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Κύριε Πρόεδρε,  
1)  ηηο  6/7/2012 αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο καο ην  

αγσληζη ηθό πξόγξακκα γηα ηε λέα πεξίνδν 2012 -2013. 

Σν Δ.. ηεο Οκνζπνλδίαο δηεπθξηλίδεη  όηη απηό ην αγσληζηηθό πξόγξακκα 
ζα εθηειεζηεί κόλν ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα εμαζθαιηζζνύλ νη πόξνη  
γηα ηελ  πινπνίεζή ηνπ.   

Σνλίδνπκε όηη ην Δ. . ζα επαλέξρεηαη ζπλερώο  ζηνλ έιεγρν ηεο  
δπλαηόηεηαο πινπνίεζεο ηνπ αγσληζη ηθνύ  πξνγξάκκαηνο πνπ εμαξηάηαη  
από ηε ξνή ησλ εθηακηεύζεσλ ησλ δόζεσλ ηνπ ηαθηηθνύ καο 
πξνϋπνινγηζκνύ.  

Είλαη  απηνλόεην  όηη  από ηελ πιεπξά ηεο Οκνζπνλδίαο ζα γίλεη θάζε 
δπλαηή πξνζπάζεηα γ ηα ηελ νκαιή εμέιημε ησλ πξσηαζιεκάησλ καο. Σν  
Δ..  δηαηεξεί θάζε επηθύιαμε  θαη  ελεκεξώλεη όη η ηζρύεη ε ηεξαξρηθή  
αμηνιόγεζε ησλ πξσηαζιεκάησλ  πνπ ζα πξνεγεζνύλ.   

 
2)  Απνθαηαζηάζεθε ην ειεθηξνληθό  ζύζηεκα δειώζε σλ ηεο  
Οκνζπνλδίαο, κεηά ηε βιάβε πνπ ππέζηε ηνλ ρεηκώλα. Γηα ηε  λέα  
αγσληζη ηθή πεξίνδν επαλέξρεηαη ην  απνθιεηζηηθό  on- l ine ζύζηεκα 

δειώζεσλ.  
πγθεθξηκέλα οι δηλώζεις ζσμμεηοτής ποσ αθορούν ζε όλες ηις  
επίζημες διοργανώζεις ηης ομοζπονδίας θα σποβάλλονηαι μόνο  
ηλεκηρονικά , κέζσ ηνπ δηαδ ηθηύνπ ζηελ ε ηδηθή ηζηνζειίδα :  

http://entr ies. httf .gr  
 

Σα σκαη εία  θαινύληαη  εθ  λ ένπ λα δειώζνπλ ζηε  γξακκαηεία ηεο  
νκνζπν λδίαο  ηε  δ ηεύζπλζε ειεθη ξνλη θήο αιιεινγξαθ ίαο  ηνπο  (e -



ma i l ) ,  ην  νλνκαηεπώλπκν θαη  ηελ  ηδ ηόηεηα ηνπ ππεύζπλνπ  
εθπξνζ ώπνπ –  ρεηξηζηή  ηνπο πνπ  ζα  ρε ηξ ίδεηαη  γ ηα  ινγαξηαζκό  
ηνπο ην  ζύζηεκα on l ine  δειώζεσλ ζπκκεηνρήο .   

 
Η Γξακκαηεία ηεο Οκνζπνλδίαο ζα απνζηέιιε η ακέζσο ηνπο θσδηθνύο 

εηζόδνπ θάζε σκαηείνπ. Ζεηάκε ηελ θαηαλόεζε ζαο γηα ηελ εθ λένπ  
δηαδηθαζία πξόζβαζεο θαη ιήςεο θσδηθώλ αιιά ε ίλαη αλαγθα ίν γ ηα ηελ 
επαλεθθίλεζε ηνπ onl ine ζπζηήκαηνο  δειώζεσλ.  
 

3)  Σέινο,  ζε εθαξκνγή ηεο § 11 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 272 5/99 όπσο 
απηόο ηζρύεη ζήκεξα, όζνη θαηέρνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 
πξνπνλεηή επηηξαπέδηαο αλη ηζθαίξηζεο  από ηε ΓΓΑ θαη επηζπκνύλ λα  
δηαηεξήζνπλ ηελ αζιεηηθή ηνπο ηδ ηόηεηα ηελ αγσληζη ηθή πεξίνδν 2012 -

2013 ζα πξέπεη λα πξνβνύλ ζηελ έγγξαθε θαηάζεζε ηεο  επηινγήο ηνπο 
έσο ηελ 31 ε  Απγνύζηνπ 2012.  
 

Επρόκαζηε θαιό θαινθαίξη θαη παξακέλνπκε πάληα ζηε δηάζεζε ησλ 
σκαηείσλ καο.  

Με αθληηικούς ταιρεηιζμούς ,  
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ      Η ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΛΤΜΠΑΔΗ    ΑΝΑΣΑΘΑ ΚΟΚΚΘΝΟΤ  
 

  


