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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. ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως Γραμματέας ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΓΚΟΣ και ως μέλος 
ο κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ. 

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 2019 και εξέφρασε την 
απογοήτευσή του για τη λιγοστή παρουσία των μελών στις Γενικές Συενελεύσεις και προχώρησε 
σε προτάσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Ταμίας, ο οποίος έκανε τον οικονομικό απολογισμό για το 2019, 
διάβασε το πόρισμα της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς επίσης και τον προυπολογισμό για το 2020. 
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 2020. 

Όσον αφορά τα διάφορα  θέματα που τέθηκαν από τους παρόντες αποφασίστηκε ομόφωνα: 

1. Η θέσπιση της «ΚΑΡΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (ΚΕΜ)» που θα δίνεται σε όσους δίνουν το παρών 
στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις του Ομίλου. Η ΚΕΜ θα έχει ισχύ ενός έτους (μέχρι την 
επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση) και οι κάτοχοι τους θα συμμετέχουν δωρεάν στα ατομικά 
πρωταθλήματα του Ομίλου και στα αξιολογημένα πρωταθλήματα διάφορων σωματείων που 
διεξάγονται υπό την έγκριση του ΠΟΦΕΠΑ. Από το παραπάνω προνόμιο εξαιρούνται τα μέλη 
του εκάστοτε Δ.Σ. 

2. Μια φορά το χρόνο και στο περιθώριο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα πραγματοποιείται 
συγκέντρωση με τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτροπών. Τα έξοδα μετάβασης και 
διαμονής μιας νύχτας όλων των Προέδρων των Π.Ε. θα καλύπτονται από τον ΠΟΦΕΠΑ, με την 
προσκόμιση αντίστοιχων νόμιμων παραστατικών. 

3. Μια φορά το χρόνο θα πραγματοποιείται συγκέντρωση όλων των υπεύθυνων των ομάδων που 
συμμετέχουν στα ομαδικά αγωνίσματα της Αττικής. 

4. Το φετινό Πανελλήνιο Πρωταθλήμα δοκιμαστικά, θα διεξαχθεί σε 3 μέρες (Παρασκευή-
Σάββατο-Κυριακή). Την Παρασκευή θα διεξαχθούν τα ομαδικά αγωνίσματα και το 



Σαββατοκύριακο τα ατομικά. Αν το αποτέλεσμα κριθεί θετικό, τότε θα επαναληφθεί και τις 
επόμενες χρονιές. 

5. Κατά το Σαββατοκύριακο όπου διεξάγονται ατομικά αγωνίσματα του ΠΟΦΕΠΑ ή κάποιο 
αξιολογημένο ατομικό πρωτάθλημα υπό την αιγίδα του ΠΟΦΕΠΑ, θα απαγορεύεται 
οποιαδήποτε ανακοίνωση φιλικών τουρνουά στην επίσημη σελίδα του Ομίλου, στο facebook. 
Σχετικές αναρτήσεις θα διαγράφονται και θα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού του μέλους σε 
περίπτωση επανάληψης της ανάρτησης. 

Τέλος τέθηκε σε ψηφοφορία επιστολική πρόταση του κ. Θεολόγου Καπετανίδη για την 
υποχρεωτική συμμετοχή σε κάθε ομάδα δύο ή έστω ενός ανεξάρτητου αθλητή σε κάθε αγώνα, 
ήτοι δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε ομαδικό αγώνα να έχουν ένας ή δύο βετεράνοι αθλητές το 
μέγιστο (άσχετα με το πλήθος των βετεράνων που θα στελεχώνουν μια ομάδα). Η πρόταση αυτή 
απορρίφτηκε με πλειοψηφία 13 υπέρ και 1 κατά (μειψήφισε ο κ. Άγγελος Μακρής). 

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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