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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 
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. ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ως Γραμματέας ο κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΡΑΓΓΙΝΕΑΣ και ως μέλος ο κ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ. 

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

Ο 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.  

Στην συνέχεια προέβη στον Διοικητικό απολογισμό του έτους 2013 και ανέφερε κατ’ αρχάς πως 
όλες οι διοργανώσεις του Π.Ο.Φ.Επ.Α. την χρονιά αυτή διεξήχθησαν ομαλά και με μεγάλη 
επιτυχία. Ανέφερε πως το γεγονός και μόνο ότι τα «σωματεία» που συμμετέχουν στο φετεινό 
πρωτάθλημα έφτασαν τα 102 Πανελλαδικά, με τη δημιουργία ομαδικών αγωνισμάτων για πρώτη 
φορά σε δύο ακόμη περιφέρειες (Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο), δείχνει την μεγάλη 
προσπάθεια που κατεβλήθη από το Δ.Σ..  

Ακολούθως πρότεινε να συνεχιστούν με ίδιο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το Δ.Σ. του 
Π.Ο.Φ.Επ.Α. οι προσπάθειες εξάπλωσης του αθλήματος σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδος 
όπως π.χ Θεσσαλία - Κρήτη κλπ με την δημιουργία και εκεί ομαδικών αγώνων Π.Ο.Φ.Επ.Α.. 

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Ταμίας, ο οποίος έκανε τον οικονομικό απολογισμό για το 2013, 
διάβασε το πόρισμα της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς επίσης και τον προυπολογισμό για το 2014. 
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 2014. 
-         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. Το άρθρο 12 του Ε.Κ. που αναφέρεται στα φαβορί, με ομόφωνη απόφαση τροποποιείται 
ως εξής: 

12α. Στα ατομικά αγωνίσματα και στη φάση των ομίλων, τοποθετούνται δύο φαβορί ανά όμιλο με 
βάση τον Πίνακα Αξιολόγησης του Π.Ο.Φ.Επ.Α. που θα ισχύει την ημέρα της κλήρωσης. Η 
τοποθέτηση των φαβορί γίνεται με το σύστημα «Μαίανδρος». Ήτοι το πρώτο φαβορί στον Α’ 
όμιλο, το δεύτερο στον Β’, το 3ο στον Γ’, κ.ο.κ. (άρθρο 7.7.2 του ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α). Για τις 
υπόλοιπες θέσεις των ομίλων γίνεται κλήρωση. Στη Β΄φάση οι αθλητές – τριες, που κατέκτησαν 
την 1η και 2η θέση των ομίλων αναμετρούνται σε απλό knock out αγώνα. Φαβορί είναι οι νικητές 
των ομίλων, ήτοι: 1ο φαβορί ο 1ος του 1ου ομίλου, 2ο φαβορί ο 1ος του 2ου ομίλου κ.ο.κ. και 
τοποθετούνται στον πίνακα του νοκ-άουτ στις θέσεις που προβλέπονται στα εδάφια 7.1.2.4 έως 
7.1.2.4.4 του ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Η κλήρωση γίνεται με βάση την θέση που πήραν οι αθλητές-
τριες στον όμιλο και δεν αγωνίζονται μεταξύ τους στον πρώτο αγώνα, κατά σειρά, οι πρώτοι των 
ομίλων και αυτοί που ήταν στον ίδιο όμιλο. 

12β.Στα ομαδικά αγωνίσματα κυπέλλου τοποθετούνται 4 φαβορί ανάλογα με τα αποτελέσματα 
των ίδιων αγώνων της προηγούμενης χρονιάς. 

2. Το άρθρο 19 του Ε.Κ. που αναφέρεται στις ισοβαθμίες, με ομόφωνη απόφαση 
τροποποιείται ως εξής: 

Η νικήτρια ομάδα λαμβάνει 3 βαθμούς και η ηττημένη 1. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας δύο ή 
περισσοτέρων ομάδων, λαμβάνονται υπ’ όψη οι αγώνες ΜΕΤΑΞΥ των ομάδων που 
ισοβαθμούν με σειρά προτεραιότητος τα εξής κριτήρια : 

 α) Οι βαθμοί 

 β) Η διαφορά των παιχνιδιών 

 γ) Η διαφορά των σετ 

 δ) Η διαφορά των πόντων 

 ε) Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στους πόντους διενεργείται κλήρωση 

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια των υπολογισμών προκύπτει πλεονέκτημα ή μειονέκτημα 
σωματείου, ενώ για τα υπόλοιπα παραμένει η ισοβαθμία, οι υπολογισμοί συνεχίζονται με τα 
εναπομείναντα σωματεία. 

Στα ομαδικά αγωνίσματα, για την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, λαμβάνεται υπόψη το 
σκορ κατά το οποίο αναδεικνύεται ο νικητής. Για παράδειγμα στο σύστημα των 9 αγώνων, 
λαμβάνεται υπόψη το σκορ μέχρι τα 5 νικηφόρα παιχνίδια και στο σύστημα των 7 αγώνων μέχρι 
τα 4 νικηφόρα. 

3. Αναστέλλεται ο διαχωρισμός πρωταθλημάτων ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ (ομόφωνη 
απόφαση).  

4. Αναφορικά με τη συμμετοχή εν ενεργεία αθλητών θα εξακολουθήσει να ισχύει το 
καθεστώς της περιόδου 2013-2014. 

Η παραπάνω πρόταση κατατέθηκε από τον Πρόεδρο κ. Πλακαντωνάκη και έλαβε 10 ψήφους, 
έναντι της πρότασης του Γ. Μπουσούνη που προέβλεπε ελεύθερη συμμετοχή όλων των 
αθλητών άνω των 40 ετών χωρίς κανένα περιορισμό, που έλαβε 5 ψήφους.  

 
 
 
 
  



Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Ετήσιας 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Π.Ο.Φ.Επ.Α.. 
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