
Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης ¨ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ¨ Εβερτ 1 & Κεφαλληνίας, Πανόραμα Ηλιούπολης,  Τ.Κ. 163 
42, Τηλέφωνο :  2 1 0 9 9 3 0 4 5 2   2109969268    E – mail   :    aoailioupoli@gmail.com 
 

 

 
Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ   Ο Μ Ι Λ Ο Σ   Α Ν Τ Ι Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Η Σ   «Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης «Ηλιούπολη» 

καλεί τα μέλη του στην Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Ομίλου που θα γίνει 

την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 08:30 στις  κτιριακές εγκαταστάσεις του 

Ομίλου, στην περιοχή Πανοράματος του Δήμου Ηλιούπολης, στην οδό Αγγ. Έβερτ 1 και 

Κεφαλληνίας, με θεματολογία όπως περιγράφεται παρακάτω. Σε περίπτωση μη επίτευξης 

απαρτίας, η Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 10.30. 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης. 

2. Έγκριση του καταλόγου μελών του ομίλου. 

3. Διοικητικός Απολογισμός από 1.1.2022 έως 31.12.2022. 

4. Έγκριση και απαλλαγή του ΔΣ επί του ανωτέρω Διοικητικού Απολογισμού. 

5. Οικονομικός απολογισμός από 1.1.2022 έως 31.12.2022. 

6. Υποβολή Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση από 1.1.2022 έως και 
31/12/2022. 

7. Απαλλαγή ΔΣ επί του ανωτέρω Οικονομικού Απολογισμού 1.1.2022 έως 
31/12/2022. 

8. Έγκριση προτεινόμενου Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2023. 

9. Αλλαγή μηνιαίας συνδρομής μελών. 

Αλλαγή μηνιαίας συνδρομής μελών 

Στοχεύοντας στην αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του Ομίλου, τόσο ως προς τους αθλητές της  Ακαδημίας,  όσο και ως προς τα  
μέλη, προσβλέποντας, ταυτόχρονα,  στην μεγιστοποίηση της αυτονομίας και 
ανεξαρτησίας του Ομίλου μας, το Δ.Σ θέτει προς το σώμα της Γ.Σ τις ακόλουθες 
προτάσεις προς ψήφιση, σχετικά με την μελλοντική πορεία του ΑΟΑΗ. 

1η πρόταση: Ενιαία Αλλαγή Συνδρομής 

Αλλαγή μηνιαίας συνδρομής, από 25 ευρώ σε 30 ευρώ, με ισχύ από 01/01/2023. 

Θα εξακολουθούν να ισχύουν οι εκπτώσεις εξάμηνης/ετήσιας καταβολής της 
συνδρομής. 
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2η πρόταση: Σταθερή Συνδρομή για ορισμένο αριθμό παιχνιδιών το έτος 

Μηνιαία συνδρομή 25 ευρώ, η οποία  θα αντιστοιχεί σε 8 χρήσεις γηπέδου το 
μήνα. Κάθε επόμενη χρήση γηπέδου μέσα στο μήνα θα επιφέρει χρέωση 3 ευρώ. 
Σε περίπτωση μη εξάντλησης μέρους ή του συνόλου των 8 χρήσεων που 
αντιστοιχούν στο μήνα, αυτές δεν θα μεταφέρονται στον επόμενο. Η εκκαθάριση 
των επιπλέον χρήσεων θα γίνεται πάντοτε μέσα στο μήνα, ανεξαρτήτου τρόπου 
πληρωμής(ετήσια-εξαμηνιαία-μηνιαία). 

Θα εξακολουθούν να ισχύουν οι εκπτώσεις εξάμηνης/ετήσιας καταβολής της 
συνδρομής. 

Τόσο προς το σώμα της Γενικής Συνέλευσης, όσο και στα μέλη που θα επιλέξουν 
την ψηφιακή  πλατφόρμα για την ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος, δίνεται 
και η επιλογή: 

3) Καμία από τις παραπάνω. 

Απαραίτητες διευκρινήσεις: 

Α) Σε περίπτωση υπερψήφισης της 1ης πρότασης, η οικονομική διαφορά για τους 
μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2023 θα συμπεριληφθεί στις επόμενες πληρωμές. 

Β) ) Σε περίπτωση υπερψήφισης της 1ης πρότασης, τα μέλη που κατέβαλλαν 
εξάμηνη/ετήσια συνδρομή, θα κληθούν να καταβάλουν την αντίστοιχη διαφορά. 

Γ) Σε περίπτωση υπερψήφισης της 2ης πρότασης, η καταγραφή της χρήσης 
γηπέδων θα εφαρμοστεί από 01/03/2023. 

Επιστολή ΔΣ για τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης 
 
Αγαπητά Μέλη του Ομίλου, 
 
Πλέον, προβλέπεται με την ΚΥΑ  72664 ΦΕΚ Τεύχος B’ 719/24.02 η δυνατότητα για 
διενέργεια της ΓΣ με ψηφιακά μέσα. Προκειμένου, λοιπόν, να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα 
μέλη να συμμετέχουν και να ενημερωθούν, το ΔΣ του Ομίλου αποφάσισε η ΓΣ να διεξαχθεί 
παράλληλα και με φυσική παρουσία και ψηφιακά. Ειδικά για την ψηφοφορία του θέματος της 
αλλαγής μηνιαίας συνδρομής, θα χρησιμοποιηθεί και ψηφιακή πλατφόρμα για την 
καταγραφή της βούλησης των μελών. Η συγκεκριμένη ψηφοφορία θα ξεκινήσει με την 
έναρξη της Γ.Σ και θα διαρκέσει έως τις 18.00. Σκοπός είναι η μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση της απόφασης των συνδρομών, μέσω μίας διάφανης 
και αντικειμενικής διαδικασίας, για να προκύψει με γνήσιο τρόπο η βούληση του σώματος 
της Γενικής Συνέλευσης. 
Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε στη Γενική μας Συνέλευση. 
 

Για το ΔΣ του Ομίλου 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Ξυνός Δημήτριος         Π. Λάγαρης 
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