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SELECT COMMITTEE ON SOCIAL, PUBLIC AND AFFORDABLE HOUSINGΗ Ειδική Επιτροπή δέχεται την υποβολή αιτήσεων για την κοινωνική, 
δημόσια και οικονομικά προσιτή στέγαση. Για λεπτομέρειες γύρω 
από την έρευνα της επιτροπής, επισκεφθείται την ιστοσελίδα 
μας. Η επιτροπή επιθυμεί και ενθαρρύνει την δημόσια συμμετοχή 
στην έρευνα. Γραπτές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση, socialhousing@par-
liament.nsw.gov.au μέσω της ιστοσελίδας μας www.parliament.
nsw.gov.au/socialhousing, η να αποσταλούν ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση: The Director, Select Committee on Social, Public and 
Affordable Housing, Legislative Council, Parliament House, Mac-
quarie street, Sydney NSW 2000.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
Επιτροπής ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο: 9230 
2898 ή στο Φαξ 9230 2981.
Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τους αιτούντες που θέλουν να 
διατηρήσουν την ανωνυμία τους και δεν επιθυμούν την 
δημοσιοποίηση της αίτησης τους.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
είναι η 28η Φεβρουαρίου του 2014

Πολ Γκρίν, MLC
Πρόεδρος της Επιτροπής

Πληροφοίες σχετικά  
με την κοινωνική, δημόσια και 
οικονομικά προσιτή στέγαση
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Ένωση του Καντερμπέρι (CDSFA), και 
υποστηρίζει ότι οφείλεται σε παρανόη-
ση. Καθώς το σωματείο κινδυνεύει να 
εκδιωχθεί από το “σπίτι” του μετά από 41 
χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, το θέμα 
αναμένεται να συζητηθεί κατά την ετήσια 
γενική συνέλευση του συλλόγου στο οίκη-
μα της Ελληνική Ορθόδοξης Κοινότητας, 
στη Λακέμπα, την Κυριακή, στις 16:00. Η 
Μπέλμορ Γιουνάιτεντ ισχυρίζεται ότι το 
πρόβλημα δημιουργήθηκε εξαιτίας της 
μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας συ-
γκεκριμένων ατόμων που διαστρέβλωσαν 
τις θέσεις του συλλόγου σε μια σειρά από 
ζητήματα. Επίσης, ισχυρίζεται ότι η ομάδα 
όχι μόνο δεν έχει διασπαστεί αλλά έχει εκ-
πληρώσει όλες τις νομικές και οικονομικές 
υποχρεώσεις της, καθώς και κάθε είδους 
υποχρέωση απέναντι στα μέλη της. Τέλος 
χαρακτηρίζει ασαφή το σκεπτικό της από-
φασης της Περιφερειακή Ποδοσφαιρική 
Ένωση του Καντερμπέρι και τους ισχυρι-
σμούς του προέδρου της κ. Ίαν Χολμς.

Η απάντηση του ποδοσφαιρικού σωμα-
τείου Μπέλμορ Γιουνάιτεντ, σε άρθρο της 
εφημερίδας Καντερμπέρι Μπανκστάουν 
Εξπρές που δημοσιεύτηκε την 10η Δεκεμ-
βρίου 2014:

Η Μπέλμορ Γιουνάιτεντ (γνωστή, επίσης, 
και ως Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Μπέλμορ 
Ηρακλής) έχει καταθέσει επίσημη προ-
σφυγή στην Περιφερειακή Ποδοσφαιρική 
Ένωση του Καντερμπέρι (CDSFA), από την 
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου του 2013, σχετι-
κά με την παρανόηση που προέκυψε μετα-
ξύ της Μπέλμορ Γιουνάιτεντ και της ΠΠΕΚ 
.

Ο Σύλλογος πληρεί όλες τις προϋποθέ-
σεις για να είναι μέλος της ΠΠΕΚ, όπως 
ακριβώς συμβαίνει αδιαλείπτως εδώ και 
41 χρόνια. Η Μπέλμορ Γιουνάιτεντ λει-
τουργεί και διοικείται με επαγγελματικό 
τρόπο, έχοντας υιοθετήσει τις καλύτερες 
πρακτικές που διέπουν τους κοινοτικούς 
οργανισμούς. Ο Σύλλογος έχει εκπληρώ-
σει όλες τους τις υποχρεώσεις, συνταγμα-
τικές και νομικές, καθώς και εκείνες που 
πηγάζουν από την οργανωτική του μορφή 
(οργανισμός με μέλη). Έχει επίσης εκπλη-
ρώσει όλες του τις δημοσιονομικές υπο-
χρεώσεις.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2013, η Μπέλμορ 
Γιουνάιτεντ απομάκρυνε τον κ. Κρις Μπα-
λαούρα και άλλα άτομα που ενήργησαν 
παράνομα και διαστρέβλωσαν τις θέσεις 
του συλλόγου σε μια σειρά από ζητήματα. 
Παρά το γεγονός ότι η Διοίκηση του συλλό-
γου δεν διασπάστηκε, η ομάδα των εν λόγω 
ατόμων συνέχισε να ενεργεί παρανόμως 
και να παραποιεί τις θέσεις της Μπέλμορ 
Γιουνάιτεντ, χωρίς την άδεια ή τη συναίνε-
ση του συλλόγου και των μελών του.

Λόγω της αντιεπαγγελματικής συμπερι-
φοράς αυτών των ατόμων και της απόφα-
σης που έλαβε η ΠΠΕΚ, ο Σύλλογος ζήτησε 
νομικές συμβουλές για λογαριασμό των 
μελών του .

Η Μπέλμορ Γιουνάιτ  εντ (γνωστή, επί-
σης, και ως Ποδοσφαιρικός Σύλλογος 
Μπέλμορ Ηρακλής) είναι η μόνη νόμιμη, 
συνταγματική και εμπορική οντότητα του 
Ομίλου. Αυτό βρίσκει σύμφωνη την πα-
ρούσα διοικητική επιτροπή του Συλλόγου, 
που απαρτίζεται από τον Ιωάννης Πλαδά 
(Αντιπρόεδρος), την Ελένη Δελή (Γραμμα-
τέας / Αναπληρωτής Ταμίας) και τα μέλη 
της επιτροπής, Γιώργο Λαζάρου, Αν Μπό-
τρος, Μόρις Μακάλιστερ, Αναστασία Κά-
λας, Τζον Παπασπύριο και Ταρίν Γουόλς.

Η τρέχουσα συμπεριφορά της ΠΠΕΚ, 
δεν αποδίδει δικαιοσύνη, ενώ οι λόγοι που 
επικαλείται για τη στάση της και θέτουν σε 
κίνδυνο σχεδόν 300 παίκτες που αγωνίζο-
νται στο Σύλλογο, παραμένουν ασαφείς.

Η Μπέλμορ Γιουνάιτεντ έχει καταθέσει 
επίσημη προσφυγή και εύχεται το θέμα της 
σημερινής παρανόησης να επιλυθεί άμε-
σα. Αν το ζήτημα δεν επιλυθεί εγκαίρως, 
τότε ο σύλλογος θα αναγκαστεί να εξετάσει 
εναλλακτικά λύσεις για λογαριασμό των 
μελών του.

Οι παίκτες της Μπέλμορ Γιουνάιτεντ, θα 
ήθελαν να συνεχίσουν να αγωνίζονται για 
την Μπέλμορ στην έδρα τους, που βρίσκε-
ται στο πάρκο Μπίμαν, επί της λεωφόρου 
Φλίντερς, στο Έρλγουντ.

Η απόφαση της ΠΠΕΚ είναι αυστηρή, 
λαμβανομένων υπόψη των 41 χρόνων της 
ένταξης της ομάδας στην Ένωση.

Η Μπέλμορ Γιουνάιτεντ θα συνεχίσει να 
προετοιμάζεται για το 2014 και να δέχεται 
εγγραφές, καθώς ο σύλλογος πιστεύει ότι 
η παρούσα διένεξη μπορεί να επιλυθεί.

Για τους συλλόγους που προάγουν και 
ενθαρρύνουν το άθλημα από τις μικρές 
ηλικίες και στηρίζονται στην κοινότητα, 
όπως η Μπέλμορ Γιουνάιτεντ που έχει 
σχεδόν 300 παίκτες, είναι μια θλιβερή στιγ-
μή. Το ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται για να μπορέσει 
να αναπτυχθεί.

Η απόφαση της ΠΠΕΚ δημιουργεί ένα 
επικίνδυνο προηγούμενο για όλα τα Σωμα-
τεία της Ένωσης.

Πάνω από 300 
παίκτες της Μπέλμορ 
Γιουνάιτεντ αγωνιούν 
για το μέλλον τους
Άδικη χΆρΆκτηριζει η ΜπελΜορ ΓιουνΆιτεντ 
την ΆποφΆση τησ περιφερειΆκη ποδοσφΆιρικη 


