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Θέμα:  Απάντηση σε έγγραφο ενημέρωση - καταγγελία του Παναγιώτη Αγγελόπουλου. 
 
 Σε απάντηση της επιστολής που παραδώσατε στην Γ. Γραμματέα της Ομοσπονδία την 
26η/10/2021 και πήρατε αριθμό πρωτοκόλλου (25 Εισ./26-10-2021)  σας αναφέρουμε τα 
εξής: 

1. Βάση του άρθρου 1 του καταστατικού της Ομοσπονδίας μέλη της Ομοσπονδίας 
είναι οι Σύλλογοι της περιοχής της Κινέτας οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον 
εκάστοτε Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο  του κάθε Συλλόγου και όχι από 
μεμονωμένους κατοίκους της περιοχής της Κινέτας.  

2. Στο άρθρο 2 του καταστατικού της Ομοσπονδίας ρητώς αναφέρεται ότι η 
Ομοσπονδία δεν έχει ουδεμία ανάμειξη στα εσωτερικά του κάθε Συλλόγου που 
απαρτίζουν αυτή.  

  Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας δεν είναι 
αρμόδιο να απαντήσει για τα εσωτερικά θέματα του Συλλόγου σας. 
 Παρά ταύτα όμως για να μη σας δημιουργηθεί η εντύπωση  ότι δεν θέλουμε να 
απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, παρότι θα έπρεπε να τα θέσετε μέσω του Συλλόγου που 
είστε εγγεγραμμένος και σας αντιπροσωπεύει σας αναφέρουμε  ότι: 

1. Επίσημο μέσο ενημέρωσης  της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κινέτας  είναι η 
ιστοσελίδα της (site) με την ονομασία «Ομοσπονδία Συλλόγων Κινέτας», όπου 
εκεί αναρτώνται τα επίσημα έγγραφα που  διακινεί η Ομοσπονδία καθώς 
ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ποτέ δεν εγγράφει 
κάτι εναντίον του προσώπου σας.   

2. Βάση του νόμου 1491/14-11-1984/Αρ. φύλλου 173 τεύχος πρώτο άρθρο 2 
παράγραφος ε και στ’ ο συγκεκριμένος χώρος είναι χώρος που απαγορεύεται η 
τοιχοκόλληση. 

3. Στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας στα εξερχόμενα με αριθμό πρωτοκόλλου 32 
υπάρχει αναρτημένη η πρόσκληση προς τους Προέδρους των Συλλόγων για τη 
Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας για την 30η/10/2021 και όχι για τις 
30/10/2020 που εκ παραδρομής προφανώς αναφέρεται στο έγγραφό σας. Αν 
προσέξετε  θα δείτε ότι η Γενική Συνέλευση ξεκινάει 17:00 ενώ ώρα προσέλευσης  
των προσκεκλημένων είναι 18:00. Άρα κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
Γενικής Συνέλευσης δεν θα είναι παρόντα άλλα άτομα εκτός από τους 
αντιπροσώπους των Συλλόγων της Ομοσπονδίας. 

4. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οι προσκεκλημένοι θα βοηθήσουν με το να δώσουν 
εξηγήσεις στις ερωτήσεις που θα τους τεθούν από τα μέλη  του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της Ομοσπονδίας και τους Προέδρους των υπόλοιπων Συλλόγων 
που απαρτίζουν την Ομοσπονδία για τα τόσα θέματα που ταλανίζουν την 
περιοχή μας. 

 
Για το Δ.Σ. 

         Η Πρόεδρος                                                                                                    Η Γ. Γραμματέας 

  Μαργαρίτα Πρίφτη                                                                                         Ελευθερία Βούλγαρη 
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