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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Απάντηση στον απερχόμενο Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
Αξιότιμε κ. Τσίρκα,
Προς απάντηση των όσων γράφετε στο f b, χωρίς να στείλετε επιστολή ή email σε
εμάς και για την πλήρη και σωστή ενημέρωση των Προέδρων και των κατοίκων της Κινέττας,
σας πληροφορούμε ότι πρώτος εσείς δεν τηρήσατε το καταστατικό της Ομοσπονδίας συλλ.
Κινέττας διότι;
1) Όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 του καταστατικού δεν πραγματοποιήσατε εκλογές
για την ανάδειξη οργάνων της Ομοσπονδίας οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει στο τέλος του
μηνός Ιουνίου 2020.
2) Θέσατε τον εαυτό σας (βάσει του ιδίου άρθρου) ως υποψήφιο για το νέο ΔΣ. Ενώ ο
σύλλογος σας για δύο (2) συναπτά έτη δεν είχε εξοφλήσει της οικονομικές του υποχρεώσεις
προς την Ομοσπονδία, πράγμα το οποίο από μόνο του σας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την υποψηφιότητα
αυτή.
3) Αναφορικά με τους δύο που εσείς χαρακτηρίσατε μη νόμιμους υποψηφίους
Προέδρους τον ένα τον είχατε προτείνει εσείς για εξελεγκτική επιτροπή. Επιπλέον έχουνε και
οι δύο παράταση θητείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συλλόγων τους.
4) Στης 18-10-2020 εξ αιτίας σας οι εκλογές διακόπηκαν και παρατάθηκαν επί 15ημέρου
διότι η έκθεση για το ταμείο της εξελεγκτικής επιτροπής η οποία συντάχθηκε από εσάς κατά
τα λεγόμενά σας υπογράφεται δε μόνο από το ένα μέλος εκ των δύο της εξελεγκτικής
επιτροπής. Ήταν δε τόσο ανακριβής ώστε δεν μπορούσε να γίνει ταυτοποίηση με το βιβλίο
ταμείου διότι υπήρχαν πολλές αναντιστοιχίες. Αναγκαστήκαμε και κάναμε εξ αρχής
αποτύπωση εσόδων- εξόδων για όλη την θητεία σας, όπου εκεί πιστοποιήθηκε ότι το
υπόλοιπο του ταμείου ήταν εντάξει, αλλά υπήρχαν τέσσερα (4) διαφορετικά μπλοκ
αποδείξεων χωρίς να είναι συμπληρωμένα και χωρίς να είναι υπογεγραμμένα από την
εξελεγκτική επιτροπή και επίσης είχατε χρεώσει προσωπικά σας έξοδα που βάσει του
άρθρου 9 του καταστατικού απαγορεύετε. Μάλιστα έγινε πρόταση να αντικατασταθεί το
βιβλίο του ταμείου για να γίνει σωστή η αποτύπωση.
5) Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 που είχαμε Γεν. Συνέλευση και εκλογές, κατά την
διάρκεια της και πριν την διακοπή της αποφασίστηκε ότι μπορεί να θέσει υποψηφιότητα
όποιος επιθυμεί από τους παρόντες και δόθηκε και διήμερη προθεσμία να ειδοποιηθούν
όσοι Πρόεδροι απουσίαζαν, προκειμένου να θέσουν και αυτοί υποψηφιότητα εφόσον το
επιθυμούν.
6) Αναφορικά με την Εφορευτική επιτροπή, βάσει καταστατικού, δεν απαγορεύεται
υποψήφιος να μετέχει και σε αυτήν. Εκτός αυτού, ο αριθμός των μελών της Ομοσπονδίας
είναι τέτοιος που υποχρεωτικά εκ των πραγμάτων θα συμπίπτει υποψήφιος να είναι και
στην Εφορευτική.
7) Κατά την διάρκεια της Γεν. Συνέλευσης 1-11-2020 πού θα γινόταν η συνέχεια του
οικονομικού απολογισμού και στην συνέχεια οι εκλογές, αναφερθήκαμε στα πεπραγμένα της
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θητείας σας, δεν σας άρεσαν όσα ειπώθηκαν τεκμηριωμένα για το άτομό σας και
αποχωρήσατε μαζί με άλλον ένα Πρόεδρο. Στην συνέχεια εκλεγμένο μέλος της Κοινότητας,
που του είχαμε επιτρέψει να παρακολουθήσει την Συνέλευση, τραβώντας από το χέρι τον
Αντιπρόεδρο του συλλόγου που ανήκει πιέζοντας τον να αποχωρήσει και αυτός για να μην
ψηφίσει. Η Πρόεδρος κα Τσιτσιμπάκου, εν αντιθέσει μ’ εσάς, είχε εγκαίρως ενημερώσει τους
παρευρισκόμενους για την αποχώρηση της σε συγκεκριμένη ώρα λόγο επαγγελματικού της
ραντεβού. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές παρουσία 8 Προέδρων, 1 απών και
3 αποχωρησάντων.
Αν θέλατε να προσβάλετε τις εκλογές ή οτιδήποτε άλλο που εγένετο ως μη σύννομο θα
μπορούσατε να είχατε παραμείνει κατά την διάρκεια των εκλογών και να είχατε υποβάλλει
νόμιμα ένσταση στην εφορευτική επιτροπή και όχι να προσπαθείτε να δημιουργήσετε
εντυπώσεις μέσω f b.
8) Αναφέρατε επίσης στο f b ότι θέλατε να είστε <<ενωτικός>> όμως οι ενέργειές σας
κατά την διάρκεια της διετούς θητείας σας είναι αυθαίρετες και υπέρ συγκεκριμένων
Συλλόγων και όχι για ολόκληρη την Κινέττα.
Αυτό το δελτίο το υπογράφουν οι Πρόεδροι
ΠΡΙΦΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΖΗΜΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΗ ΠΟΠΗ,
ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πρίφτη Μαργαρίτα

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βούλγαρη Ελευθερία

