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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. 
της 17ης Μαρτίου 2012 

Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα την 
17/03/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, η τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της, 
που συγκάλεσε με πρόσκλησή του το Δ.Σ. που απεστάλη με την αρ. πρωτ. 42/12/ΠΜ/λζ της 25/02/2012 
προς όλα τα Σωματεία-Μέλη, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
α. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ περίοδος 01/01-31/12//2011.  
β. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2011.  
γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/01/2011 έως 31/12/2011 
και εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2012.  
δ. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη.  
ε. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012.  
στ. Τροποποίηση κανονισμών. 
 

Ο προεδρεύων κ. Δ. Χαρλαύτης, πρόεδρος του Δ.Σ., ορίζει προσωρινό γραμματέα την κ. 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 δέκα οκτώ  (18) εκπρόσωποι Σωματείων, εκ των οποίων δεκαέξι (16) 
έχουν δικαίωμα ψήφου, από τα είκοσι επτά (27) Σωματεία – μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στις 
Γενικές Συνελεύσεις της ΕΟΜ κατά το έτος 2012. 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: 
 
 

Α/Α Σωματείο Εκπρόσωπος Ιδιότητα Δικαίωμα 
1 ΑΟΜ Σ.ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ
2 ΑΟΜΒ M. AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ
3 ΑΟΤ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ
4 ΟΑΑ Σ. ΒΑΛΣΑΜΑΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ
5 ΟΑΜΘ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ
6 ΟΑΜΠΕΙ Μ. ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ
7 ΟΠΑΦ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ
8 ΑΜΙ Β. ΔΟΝΟΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ
9 ΑΟΜΜ Π. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ

10 ΑΟΜΧ Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
11 ΟΑΜΚΗ Ν. ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ
12 ΟΑΜΚ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ
13 ΟΑΜΧΝ Μ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ
14 ΣΛΑΜ Α. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ
15 ΠΛΗ Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
16 ΟΑΜΡ Δ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Νόμιμος εκπρόσωπος ΝΑΙ 
17 POM Ι. ΔΡΙΔΑΚΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ
18 ΣΑΤ Π. ΚΟΚΟΣΙΕΛΗΣ Νόμιμος εκπρόσωπος ΟΧΙ

Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι: Ν. Κηπουρός (ΑΟΜ), Σ. Βιλλιώτη (ΟΑΜΚΗ) 

Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης 
Προτείνεται ο κ. Ν. Καβαντούρης, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος ψηφίζεται ομόφωνα. 
Για τη θέση του Γραμματέα της ΓΣ προτείνεται η κα Μ. Αγγελοπούλου, που επίσης ψηφίζεται ομόφωνα. 
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Στην Γενική συνέλευση παρευρίσκονται επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δ. Χαρλαύτης, ο Γεν. Γραμ. 
ΕΟΜ κ. Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας κ. Α. Φράγκος, το μέλος του Δ.Σ. Π. Κανναβός, ο Διευθυντής ΕΟΜ, κ. 
Λ. Ζώτος και οι υπάλληλοι της ΕΟΜ κ. Ι. Μηλιτσόπουλος και κ. Ι. Σουβατζής.  

Αμέσως μετά ο εκλεγείς πρόεδρος κ. Ν. Καβαντούρης εκφώνησε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που 
περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 42/12/ΠΜ/λζ της 25/02/2012, ζητώντας εν συνεχεία την 
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για τη συζήτηση ενός εκτάκτου θέματος και το οποίο αφορά την 
Εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΟΜ προς τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ με αρ. πρωτ. 
ΠΣ:23/9.3.2012, κατόπιν της από 3 Φεβρουαρίου 2012 καταγγελίας του κ. Κούμενου για 
αλλοίωση/παραποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ. ΕΟΜ υπ’ αριθ. 18 της 14/11/201, για 
παρατυπίες κατά τη Συνεδρίαση Δ.Σ. της 14/11/2011, για ευθύνες μετά τη Συνεδρίαση και αναφορά ότι 
σύμφωνα με το Άρθρο 26 παρ. 1, εδάφιο 2 του Καταστατικού της Ε.Ο.Μ., η Γ.Σ  Ε.Ο.Μ. είναι το 
αρμόδιο όργανο για τη συζήτηση του θέματος και για την έγκληση μελών του Δ.Σ. Ε.ΟΜ. για παράβαση 
καθήκοντος αν συντρέχει λόγος.  Με ψήφους 15 – 1 εγκρίθηκε να συζητηθεί η παραπάνω πρόταση. 
Λόγω της συνάφειας του θέματος με τα Πεπραγμένα του Δ.Σ. του έτους 2011 και με το 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης περί απαλλαγής του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη προτάσσεται πρώτο προς συζήτηση το 
παραπάνω έκτακτο θέμα. 

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ότι είχαν τεθεί υπόψη 
τους τα έγγραφα που αφορούσαν το παραπάνω θέμα και συγκεκριμένα: α) Εισήγηση του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου της ΕΟΜ προς τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ με αρ. πρωτ. ΠΣ:23/9.3.2012,  β) Απάντηση 
στην εισήγηση Π.Σ. με αριθ. πρωτ. 57/12/ΠΜ/λζ, γ) Επιστολή του Π.Σ. προς Γ.Σ. ΕΟΜ με αριθ.πρωτ. 
Π.Σ.25/16.3.2012, δ) Επιστολή προς το Δ.Σ. της ΕΟΜ του κ. Ν. Καραμανλή με ημερομηνία 3 
Φεβρουαρίου 2012, και τα οποία επισυνάπτονται στα πρακτικά. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Γ.Σ. ρώτησε αν κάποιος από τα παρευρισκόμενα μέλη επιθυμεί 
διευκρινήσεις επί του θέματος. Κατόπιν αυτού εδόθη ο λόγος στον κ. Παπαεμμανουήλ, ο οποίος ρώτησε 
«αν πρόκειται περί πλαστογραφίας». Διευκρινίστηκε ξεκάθαρα ότι «δεν πρόκειται περί πλαστογραφίας». 
διότι για να υπάρχει αλλοίωση/παραποίηση θα πρέπει αυτή να προκύψει από ενέργεια κάποιου μετά την 
υπογραφή. Η υπό συζήτηση καταγγελία αφορά διόρθωση των πρακτικών του Δ.Σ. της ΕΟΜ πριν την 
υπογραφή τους από τα μέλη του Δ.Σ. και πρόκειται για συνήθη παραδρομή πού μπορεί να συμβεί σε 
οποιαδήποτε συνεδρίαση Δ.Σ. ακόμα και Γενικής Συνέλευσης. 

Η Γ.Σ. απεφάσισε με ψήφους 14 υπέρ και 2 λευκά τη μη παραπομπή των μελών του Δ.Σ. Ε.Ο.Μ. για το 
υπό συζήτηση θέμα που ετέθη υπ’ όψιν της Γ.Σ. με το προαναφερθέν έγγραφο του Π.Σ. αποδεχόμενη το 
περιεχόμενο της απαντητικής επιστολής του Δ.Σ. της ΕΟΜ στην εισήγηση του Π.Σ. με αριθ. Πρωτ. 
57/12/ΠΜ/λζ της 15/03/2012 όπως προτάθηκε από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. 
 

Θέμα 1ο Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ 01/01/2011 – 31/12/2011 

Διαβάζεται η έκθεση πεπραγμένων του Δ. Σ. για το έτος 2011 ( περίοδος 01/01/2011-31/12/2011) η οποία 
εγκρίνεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση. 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΜ  
ΕΤΟΥΣ 2012 (περίοδος 1/1/2011 έως 31/12/2011) 

Α) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην περίοδο 1/01/2011 ως 31/12/2011 και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των 
Σωματείων - μελών της 17ης Μαρτίου 2012.  
 

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Για τη χρήση έτους 2011 η επιχορήγηση της Γ.Γ. Αθλητισμού καθορίστηκε στα 114.500 ευρώ τα οποία λάβαμε όλα 
μέχρι το τέλος του 2011. Το ποσό αυτό αναφέρεται αποκλειστικά στα έξοδα μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΕΟΜ 
όπως ισχύει για όλες τις Ομοσπονδίες που ανήκουν στην κατηγορία Ε', όπου ανήκει και το αγωνιστικό Μπριτζ.  
Λόγω της χρηματοδότησης αυτής,  με απόφαση του ΔΣ ανακλήθηκαν όλες οι αυξήσεις που είχαν αποφασιστεί για 
τα δικαιώματα της ΕΟΜ από αγώνες. Έτσι μειώθηκαν εντός του 2011τα δικαιώματα συμμετοχής των αθλητών στα 
Πανελλήνια Πρωταθλήματα, όπως και τα δικαιώματα επί των εισιτηρίων των αθλητών για τους αγώνες 5ης 
βαθμίδας που διεξάγονται στους Ομίλους της Περιφέρειας (από 0,60 σε 0,30 ευρώ ανά αθλητή), τα τελευταία 
αναδρομικά, στο ύψος που ίσχυε προ των αυξήσεων. 
Όλα τα κονδύλια εσόδων και εξόδων ήταν λίγο-πολύ εντός προϋπολογισμού. Η ΕΟΜ προχώρησε το Μάιο του 2011 
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στην καταγγελία της σύμβασης του κ. Δ. Τόγια και στη συνέχεια στην πρόσληψη της κας Α. Μπαμπούλα. Το 
κόστος της αποζημίωσης του κ. Τόγια έχει προστεθεί στον Απολογισμό στη Μισθοδοσία προσωπικού. Τα 
αναλυτικά στοιχεία του Απολογισμού  εκτίθενται αναλυτικά  από την ελεγκτική επιτροπή και τον Ταμία του ΔΣ.  
Λόγω της ενσωμάτωσης του υπόλοιπου Ταμείου 31/12/2011 στον Προϋπολογισμό, όπως απαιτεί η ΓΓ Αθλητισμού 
ο Προϋπολογισμός 2012 έχει αναμορφωθεί και υποβάλλεται εκ νέου προς έγκριση στη Συνέλευση αυτή.  

                                 Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
Διάδοση 
Το έτος που πέρασε ήταν έτος ανάπτυξης και διάδοσης του αγωνιστικού Μπριτζ. Εκτός από την διαφημιστική 
εκστρατεία του Οκτωβρίου που είχε προϋπολογισμό κοντά στα 30.000 ευρώ προγραμματίστηκε για πρώτη φορά 
λόγω της μεγάλης ζήτησης και έγινε δεύτερη μικρότερη εκστρατεία τον Ιανουάριο του 2012 προϋπολογισμού 
περίπου 7.000 ευρώ.  
Παράλληλα η ΕΟΜ προώθησε με κάθε είδους βοήθεια (υλικό, μαθήματα κλπ) τη δημιουργία νέων Σωματείων. 
Έτσι:  
Εντάχθηκαν επίσημα στη δύναμη της ΕΟΜ τα Σωματεία ΣΑ Τρίπολης,  ΜΣΑΚ Αίγινας, «Ελλάνιος Ζεύς» της 
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης και ΘΕΣΠΙΣ (τον Ιανουάριο 2012) στη Δροσιά Αττικής. 
Παράλληλα είναι υπό ίδρυση δυο νέα Σωματεία στην Πάτρα, όπως και Σωματεία στο Κιάτο, τη Λαμία, την Έδεσσα, 
τη Λευκάδα, το Αίγιο, την Καλλιθέα και τον Σύλλογο Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα. Σε όλα αυτά 
τα υπό ίδρυση Σωματεία γίνονται μαθήματα με την ενίσχυση της ΕΟΜ και χορηγείται υλικό.  
Συντονισμένες προσπάθειες γίνονται για την έναρξη μαθημάτων και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας όπως στο 
Αιγάλεω, το Περιστέρι, τον Υμηττό, στον Κολωνό και στη ΧΑΝ ενώ νέα μαθήματα έγιναν στην Άρτα για 
αναζωπύρωση του ήδη υπάρχοντος εκεί Σωματείου.   
Το έτος 2011 έγιναν επίσης μαθήματα Μπριτζ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην Πάντειο. 
Η ΕΟΜ συμμετείχε με περίπτερο στην έκθεση Αθλητισμού All Sports Show που έγινε στο εκθεσιακό κέντρο 
Metropolitan EXPO με απασχόληση της υπαλλήλου κ. Α. Μπαμπούλα και εθελοντών αθλητών. 169 άτομα που 
παρακολούθησαν την έκθεση εκδήλωσαν ενδιαφέρον να μάθουν Μπριτζ. 
Η ΕΟΜ επιδότησε με τα δικαιώματα συμμετοχής και συνεχίζει το 2012 να επιδοτεί τη συμμετοχή Μαθητών σε 
διοργανώσεις της Περιφέρειας.  
Εκπαίδευση 
Κατόπιν εισήγησης της επιτροπής Μαθημάτων και Διάδοσης η ΕΟΜ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ACBL 
(Αμερικανική Ομοσπονδία) για την εξασφάλιση της Αμερικανικής μεθόδου διδασκαλίας (με βάση τα 5φυλλα μαζέρ) 
ώστε να μεταφραστεί αυτή στην Ελληνική γλώσσα και να διδάσκεται στους νέους μαθητές. Εάν αυτό δεν καταστεί 
δυνατό ή εάν το κόστος είναι απαγορευτικό η ΕΟΜ προτίθεται να προχωρήσει σε μετασκευή και διόρθωση της ήδη 
υφιστάμενης Ολλανδικής μεθόδου.   
Εντός του 2012 η ΕΟΜ πρόκειται να διοργανώσει σεμινάρια Διαιτησίας και εξετάσεις για την προαγωγή τους σε 
Επίσημους και Πτυχιούχους. Σε σεμινάριο Διαιτησίας που διεξήχθη στη Σουηδία συμμετείχαν οι Διαιτητές της 
ΕΟΜ Π. Προκοπίου και Μ. Παπυράκη.    
Δόθηκε η ευκαιρία με κάλυψη οδοιπορικών στους Διαιτητές της Περιφέρειας που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν 
επ’ αμοιβή στη διεύθυνση τελικών Πανελληνίων πρωταθλημάτων ώστε να αποκτήσουν σχετική εμπειρία και να 
βελτιώσουν το επίπεδό τους.  
Αγώνες - Συμμετοχές  
Οι συμμετοχές στα τουρνουά 5ης βαθμίδας των Σωματείων ήταν αυξημένα το 2011 σε σχέση με το 2010 κατά 
περίπου 5%. Αυξημένες επίσης ήταν οι συμμετοχές στα Πανελλήνια πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΕΟΜ.  
Κατόπιν πετυχημένων ενεργειών της διοίκησης και απόφασης της Γ.Σ. του ΟΠΑΦ το πρόγραμμα εβδομαδιαίων 
ταυτόχρονων τουρνουά εκχωρήθηκε στην ΕΟΜ η οποία έχει πλέον αναλάβει, από τις αρχές του 2011 τη 
διοργάνωσή τους. 
Πολυάριθμοι αγώνες μεταδόθηκαν εντός του 2011 στο Διαδίκτυο με έξοδα της ΕΟΜ. Τους αγώνες 
παρακολούθησαν εκατοντάδες Έλληνες μπριτζέρ. 
Εθνικές αποστολές  
Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες Νέων 2011 που έγιναν στη Αλμπένα Βουλγαρίας με 
την εθνική της ομάδα Νέων η οποία κατετάγη 16η μεταξύ 22 ομάδων.  
Επίσης συμμετείχαμε με εθνική ομάδα όπεν στο 5ο Βαλκανικό Κύπελλο που έγινε στην Τουρκία όπου και 
καταταγήκαμε 2οι μεταξύ 7 ομάδων. 
Διάφορα θέματα 
Η κα Α. Πολίτου κατέθεσε αγωγή κατά της ΕΟΜ για τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 23/10/2010 ζητώντας να 
εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο περί ποσόστωσης των φύλων του Καταστατικού. Η υπόθεση αυτή εκκρεμεί στα 
δικαστήρια.  
Η εκκρεμότητα αυτή έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στη διαθεσιμότητα των χρημάτων που βρίσκονται στο 
λογαριασμό όψεως της ΕΟΜ στην Εθνική Τράπεζα. Κάθε συναλλαγή από το λογαριασμό αυτό γίνεται αναγκαστικά 
με αίτηση του Δ.Σ. και γνωμάτευση του δικαστικού τμήματος της Τράπεζας η οποία είναι χρονοβόρα. Επίσης η 
ΕΟΜ στερείται της δυνατότητας συναλλαγών μέσω Διαδικτύου όπως και –πρακτικά- δυνατότητας έκδοσης 
επιταγών. Για τους λόγους αυτούς τα διαθέσιμα σε μετρητά της ΕΟΜ είναι αυξημένα και ανερχόταν στις 31/12/11 
σε 5.365,80 €. 
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Εντός του 2011 προχώρησε στην ανακαίνιση των γραφείων της ΕΟΜ, με προοπτική να γίνουν αυτά πιο λειτουργικά 
και να μεγαλώσει ο χώρος των συνεδριάσεων, με συμμετοχή κατά 30% στα έξοδα του Προέδρου ο οποίος επίσης 
διέθεσε κατά 100% τα έξοδα επίπλωσης του γραφείου του.   
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2012 
Κληρονομήσαμε από την προηγούμενη διοίκηση ένα πλήρες συμφωνητικό το οποίο είχε χειριστεί προσωπικά ο 
πρώην Πρόεδρος με τον τότε Πρόεδρο της EBL. Το σχέδιο αυτό εμείς το επαναδιαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε 
την παραχώρηση δωρεάν 53 δωματίων και τη μείωση της τιμής των υπολοίπων. Επίσης σε περίπτωση διαφωνίας να 
επιλύονται οι διαφορές στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια και όχι στα Αγγλικά που προβλεπόταν πριν.  
Με την άφιξη του Προέδρου Το Δ.Σ. έκανε εντός του 2011 πολύ μεγάλες προσπάθειες για να διοργανώσει στη 
χώρα μας τους Πανευρωπαϊκούς αγώνες Ομάδων προχωρώντας σε πολυάριθμες επαφές και διαπραγματεύσεις 1. 
Με την EBL και τον Πρόεδρό της Yves Aubry 2. Με την διεύθυνση των ξενοδοχείων του Πόρτο Καρράς 3. Με την 
Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 4. Με την ΓΓ Αθλητισμού και το Υπουργείο Πολιτισμού και 5. Με υποψήφιους 
χορηγούς, εταιρίες και άλλους φορείς του Δημοσίου (ΟΠΑΠ, ΕΟΤ) με σκοπό την ανάληψη από την Ομοσπονδία 
μας της διοργάνωσης αυτής. Στη Γεν. Συνέλευση του Μαρτίου 2011 δόθηκε εντολή να προχωρήσει η ΕΟΜ στη 
σύναψη σύμβασης ανάληψης των αγώνων και πράγματι αυτό έγινε στις 17/5/2011.  
Έκτοτε οι προσπάθειες και οι διαπραγματεύσεις με ξενοδοχεία, χορηγούς και Πολιτεία δεν είχαν κανένα ευνοϊκό 
αποτέλεσμα, λόγω και της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα και όλων των λόγων που αναλυτικά σας εξήγησα 
στη Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου 2011 όταν και η εισήγηση του Δ.Σ. για μη ανάληψη τελικά των αγώνων 
εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία.  
Το κόστος της ρήτρας 45.000 ευρώ για την ακύρωση της σύμβασης ανάληψης των αγώνων καλύφτηκε από 
χορηγίες του χορηγού της ΕΟΜ που έγιναν το 2010 και το 2012. Οπωσδήποτε ενόψει της ανάληψης έγιναν και 
αρκετά άλλα έξοδα μέρος των οποίων καλύφτηκε από τον προϋπολογισμό της ΕΟΜ.  

                             Γ) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 
Μετά από μια πολύ καλή χρονιά για το Αγωνιστικό Μπριτζ οι προοπτικές για το 2012 δυστυχώς δεν είναι ευνοϊκές.  
Η οικονομική κρίση πιθανότατα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επιχορήγηση της ΓΓΑ η οποία είναι πολύ πιθανό 
να είναι περιορισμένη. Ήδη μας έχει εγκριθεί ποσό 30.000 ευρώ έναντι της επιχορήγησης του 2012 χωρίς να έχει 
ανακοινωθεί ακόμα το συνολικό ποσό της.  
Οι συμμετοχές επίσης των αθλητών στους αγώνες 5ης και 4ης βαθμίδας με δεδομένο τα στατιστικά στοιχεία των 2 
πρώτων μηνών του 2012 προβλέπεται να είναι και αυτές μειωμένες. Τα γεγονότα  αυτά θα δημιουργήσουν μεγάλα 
προβλήματα τόσο στη λειτουργία της ΕΟΜ όσο και των Σωματείων.  
Η ΕΟΜ ήδη κάνει μεγάλες προσπάθειες για εξασφάλιση χορηγιών τόσο για τις αποστολές εθνικών ομάδων, που 
φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένες, όσο και για τη διάδοση, που είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί με τους ίδιους 
ρυθμούς. Σε κάθε περίπτωση και ιδίως αν οι χορηγίες αυτές δεν είναι στα ύψος που ελπίζουμε θα πρέπει να γίνουν 
σημαντικότατες περικοπές στα έξοδα.   
Τα Σωματεία από την πλευρά τους θα πρέπει να συμμαζέψουν τα οικονομικά τους κάνοντας οικονομία  στα έξοδά 
τους χωρίς όμως να μειώσουν τις παροχές προς τους αθλητές που είναι βασική προϋπόθεση ανάπτυξης του 
Αγωνιστικού Μπριτζ.  
                               Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 

     Ο Πρόεδρος 
 

Ο Γ. Γραμματέας 

Διογένης Χαρλαύτης Παναγιώτης Μαρσώνης 
Στο σημείο αυτό προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΑΣΑΕ (σωματείο με δικαίωμα ψήφου) κ. Κ. 
Μπόζεμπεργκ. 

  
Θέμα 2ο: Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2011 

Υποβάλλεται προς έγκριση ο Απολογισμός χρήσεως 2011 ο οποίος έχει ως εξής:  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 

0100-I. ΕΣΟΔΑ 

ΚΩΔ.ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ € 

0101 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ) 131.808,33 

0102 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   
0103 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 114.500,00 

0104 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
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0105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ   

0106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ   

0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 649,12 

0108 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 3.680,00 

0109 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 72.070,00 

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 2.795,27 

0115 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010 118.938,51 

0116 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 444.441,23 

    

0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

0211 

 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ) 
 

95.059,63 

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) 325,20 

0215 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ 24.821,05 

0216 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.343,86 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 121.549,74 

 0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

0231 ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 3.454,92 

0232 ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 4.929,35 

0233 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ   

α) ΟΤΕ 1.972,50 

β) ΚΙΝΗΤΑ   

0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 3.852,84 

0235 ΣΥΝΕΔΡΙΑ   

0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.933,12 

0237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 4.693,00 

0238 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2.158,44 

0239 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 19.596,55 

0240 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 7.477,92 

0241 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 1.710,01 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 53.778,65 

 0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

0251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 7.912,56 

0252 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) 7.369,98 

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) 3.588,00 

0256 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 4.550,00 
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0257 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ   

0258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 442,99 

0259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 23.863,53 

 0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

0271 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 9.615,00 

0272 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 26.881,29 

0273 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ   

0274 ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ   

0275 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 2.130,22 

0276 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 53.599,76 

0277 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 8.280,79 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 100.507,06 

    

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011 132.580,57 

  

0281 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)   

α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7.941,53 

β) ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   

γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3.215,97 

δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ 1.004,18 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 12.161,68 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 444.441,23 

  Ο Ταμίας                                         Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας                 

Α. Φράγκος                                         Δ. Χαρλαύτης                                            Π. Μαρσώνης                    
 

Ο Απολογισμός χρήσεως 2011 εγκρίνεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση. 

Θέμα 3ο: Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2011 ( περίοδος 01/01/2011-31/12/2011) 
και εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2012                

Όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν και διάβασαν την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής: 

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ε.Ο.Μ.                                          
(Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου  μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2011) 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, σύμφωνα με σχετική εντολή της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Οκτωβρίου 2010 διενεργήσαμε  
διαχειριστικό έλεγχο για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. από 1ης Ιανουαρίου 2011 μέχρι  31 Δεκεμβρίου 2011.  
Κατόπιν επιθυμίας μελών του Δ.Σ., ο έλεγχος αυτός έγινε αναλυτικότερα του συνήθους.  
Κατά τον  έλεγχο διαπιστώσαμε τα παρακάτω : 
 

1. Νομική  Μορφή – Καταστατικό – Διοίκηση 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπρίτζ (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. 

Η  Ε.Ο.Μ. διοικείται από, εκλεγμένο κατά το έτος 2010, 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο με την ακόλουθη 
σύνθεση :  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Διογένης Χαρλαύτης 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Αλέκος Αθανασιάδης 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Παναγιώτης Μαρσώνης 
ΤΑΜΙΑΣ    Αναστάσιος Φράγκος 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          Δημήτρης Πρωτοπαπάς 
ΜΕΛΗ     Παναγιώτης Κανναβός, Σταύρος Μπομπολάκης 
 

Εναντίον της νομιμότητας της σύνθεσης του παρόντος Δ.Σ. εκκρεμεί ένσταση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο της 
Κας Αγγελικής Πολίτου, η οποία αμφισβητεί την ερμηνεία των διατάξεων του καταστατικού που έκανε η δικαστική 
αντιπρόσωπος κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες της 23ης Οκτωβρίου 2010 και διεκδικεί τη συμμετοχή της στο Δ.Σ. 
στην θέση του κ. Αλέκου Αθανασιάδη. 
 

2. Χώρος Εγκατάστασης και Λειτουργίας 
 
Η  Ε.Ο.Μ. στεγάζεται σε ιδιόκτητο διαμέρισμα / γραφείο 1ου ορόφου (οδός Φειδιππίδου 30, 11527 Αθήνα) στο 
οποίο κατά το έτος 2011 έγιναν μικρής κλίμακας επισκευές και αλλαγή διαρρύθμισης. Στα έξοδα αυτά  
συμμετέσχε ο νυν  Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δ. Χαρλαύτης με το ποσόν των 1.500 €. 
Για το ιδιόκτητο αυτό γραφείο καταβλήθηκαν  κοινόχρηστα ύψους 1.373,81 €, τα οποία είναι αυξημένα σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος λόγω εργασιών στο ασανσέρ της πολυκατοικίας. 
Πέραν των ιδιόκτητων γραφείων της, η Ε.Ο.Μ. χρησιμοποιεί ισόγεια αποθήκη επί της οδού Μιχαλακοπούλου 181, 
115 27 Αθήνα την οποία μισθώνει έναντι ετησίου τιμήματος 2.081,11 €.  
 

3. 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 χειρόγραφο 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 στην υποβολή ετήσιας φορολογικής 
δήλωσης καθώς και κατάστασης προμηθευτών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.) για αγορές που υπερβαίνουν 
τα 300 € χωρίς ΦΠΑ.  
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 κ.λπ.) και 
εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών (παρακράτηση φόρου 20%) είτε είναι φυσικά πρόσωπα  και αμείβονται 
αποσπασματικά με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (παρακράτηση φόρου 20% και χαρτοσήμου 3,6 %)  
Η Ελεγκτική Επιτροπή δεν διαπίστωσε για το έτος 2011, καμία απόκλιση από  τις λογιστικές και φορολογικές 
απαιτήσεις που της επιβάλλουν 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 απλή αρίθμηση. Επίσης τηρείται μηχανογραφική κατάσταση υλικών αποθήκης. Για την τήρηση 
των μηχανογραφικών αρχείων χρησιμοποιείται το πρόγραμμα «Ορίζοντες» της εταιρείας Singular Logic A.E. 
Τα πρόσθετα αυτά αρχεία διευκολύνουν την οικονομική παρακολούθηση και τους ετήσιους απολογισμούς. 
Για μεγαλύτερη διευκόλυνση στη συλλογή στατιστικών στοιχείων και στην δυνατότητα συστηματικών ελέγχων 
καθώς και στην προετοιμασία της ετήσιας κατάστασης προμηθευτών που υποβάλλεται στη ΔΟΥ, η Ελεγκτική 
Επιτροπή συνιστά επί πλέον κατά την καταχώρηση των εσόδων/εξόδων να γίνεται αντιστοίχιση εκάστου 
παραστατικού εσόδων/εξόδων με τον φορέα  που πληρώνει/εισπράττει το συγκεκριμένο έσοδο/έξοδο. 
 

4. Ετήσιος απολογισμός 
 
Για το έτος 2011 ο πίνακας ετήσιου οικονομικού απολογισμού παρατίθεται στο συνημμένο Παράρτημα  Α. 
Η ελεγκτική επιτροπή δεν εντόπισε αποκλίσεις ανάμεσα στον πίνακα αυτόν, στα υφιστάμενα παραστατικά και στις 
μηχανογραφικές εγγραφές. 
 

5. Διαφορές Προϋπολογισμού – Απολογισμού 
 
Η  Ελεγκτική Επιτροπή θεωρεί ότι οι διαφορές προϋπολογισμού – απολο-γισμού 2011 είναι φυσιολογικές και 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. 
 

6. Καταχώρηση παραστατικών 
 
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα παραστατικά εσόδων-εξόδων τηρούνται με τακτικό τρόπο σε φακέλους 
και καταχωρούνται συστηματικά στο βιβλίο εσόδων-εξόδων (χειρόγραφα) καθώς και στο παράλληλο 
μηχανο-γραφικό σύστημα που προαναφέρθηκε.  
Δεν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις. 
 

7. Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών και φόρων 
 
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά το 2011 πληρώθηκαν κανονικά οι ασφαλιστικές εισφορές και οι 
προβλεπόμενοι φόροι. 
 

8. Φορολογική δήλωση 2011 
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Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά το 2011 υποβλήθηκε νομότυπα η προβλεπόμενη φορολογική δήλωση 
για την χρήση 2010. 
 

9. Υποβολή Κατάστασης Προμηθευτών 
 
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά το 2011 υποβλήθηκε νομότυπα η προβλεπόμενη από τον ΚΒΣ 
κατάσταση προμηθευτών  για την χρήση 2010. 
Για την αποφυγή μελλοντικών κινδύνων λάθους, η Επιτροπή συνέστησε την αλλαγή της μεθοδολογίας σύνταξης 
της συγκεκριμένης κατάστασης (σε συνδυασμό με τις αλλαγές που προτάθηκαν στην παραπάνω παράγραφο 3). 
 

10. Τήρηση τραπεζικού λογαριασμού – Ταμείο 

Κατά βεβαίωση του Ταμία κ. Α. Φράγκου,  τα διαθέσιμα της Ε.Ο.Μ. την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχονταν σε 
132.580,57 €,  αυξημένα κατά 13.642,06  € σε σχέση με το αντίστοιχο ταμείο κατά την 31η /12/2010. 
Η Ε.Ο.Μ. τηρεί λογαριασμό όψεως στην Εθνική Τράπεζα, ο οποίος στις 31/12/2011 είχε υπόλοιπο 127.214,87. 
Λόγω της προαναφερθείσας αμφισβήτησης στα δικαστήρια της σύνθεσης του Δ.Σ., το δικαστικό τμήμα της 
Εθνικής Τράπεζας δεν επιτρέπει συνήθεις συναλλαγές (χορήγηση μπλοκ επιταγών, διαδικτυακές πληρωμές κ.λπ.) 
και αποδέχεται μόνον πληρωμές κατόπιν έγγραφης εντολής του Δ.Σ.  
Το γεγονός αυτό δημιουργεί δυσλειτουργίες στις καθημερινές πληρωμές της Ε.Ο.Μ. και υποχρεώνει την διοίκηση 
να τηρεί εξωτραπεζικό ταμείο σημαντικού ύψους (την 31/12/2011 το ταμείο αυτό ανερχόταν σε 5.365,80 €).  
 

11. 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 χρήση του 2011 δεν διαπιστώθηκε απόκλιση από τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών.  
Αντιθέτως η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σε κάποιες δαπάνες σημειώθηκαν σημαντικές μειώσεις μοναδιαίου κόστους 
σε σχέση με το παρελθόν. 
Για διευκόλυνση του έλεγχου, η  Επιτροπή συνιστά να αναγράφεται πίσω από κάθε παραστατικό προμηθειών 
που υπερβαίνει σε αξία τα 500 € ο αριθμός και η ημερομηνία του πρακτικού του αντίστοιχου Δ.Σ. που ενέκρινε 
την δαπάνη. 
 

12. 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. 
 

13. Υπαλληλικό προσωπικό 

Η Ε.Ο.Μ. διέθετε κατά το έτος 2011 έμμισθο προσωπικό 5 ατόμων. Τα έξοδα μισθοδοσίας (μαζί με τις εργοδοτικές 
εισφορές) ανήλθαν κατά το έτος 2011 σε  136.245,32 €. Η Χορηγία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από 
1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 που έχει κατατεθεί στο ταμείο της ΕΟΜ αποκλειστικά για τη μισθοδοσία ήταν 
114.500,00 €. 

14. Διαφορές Εσόδων  2011 προς 2010 
 
Δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές εσόδων μεταξύ των ετών 2010 και 2011.  
Παρατηρείται μόνον μια μείωση κατά 9% περίπου των εσόδων από συνδρομές μελών (ομίλων) παρά το γεγονός 
ότι οι όμιλοι το έτος 2011 ήταν περισσότεροι από το 2010. Η μείωση αυτή  πιθανότατα οφείλεται σε οικονομική 
δυσπραγία των ομίλων που παρέλειψαν να πληρώσουν τη συνδρομή τους. 
 

15. Διαφορές Εξόδων  2011 προς 2010 
 
Δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές εξόδων μεταξύ των ετών 2010 και 2011.  Όσες διαφορές υπάρχουν, 
εξηγούνται από τις υφιστάμενες ιδιομορφίες εκάστης  κατηγορίας εξόδων. 

16. Ρήτρα διεξαγωγής Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομάδων 2012 
 
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ. το οποίο είχε αποφασίσει το έτος 2010 την ανάληψη της διοργάνωσης  του Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Ομάδων Μπριτζ 2012, μετά από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις κατά το έτος 2011 με τις κρατικές 
αρχές, τα υποψήφια ξενοδοχεία και τον εκπρόσωπο (Michel Eidi) του χορηγού της εκδήλωσης (εταιρεία 
SABBAGH SAMIR HASS), απεφάσισε να παραιτηθεί από την ανάληψη αυτή  εκτιμώντας ότι δεν πληρούνται 
βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση της διοργάνωσης. Για την ακύρωση αυτή η Ε.Ο.Μ. πλήρωσε 
στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ποινική ρήτρα ύψους 45.000 €.  
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Η  ρήτρα αυτή υπερκαλύφθηκε από την χορηγία της εταιρείας SABBAGH SAMIR HASS, την οποία εξασφάλισε 
ο κ. Michel Eidi, o οποίος επί πλέον συμφώνησε με το Δ.Σ. για την ακύρωση. Η χορηγία αυτή καταβλήθηκε κατά 
τα έτη 2010 και 2012 και επομένως δεν περιλαμβάνεται στα έσοδα του 2011. 
 

17. Εισφορές από εισιτήρια αγώνων 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εισφορές από  εισιτήρια αγώνων που δηλώθηκαν κατά το 2011 από κάθε 
όμιλο και τη σχετική δυναμικότητα των διαφόρων ομίλων : 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΟΑΜΚΗ 21.708,03 18,07% 

ΑΟΜΨ 15.723,00 13,09% 

ΑΟΤ 14.777,00 12,30% 

ΟΑΜ-ΛΕ 11.036,80 9,19% 

ΑΟΜΒ 10.082,20 8,39% 

ΑΟΜ 9.522,20 7,93% 

ΟΠΑΦ 8.870,80 7,39% 

ΑΣΑΕ 6.047,20 5,03% 

ΟΑΑ 4.088,00 3,40% 

ΟΑΜΠΕΙ 3.566,00 2,97% 

ΑΕΠΜΑ 2.376,60 1,98% 

ΟΑΜΘ 2.115,00 1,76% 

ΟΑΜΡ 1.607,60 1,34% 

ΟΑΜΧΝ 1.461,80 1,22% 

ΑΣΝΒ 934,80 0,78% 

ΑΟΜΧ 867,60 0,72% 

ΟΑΜΚ 743,40 0,62% 

ΑΜΙ 718,40 0,60% 

ΡΟΜ 712,60 0,59% 

ΣΛΑΜ 622,90 0,52% 

ΙΟΘ 505,80 0,42% 

ΟΑΜΛ 493,40 0,41% 

ΚΕΔΑ 454,20 0,38% 

ΠΛΗ 368,40 0,31% 

ΣΑΜΟΣ 231,00 0,19% 

ΧΟΜ 187,40 0,16% 

ΑΟΜΜ 144,60 0,12% 

ΛΑΜΘ 141,60 0,12% 

 
 
Είναι προφανές ότι οι περισσότεροι όμιλοι λειτουργούν οριακά (από οικονομικής πλευράς) και οποιαδήποτε 
συγκυριακή μεταβολή μπορεί να τους οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο. 
 
 

18. Βιωσιμότητα Ομοσπονδίας 
 
Η Ε.Ο.Μ. είχε κατά το 2011 την εικόνα ενός σχετικά εύρωστου οργανισμού. Βεβαίως θα πρέπει να τονισθεί ότι 
το παρόν επίπεδο δραστηριότητας της Ε.Ο.Μ. είναι εφικτό λόγω της σημαντικής ετήσιας χορηγίας της Γ.Γ.Α. 
(ύψους 114.500 €), η οποία όμως δίδεται αποκλειστικά για τη μισθοδοσία.  
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία κρατική δέσμευση για συνέχιση της επιχορήγησης αυτής κατά το έτος 2012.  
Ενδεχόμενη διακοπή ή μείωση της επιχορήγησης θα δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στην ΕΟΜ και θα 
επέβαλε σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων της. 
 

19. Συμπεράσματα 
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Όπως προαναφέρθηκε, η Ελεγκτική Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα παραστατικά και τα λοιπά στοιχεία της 
οικονομικής δραστηριότητας της ΕΟΜ κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1/1 – 31/12/2011 και δεν διαπίστωσε 
αποκλίσεις σε σχέση με τις  αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το καταστατικό και τις κείμενες 
διατάξεις.  
 
Κατά συνέπεια προκύπτει ότι η διαχείριση κατά το έτος 2011 ασκήθηκε από το Δ.Σ  με σύνεση και με καλή 
πίστη. 
 
Σε συμπέρασμα των ανωτέρω εισηγούμεθα στη Γενική Συνέλευση της  17ης Μαρτίου 2012 την αποδοχή των 
οικονομικών καταστάσεων του 12μηνου (1/1/2011-31/12/2011) που υποβάλλει το Δ.Σ. της ΕΟΜ καθώς και 
την απαλλαγή των μελών του από κάθε διαχειριστική ευθύνη. 

Αθήνα, 14  Μαρτίου 2012 
           Οι  Ελεγκτές 
 

 
  Λαγάνης                      Παπαναστασίου                   Μαραγκουδάκης  
  Ιωάννης                         Αθανάσιος                        Εμμανουήλ 
 

Μετά το πέρας της ανάγνωσης από το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής κ. Εμμ. Μαραγκουδάκη της 
έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2011, πήραν το λόγο με τη σειρά, ο πρόεδρος του ΔΣ της 
ΕΟΜ κ. Δ. Χαρλαύτης ο οποίος συνεχάρη την ελεγκτική επιτροπή για την πολύ καλή δουλειά της και είπε 
να γίνει παρακαταθήκη για τις επόμενες ελεγκτικές επιτροπές, ο πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Ν. Καβαντούρης ο 
οποίος τόνισε ότι το κείμενο της έκθεσης αποτελεί πρότυπο και εργαλείο για το πώς πρέπει να γίνονται οι 
έλεγχοι και να καλύπτονται σ’ όλο το φάσμα οι οικονομικές δραστηριότητες των Δ.Σ. και ακολούθως ο κ. 
Α. Αθανασιάδης εξήρε και αυτός το έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρότεινε να είναι η ίδια και το 
επόμενο έτος 2012 στην πρόταση του οποίου δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις ούτε και κάποιο μέλος της Γ.Σ. 
εξέφρασε αντίθετη άποψη. 

Θέμα 4ο: Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη 

Μετά την ανάγνωση της έκθεσης η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα το ΔΣ και τα μέλη του από 
κάθε διαχειριστική ευθύνη για το 2012 ( περίοδος 01/01/2011-31/12/2011). 

Θέμα 5ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012 

Όλοι τα μέλη έχουν στη διάθεσή τους αντίγραφο του προτεινόμενου αναμορφωμένου προϋπολογισμού: 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 

0100-I. ΕΣΟΔΑ 

ΚΩΔ.ΑΡ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2012 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

0101 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ) 130.000,00 

0102 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   
0103 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 115.000,00 

0104 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

0105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ   

0106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ   

0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1.000,00 

0108 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 4.400,00 

0109 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 75.000,00 

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 3.000,00 

0115 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011 132.580,57 
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0116 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 460.980,57 

    

0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ   

0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

0211 

 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ 
ΚΛΠ) 
 

100.000,00 

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) 3.000,00 

0215 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ 27.000,00 

0216 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 131.000,00 

 0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

0231 ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 3.000,00 

0232 ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 5.000,00 

0233 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ   

α) ΟΤΕ 2.500,00 

β) ΚΙΝΗΤΑ   

0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 4.000,00 

0235 ΣΥΝΕΔΡΙΑ   

0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.000,00 

0237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 5.000,00 

0238 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 3.000,00 

0239 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 20.000,00 

0240 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 8.000,00 

0241 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 58.500,00 

 0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   

0251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 15.000,00 

0252 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) 11.000,00 

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) 35.000,00 

0256 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 13.000,00 

0257 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 1.000,00 

0258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 4.000,00 

0259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2.500,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 81.500,00 

 0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

0271 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 12.000,00 

0272 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 52.000,00 

0273 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ 7.000,00 

0274 ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ   

0275 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ 16.000,00 

0276 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 60.818,89 
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0277 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 30.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 177.818,89 

    

    

    

0281 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)   

α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10.000,00 

β) ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   

γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1.161,68 

δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ: 12.161,68 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 460.980,57 

      Ο Ταμίας                             Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας                              

Α. Φράγκος                        Δ. Χαρλαύτης                     Μαρσώνης                                     
 

Ο κ. Φράγκος, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση:  

Ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός έχει διάφορα έξοδα αναμορφωμένα προς τα επάνω για λογιστικούς 
σκοπούς: η Γ.Γ.Α. ζητάει το ταμειακό απόθεμα να συμπεριλαμβάνεται στον ισολογισμό, επομένως το 
ταμειακό απόθεμα μοιράζεται σε διάφορους λογαριασμούς που αφορούν κυρίως δαπάνες ανάπτυξης. 

- Τέθηκε θέμα μεταφοράς ποσού από τον κωδικό 0272 του αναμορφωμένου προϋπολογισμού 2012 
στην ανάπτυξη και έγινε αποδεκτό από το Δ.Σ.  

- Τέθηκε παράπονο από εκπροσώπους της περιφέρειας ότι σύλλογοι της Περιφέρειας οι οποίοι 
ανεξάρτητα έκαναν διαφήμιση σε τοπικούς σταθμούς και δεν αποζημιώθηκαν. Ο κ. Μαρσώνης 
απάντησε ότι πρέπει να ζητείται πρώτα η έγκριση της δαπάνης από την ΕΟΜ και κατόπιν έγκρισης 
του ΔΣ να διενεργούνται οι δαπάνες. 

- Υπενθυμίστηκε ότι η Ομοσπονδία προσφέρει ως επίδομα στους συλλόγους € 10,00 για κάθε νέο 
αγωνιστικό δελτίο.  

- Ο πρόεδρος του Δ.Σ. δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το θέμα της περιφέρειας και να ικανοποιηθούν 
τα αιτήματά τους το δυνατόν. 

- Κατόπιν αιτήματος του εκπροσώπου του ΑΟΜΜ κ. Π. Γεωργούδη οι προσκλήσεις των Τακτικών 
και Έκτακτων, ει δυνατόν, Συνεδριάσεων του Δ.Σ. θα στέλνονται αρκετές μέρες νωρίτερα στα 
Σωματεία.  

Ο Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός 2012 εγκρίνεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση. 

Θέμα 6ο: Τροποποίηση κανονισμών. 

Η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να μην συζητηθεί το 6ο θέμα περί τροποποίησης κανονισμών γιατί δεν υπήρχε 
επαρκής ενημέρωση των μελών και συμφωνήθηκε οι όποιες προτάσεις για τροποποίηση των κανονισμών 
να τεθούν υπόψη της επόμενης Γ.Σ. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των κανονισμών.  

Κατόπιν τούτου και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

 

              Ο Πρόεδρος          Η Γραμματέας 

        

         Νικόλαος Καβαντούρης      Μαρία Αγγελοπούλου 


