
Ανακοίνωση 

Συγκρότηση Επιτροπών 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚΑ, τηρώντας τους βασικούς κανόνες καλής διακυβέρνησης και 

σύμφωνα με το 24ο άρθρο του καταστατικού της, συγκρότησε με ομόφωνη απόφασή του στις 

26 Ιουλίου τις πρώτες πέντε επιτροπές από αυτές που είχαν θεσμοθετηθεί με προηγούμενη 

απόφασή του. Σε επόμενα Διοικητικά Συμβούλια θα συγκροτηθούν και οι άλλες επιτροπές, 

καθώς και η  Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΣΚΑ. 

Οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν είναι οι εξής: 

Επιτροπή Υποστήριξης των Σωματείων 

Επιτροπή Καλαθοσφαιρικών Εγκαταστάσεων 

Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

Επιτροπή Εμπορικής Ανάπτυξης & Χορηγιών 

Οικονομική Επιτροπή  

Οι επιτροπές προσφέρουν μια σημαντική ευκαιρία εθελοντικής συμμετοχής παραγόντων – 

εκπροσώπων των σωματείων, αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στις δραστηριότητες 

της Ένωσης. Βασικός στόχος των επιτροπών είναι η καλύτερη αποδοτικότητά της Ένωσης. 

Ταυτόχρονα τα μέλη των Επιτροπών, θα γνωρίσουν όσο καλύτερα γίνεται τα διοικητικά, 

οικονομικά και διαχειριστικά δεδομένα της Ένωσης, σε ένα περιβάλλον πλήρης διαφάνειας, 

έτσι ώστε να αναλύσουν, να εκτιμήσουν, να επεξεργαστούν και τελικά να εισηγηθούν στο ΔΣ 

προτάσεις. Προτάσεις που θα βελτιώσουν την ικανότητά της Ένωσης να ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των μελών της. Οι ειδικές γνώσεις και δεξιότητες των 

μελών των επιτροπών είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση σύνθετων τεχνικών ή 

διοικητικών ζητημάτων ή σύγχρονων προκλήσεων, με έναν ξεκάθαρο και οργανωμένο τρόπο.  

 

Τρόπος Λειτουργίας των Επιτροπών  

Οι επιτροπές έχουν συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα και συνεδριάζουν τουλάχιστον μία 

φορά  κάθε δέκα μέρες, είτε δια ζώσης, είτε με τηλεδιασκέψεις. Στις δια ζώσης συνεδριάσεις θα δίνεται 

πάντα η δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Όλα τα μέλη των επιτροπών είναι άμισθα και δεν δικαιούνται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής ή 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 



Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΕΣΚΑ όποτε το επιθυμούν συμμετέχουν αυτοδίκαια ως μέλη σε κάθε 

συνεδρίαση των επιτροπών. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ δύναται να παραβρίσκονται αυτοδικαίως στις 

συναντήσεις ή τις συζητήσεις των επιτροπών, όποτε αυτά το επιθυμούν. 

Στις επιτροπές δεν τηρούνται πρακτικά. Δύναται όμως σε σημαντικά θέματα και όποτε το κρίνουν τα 

μέλη της επιτροπής είτε να τηρούνται πρόχειρα πρακτικά από τον επικεφαλής της κάθε επιτροπής, είτε 

η κάθε Επιτροπή να προβαίνει σε ανακοίνωση. 

Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων κάθε 

φορά μελών της, σε κάθε θέμα για το οποίο αποφασίζουν. 

Ο επικεφαλής της κάθε επιτροπής: 

 Συντονίζει και καθορίζει το μέρος, το χρόνο και τα θέματα της κάθε συνεδρίασης.    

 Μπορεί να αναζητεί από την προϊσταμένη των υπηρεσιών της Ένωσης οποιοδήποτε 

στοιχείο ή πληροφορία για οποιοδήποτε σχετικό με το αντικείμενο της επιτροπής 

θέμα. 

 Μπορεί να προσκαλεί στην συνεδρίαση, είτε εκπροσώπους των σωματείων της 

Ένωσης, είτε σημαντικά άτομα της ευρύτερης αθλητικής κοινότητας που επιθυμούν να 

συμβάλλουν στην διαμόρφωση των τελικών προτάσεων ή ενεργειών της κάθε 

επιτροπής. 

*Τα ονοματεπώνυμα των μελών της επιτροπής, ο χρόνος θητείας τους και οι αρμοδιότητες τους, καθώς 

και το τυχόν επίσημο email επικοινωνίας της κάθε επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΣΚΑ, 

έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα μέλη της Ένωσης να έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας για σχετικά 

θέματα της κάθε επιτροπής. Για όποιο μέλος  της κάθε επιτροπής επιθυμεί, δύναται να είναι 

αναρτημένο και μία φωτογραφία του, ένα προσωπικό email επικοινωνίας του, καθώς και το 

βιογραφικό του. 

*Σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδα της Ένωσης θα αναρτώνται τυχόν ανακοινώσεις ή αποφάσεις των 

επιτροπών. (Προσκλήσεις, Πρακτικά και Ανακοινώσεις των ΔΣ, των ΓΣ και των Επιτροπών) 

 

Συγκροτήσεις και Δραστηριότητες των Επιτροπών 

Επιτροπή Υποστήριξης των Σωματείων 

Η Επιτροπή Υποστήριξης των Σωματείων είναι μία μόνιμη επιτροπή και απαρτίζεται από πέντε μέλη. 

Επικεφαλής της επιτροπής είναι η Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη. 

Μέλη της επιτροπής είναι οι: Ασημίνα Κράνη, Ελισσάβετ Χατζηαγγέλη Φάσουρα, Φώτης Τσώνης και 

Νίκος Βαρελάς. 

 Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή: 

 Εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα και πρόβλημα που χρήζουν λύσεις συλλογικής 

αντιμετώπισης έναντι σε δημόσιες διοικητικές και οικονομικές αρχές. 



 Προτείνει νομικές και διαχειριστικές συμβουλές για διάφορα τρέχοντα ζητήματα των 

σωματείων, όπως τροποποιήσεις των καταστατικών, χορήγηση αθλητικής αναγνώρισης, 

εγγραφή στο μητρώο των αθλητικών σωματείων της ΓΓΑ και άλλα. 

 Εισηγείται στο ΔΣ για επιμορφωτικές δράσεις των διοικητικών στελεχών και των παραγόντων 

για σημαντικά θέματα οργάνωσης και διοίκησης των σωματείων. 

 Εισηγείται στο ΔΣ για κάθε είδους συνδιοργανώσεων της ΕΣΚΑ με τα σωματεία. 

 

Επιτροπή Καλαθοσφαιρικών Εγκαταστάσεων 

Η Επιτροπή Καλαθοσφαιρικών Εγκαταστάσεων είναι μία μόνιμη επιτροπή και απαρτίζεται από πέντε 

μέλη.  

Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο Θεόδωρος Λιβάνιος. 

Μέλη της επιτροπής είναι οι: Βασίλης Κωσταντακόπουλος, Βασίλης Νιάρχος, Κωσταντίνος Χουλιάρας 

και Γιώργος Καράμπελας. 

 Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή: 

 Καταγράφει και διερευνά όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των καλαθοσφαιρικών 

εγκαταστάσεων που φιλοξενούν προπονήσεις, εκδηλώσεις και αγώνες των σωματείων μελών 

της Ένωσης. 

 Εισηγείται στο ΔΣ για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την κάλυψη των 

αναγκών σε υπαίθριες και κλειστές καλαθοσφαιρικές εγκαταστάσεις, ανάλογα με τον αριθμό 

των ενεργών καλαθοσφαιριστριών και καλαθοσφαιριστών σε όλες τις ηλικίες.  

 Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ για τον στρατηγικό σχεδιασμό των προσπαθειών αναβάθμισης 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αγώνες σχετικά με τις 

καλαθοσφαιρικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν αγώνες της Ένωσης.  

 Εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα ασφάλειας αγώνων τα οποία έχουν σχέση με τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις.  

 

Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

Η Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι μία μόνιμη επιτροπή και απαρτίζεται από τρία μέλη. 

Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο Δημήτρης Ευαγγέλου. 

Μέλη της επιτροπής είναι οι: Γεράσιμος Ζαβιτσάνος και Θοδωρής Φαράζογλου. 

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή: 

 Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ τον στρατηγικό σχεδιασμό και τους βασικούς άξονες  για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό της Ένωσης, όπως οι ηλεκτρονικές διαδικασίες, η κάλυψη αγώνων, 

οι ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, η online παρουσία και άλλα. 

 Εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως σχεδίαση 

και λειτουργία ιστοσελίδας, κοινωνικών δικτύων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, live streaming 



αγώνων, στατιστικά, ηλεκτρονικό φύλλο αγώνων, τηλεδιασκέψεις, προγράμματα επικοινωνιών, 

σύγχρονοι ψηφιακοί μέθοδοι παροχής χορηγικών προγραμμάτων και άλλα. 

 Συνεργάζεται με την αντίστοιχη επιτροπή της ομοσπονδίας για την ψηφιακή ενοποίηση της 

ομοσπονδίας με την Ένωση, με παροχή από την ομοσπονδία όλων των ενιαίων προγραμμάτων, 

λογισμικών και τεχνικής υποστήριξης. 

 Εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα στατιστικών και δεδομένων των δραστηριοτήτων 

της Ένωσης. 

 

 

Οικονομική Επιτροπή  

Η Οικονομική Επιτροπή είναι μία μόνιμη επιτροπή και απαρτίζεται από τρία μέλη.  

Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο Φώτης Τσώνης. 

Μέλη της επιτροπής είναι οι: Ελισσάβετ Χατζηαγγέλη Φάσουρα και Άγγελος Τάσκος. 

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή: 

 Εισηγείται στο ΔΣ για την κάθε είδους εισφορά ή επιχορήγηση ή συμμετοχή ή πληρωμή 

υπηρεσιών ή τελών των σωματείων ή άλλων φορέων ή προσώπων και όλων των άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών προς την Ένωση. 

 Συντάσσει προτάσεις για το αναγκαίο ύψος της ετήσιας επιχορήγησης από την ομοσπονδία 

 Συντάσσει προτάσεις αλλά και συντονίζει κάθε είδους προσπάθεια και ενέργειες που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν για την εξεύρεση οποιασδήποτε μορφής χρηματοδότησης ή επιχορήγησης 

ή χορηγίας, τόσο προς την Ένωση, όσο και προς τα σωματεία και τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

Ένωσης. 

 Εισηγείται  στο ΔΣ, για κάθε σχετικό θέμα με τα έσοδα της Ένωσης, όπως για την οικονομική και 

διαχειριστική διαφάνεια, για την ορθότητα και πληρότητα των διαδικασιών και εγγράφων των 

εσόδων-εισπράξεων, για την τήρηση των σχετικών λογιστικών αρχείων και άλλα. 

 Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ το σχέδιο του προϋπολογισμού και παρακολουθεί την 

εκτέλεσή του. 

 Εισηγείται στο ΔΣ για την κάθε είδους διαδικασία προμηθειών, πληρωμών και τυχόν άλλων 

ενταλμάτων ή σχετικών δικαιολογητικών 

 Εισηγείται στο ΔΣ για τις διαδικασίες υποβολής των μηνιαίων καταστάσεων εσόδων και εξόδων 

προς έγκριση στο ΔΣ 

 Εισηγείται στο ΔΣ για κάθε είδους μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση, 

σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης που αφορούν τα 

έξοδα. 

 

Επιτροπή Εμπορικής Ανάπτυξης & Χορηγιών 

Η Επιτροπή Εμπορικής Ανάπτυξης & Χορηγιών είναι μία μόνιμη επιτροπή και απαρτίζεται από πέντε 

μέλη.  



Επικεφαλής της επιτροπής είναι η Παρασκευή Βάσσου. 

Μέλη της επιτροπής είναι οι: Φώτης Τσώνης, Τάσος Δελημπαλταδάκης, Θοδωρής Φαράζογλου και 

Βασίλης Νιάρχος. 

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή: 

 Εισηγείται στο ΔΣ σχετικά με την χορηγική στρατηγική που θα μπορεί να υιοθετήσει η Ένωση 

και επεξεργάζεται σχετικές προτάσεις για την αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής. 

 Εισηγείται στο ΔΣ χορηγικές προτάσεις με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις. 

 Επεξεργάζεται προτάσεις και εισηγείται στο ΔΣ για τρόπους καλύτερους τρόπους επικοινωνίας, 

όπως δημόσιων σχέσεων, δημοσιότητας, διαφήμισης ή άλλων προωθητικών ενεργειών. 

 Παρακολουθεί και τελικά προτείνει αποτελεσματικές ενέργειες τόσο για την λειτουργία της 

ιστοσελίδας της Ένωσης όσο και για την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τις 

δράσεις της Ένωσης. 

 


