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Σύμφωνα με το Καταστατικό και την πρόσκληση που απηύθηνε το Δ.Σ. προς τα μέλη του Ομίλου 
όσον αφορά την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γ.Σ., προσήλθαν σήμερα στις 19:30 στα Γραφεία 
του Γ.Σ. Αρη Βούλας, τα μέλη του Π.Ο.Φ.Επ.Α. και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, 
άρχισαν οι εργασίες της Συνέλευσης με την εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης όπως 
αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. 

Κατ αρχάς, έγινε εκλογή  τριμελούς Προεδρείου (αρθρο 14 του Καταστατικού), όπου δι’ 
ανατάσεως της χειρός, μόνο των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, εξελέγησαν ομόφωνα ως 
Πρόεδρος ο κ. ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ως Γραμματέας ο κ. ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ως μέλος ο κ. 
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αφού ευχαρίστησε τα μέλη για την εκλογή του, κάλεσε τον 
απερχόμενο Πρόεδρο του Δ.Σ. να προχωρήσει στον Διοικητικό απολογισμό. 

Ο απερχόμενος πρόεδρος ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την άριστη συνεργασία τους στις 
προσπάθειες του Ομίλου, καθώς επίσης ευχαρίστησε και όλα τα παρόντα μέλη στη Γ.Σ., χωρίς 
την ενεργό συμμετοχή των οποίων δεν θα μπορούσε ο ‘Ομιλος να πετύχει τα τόσο σημαντικά 
πράγματα που πραγματοποιήθηκαν στην διετία 2011-2012.Το γεγονός και μόνο ότι τα 
«σωματεία» που συμμετέχουν στο φετεινό πρωτάθλημα έφτασαν τα 44 στην περιοχή της 
Αττικής καθώς και η εξάπλωση των ομαδικών αγώνων του Π.Ο.Φ.Επ.Α. στη Β. Ελλάδα με άλλες 
27 ομάδες, δείχνει την μεγάλη προσπάθεια που κατεβλήθη από το Δ.Σ.. Ο απερχόμενος 
πρόεδρος ενημέρωσε επίσης το σώμα ότι ο 'Ομιλος μας συνεχίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω 
εξάπλωση των ομαδικών αγώνων και σε άλλες περιοχές και κάλεσε όλα τα μέλη να βοηθήσουν 
τον νέο Δ.Σ. να πετύχει τους στόχους του. 

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Ταμίας του απερχόμενου Δ.Σ. ο οποίος έκανε τον οικονομικό 
απολογισμό για το 2012, διάβασε το πόρισμα της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς επίσης και τον 
προυπολογισμό για το 2013. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στο τέλος ομόφωνα τα 
παρόντα μέλη αποφάσισαν: 

-         Την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού. 
-         Την έγκριση του προταθέντα προϋπολογισμού του έτους 2013. 
-         Απήλλαξε από κάθε ευθύνη τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. 

Στα θέματα που αφορούσαν την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού, η Γ.Σ. αποφάσισε τα 
εξής:  

1. Καθιέρωση παραβόλου ενστάσεων (πρακτικό Δ.Σ. 24-10-2012). Η πρόταση του Δ.Σ. σχετικά με 
το παράβολο ήταν «Το παράβολο θα ακολουθεί την ομάδα διαχρονικά, η πρώτη ένσταση θα 
γίνεται ατελώς, η δεύτερη θα έχει παράβολο 100 €, η τρίτη 200 €, κ.ο.κ. Το ποσό που θα 
συγκεντρώνεται από τα παράβολα θα κατατίθεται ετησίως στο παιδικό χωριό SOS». Με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διαμορφώθηκε ως εξής: Κάθε ομάδα με την υποβολή της 
ένστασης θα καταθέτει παράβολο 50 €. Αν δικαιωθεί, της επιστρέφεται το παράβολο. Το ποσό 
που θα συγκεντρώνεται από τα παράβολα θα κατατίθεται ετησίως στο παιδικό χωριό SOS.  



2. Οι κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 8 του καταστατικού για τα μέλη του 
Ομίλου, κατ’ επέκταση θα αφορούν και στις ομάδες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα, 
κύπελλα και λοιπούς ομαδικούς και ατομικούς αγώνες, στους εκπροσώπους τους και στους 
αθλητές/αθλήτριες, εφόσον με πράξεις ή παραλήψεις τους θίγεται το φίλαθλο πνεύμα ή 
ζημιώνουν υλικά ή ηθικά τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. Η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. αφού 
προηγούμενα κληθεί σε έγγραφη απολογία ο/η κατηγορούμενος/η (πρακτικό Δ.Σ. 24-10-2012).  

Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως προτάθηκε. 

3. Οι εν ενεργεία αθλητές στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α. που συμμετέχουν και στις ομάδες του Π.Ο.Φ.Επ.Α., 
εκτός όλων των άλλων των προβλεπόμενων στον Εσωτερικό Κανονισμό για τις περιπτώσεις 
αυτές, θα πρέπει να αγωνίζονται στο ίδιο τοπικό πρωτάθλημα που αγωνίζεται και η ομάδα του 
Π.Ο.Φ.Επ.Α. (πρακτικό Δ.Σ. 24-12-2012). Με νεότερη τροποποίηση (πρακτικό Δ.Σ. 16-11-2012) το 
άρθρο διαμορφώθηκε ως εξής : Οι εν ενεργεία αθλητές στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α. που συμμετέχουν και 
στις ομάδες του Π.Ο.Φ.Επ.Α., εκτός όλων των άλλων των προβλεπόμενων στον Εσωτερικό 
Κανονισμό για τις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να αγωνίζονται στο ίδιο τοπικό πρωτάθλημα 
που αγωνίζεται και η ομάδα του Π.Ο.Φ.Επ.Α. πλην ενός που θα μπορεί να προέρχεται από 
άλλο τοπικό πρωτάθλημα. 

Εγκρίθηκε όπως προτάθηκε, κατά πλειοψηφία. 

4. Διευκρινήστηκε πως η αγωνιστική περίοδος για τα πρωταθλήματα του Π.Ο.Φ.Επ.Α. λήγει στις 
30 Ιουνίου κάθε έτους (εξαιρείται από το παρόν άρθρο το Super Cup που μπορεί να διεξαχθεί και 
σε επόμενη ημερομηνία αλλά θεωρείται ο τελευταίος αγώνας της προηγούμενης περιόδου). 
Κατά συνέπεια, αν κάποιος Βετεράνος αθλητής που υπάγεται στις διατάξεις του Παρατήματος 
1α του Εσωτερικού Κανονισμού (περί συμμετοχής Βετεράνων αθλητών), κατά τη διάρκεια της 
αγωνιστικής περιόδου διακόψει την παρουσία του στους αγώνες του Ομίλου και συμμετάσχει σε 
αγώνες της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., τότε η ομάδα με την οποία αγωνίστηκε στον Π.Ο.Φ.Επ.Α., μηδενίζεται 
αναδρομικά σε όσα παιχνίδια συμμετείχε ο αθλητής (με δύο μηδενισμούς υποβιβάζεται η ομάδα 
στην αμέσως προηγούμενη κατηγορία).  

Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως έχει. 

5. Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο αλλοδαπός αθλητής που θέλει να συμμετάσχει στα 
ομαδικά και ατομικά αγωνίσματα του Π.Ο.Φ.Επ.Α., θα πρέπει συμπληρωματικά με τα στοιχεία 
του άρθρου Ζ του Εσωτερικού Κανονισμού, να προσκομίσει και επίσημη βεβαίωση από την 
Ομοσπονδία της χώρας από την οποία προέρχεται, αν είναι κάτοχος Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας 
ή όχι. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι μεταφρασμένη από επίσημο φορέα στην Ελληνική 
γλώσσα. Στην περίπτωση που ο αθλητής δεν προσκομίσει τέτοια βεβαίωση, θα λογίζεται 
Βετεράνος (αν είναι άνω των 40 ετών) και θα υπάγεται στις αντίστοιχες διατάξεις του 
Εσωτερικού Κανονισμού που αφορούν στους Βετεράνους αθλητές. Αν είναι μικρότερης ηλικίας 
θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος 1 του Εσωτερικού Κανονισμού περί 
χρόνων αποχής από επίσημους αγώνες.  

Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως προτάθηκε. 

6. Το άρθρο 6 της παραγράφου ΣΤ τροποποιείται ως εξής: Κάθε ομάδα έχει την δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει 3 έως 7 παίκτες (3 στα μονά, 2 στο διπλό και 2 αναπληρωματικούς στα μονά). 

7. Προστίθεται το άρθρο 17α: Κάθε ομάδα αγωνίζεται με τουλάχιστον δύο (2) παίκτες, είτε 
πρόκειται για πρωτάθλημα είτε για κύπελλο. 

8. Το άρθρο 2 της παραγράφου Γ τροποποιείται ως εξής: Οι αγώνες των ανεξάρτητων αθλητριών 
διεξάγονται σε μία μόνο κατηγορία ανεξαρτήτως ηλικίας. 
  
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και 
αναλαμβάνει ο ίδιος μαζί με τον Γραμματέα και το Μέλος του Προεδρείου ως Εφορευτική 
Επιτροπή στις Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής. 
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