Πρακτικά τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΜ - 20ης Mαρτίου 2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ.
της 20ης Μαρτίου 2010
Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα την
20/03/2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, η τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της,
που συγκάλεσε με πρόσκλησή του το Δ.Σ. με την υπ’ αριθ.46/09 της 15-09-2008 ανακοίνωσή του. Η
πρόσκληση απεστάλη με την αρ. πρωτ. 42/10/ΑΚ/δτ προς όλα τα Σωματεία-Μέλη, με τα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ο

Θέμα 1 : Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 2009
Θέμα 2ο: Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2009
Θέμα 3ο: Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2009 και εκλογή
νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2010
Θέμα 4ο: Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη
Θέμα 5ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2010
Θέμα 6ο: Θέματα κανονισμών.
Ο προεδρεύων κ. Ι. Κούμενος, πρόεδρος του Δ.Σ., ορίζει προσωρινή γραμματέα την κα Α.
Καραμανλή. 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 (20) εκπρόσωποι από τα είκοσι εννέα(29) Σωματεία – μέλη
που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΟΜ κατά το έτος 2010 και δύο (2)
εκπρόσωποι Σωματείων χωρίς δικαίωμα ψήφου. 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
Θ. ΚΟΡΩΣΗΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
3
ΑΟΜΨ
Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
4
ΑΟΤ
Α. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
5
ΟΑΜΘ
Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
6
ΟΑΜΠΕΙ Γ. ΛΑΓΑΝΗΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
7
ΟΠΑΦ
Δ. ΜΠΑΛΛΑΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
8
ΑΜΙ
Λ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
9
AOMM Σ. ΛΑΦΗΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
10
ΑΟΜΧ
Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
11
ΚΟΑΜ
Ε. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
12
ΟΑΜΚ
Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13
ΟΑΜΛ
Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
14
ΟΑΑ
Σ.ΒΑΛΣΑΜΑΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
15
ΟΑΜΚΗ Δ.ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
16
ΑΟΑΦ
Σ.ΤΖΑΝΝΕΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
17
POM
Ι. ΔΡΙΔΑΚΗΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
18
ΣΛΑΜ
Π. ΜΑΡΣΩΝΗΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
19
ΟΑΜ
Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
20
ΑΣΑΕ
Κ.ΜΠΟΖΕΜΠΕΡΓΚ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21
ΠΟΑΜ
Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΣΑΜΟΣ
Μ. ΣΚΑΛΚΟΣ
22
Νόμιμος εκπρόσωπος
ΝΑΙ
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Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης
Προτείνεται ο κ. Χαρλαύτης (ΟΑΜΚΗ), ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος ψηφίζεται
ομόφωνα. Για τη θέση του Γραμματέα της ΓΣ προτείνεται η κα. Α. Πολίτου, που επίσης ψηφίζεται
ομόφωνα.
Στην Γενική συνέλευση παρευρίσκονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ι. Κούμενος, η κα. Άννυ Καραμανλή
(Γεν. Γραμ. ΕΟΜ), τα μέλη του ΔΣ κα. Α. Πολίτου και κ. Τ. Φράγκος, ο Διευθυντής ΕΟΜ, κ. Λ. Ζώτος.
Θέμα 1ο Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 2009
Διαβάζεται η έκθεση πεπραγμένων του Δ. Σ. για το έτος 2009 η οποία εγκρίνεται ομόφωνα από την Γενική
Συνέλευση (επισυνάπτεται η έκθεση πεπραγμένων 2009)
Θέμα 2ο: Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2009
Υποβάλλεται προς έγκριση ο Απολογισμός χρήσεως 2009 ο οποίος έχει ως εξής:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

0100-I. ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2009

0101

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ)

131.925,90

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

21.634,64

0115

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2008

50.030,44

0116

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΩΔ.ΑΡ

75.000,00

2.900,00

365,97
3.000,00
73.935,00

50,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

358.841,95

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 ΕΛ. ΕΠΑΓΓ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΠ)
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0215

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ

0216

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

20.244,46
1.004,84
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

102.277,66

0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
0231

ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ)

2.258,09

0232

ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

3.634,96

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
0233

α) ΟΤΕ

2.841,39

β) ΚΙΝΗΤΑ
0234

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

2.961,55

0235

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

0236

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.247,01

0237

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

6.661,41

0238

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

2.885,58

0239

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

0240

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

0241

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

16.312,10
3.556,55
2.170,80
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

48.529,44

0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
0251

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

2.368,76

0252

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

7.240,10

0253

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ)

0254

ΕΠΙΣΤΗΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ(ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

0255

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

0256

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

0257

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

0258

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

0259

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

17.544,50
5.050,00

2.561,03

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

34.764,39

3.296,75

0272

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

0273

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ

0274

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

0275

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

10.874,54

0276

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

22.977,89

0277

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
0271

44.431,40
1.461,80

5.409,53
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

88.451,91

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2009

69.720,34

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)
0281

α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

13.598,21

β) ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

1.500,00
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γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ

O

Πρόεδρος

Γ Κούμενος

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

15.098,21

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

358.841,95

Ο Ταμίας

Η Γενική Γραμματέας

Α. Αθανασιάδης

Α. Λυδάκη Καραμανλή

Ο Απολογισμός χρήσεως 2009 εγκρίνεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση
Θέμα 3ο: Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2009 και εκλογή νέας Ελεγκτικής
Επιτροπής για το 2010
Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ κ Κούμενος διαβάζει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής:
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΡΙΤΖ ΓΙΑ ΤΙΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2009
Σύμφωνα με τις επιταγές του καταστατικού της ΕΟΜ διενεργήσαμε έλεγχο των βιβλίων και παραστατικών για
την χρήση 2009. Ο έλεγχος ήταν δειγματοληπτικός και δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις η σοβαρές παρατυπίες.
Όπως και το 2008, δαπάνες μεγαλύτερες των 500€ υποβλήθηκαν προς έγκριση στο ΔΣ.
Φέτος στον έλεγχο περιλάβαμε και την Αποθήκη της ΕΟΜ. Καταμετρήσαμε τον εξοπλισμό (Τραπέζια, σκρίνια,
bidding boxes κλπ) όσο και το αναλώσιμο υλικό (ανταλλακτικά bidding boxes). Τα καταμετρηθέντα βρέθηκαν
να συμφωνούν πλήρως με τις εγγραφές στα βιβλία.
Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης, τα συνολικά έσοδα έμειναν, σε σχέση με το 2008 περίπου
στάσιμα 358.841€ έναντι 369.387€ .
Στους επιμέρους λογαριασμούς, οι εισπράξεις από τις συνδρομές (ατομικά αγωνιστικά δελτία) σημείωσαν
σημαντική άνοδο (από 63.395€ σε 73.937€). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη συνεχή ανάπτυξη της
μπριτζιστικής κοινότητας.
Τα έσοδα από Αθλητικές Εκδηλώσεις (οργάνωσης ή συμμετοχής της ΕΟΜ), παρέμειναν στα ίδια επίπεδα
(131.925€ έναντι 132.226€)
Κατακόρυφη πτώση παρουσίασαν το 2009 τα έσοδα από Χορηγίες (2.900€). Αντίστοιχα εάν εξαιρεθεί η
δωρεά των 50.000€ του κ. Κάντζου οι χορηγίες το 2008 έφτασαν τα 15.157€. Το 2007 είχαν διαμορφωθεί
επίσης στα 15.000€.
Τέλος σταθερή διατηρήθηκε η επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στα 75.000€.\
Περνώντας στο σκέλος των δαπανών, σημειώνουμε την αύξηση της δαπάνης μισθοδοσίας από 71.948€ σε
81,028€. Η αύξηση αυτή αφορά αποκλειστικά στην βελτίωση των αποδοχών των απασχολουμένων στην
ΕΟΜ.
Στο σύνολό τους οι Δαπάνες υποχώρησαν ελαφρά στις 358,841€ από 369,387€ το 2008.
Σταθερό διατηρήθηκε το κόστος της έκδοσης του περιοδικού της ΕΟΜ όπως και της επετηρίδας.
Οι δαπάνες των Εθνικών Ομάδων μειώθηκαν σε 34,760€ έναντι 81,913€ του 2008. Όπως συμβαίνει κάθε
μονό έτος , που δεν διενεργούνται Πανευρωπαϊκοί Αγώνες.
Όσον αφορά τα Ταμειακά διαθέσιμα αυτά ανέρχονταν την 31/12/2009 σε 69,720€ έναντι 50,030€ τγς
31/12/2008.
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Οι υποχρεώσεις τις ίδιες ημερομηνίες ανέρχονταν σε 16,062€ έναντι 11,554 του 2008. Στην ίδια ημερομηνία
δεν υπήρχαν εκκρεμείς απαιτήσεις κυρίως οφειλές των Σωματείων ενώ το 2008 αυτές ανέρχονταν σε
21,618€.
Βάσει του Ελέγχου που διενεργήσαμε και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν προτείνουμε στη Γενική
Συνέλευση της 20ης Μαρτίου την αποδοχή των οικονομικών καταστάσεων όπως υποβλήθηκαν από το ΔΣ της
ΕΟΜ και την απαλλαγή των μελών του από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
Αθήνα 10 Μαρτίου 2010
Σταύρος Μπομπολάκης

Γιώργος Κυριακίδης

Σπύρος Μπόμπολης

Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ ενημερώνει πως με επιστολή του ο κ. Μπόμπολης ενημερώνει πως αδυνατεί να
συνεχίσει ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής,
Κατόπιν τούτου προτείνεται η θέση του κυρίου Μπόμπολη να καλυφθεί από τον κύριο Βαλσαμά . Η νέα
Ελεγκτική Επιτροπή προτείνεται να αποτελείται από τους κυρίους Βαλσαμά, Κυριακίδη και Μπομπολάκη.
Η πρόταση ψηφίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ από τη Γενική Συνέλευση.
Θέμα 4ο: Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη
Μετά την ανάγνωση της έκθεσης η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει το ΔΣ και τα μέλη του από κάθε
διαχειριστική ευθύνη για το 2009.
Θέμα 5ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2010
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Χαρλαύτης παρακαλεί τα μέλη λόγω της σοβαρότητας του θέματος, να
είμαστε ήπιοι, να συμβάλλουμε για το θέμα. Είμαστε εδώ για να λύσουμε το θέμα όχι να το αποτρέψουμε.
Η ΕΟΜ είναι ο πατέρας μας. Να λύσουμε το θέμα με σύμπνοια.
Όλοι τα μέλη έχουν στη διάθεσή τους αντίγραφο του προτεινόμενου αναμορφωμένου προϋπολογισμού:
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 -ΠΑΛΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 - ΝΕΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
0100-I. ΕΣΟΔΑ
ΩΔ
ΑΡ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ
2009

ΑΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 2009

ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ
2010
ΠΑΛΙΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ
2010 ΝΕΟΣ

110.000,00

131.925,90

118.000,00

180.000,00

110.000,00

75.000,00

110.000,00

20.000,00

2.900,00

12.000,00

12.000,00

104

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
(ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ)
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

105

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

106

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

107

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

1.000,00

365,97

1.000,00

1.000,00

108

3.960,00

3.000,00

3.840,00

3.840,00

109

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

66.000,00

73.935,00

73.000,00

75.000,00

110

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ

111

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

112

Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ

100,00

50,00

113

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

114

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ

1.000,00

21.634,64

1.160,00

1.160,00

115

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2008

116

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
358.841,95

319.000,00

273.000,00

81.028,36

90.000,00

95.000,00

2.000,00

1.000,00

101
102
103

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

50.030,44

312.060,00

0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ
0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

214

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ) 87.000,00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΑΡ. 2
ΑΡΘΡΟ 30 Ν. 272599)
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΛΠ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΠ)
2.000,00

215

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ

216

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

211
212
213

23.500,00

20.244,46

24.500,00

29.000,00

700,00

1.004,84

1.000,00

1.000,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

113.200,00

102.277,66

117.500,00

126.000,00

231

0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ)

2.500,00

2.258,09

3.000,00

2.500,00

232

ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

4.000,00

3.634,96

4.000,00

4.000,00
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Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ κ. Κούμενος αναφέρεται στο θέμα: Έχετε ήδη πάρει στα χέρια σας τον
προτεινόμενο προϋπολογισμό. Πιστεύω πως ο καταλληλότερος για να απαντήσει στο θέμα είναι ο ταμίας
της ΕΟΜ κ. Αθανασιάδης.
Ο κ, Αθανασιάδης, ταμίας της ΕΟΜ ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση:
Πριν ξεκινήσω θέλω να σας ενημερώσω για την κατάσταση. Ξέρετε πως μας ήρθε κεραμίδα από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όταν μας έκοψε την επιχορήγηση των 75 000€. Από τότε που ορίστηκε ο
νέος Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού έγιναν πολλές προσπάθειες αλλά δεν κατέστη δυνατό να συναντηθεί
το Προεδρείο μαζί του. Συζητήσαμε με το Γραμματέα του. Πολλοί προσπάθησαν να τον πλησιάσουν αλλά
η απάντηση ήταν αρνητική. ΔΕΝ ΔΙΝΩ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΡΙΤΖ. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο
πίεσης. (Ο κ. Κούμενος ενημερώνει για την συνάντηση του Προεδρείου της ΕΟΜ με τον διευθυντή του
Γραφείου του Γεν γραμμ. Αθλητισμού κ. Δημήτρη Απόκη που επίσης ήταν κατηγορηματικός για την
χρηματοδότηση.) Υπάρχουν κάποια ενδεχόμενα και ενέργειες γίνονται ώστε να μας συνδράμουν με
κάποιους άλλους τρόπους (χρηματοδότηση κάποιων πανελληνίων πρωταθλημάτων κλπ).. Περιμένουμε να
το δούμε. Πάντως επιχορήγηση για το 2010 δεν υπάρχει..
Αφού είδαμε πως δεν υπάρχουν τα χρήματα από κάπου έπρεπε να βρεθούν τα 75000 € που έλειπαν Αυτό
γίνεται με δύο τρόπους 1. να μειώσουμε τα έξοδα και 2. να αυξήσουμε τα έσοδα. Βάλαμε ένα χέρι σε όλα
τα κονδύλια – όπου μπορούν να γίνουν μειώσεις – και από κει και πέρα έμενε ένα κενό 40000€ - 60000€
που έλειπε. Αποφασίσαμε να βρούμε αυτό το ποσό αυξάνοντας τα ποσοστά που παίρνει η ΕΟΜ από τους
αγώνες ,όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, παίρνοντας τις σχετικές αποφάσεις , δηλαδή : α) αυξήσαμε τη
συμμετοχή στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα κατά 5€ β) στις ημερίδες που γίνονται στα Σωματεία, στα μεν
Σωματεία της Αττικής έγινε αύξηση από 0.,80€ σε 1,20€ στα δε της Περιφέρειας από 0,30 € σε 0,90€
γ) Η ΕΟΜ μέχρι τώρα δεν έπαιρνε ποσοστά από τα φεστιβάλ, τώρα θα παίρνει ποσοστό. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα ο κωδικός του προϋπολογισμού 101«έσοδα από αγωνιστικές εκδηλώσεις) από 118000 € να
αυξηυείστις 180 000€. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά στην αναμόρφωση σε σχέση με τον προϋπολογισμό
που εγκρίναμε τον Οκτώβριο. Όλα τα υπόλοιπα είναι μειώσεις εξόδων.
Μετά την παρουσίαση του κυρίου Αθανασιάδη, ο Πρόεδρος της ΓΣ ορίζει τη διαδικασία. Όλοι θα
τοποθετηθούν με τη σειρά και στο τέλος θα δοθούν απαντήσεις και διευκρινίσεις. Καθένας θα έχει στη
διάθεσή του 2-3 λεπτά.
Τον λόγο πρώτα παίρνει ο κύριος Θ. Κορώσης (εκπρόσωπος ΑΟΜΒ)
«Θα ήθελα να τοποθετηθώ επί του τύπου και όχι επί της ουσίας. Η εντύπωση που μας εδόθη όταν
κληθήκαμε πριν από ένα μήνα για να ενημερωθούμε για το θέμα ήταν πως επειδή πρόκειται περί ριζικής
αναθεώρησης, θα έπρεπε να γίνει έκτακτη συνέλευση. Επειδή όμως η τακτική ΓΣ ήταν πολύ κοντά θα
ερχόταν το θέμα στην εδώ. Στο μεταξύ υπήρξε απόφαση του ΔΣ για τις αυξήσεις, ενώ είχαμε καταλάβει
πως δε θα γινόταν μέχρι τη ΓΣ. . Είστε ένα από τα καλύτερα ΔΣ – μη χρησιμοποιείτε σατραπικές
μεθόδους του «ένδοξου παρελθόντος»
Επί του θέματος απαντά ο Πρόεδρος της ΕΟΜ κ. Κούμενος.
Συμφωνώ ότι σας φωνάξαμε στο ΔΣ του Φεβρουαρίου 2010 σε προ ημερησίας διατάξεως συνάτνηση.
Εκεί σας εκθέσαμε τις απόψεις μας και μάλιστα επιχειρηματολόγησε ο ταμίας της ΕΟΜ κ Αθανασιάδης
υπέρ μιας αύξησης των εισιτηρίων, μέρος της οποίας θα ήταν υπέρ ΕΟΜ και το υπόλοιπο υπέρ του
Σωματείου, καθώς πολλά Σωματεία έχουν δηλώσει πως έχουν οικονομικό πρόβλημα επιβίωσης. Οι
παρόντες εκπρόσωποι ήταν αρνητικοί, θεωρώντας πως η αύξηση του 1€ θα είναι αποτρεπτική για τους
παίκτες. Γι αυτό και δεν αποφασίσαμε καμία αύξηση εκείνη την ημέρα πλην των αυξήσεων στα
Πανελλήνια. Η παραίνεση από τους εκπροσώπους ήταν να γίνει μελέτη κυρίως με περικοπή εξόδων να
γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ώστε να έρθει στη Γεν. Συνέλευση. Η αναμόρφωση είναι
υποχρεωτική λόγω της περικοπής της επιχορήγησης. Καταλήξαμε λοιπόν αφού επεξεργαστήκαμε διάφορα
σενάρια στην απόφαση να γίνει αυτή η μικρή αύξηση. Εδώ να τονίσω πως το είτε το ΔΣ είναι καλό είτε
κακό, κάνει διοίκηση. Η ΓΣ έρχεται να επικυρώσει τις πράξεις του ή να τις αποδοκιμάσει. Γι αυτό
βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Για να συζητήσουμε αναλυτικότερα επί του προτεινόμενου προϋπολογισμού και
αν υπάρχουν αντιρρήσεις, σκέψεις, ιδέες , προτάσεις να τις ακούσουμε και να τις καταγράψουμε ή να τις
αλλάξουμε.
κ Κορώσης: Αν η ΓΣ δεν εγκρίνει την απόφασή σας για αύξηση, θα την αλλάξετε;
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κ. Κούμενος: Αν η ΓΣ δεν εγκρίνει τον προϋπολογισμό και έχετε να προτείνετε άλλους τρόπους να
αυξήσουμε τα έσοδα χωρίς να αυξήσουμε τα εισιτήρια….Αν διαγράψουμε ένα νούμερο πρέπει να βάλουμε
κάτι άλλο … Επαναλαμβάνω πως έχουμε κάνει διάφορα σενάρια… Έχει πεί ο κ Αθανασιάδης ..αν
προκύψει κάτι θετικό (μας δώσουν κάποια χρήματα, βρεθεί σπόνσορας κλ) είμαστε εδώ για να αλλάζουμε
τις όποιες ενδεχόμενα λανθασμένες αποφάσεις έχουμε πάρει στη μη σωστή κατεύθυνση.. Μπορούμε
δηλαδή το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο να αλλάξουμε την απόφασή μας και να μειώσουμε τα δικαιώματα
συμμετοχής των Σωματείων προς τη ΕΟΜ από τα εισιτήρια.
Εδώ ο κ Κούμενος αναφέρεται πάλι στην ανένδοτη στάση της γεν Γραμμ για υποστήριξη όχι μόνο
οικονομική αλλά και σε υποδομές όπως ίσως υπήρχε πρόθεση. Αναφέρεται στην αίτηση για διάθεση των
αιθουσών του ΟΑΚΑ (συγκρότημα τέννις) για τη διεξαγωγή Πανελληνίου Πρωταθλήματος, όπου μας
ζητήθηκαν 2000€ +ΦΠΑ.
Το λόγο παίρνει ο εκπρόσωπος του ΑΟΜ Χαλκίδας κ Δ. Πρωτοπαπάς: 1. πάνω στο θέμα της απόφασης
για αυξήσεις που πήρε το ΔΣ: Υπάρχει μια αντίρρηση όχι μόνο από τη Χαλκίδα αλλά ΥΠΟΘΕΤΩ και από
όλη την επαρχία. Σύμφωνοι πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα της Ομοσπονδίας. Καμμία αντίρρηση. Δεν
υπάρχει επιχορήγηση . Ο τρόπος που έγινε η αύξηση… είναι 50%για τα Σωματεία της Αθήνας και 200%
για τα Σωματεία της επαρχίας. Το 0,30 έγινε 0.90 και το 0.80 έγινε 1,20. Δεν ξέρω αν ανάλογα με τον
αριθμό των ατόμων που είναι μέλη στην επαρχία και/η στην Αθήνα χρειαζόταν να γίνει τόσο μεγάλη
αύξηση στην επαρχία. Αν ήταν 100% δε θα υπήρχε αντίρρηση, να γίνει δηλ το 0,30 0,60. γιατί εμείς δεν
έχουμε δικαιώματα συμμετοχής μεγαλύτερα των 5€ και αν τα αυξήσουμε θα μας φύγουν και τα λίγα άτομα
που έρχονται. Εμείς δεν πρόκειται να αυξήσουμε το εισιτήριό μας. 2. Αφορά αποκλειστικά και μόνο στη
Χαλκίδα και έχει τεθεί σε όλες τις άτυπες συνελεύσεις. Ο μοναδικός όμιλος της επαρχίας που πληρώνει στα
Πανελλήνια είναι η Χαλκίδα επειδή δεν είναι τόσο μακριά (89χλμ). Η λογική που δεν πληρώνουν οι άλλοι
που είναι σε απόσταση άνω των 200χλμ είναι πως πληρώνουν ξενοδοχείο. Αλλά και οι παίκτες τις
Χαλκίδας πληρώνουν βενζίνη (180χλμ)
Ο εκπρόσωπος του Πειραιά Γ. Λαγάνης:
Με δικούς μας πρόχειρους υπολογισμούς βλέπουμε ότι το σύνολο των εσόδων μετά την αύξηση των
εισιτηρίων αυξάνει πάνω από 100000€ (που πρέπει να καλύψουμε 75000€). Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το
ποσό. Επίσης ήθελα να ρωτήσω αν έχει εκτιμηθεί λογιστικά η περικοπή των εξόδων. Θα ήθελα μια
απάντηση. Και τρίτον θέλω να προτείνω μια μικρή πηγή εσόδων. Η εκπαίδευση των μαθητών έχει
καταλήξει στα τετράφυλλα. Οφείλετε στους μαθητές ένα ακόμα βιβλίο για προχωρημένους. Αυτό το βιβλίο
πρέπει να γίνει και θα προσθέσει νέα έσοδα. Δεν υπάρχουν έντυπα. Οφείλει η ΕΟΜ ένα εγχειρίδιο ακόμα.
Το χρωστάει.
Η γεν. γραμματέας κ Καραμανλή διευκρινίζει τα ποσά που βρίσκονται σε πίνακα ενδεικτικό που έχει
μοιραστεί που δείχνει περιληπτικά τις διαφορές του περσινού προϋπολογισμού με τον προτεινόμενο ώστε
οι εκπρόσωποι να καταλάβουν τι ακριβώς προτείνεται.
Ο εκπρόσωπος της Λάρισας κ Γ. Δημητρακόπουλος:
Σχετικά με την περικοπή της επιχορήγησης και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Βλέπουμε μείωση
των εσόδων από 320000€ σε 270000 €(50000€) και ανάλογα των έξοδων. Οι αυξήσεις πάνε στα
εισιτήρια. Στη μείωση των εξόδων αν δούμε τα κύρια ποσά αν δούμε τα υποσύνολα τα 40000€
αφαιρούνται από τις δαπάνες ανάπτυξης που αυτό σαν προοπτική ακούγεται τρομακτικό . Η αναμόρφωση
του προϋπολογισμού επίσης έχει αύξηση από στη μισθοδοσία χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. (Εδώ
γίνεται η διευκρίνιση πως υπάρχει λόγος, και αφορά στην πρόσληψη Μηλιτσόπουλου που ναι μεν είχε
αποφασιστεί από τη ΓΣ αλλά δεν είχε μπεί στον προϋπολογισμό ).Επίσης μειώνονται άλλες 10000 για τις
δαπάνες των Εθνικών Ομάδων ειδικά φέτος που θα χρειαστούν.. Εδώ θα ήθελα να στηλιτεύσω τη βιασύνη
του ΔΣ. Ναι μεν έπρεπε να φέρει έναν καινούργιο προϋπολογισμό, αλλά θα έπρεπε να πάρει αποφάσεις
και για άλλα πράματα, τις αμοιβές των διαιτητών ή για το θέμα του προσωπικού, αν μπορούμε δηλαδή να
ανταπεξέλθουμε και αν μας χρειάζονται τόσα άτομα προσωπικό κλπ.
Ο εκπρόσωπος του ΑΟΑΦ κ Σ. Τζάννες:
Νομίζω πως η συζήτηση αποπροσανατολίζεται. Αντί να μιλάμε για +- ποσοστά να μιλήσουμε σε άλλη
βάση. Δεν τηρήθηκε μια διαδικασία συζήτησης του θέματος από μια επιτροπή εκτός ΔΣ η οποία
ενδεχόμενα θα είχε πολύ καλύτερες ιδέες από το παρόν ΔΣ ειδικότερα. όσον αφορά στην αύξηση των
εσόδων αλλά και στη μείωση των εξόδων. Δεύτερον, δεν πήραμε καμία σαφή εικόνα για το πώς
μειώθηκαν τα έξοδα. Πιστεύω προσωπικά πως υπήρχαν πάντα τρόποι μείωσης των εξόδων χωρίς δραστικές
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αλλαγές στη μείωση του προσωπικού ή στις αρμοδιότητες του προσωπικού.
Αυτή τη στιγμή θα έκανα μια πρόταση: να υπάρξει μια αναβολή της αύξησης που έχει αποφασιστεί
μέχρι να γίνει μια ομάδα εργασίας που θα βοηθήσει το ΔΣ (και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κορώση
πως το παρόν ΔΣ είναι ένα από τα καλύτερα στη παρουσία μου στο μπριτζ με συνετούς ανθρώπους που
έχουν σεβασμό από όλους). Θα πρότεινα να γίνει μια αναβολή της έγκρισης της αύξησης που προτάθηκε,
να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας, να προτείνει στο ΔΣ τρόπους που μπορεί να είναι πολύ καλύτεροι απ
αυτούς που έχει σκεφτεί το ίδιο, να το φέρουμε σε συζήτηση, είτε με έκτακτη ΓΣ, είτε με εντολή να λάβει
απόφαση πια το ΔΣ χωρίς ΓΣ
Ο εκπρόσωπος του ΑΟΜ κ. Σ. Μπομπολάκης:
Θα έπρεπε να είχαμε πάρει νωρίτερα όλα αυτά τα στοιχεία νωρίτερα. Οι αυξήσεις από τα 5ης βαθμίδας είναι
πολύ μεγάλες. Συμπληρωματικά με τις αυξήσεις από τα Πανελλήνια, μου φαίνονται πολύ μεγάλες (δηλαδή
έχουν γίνει λάθος υπολογισμοί και η αύξηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο υπολογίζετε) (γίνονται
διευκρινίσεις από Καραμανλή, Ζώτο επί του υπολογισμού των ποσών)
Επίσης στο θέμα της μισθοδοσίας: Δεν έχω καταλάβει: το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει είναι
τελειοποιημένο; Χρειάζεται απλώς πια χρήστη ή χρειάζεται προγραμματιστή? Στις διάφορες αποφάσεις
όταν απαλλάξαμε το ΔΣ για το πρόγραμμα μηχανογράφησης είπαμε πως πληρούσε τις προδιαγραφές της
προκήρυξης όπου αναφερόταν πως μετά την τελειοποίησή του θα χρειαζόταν μόνο συντήρηση 1000€.
Τώρα ισχύει το ότι για να συνεχίσει να υπάρχει συντήρηση θα πρέπει να υπάρχει προγραμματιστής, οπότε ή
λάθος κάναμε όταν απαλλάξαμε το ΔΣ για το θέμα ή χρειάζεται προγραμματιστής. Να πάρουμε απάντηση
επ’ αυτού.
Ο εκπρόσωπος του ΟΠΑΔ κ Δ. Μπάλλας:
Θα συμπέσω στο πνεύμα του κ Τζάννες. Πολλά από τα Σωματεία της Αθήνας αντιμετωπίζουν μεγάλο
οικονομικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα Σωματεία της Αθήνας θα αναγκαστούν να
αυξήσουν τα εισιτήρια για να πληρώσουν την αύξηση που αποφασίσατε. (τα διαχωρίζω από τις επαρχίας
επειδή ειπώθηκε πως δε θα κάνουν αύξηση στα εισιτήρια) Αυτή τη στιγμή αν γίνει δεκτή η απόφαση και
δεν αυξηθούν τα εισιτήρια θα οδηγηθούν πολλά Σωματεία της Αθήνας σε δυσμενή θέση. Έπρεπε πρώτα να
έχει γίνει σύσκεψη των Σωματείων τα οποία θα είχαν τεθεί ενώπιον των ευθυνών τους ενόψει της
απόφασης αυτής ώστε να ξέρουμε αν θα πρέπει να δεχτούμε τον Προϋπολογισμό αυτό.
Το μέλος του ΔΣ Α. Πολίτου επί του θέματος του προϋπολογισμού.
Δε θα μιλήσω επί του τεχνικού του θέματος, αν η όποιες αυξήσεις και μειώσεις θα είναι λίγο πιο κάτω λίγο
πιο πάνω. Εκείνο που με ενοχλεί καθ όλη τη διάρκεια του ενός χρόνου της θητείας μου στα διοικητικά είναι
πως όλοι οι προϋπολογισμοί δε γίνονται βάσει προγράμματος σε βάθος χρόνου. Αντιμετωπίζουμε το τρέχον.
Δεν έχουμε κάνει ένα πενταετές πχ σχέδιο για το τι θέλουμε να κάνουμε και βάσει αυτού να γίνει
προϋπολογισμός. Και σήμερα είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε το τρέχον. Η εμπειρία μου εδώ και ένα
χρόνο με προσπάθειες προβολής και διαφήμισης έδειξε πως δεν υπάρχουν λεφτά. Όλα αυτά που κατά
βάθος πιστεύω θέλετε όλοι να ανοιχτούμε στον κόσμο, να κάνουμε διαφήμιση, να φέρουμε κόσμο κοντά
μας κλπ είναι πολύ ακριβά και λυπάμαι αλλά ο υπάρχων προϋπολογισμός δε μπορεί να τα αντιμετωπίσει .
Θα ήθελα πραγματικά να ξέρω τι πιστεύει αν ο κόσμος του μπριτζ : είμαστε εδώ για να αντιμετωπίζουμε
το τρέχον και να κρατάμε το μπριτζ εκεί που είναι και να το τσουλάμε, ή θέλουμε να κάνουμε κάτι
καλύτερο; Γιατί αν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο πρέπει να ξεφύγουμε από τα στενά συμφέροντα ο
καθένας του ομίλου του και να καταλάβουμε ότι χρειάζονται χρήματα για να κάνουμε πραγματική
ανάπτυξη του μπριτζ.
Ο εκπρόσωπος του ΟΑΜΚΗ κ Χαρλαύτης
Νομίζω πως εδώ που ήρθε ο προϋπολογισμός είναι αδύνατον να μη ψηφισθεί. Προτείνω να τον ψηφίσουμε
αλλά με μια προϋπόθεση. Ότι θα προσπαθήσουμε με μεταγενέστερη μελέτη και ωρίμανση του πράγματος
πως θα τον κάνουμε λειτουργικό, πως θα τον κάνουμε να λειτουργήσει.
Ο Πρόεδρος της ΕΟΜ κ Κούμενος απαντάει:
1. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας πως στην αύξηση των εσόδων όπως τη βλέπετε στο διευκρινιστικό πίνακα
που σας έχει μοιραστεί, δεν έχει ληφθεί ενδεχόμενη μείωση των εισιτηρίων (έχουν υπολογισθεί με βάσει τα
περσινά) ούτε έχει υπολογιστεί (αφαιρεθεί) το πρώτο τρίμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου δεν υπήρξε
αύξηση. Άρα στην ουσία η διαφορά θα φτάσει στο 75% .
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2. Θεωρώ και το είπα και νωρίτερα. Εδώ είμαστε αν κάναμε λάθος υπολογισμούς ή αν δούμε ότι τα έσοδά
μας είναι υπέρογκα αυξημένα να κάνουμε διόρθωση ακόμα και μέσα στο 2010.
3. Κάποιοι μίλησαν για ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δε γίνεται δωρεάν. Σήμερα μετά τις επαφές με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση κάνουμε μαθήματα στο Αγρίνιο, κάναμε μαθήματα και τα σταματήσαμε στην Κομοτηνή,
πρόκειται να ξεκινήσουν μαθήματα στην Άρτα, θέλουμε να αρχίσουν μαθήματα στην Έδεσσα. Για να
γίνουν αυτά πρέπει να στέλνουμε δασκάλους. Τα όποια έσοδα δε φτάνουν για να καλύψουμε όλα τα έξοδα.
Τα μαθήματα στο Πολυτεχνείο είναι εντελώς δωρεάν.
4. Μην ξεχνάτε πως ετοιμαζόμαστε να διοργανώσουμε το Πανευρωπαϊκό του 2012. Βρισκόμαστε στο
στάδιο της έγκρισης από το Υπουργείο. Όμως δε θα καλύψουν καθόλου έξοδα. Το κόστος της
διοργάνωσης είναι πολύ μεγάλο (της τάξεως των 300 000 €) Δε γίνεται χωρίς να βρούμε χορηγούς. βέβαια,
αλλά πρέπει να έχουμε και χρήματα.
5. Όσον αφορά στους διαιτητές . Τους φωνάξαμε στο προηγούμενο ΔΣ ήρθαν μόνο πέντε από αυτούς για
να τους εκθέσουμε τις προτάσεις μας περί μείωσης των αμοιβών τους. Δεν πήραμε απόφαση.
Παραπέμψαμε το θέμα στην ΚΕΔ και περιμένουμε στο επόμενο ΔΣ τις απαντήσεις τους.
6. Σχετικά με το θέμα του «μηχανογράφου» που ακούστηκε: Πρέπει να έχετε κατά νου ότι πέραν από την
συντήρηση των τρεχόντων προγραμμάτων υπάρχουν και αλλαγές λόγω αλλαγών κανονισμών που θα μας
ανάγκαζαν να κάνουμε έξτρα συμβόλαια συντήρησης η συμβάσεις έργου. Συμφωνώ ότι κάποια στιγμή δε
θα χρειάζεται.
Εδώ είμαστε. Αν κάτι κάνουμε στραβά να το διορθώσουμε
Γίνεται διαλογική συζήτηση όπου όλοι σχεδόν οι εκπρόσωποι των σωματείων δεν δέχονται την αύξηση στα
εισιτήρια και προτείνουν μελέτη από επιτροπή και ο Πρόεδρος της ΓΣ συνοψίζει τις προτάσεις.
1. Αναβολή εφαρμογής της απόφασης για αύξηση των εισφορών των ομίλων εισιτηρίων για ένα
μήνα.(1η Μαίου)
2. Να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός με την προϋπόθεση ότι σήμερα θα συσταθεί μια επιτροπή της
επιλογής μας και με τις ευλογίες της ΕΟΜ η οποία θα προσπαθήσει να καθορίσει το τίμημα
τρόπους γενικότερα για αύξηση των εσόδων και μέσα στο μήνα αυτό θα προτείνει στο ΔΣ λύσεις
η την υλοποίηση της αύξησης.
3. Αναβολή ψήφισης του προϋπολογισμού.
Η Γενική Συνέλευση ψηφίζει ΟΜΟΦΩΝΑ την πρώτη και τη δεύτερη πρόταση.
Ο προϋπολογισμός ψηφίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
Η Γενική Συνέλευση ορίζει ΟΜΟΦΩΝΑ την επιτροπή που θα επεξεργαστεί τις αυξήσεις και η οποία
αποτελείται από τους: Δ. Χαρλαύτη, Σ. Μπομπολάκη, Γ. Κυριακίδη, Π. Μαρσώνη, Γ. Λαγάνη.
Θέμα 6ο: Θέματα κανονισμών
Υπάρχει λάθος στους κανονισμούς της ΕΟΜ, άρθρο 2.1.3 από παράβλεψη διαγραφής μετά από
προηγούμενη τροποποίηση των Κανονισμών. Το άρθρο 2.1.3 προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:
«2.1.3 Αγωνιστικές εκδηλώσεις
Οι τακτικές ετήσιες αγωνιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΜ είναι οι ακόλουθες:
1. Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων
2. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών
3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων
4. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών
5. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Γυναικών
6. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Νέων
7. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Seniors
8. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων Seniors
9. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεικτών Ζευγών
10. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεικτών Ομάδων
11. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss
12. Πανελλήνιο Ταυτόχρονο Ζευγών
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13.
14.
15.
16.
17.

Διασυλλογικό Κύπελλο Ομάδων
Κύπελλο Ελλάδος Ομάδων
Περιφερειακά ή Τοπικά Πρωταθλήματα
Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα
Αγώνες ειδικών κατηγοριών κ.λπ.

Η ΕΟΜ μπορεί να διοργανώσει και άλλες εκδηλώσεις ή να παραλείψει κάποιες από τις παραπάνω
αναφερόμενες εκδηλώσεις, εκτός όμως των 1, 2, 3.
Εφ’ όσον προβλέπεται επαρκής συμμετοχή για οποιονδήποτε από τους παραπάνω αγώνες, η ΕΟΜ
δύναται να ξεχωρίζει τους συμμετέχοντες σε δύο ή και περισσότερες κατηγορίες, σύμφωνα με τη
δυναμικότητα κάθε παίκτη (ή ζεύγους ή ομάδας) και να διοργανώνει τους αγώνες αυτούς ξεχωριστά για
κάθε κατηγορία.
Ειδικά σε αγώνες ομάδων των Σωματείων – Μελών "με άνω όριο" επιτρέπεται η σύνθεση της ομάδας να
περιλαμβάνει 1 ή 2 παίκτες με ΔΔ κατά μία μονάδα μεγαλύτερη από το άνω όριο, όμως το άθροισμα ΔΔ
της εκάστοτε σύνθεσης (με την οποία αγωνίζεται η ομάδα) να μην υπερβαίνει το 4πλάσιο του άνω
ορίου.»
Κατόπιν συζήτησης η διόρθωση και η ως άνω διαμόρφωση του άρθρου εγκρίνονται ομόφωνα από τα μέλη
της Γενικής Συνέλευσης.
Κατόπιν τούτου και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
Διογένης Χαρλαύτης

Η Γραμματέας

Η Γεν. Γραμματέας
Αγγελική Πολίτου
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