Αρ.Πρωτ.: 82/13/Δ.Δ.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2019

Προς
Προέδρους Τοπικών Τμημάτων
Κοινοποίηση: Περιφερειακούς Εφόρους

Αγαπητή/έ Πρόεδρε,
Επικοινωνούμε μαζί σας σε συνέχεια της επιστολής μας από 16/11/2018, με αρ.
πρωτ.: 1024/301/Δ.Δ. για να σας ανακοινώσουμε με χαρά ότι η πανελλήνια
Λαχειοφόρος Αγορά 2019 του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού ξεκινά!
Σκοπός αυτής μας της προσπάθειας είναι η οικονομική στήριξη του Οδηγισμού στο
παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο που
πραγματοποιεί.
Στον φάκελο θα βρείτε:
- μπλοκ λαχνών που αντιστοιχούν στο Τοπικό Τμήμα σας
- απαραίτητες βοηθητικές οδηγίες
- φόρμες που θα πρέπει να συμπληρωθούν
- κατάλογο των δώρων
Υπενθυμίζεται ότι η Λαχειοφόρος Αγορά θα διαρκέσει μέχρι 12/5/2019.
Η τιμή κάθε λαχνού θα είναι 3,00 € όπου το 1,00 € θα μείνει στο Τοπικό Τμήμα και
τα 2,00 € θα αποδοθούν στην Κεντρική Διοίκηση.
Είναι ανάγκη όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτή την αμοιβαία ωφέλιμη δραστηριότητα,
θα είμαστε κοντά σας για ότι χρειαστεί.
Με Οδηγικούς χαιρετισμούς,
Η Πρόεδρος ΔΣ

Η Γενική Γραμματέας

Λένα Λεβίδη

Ελένη Γεωργοπούλου

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Πόσους λαχνούς έχει κάθε μπλοκ;
 Κάθε μπλοκ έχει 10 λαχνούς.
Ποιο είναι το κόστος του λαχνού;
 Κάθε λαχνός κοστίζει 3 (τρία) ευρώ.
Πως κατανέμονται τα έσοδα;
 1 ευρώ για κάθε λαχνό που πωλείται θα παραμείνει στο Τοπικό Τμήμα, ως έσοδο
από εκδήλωση.
 2 ευρώ θα επιστραφούν στην Κεντρική Διοίκηση.
Παράδειγμα: Τοπικό Τμήμα με 70 μέλη που θα διαθέσει 500 λαχνούς (50 μπλοκ των
10 τεμαχίων) θα κρατήσει 500 € και θα επιστρέψει στην Κεντρική Διοίκηση 1.000
ευρώ.
Ποια είναι τα απίθανα δώρα; (ΕΝΤΥΠΟ 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αυτοκίνητο PEUGEOT 1200 cc
Κινητό τηλέφωνο Huawei mate 20 PRO BLACK DS
Τηλεόραση LED 49’ SAMSUNG UE 49 NU 7102
Ταξίδι 2 ατόμων για 4 ημέρες, Μαδρίτη ή Βαρκελώνη (αεροπορικά εισιτήρια και
διαμονή)
Προληπτικός έλεγχος υγείας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών για 2 ενήλικα άτομα
Ποδήλατο TREK DUAL SPORT 2 2019

Ποια είναι η διάρκεια της λαχειοφόρου αγοράς;


Η διάθεση των λαχνών αρχίζει από την ημέρα παραλαβής τους και ολοκληρώνεται
στις 12/5/2019.

Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν αμέσως μετά την παραλαβή των λαχνών;
1. Να συμπληρωθεί άμεσα η Φόρμα Παραλαβής (ΕΝΤΥΠΟ 2) και να αποσταλεί με
ευθύνη της/του Προέδρου και της/του Ταμία στο fax 210 3228104 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: project@seo.gr με θέμα: «Τ.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ – Φόρμα παραλαβής» και
κοινοποίηση στον Υπεύθυνο Οικονομικών και Διαχείρισης της Περιφέρειας.
2. Να μοιραστούν το συντομότερο αναλογικά οι λαχνοί σε κάθε Γαλαξία, Σμήνος,
Ομάδα Οδηγών και Ομάδα Μεγ. Οδηγών, στην Ομάδα Συνεργασίας, καθώς και στα
μέλη του Τοπικού Συμβουλίου. Επίσης, σε άλλα ενήλικα μέλη (Κατασκηνωτές,
Εκπαιδευτές, Στελέχη SOS κ.ά.). Για δική σας χρήση και διευκόλυνση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η Φόρμα Χρέωσης (ΕΝΤΥΠΟ 3).
3. Ο Υπεύθυνος κάθε Ομάδας στη συνέχεια θα πρέπει να μοιράσει τους λαχνούς σε
κάθε μέλος της Ομάδας, καταγράφοντας τους αριθμούς των λαχνών. Το
κυριότερο είναι να ενθουσιάσει τα μέλη της Ομάδας του και να παρακινήσει για την
πώληση ΌΛΩΝ των λαχνών, σε αυτό μπορεί να σας βοηθήσει το ΕΝΤΥΠΟ 6 (Ιδέες
για διάθεση των λαχνών).
./.
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Πότε επιστρέφονται οι λαχνοί στην Κεντρική Διοίκηση - ΣΕΟ ;
1. Είναι απαραίτητο να συμφωνηθεί μια ημερομηνία επιστροφής των λαχνών
(αποκόμματα λαχνών που δόθηκαν και λαχνών που δεν διατέθηκαν) για την οποία
πρέπει να ειδοποιούνται όλοι όσοι παραλαμβάνουν λαχνούς.
2. Η επιστροφή των λαχνών στα γραφεία του ΣΕΟ θα πραγματοποιηθεί σε δυο
φάσεις:
Α΄ Φάση: ότι λαχνοί έχουν διατεθεί μέχρι 17/03/2019 και
Β΄ Φάση: οι υπόλοιποι λαχνοί μέχρι 12/05/2019.
Πού και σε ποιόν διαθέτουμε λαχνούς;
 Σε γονείς, φίλους, συγγενείς, συμμαθητές, συμφοιτητές, συναδέλφους!
 Σε όλους τους φίλους του Οδηγισμού!
 Πουλάμε στη γειτονιά, στην αγορά, στο σπίτι μας, παντού!
Φωλιές, Ενωμοτίες, Επιτροπές μπορούν να σκεφτούν όλοι μαζί τη δική τους δράση για
την πώληση των λαχνών και τα Στελέχη στηρίζουν με κάθε τρόπο.
Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν μόλις συγκεντρωθούν τα αποκόμματα των
λαχνών που έχουν διατεθεί ή / και τα μπλοκ με τους αδιάθετους λαχνούς;
Α’ Φάση & Β’ Φάση:
1. Επιστρέφονται στον Πρόεδρο ή τον Ταμία του Τοπ. Συμβουλίου ΟΛΑ τα
αποκόμματα των λαχνών που δόθηκαν  και τυχόν λαχνών που δεν διατέθηκαν ,
με ευθύνη των Υπευθύνων των Ομάδων, ΕΓΚΑΙΡΩΣ.
2. Συμπληρώνεται έως 17/03/2019 η Φόρμα Απόδοσης Α΄ Φάσης (ΕΝΤΥΠΟ 4) - και
έως 12/05/2019 η Φόρμα Απόδοσης Β΄ Φάσης (ΕΝΤΥΠΟ 5) και αποστέλλεται στο
ΣΕΟ το κάθε έντυπο μαζί με τα αντίστοιχα αποκόμματα των λαχνών που δόθηκαν
και τυχόν λαχνούς που δεν διατέθηκαν, με τη συνεργαζόμενη με το ΣΕΟ εταιρεία
Courier SPEEDEX ( 800 11000 11 - χρέωση παραλήπτη).
3. Τα χρήματα που αναλογούν στην Κεντρική Διοίκηση κατατίθενται στο λογαριασμό
του ΣΕΟ στην ALPHA BANK, αρ. λογαριασμού 1200 0200 200 8161 (IBAN:GR 59
0140 1200 1200 0200 200 8161) με Αιτιολογία π.χ. «Λαχνοί – Τ.Τ. ΡΟΔΟΥ». Το
αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με την αντίστοιχη Φόρμα Απόδοσης.
Τα Τοπικά Τμήματα, που έχουν τη δυνατότητα, μπορούν να επιστρέψουν
αποκόμματα λαχνών και χρήματα απ’ ευθείας στο ΣΕΟ, ώρες που λειτουργεί το
ΜΑΓΑΖΑΚΙ στην κα Κατερίνα Πορτελάνου.
Αν χρειαστούμε περισσότερους λαχνούς;
 Στείλτε e-mail στο project@seo.gr με το σχετικό αίτημα.
Η δυνατότητα να ικανοποιηθεί, θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα.
Πρέπει να παρακολουθούμε την πορεία πώλησης των λαχνών;
ΝΑΙ, για καλύτερα αποτελέσματα και συντονισμό, καλό είναι να παρακολουθείτε την
πορεία διάθεσης των λαχνών, σε τακτά διαστήματα.
./.
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Τι κάνουμε αν, για εξαιρετικούς λόγους, δεν είμαστε σε θέση να διαθέσουμε μέρος
ή σύνολο των λαχνών που μας απεστάλησαν;
 Επιστρέψτε το συντομότερο δυνατόν τους λαχνούς συμπληρώνοντας τη Φόρμα
Απόδοσης με τον προαναφερόμενο τρόπο, αναφέροντας τους λόγους επιστροφής.
Για οποιαδήποτε άλλη απορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε στείλτε e-mail στο
project@seo.gr

ΕΝΤΥΠΟ 1

ΔΩΡ Α Λ ΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

• 1ος Λαχνός : Αυτοκίνητο μάρκας Peugeot 208 AMFO-5P,
1.200 cc, έκδοση 1.2 Pure Tech 82 ACTIVE 5P
Χρώμα: ΛΕΥΚΟ

• 2ος Λαχνός : Κινητό τηλέφωνο Huawei mate 20 PRO
BLACK DS
 3ος Λαχνός : Τηλεόραση 49’ SAMSUNG UE 49 NU7102
 4ος Λαχνός : 4ήμερο Ταξίδι σε Μαδρίτη ή Βαρκελώνη, για
2 άτομα, με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή σε ξενοδοχείο

 5ος Λαχνός : Ποδήλατο μάρκας TREK, DUAL SPORT 2
μοντέλο 2019
 6ος Λαχνός : Προληπτικός έλεγχος υγείας στο Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών για δυο ενήλικα άτομα.

ΕΝΤΥΠΟ 2

ΦΟΡΜ Α Π ΑΡ ΑΛ ΑΒΗΣ Λ ΑΧΝΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
…………………………………………………………
Παραλήφθηκαν συνολικά: …………………………… Μπλοκ

Αριθμοί από ………………………….. έως ……………………………..

Παρατηρήσεις …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………...

Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………….
Υπογραφή …………………………………………………………….
Ημερομηνία …………………………………………..………………

ΕΝΤΥΠΟ 3

ΦΟΡΜ Α ΧΡΕΩΣΗΣ Λ ΑΧΝΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ …………………………………………………………

Μπλοκ

Αριθμοί
από - έως

Ονοματεπώνυμο/
Υπογραφή

Γαλαξίας/ες
Σμήνος/η
Ομ. Οδηγών-Ν/Ο
Ομ. Μ.Ο. - Πλήρωμα
Ομάδα Συνεργασίας

Μέλη ΤΣ-Λοιποί
(Ονοματεπώνυμο)

Αριθμοί
από - έως

Υπογραφή

ΕΝΤΥΠΟ 4

Φ Ο Ρ Μ Α Α Π Ο Δ Ο Σ Η Σ Λ ΑΧ Ν Ω Ν Α ΄ Φ Α Σ Η
έως 17/03/2019

ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ …………………………………………………………
Παραλήφθηκαν συνολικά: …………………………… Μπλοκ
Αριθμοί από ………………………….. έως ……………………………..

Ποσότητα

Έσοδα συνολικά €

(τεμ.)

(τεμ. Χ 3€)

Λαχνοί που πωλήθηκαν
Λαχνοί που δεν
πωλήθηκαν και
επιστρέφονται
Σύνολο

---

Οικονομική Απόδοση
Έσοδα Τ.Τ.

Έσοδα ΣΕΟ

(τεμ. Χ 1€)

(τεμ. Χ 2 €)

Λαχνοί που πωλήθηκαν
Σύνολο

Καταθετήριο:  (παρακαλούμε να επισυναφθεί)
Ημ/νία κατάθεσης/απόδοσης στο ΣΕΟ ………………………….

Παρατηρήσεις ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ΕΝΤΥΠΟ 5

Φ Ο Ρ Μ Α Α Π Ο Δ Ο Σ Η Σ Λ ΑΧ Ν Ω Ν Β ΄ Φ Α Σ Η
έως 12/05/2019

ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ …………………………………………………………
Παραλήφθηκαν συνολικά: …………………………… Μπλοκ
Αριθμοί από ………………………….. έως ……………………………..

Ποσότητα

Έσοδα συνολικά €

(τεμ.)

(τεμ. Χ 3€)

Λαχνοί που πωλήθηκαν
Λαχνοί που δεν πωλήθηκαν
και επιστρέφονται
Σύνολο

---

Οικονομική Απόδοση
Έσοδα Τ.Τ.

Έσοδα ΣΕΟ

(τεμ. Χ 1€)

(τεμ. Χ 2 €)

Λαχνοί που πωλήθηκαν
Σύνολο

Καταθετήριο:  (παρακαλούμε να επισυναφθεί)
Ημ/νία κατάθεσης/απόδοσης στο ΣΕΟ ………………………….

Παρατηρήσεις ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ΕΝΤΥΠΟ 6

Κ ΑΛΕΣ ΠΡ ΑΚΤΙΚΕΣ
Γ Ι Α Τ Η Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Λ ΑΧ Ν Ω Ν
Η Λαχειοφόρος Αγορά του Σωματείου μας είναι νόμιμη διαδικασία και έχει δηλωθεί στην
Εφορία (Απόφαση Απαλλαγής ΦΠΑ: αρ. πρωτ. 46773/2018 Δ΄ΔΟΥ Αθηνών).
Χρησιμοποιείστε τις πληροφορίες που σας δίνει το διαφημιστικό φυλλάδιο
(εσωκλείεται), καθώς και ο ιστότοπος του ΣΕΟ:
 «Σχετικά με το ΣΕΟ» http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=9&LANG=GR και
 «Οδηγός Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων» http://seo.gr/media.asp?ITMID=73&LANG=GR
ώστε, όταν παιδιά και γονείς διαθέτουν τους λαχνούς, να μπορούν να ενημερώνουν τον
κόσμο που δεν μας γνωρίζει, τί είναι το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και ποιο είναι το έργο
του. Αυτοί που διαθέτουν λαχνούς καλό θα είναι να έχουν την αναλυτική λίστα των δώρων,
γι’ αυτό ανατυπώστε το ΕΝΤΥΠΟ 1.
Τα δώρα του λαχνού είναι ελκυστικά, που ακόμα και αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από κάποιες ηλικιακές ομάδες ( πχ ηλικιωμένοι το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο) μπορούν να
γίνουν δώρο στα παιδιά τους ή στα εγγόνια τους.
Πριν ξεκινήσετε την διάθεση των λαχνών σκεφτείτε και καταγράψτε πώς θα
χρησιμοποιήσετε τα χρήματα από την πώλησή τους: πχ σύνολο ή μέρος των χρημάτων θα
διατεθεί για την αγορά κατασκηνωτικού υλικού, για συμμετοχή Στελεχών σε εκπαιδεύσεις,
για συντήρηση της Εστίας κλπ. Είναι η αιτιολόγηση που μπορείτε να λέτε στα άτομα που
προσεγγίζετε.
Έχετε πάντα μαζί σας ένα μπλοκ με λαχνούς. Υπάρχουν άνθρωποι παντού, πρόθυμοι
να σάς ενισχύσουν, αγοράζοντας 1,2 ή και περισσότερους λαχνούς. Το αυτοκίνητο τής
προηγούμενης κλήρωσης κληρώθηκε σε λαχνό που αγόρασαν από κοινού δύο φίλοι την
ώρα που έπιναν τον καφέ τους!!!!
Πού θα διαθέσετε τους λαχνούς προς πώληση:
1. Σε σημεία που έχουν κίνηση στην πόλη σας, όπως σταθμοί Μ.Μ.Μ, πλατείες με
καφετέριες, εμπορικοί δρόμοι, σε εκδηλώσεις του Τοπικού σας Τμήματος (κόψιμο πίτας,
αποκριάτικος χορός, καφέ κλπ.), μετά την πρωινή λειτουργία στην εκκλησία, στο
δημαρχείο της περιοχής (αφού ζητήσετε σχετική άδεια).
2. Σε δημόσιους χώρους, μπορείτε να συνδυάσετε μια δράση της Ομάδας σας, με στόχο
την προσέλκυση κόσμου. Επίσης να διοργανώσετε παιχνίδια για παιδιά, όπου οι γονείς
πληρώνουν την συμμετοχή στα παιχνίδια παίρνοντας λαχνούς.
3. Σε καταστήματα της περιοχής σας, σε επιχειρήσεις, σε φίλους, γείτονες,
συναδέλφους, συμμαθητές, συμφοιτητές. Επίσης μπορείτε να κάνετε δώρο σε ένα
αγαπημένο σας πρόσωπο ή σε ένα φίλο που γιορτάζει, και τέλος
4. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να διαθέσετε λαχνούς σε συγγενείς σας ή φίλους ακόμα
και στο εξωτερικό.
Τα Τοπικά Τμήματα, που είχαν επιτυχία στη λαχειοφόρο του 2017 μάς είπαν ότι η καλή
συνεργασία, οι συντονισμένες κινήσεις, η σωστή προώθηση και οι συνεχείς
προσπάθειες ήταν τα μυστικά της επιτυχίας τους.
Να θυμάστε ότι:
 Διαθέτοντας ένα λαχνό ενισχύετε οικονομικά το Τοπικό σας Τμήμα.
 Βοηθάτε το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού να καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
 Δίνετε σε φίλους και γνωστούς τη δυνατότητα να κερδίσουν και να ζήσουν χαρούμενοι.

