχωρημένους.
Αναπτυξιακές προσπάθειες
Κατά το έτος 2016 εκδόθηκαν 841 νέα αγωνιστικά δελτία έναντι 617 του έτους 2015,
638 του 2014, 580 του 2013 και 484 του 2012.

Αυτό σημαίνει ότι η εκστρατεία διάδοσης κατά τα τελευταία έτη είχε σε συνεχή βάση
καλά αποτελέσματα.
Σημειώνεται ότι για διαφήμιση μέσω Facebook για την προσέλκυση νέων παικτών σε
μαθήματα bridge κατά έτος 2016 δαπανήθηκε το ποσό των 6.918,67 έναντι 17.030,17 €
το έτος 2015 και 5.532,50 € το 2014.
Διάθεση συσκευών Bridgemate
Με δεδομένο ότι η Ε.Ο.Μ. (ως εθνική ομοσπονδία) μπορεί να αγοράσει από το
μοναδικό Ολλανδό προμηθευτή Bridge Systems BV τις συσκευές (καταχώρησης
αποτελεσμάτων) Bridgemates σε τιμές κατά 25% χαμηλότερες από τις τιμές που
προσφέρονται στα σωματεία, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ. αποφάσισε να διαθέσει στα Σωματεία
μέλη της τις συσκευές αυτές, έναντι έκτακτης εισφοράς - συνδρομής, η οποία ορίστηκε
στο γινόμενο της τιμή μονάδας που τις αγοράζει η Ε.Ο.Μ. επί τον αριθμό των τεμαχίων
Bridgemates που επιθυμεί να προμηθευθεί ο κάθε όμιλος. Επί πλέον η Ε.Ο.Μ. διαθέτει
δωρεάν ένα ειδικό server σε κάθε σωματείο που προμηθεύεται συσκευές Bridgemates.
Δεδομένου ότι η Ε.Ο.Μ., ως μη κερδοσκοπικό σωματείο, δεν έχει το δικαίωμα να
πωλήσει υλικό, ο εξοπλισμός αυτός (server & bridgemates) παραμένει στην ιδιοκτησία
της Ε.Ο.Μ. και διατίθεται επ’ αόριστον στα Σωματεία που έχουν υποβάλλει σχετικό
αίτημα για την πραγματοποίηση του σκοπού της Ομοσπονδίας και την ανάπτυξη του
αθλήματος. Αντίστοιχα το αντίτιμο δίδεται από τους ενδιαφερόμενους με τη μορφή
έκτακτης εισφοράς - συνδρομής και όχι ως πληρωμή για την αγορά υλικού.
Χορηγία της ΕΒL
Κατά το έτος 2016 εισπράχθηκε για πρώτη φορά χορηγία ύψους 3.000 € από την
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπριτζ (ΕΒL) για ενίσχυση της διαφημιστικής εκστρατείας της
Ε.Ο.Μ. για διάδοση του αθλήματος
Χορηγία για τους αγώνες Bridge World Games
H Ε.Ο.Μ. δέχθηκε ως χορηγία το ποσό των 5.100 € από την Ελληνική εταιρεία Mellon
Technologies A.E.E. αποκλειστικά για την αποστολή Ελληνικής Ομάδας στους αγώνες με
την επωνυμία Bridge World Games που διεξήχθησαν στην Πολωνία.
Εισφορές από εισιτήρια αγώνων
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα εισιτήρια αγώνων και τις εισφορές που
πληρώθηκαν από κάθε όμιλο κατά το εξεταζόμενο έτος 2016 και κατά συνέπεια την
κατά προσέγγιση σχετική δυναμικότητα των διαφόρων ομίλων :
(Η κατάσταση επισυνάπτεται)
Μερικοί όμιλοι παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των εισφορών τους.
Οι καθυστερούμενες εισφορές από εισιτήρια αγώνων ανήλθαν στις 31/12/2016 σε
33.533 € και αποτελούν περίπου το 19,6 % των καταβληθεισών εισφορών για αγώνες.
Κατά συνέπεια τα χρέη των ομίλων προς την ΕΟΜ εξακολουθούν να είναι σημαντικά.
Μάλιστα 7 όμιλοι οφείλουν ποσά που αναλογούν στο 40% - 60% της ετήσιας
δραστηριότητάς τους, ενώ άλλοι 8 όμιλοι οφείλουν περισσότερο από το 60% των
αντίστοιχων ετησίων εσόδων τους.
Φαίνεται καθαρά ότι, με την εξαίρεση 4-5 ομίλων που εμφανίζονται να έχουν μια
σχετική οικονομική άνεση, οι υπόλοιποι όμιλοι λειτουργούν οριακά (από οικονομικής
πλευράς) και οποιαδήποτε συγκυριακή μεταβολή μπορεί να τους οδηγήσει σε
οικονομικό αδιέξοδο.
Βιωσιμότητα Ομοσπονδίας
Κατά το έτος 2016 εισπράχθηκε μία μικρή χορηγία από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού ύψους 1.400 €, έναντι ποσού 6.300 € που εισπράχθηκε για το 2015 και
3.750 € που εισπράχθηκε για το 2014. Επί πλέον εισπράχθηκε για πρώτη φορά χορηγία
ύψους 3.000 € από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπριτζ για ενίσχυση της διαφημιστικής
εκστρατείας της Ε.Ο.Μ. για διάδοση του αθλήματος.

Έτσι οι χορηγίες της Γ.Γ.Α. αποτελούν εδώ και τρία χρόνια πολύ μικρό ποσοστό των
εσόδων της Ε.Ο.Μ., η οποία έχει πλέον μια οικονομική αυτονομία, οφειλόμενη κυρίως
στη συνεχή επέκταση των δραστηριοτήτων της.
Τα καθαρά έσοδα το έτος 2016 (εκτός αποθεματικού και χορηγιών) ήταν 299.920,72
σημαντικά αυξημένα κατά 11,68% έναντι του αντίστοιχου έτους 2015.
Επίσης, το Αποθεματικό (Ταμείο) διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα (60.712,04 €)
παρά το γεγονός ότι μειώθηκε σημαντικά.
Τα παραπάνω στοιχεία δίνουν μια ιδιαίτερα αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον, στο
βαθμό που θα συνεχισθεί

•
•
•

η συγκράτηση των δαπανών σε λογικά πλαίσια και
η επέκταση της μπριτζιστικής οικογένειας με νέα μέλη
η διατήρηση σημαντικού αποθεματικού

Κρίσιμο στοιχείο για την βιωσιμότητα της ΕΟΜ αποτελεί η βιωσιμότητα μεγάλου
αριθμού ομίλων-μελών της που λειτουργούν σε οριακές οικονομικές συνθήκες.
Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Ελεγκτική Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα παραστατικά
και τα λοιπά στοιχεία της οικονομικής δραστηριότητας της ΕΟΜ κατά την εξεταζόμενη
περίοδο 1 / 1 – 31 / 12 / 2016 και δεν διαπίστωσε απόκλίσεις σε σχέση με τις
αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το καταστατικό και τις κείμενες
διατάξεις.
Κατά συνέπεια προκύπτει ότι η διαχείριση κατά το έτος 2016 ασκήθηκε από το Δ.Σ με
σύνεση και με καλή πίστη.
Σε συμπέρασμα των ανωτέρω εισηγούμεθα στη Τακτική Γενική Συνέλευση που
αναμένεται να διεξαχθεί την 18η Μαρτίου 2017 την αποδοχή των οικονομικών
καταστάσεων του έτους 2016 που υποβάλλει το Δ.Σ. της ΕΟΜ καθώς και την
απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2017
Οι Ελεγκτές
Άννυ
Λυδάκη - Καραμανλή

Θάνος
Παπαναστασίου

Μανώλης
Μαραγκουδάκης

Εκλογή της νέας ελεγκτικής επιτροπής Επανεκλέγεται παμψηφεί η ίδια ελεγκτική
επιτροπή για τη χρήση 1/1-31/12/2017. Μέλη: Καραμανλή Α. - Μαραγκουδάκης Μ. Παπαναστασίου Α.
Θέμα δ’. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη.
Υποβάλλονται ορισμένες διευκρινιστικές ερωτήσεις προς το Δ.Σ.
A. Φαραντάτος: Πως προκηρύσσονται οι θέσεις και αν υπάρχει κανονισμός λειτουργίας.
Επίσης ερώτηση για το κονδύλιο δαπανών προπονητών.
Καραγιαννόπουλος: Εύσημα για τη δουλειά του ΔΣ. Ερώτηση για το θέμα των βιβλίων.
Πόσα βιβλία, πόσοι διαγωνισμοί έγιναν και αν υπάρχει άλλος τρόπος διάθεσης. Πόσο
κοστίζει η εκτύπωση και πόσο η επανεκτύπωση. Αίτημα να γίνεται διαγωνισμός για όλες τις
εκδόσεις βιβλίων.
Α. Φράγκος: Βρίσκει σωστή τη πρόταση του Καραγιαννόπουλου και προτείνει την
υλοποίηση της.
Ο κ. Α. Αθανασιάδης απάντησε στις διευκρινιστικές ερωτήσεις. Στη συνέχεια εγκρίνεται
παμψηφεί ο Ισολογισμός - Απολογισμός 2016 και απαλλάσσεται κατά πλειοψηφία με 26

ψήφους υπέρ, ένα λευκό (ΑΟΜΨ Α. Φαραντάτος) το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση
1/1-31/12/2016
Θέμα ε’. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017.
Υποβάλλεται προς έγκριση η εισήγηση του Δ.Σ. της ΕΟΜ για αναμόρφωση του
προϋπολογισμού χρήσης 1/1 – 31/12/2017. Σε σχέση με τον αποσταλέντα στα Σωματεία
αναμορφωμένο προϋπολογισμό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Α. Αθανασιάδης αιτείται αύξηση
του κονδυλίου του κωδικού 211 από 87.000 σε 90.000 για πρόσληψη υπαλλήλου με
σύμβαση ορισμένου χρόνου λόγω των αυξημένων αναγκών της ΕΟΜ. Κατόπιν σχετικής
συζήτησης το αίτημα γίνεται ομόφωνα δεκτό και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
2017 εγκρίνεται ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017
0100-I. ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔ.ΑΡ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2017

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

0101

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ)

190.000,00

0102

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0103

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0104

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

0105

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

0106

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

0107

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

0108

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

0109

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

0110

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ

0111

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

0112

Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ

0113

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

0114

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ

0115

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

0116

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.000,00

5.000,00

200,00
14.000,00
100.000,00

4.600,00

400,00
60.712,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

376.912,04

0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ

0211

0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ)

0212

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟ 30 Ν. 272599)

0213
0214

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΠ)

0215

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ

24.000,00

0216

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

15.000,00

90.000,00

2.000,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

131.000,00

0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
0231

ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ)

2.200,00

0232

ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

6.500,00

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
0233

α) ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2.000,00

β) ΚΙΝΗΤΑ

2.000,00

0234

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

8.000,00

0235

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

0236

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3.500,00

0237

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

7.500,00

0238

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

2.000,00

0239

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

5.000,00

0240

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

3.500,00

0241

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

3.500,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

45.700,00

0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
0251

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

0252

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

0253

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ)

0254

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ(ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

0255

10.000,00

α) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ)
16.000,00

β) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ)
0256

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

0257

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

1.000,00

0258

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

2.000,00

0259

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1.000,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

30.000,00

0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
0271

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

7.500,00

0272

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

40.000,00

0273

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ

10.000,00

0274

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

0275

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

15.000,00

0276

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

34.000,00

0277

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

18.000,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

125.500,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

37.212,00

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)
0281

α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
β) ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

7.500,00

γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.000,00

δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

8.500,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

376.912,00

Θέμα στ’ . Υπόθεση Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΟΜ
Γίνεται ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Α. Αθανασιάδη για όλο το θέμα της αλλαγής
σκορ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Γυναικών 2016, τη δεύτερη ημερίδα της κατηγορίας 116, τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία 2-1 του Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ) και τη
προσφυγή αθλητριών κατά της απόφασης αυτής στο ΑΣΕΑΔ. Στη συνέχεια εκφράζουν τις
απόψεις τους μέλη της Γ.Σ.:
Κ. Παπαζήσης: Τι οδηγία έχει ο δικηγόρος της ΕΟΜ για τη θέση που θα κρατήσει στο ΑΣΕΑΔ
κατά την προσφυγή των Ε. Ρασέλη, Ε. Μουσκεντέρη;
Π. Κανελλόπουλος: Η ΕΟΜ θα παρευρίσκεται για να παραθέσει τα γεγονότα.
Κ. Βλάχου: Ερώτηση με ποιο μέρος θα είναι η ΕΟΜ στο ΑΣΕΑΔ.
Π. Κανελλόπουλος: Η ΕΟΜ θα συμμετάσχει αποκλειστικά για παράθεση γεγονότων και
κανονισμών.
Λ. Καραγιαννόπουλος. Ερώτηση εάν ζήτησε το ΠΣ συμβουλή από τον κ. Κανελλόπουλο.
Χ. Σκούρτης: Ερώτηση για ποιο λόγο ήρθε το θέμα στη ΓΣ.
Α. Αθανασιάδης: Αρχικά το θέμα έρχεται για ενημέρωση ενώ υπάρχει και σχετική επιστολή
Σωματείου.
Κ. Παπακωνσταντινου: Ενημέρωση για την επιστολή που έστειλαν σαν Σωματείο (ΟΠΑΦ)
για τη διαδικασία που ακολούθησε το ΠΣ, τονίζοντας ότι δεν κρίνουν την απόφαση αλλά τις
κινήσεις του ΠΣ και ζητάει ψηφοφορία για έκπτωση μελών του ΠΣ.
Α. Φαραντάτος: Ενίσταται σαν ΑΟΜΨ για τη μη τήρηση της διαδικασίας και για την
ψηφοφορία που ζητάει ο ΟΠΑΦ. Αναφέρει πως η κ. Μαμιδάκη έχει έννομο συμφέρον να
τιμωρηθεί η αθλήτρια και δεν υπάρχει έκθεση αγώνα.
Η κ. Μαμιδάκη ζήτησε να γραφθεί αυτό στα πρακτικά.
Λ. Μαμιδάκη: Έκθεση της ίδιας σαν παρατηρητή αγώνα υπάρχει. Η ίδια περιέργως δεν
εκλήθη ποτέ να καταθέσει στο ΠΣ και δεν έχει έννομο συμφέρον γιατί η διαφορά πρώτου
με δεύτερου ήταν μεγάλη.
Ν. Δελημπαλταδάκης: Σε όποιους έχουν γνώση θέματος θεωρεί ότι το ΠΣ που ψήφισε και
το Σωματείο του ΑΟΜ έχει κάνει πολλά λάθη στην υπόθεση αυτή με βασικότερο την μη
εξαίρεση μελών του και καταθέτει την έλλειψη εμπιστοσύνης στο ΠΣ και ζητάει ψηφοφορία
γι’ αυτό.
Η. Στεφανόπουλος: Δεν έχει έρθει συγκεκριμένο ερώτημα στη ΓΣ για να επιληφθεί. Ζητάει
να εισαχθούν αντικειμενικοί όροι της εξαίρεσης μελών του ΠΣ, όσο αυτό και αν είναι
δύσκολο, για να μπορούν να λύνονται τέτοια θέματα.
Ν. Καβαντούρης: Υπάρχει θέμα προς το σώμα με την πρόταση Δελημπαλταδάκη;
Λ. Καραγιαννόπουλος: Τοποθετείται για το θέμα, ζητάει να λάμψει η αλήθεια και τον
ενοχλεί το πώς λειτούργησε το ΠΣ. Έχει αμφιβολίες στα θέματα της αλήθειας. Σαν
διαδικασία πρέπει να σεβόμαστε τα όργανα. Τώρα είναι διαδικασία σε εξέλιξη και δεν έχει
τεθεί ξεκάθαρα αυτό που αναφέρει το ΠΣ ότι υπάρχει ένοχος και πρέπει να βρεθεί.
Κ. Παπαζήσης: Σαν εκπρόσωπος του Διονύσου στέκομαι στην πρώτη τοποθέτηση του κ.
Αθανασιάδη ότι πρέπει να δεχθούμε την απόφαση του ΠΣ.

Δ. Λοβέρδος Συμφωνεί με την πρόταση Δελημπαλταδάκη και πρέπει να λύσουμε το θέμα.
Δηλώνει ότι ο ΑΟΜΒ έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στο ΠΣ και ζητάει τον έλεγχο των
μελών του.
Κ. Βλάχου: Αρχικά θεώρησα ότι η κες Κοτρωνάρου και Σταματελάτου θα ήταν
αντικειμενικές και έβγαζαν μια σωστή απόφαση, απογοητεύτηκα όμως από τη διαδικασία
και τον τρόπο που δόμησαν την απόφαση. Ζητάει τα μέλη του ΠΣ από 3 να γίνουν 5.
Δ. Λοβέρδος: Να ελεγχθεί το ΠΣ (πρόταση συγκεκριμένη του ΑΟΜΒ) και είναι πρόταση
μομφής για το ΠΣ.
Α. Φαραντάτος: Υποβάλλει ένσταση για τη διαδικασία της ΓΣ.
Ν. Δελημπαλταδάκης Πρόταση για άρση της εμπιστοσύνης στο ΠΣ και ψηφοφορία.
Α. Αθανασιάδης: Διευκρίνιση των κανονισμών της ΕΟΜ.
Δ. Κούρτης: Να καταγραφεί δυσπιστία προς το ΠΣ.
Δ. Λοβέρδος: Κοινή πρόταση δυσπιστίας προς το ΠΣ.
Στη συνέχεια εξετάζεται η πρόταση μομφής του κ. Φαραντάτου επί της διαδικασίας η οποία
ομόφωνα δεν γίνεται δεκτή από τα άλλα μέλη.
Καταγράφεται πρόταση Λοβέρδου, Δελημπαλταδάκη να συσταθεί τριμελής επιτροπή που
θα διερευνήσει το ζήτημα των ευθυνών μελών του ΠΣ για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε
στη συγκεκριμένη υπόθεση. Άλλα μέλη συμφωνούν με την πρόταση αλλά εκφράζουν την
άποψη ότι η επιτροπή αυτή πρέπει να συσταθεί μετά την έκδοση της απόφασης του ΑΣΕΑΔ
στην προσφυγή των Ρασέλη - Μουσκεντέρη, ενδεχομένως από έκτακτη Γεν. Συνέλευση που
θα συγκαλέσει το ΔΣ.
Κατατίθεται γραπτή δήλωση δέκα έξι (16) Σωματείων ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο
συγκεκριμένο Πειθαρχικό Συμβούλιο και ζητάνε την παραίτηση των μελών του. Ο
εκπρόσωπος του ΟΑΜΚΗ αναφέρει ότι, παρότι συμφωνεί, πρέπει να πάρει εξουσιοδότηση
από το Σωματείο του για να συνυπογράψει.
Θέμα ε΄: Τροποποίηση Κανονισμών
Υποβάλλεται από το Δ.Σ. της ΕΟΜ προς έγκριση πρόταση για τροποποίηση άρθρων των
κανονισμών:
Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 2.2.21 των Κανονισμών της ΕΟΜ το οποίο
διαμορφώνεται ως εξής:

«2.2.21

STOP - Υποχρεωτικές καθυστερήσεις δηλώσεων

Ένας παίκτης «ανακοινώνει» μία αγορά με πήδημα τοποθετώντας την κάρτα STOP μπροστά
του και στη συνέχεια τοποθετώντας την αγορά του, ως συνήθως, και, τέλος, αφαιρώντας
την κάρτα STOP. Ο αντίπαλος αριστερά δεν πρέπει να κάνει δήλωση μέχρι να αφαιρεθεί η
κάρτα STOP (αν η κάρτα STOP αφαιρέθηκε βιαστικά ή δεν χρησιμοποιήθηκε, ο αντίπαλος
μπορεί να κάνει παύση, σαν να είχε χρησιμοποιηθεί η κάρτα STOP)».
Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 4.3 εδάφιο β’ θέμα 4 των Κανονισμών
της ΕΟΜ το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
« 4. Απαγόρευση διεξαγωγής ορισμένων από τα εσωτερικά Πρωταθλήματα (4ης ή ανώτερης
βαθμίδας), που δικαιούται».
……………………………………………………………………………………………………….

Κατόπιν σχετικής συζήτησης αποφασίζεται ομόφωνα ότι τα υπόλοιπα υποβληθέντα προς
τροποποίηση άρθρα του Κανονισμού υπ. αριθ. 4 (Πειθαρχικός Κανονισμός) χρήζουν
περαιτέρω βελτίωσης και σε συνεργασία του μέλους της Γ.Σ. και δικηγόρου κ. Η.
Στεφανόπουλου με τις αρμόδιες επιτροπές θα υποβληθούν εκ νέου προς ψήφιση στην
επόμενη Γεν. Συνέλευση.
Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Καβαντούρης

Ο Γραμματέας

Δέσποινα Νίκα

