
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΣΚΑ  

αποφάσεων των Διοικητικών της Συμβουλίων  

 

Διοικητικό Συμβούλιο 4 / 21-07-21 

 

Αποφάσεις 

 
Θ Ε Μ Α  1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.3/14-07-2021 

 

Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ. 3/14-07-2021 πρακτικό του Δ.Σ. 

 

Θ Ε Μ Α  2ο: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- 

Θ Ε Μ Α  3ο: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ε.Σ.Κ.Α. 

 

Το ΔΣ αποφάσισε την θεσμοθέτηση όλων των παρακάνω προτεινόμενων επιτροπών, 

καθώς επίσης και τις δραστηριότητές τους και τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Αποφάσισε επίσης πως στο επόμενο ΔΣ την  Δευτέρα στις 26/7/21 στις 6μμ όπως 

συγκροτηθούν καθορίζοντας τον αριθμό των μελών καθώς και τα μέλη που θα 

συμμετέχουν οι παρακάτω επιτροπές:  

Επιτροπή Υποστήριξης των Σωματείων, Επιτροπή Καλαθοσφαιρικών 

Εγκαταστάσεων, Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Οικονομική Επιτροπή, και 

Επιτροπή Εμπορικής Ανάπτυξης & Χορηγιών. 

Επίσης αποφάσισε στο μεθεπόμενο Δ.Σ στο τέλος Αυγούστου, όπως συγκροτηθούν ή 

συμπτυχθούν καθορίζοντας τον αριθμό των μελών καθώς και τα μέλη που θα 

συμμετέχουν οι παρακάτω επιτροπές: 

Επιτροπή Ανάπτυξης του 3Χ3, Επιτροπή Κοινωνικής Ευθύνης, Επιτροπή σύνταξης 

Κανονισμών και τροποποίησης του Καταστατικού, Επιτροπή σύνταξης Κωδίκων 

Δεοντολογίας, Επιτροπή Συνεργασίας με Θεσμούς και Οργανισμούς, Επιτροπή 

Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγοριών,  Επιτροπή Αναπτυξιακού Κοριτσιών,  

Επιτροπή Πρωταθλημάτων Γυναικών και Ανδρών, Επιτροπή Πρωταθλημάτων 

Κοριτσιών και Επιτροπή Πρωταθλημάτων Αγοριών. 

 

Έχοντας υπόψη το 24ο άρθρο του καταστατικού της ΕΣΚΑ, σύμφωνα με το οποίο 

«Το ΔΣ για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης, 

συγκροτεί επιτροπές και εκτός αυτών που προβλέπει ο Αθλητικός Νόμος 2725/1999. 

Τα μέλη των παραπάνω Επιτροπών προέρχονται είτε από Σωματεία της Ένωσης ή και 

εκτός αυτών. Το ΔΣ προσδιορίζει με ακρίβεια τις δραστηριότητες και τους τομείς 

δραστηριότητάς τους καθώς και τον χρόνο θητείας τους.» το ΔΣ της ΕΣΚΑ 

αποφασίζει για την θεσμοθέτηση των παρακάτω Επιτροπών με τις δραστηριότητές 

τους και τον τρόπο λειτουργίας τους.  

 

Τρόπος Λειτουργίας των Επιτροπών  

Οι Επιτροπές είναι μόνιμες, απαρτίζονται από 3 έως 9 μέλη και έχουν συμβουλευτικό 

και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. 

Οι Επιτροπές 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 τον/ην 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 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) 

 

Επιτροπές 

 

Επιτροπή Υποστήριξης των Σωματείων 

 

Η Επιτροπή Υποστήριξης των Σωματείων είναι μία μόνιμη Επιτροπή και απαρτίζεται 

από .... μέλη. 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 .... μέλη. 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 .... μέλη. 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 

Επιτροπή Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Ευθύνης είναι μία μόνιμη Επιτροπή και απαρτίζεται από …. 

μέλη. Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή: 



• Εισηγείται στο ΔΣ για την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής ευθύνης για 

κοινωνικά ζητήματα, όπως της καταπολέμησης των διακρίσεων, της 

σεξουαλικής παρενόχλησης, του ντόπινγκ και των προσυνεννοημένων 

αγώνων, καθώς επίσης και της προώθησης της διπλής σταδιοδρομίας των 

αθλητών, του μπάσκετ για όλους και της κοινωνικής ένταξης μέσω του 

αθλητισμού. 

• Εισηγείται στο ΔΣ για το πλαίσιο Αιγίδας της ΕΣΚΑ, όπως για τα κριτήρια 

αξιολόγησης της αίτησης παραχώρησης Αιγίδας, για τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας του φορέα, για τους όρους παραχώρησης της Αιγίδας και 

άλλα. 

• Εισηγείται για τα χαρακτηριστικά της δημιουργίας πλατφόρμας καλών 

πρακτικών των σωματείων της Ένωσης, για την ανάδειξη αλλά και τον 

πολλαπλασιασμό αυτών των πρακτικών. 

• Εισηγείται στο ΔΣ για σχετικές συνεργατικές δράσεις με κυβερνητικούς ή μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς 

• Παρακολουθεί και προτείνει για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν, είτε την 

δημιουργία κανονισμών, στους οποίους θα προβλέπονται συγκεκριμένες 

διαδικασίες υποβολής και διερεύνησης παραπόνων ή καταγγελιών, είτε την 

συγκρότηση και τήρηση κωδίκων δεοντολογίας  

 

Επιτροπή Ανάπτυξης του 3Χ3  

 

 Η Επιτροπή Ανάπτυξης 3Χ3 είναι μία μόνιμη Επιτροπή και απαρτίζεται από 

 .... μέλη. Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η 

 επιτροπή: 

 Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ το στρατηγικό σχέδιο και τους στόχους 

 ανάπτυξης του αγωνίσματος 3Χ3, όπως αύξηση του αριθμού των αθλητών, 

 προώθηση κουλτούρας, συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, εξασφάλιση 

 ευημερίας των ερασιτεχνικών σωματείων με πρόσθετους πόρους κα 

• Εισηγείται στο ΔΣ για κάθε μορφής σχετικές ενημερώσεις, ημερίδες, 

επιμορφώσεις, σεμινάρια, ενημερωτικές καμπάνιες κα 

• Εισηγείται στο ΔΣ για διοργανώσεις και συνδιοργανώσεις με τα σωματεία και 

άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, ειδικά κατά την διάρκεια των 

καλοκαιρινών μηνών 

• Εισηγείται στο ΔΣ για το αναπτυξιακό πρόγραμμα του 3Χ3 

• Συνεργάζεται με την αντίστοιχη επιτροπή της ομοσπονδίας για την παροχή 

στα σωματεία γηπέδων, υλικών, τεχνογνωσίας, προβολή, προώθηση και τυχόν 

κεντρικούς χορηγούς. 

Οικονομική Επιτροπή  

 

 Η Οικονομική Επιτροπή Εσόδων είναι μία μόνιμη Επιτροπή και απαρτίζεται 

 από .... μέλη. 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 σύνταξης Κανονισμών και τροποποίησης του Καταστατικού. 

 

 Η Επιτροπή σύνταξης Κανονισμών και τροποποίησης του Καταστατικού είναι 

 μία μόνιμη Επιτροπή και απαρτίζεται από …. μέλη. 

• Η επιτροπή θα πραγματοποιήσει όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης, 

συζήτησης, σύνταξης  και τελικά θα εισηγηθεί στο ΔΣ για την τροποποίηση 

του καταστατικού της Ένωσης, όχι μόνο για την εναρμόνισή τους με την 

κείμενη νομοθεσία αλλά και για θέματα όπως: ασυμβίβαστα και θητείες, 

ψηφιακές  διαβουλευτικές και εκλογικές διαδικασίες, συμμετοχή γυναικών 

στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, οικονομική και διαχειριστική 

διαφάνειας, αρμοδιότητες και καθήκοντα διοικητικών, στελεχών, μελών Δ.Σ. 

και επιτροπών και άλλα 

• Επίσης, η επιτροπή θα πραγματοποιήσει όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης, 

συζήτησης, σύνταξης  και τελικά θα εισηγηθεί στο ΔΣ για τους Κανονισμούς 

της Ένωσης, όπως Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών, Κανονισμός Προσωπικού, Κανονισμός 

Προμηθειών, Κανονισμός Σύγκρουσης Συμφερόντων, Κανονισμός 

Παραπόνων και Καταγγελιών και άλλα. 

Επιτροπή σύνταξης Κωδίκων Δεοντολογίας 

 

 Η Επιτροπή σύνταξης Κωδίκων Δεοντολογίας είναι μία μόνιμη Επιτροπή και 

 απαρτίζεται από …. μέλη. 

• Η επιτροπή θα πραγματοποιήσει όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης, 

συζήτησης, σύνταξης  και τελικά θα εισηγηθεί στο ΔΣ για την τροποποίηση 

του καταστατικού της Ένωσης, όπως Κώδικες Δεοντολογίας για την ηθική και 

σωματική ακεραιότητα των αθλητών,  για τους προπονητές, για τους αθλητές, 

για τους διαιτητές, για τους γονείς, για τους παράγοντες, για τους 



δημοσιογράφους, για τους εκπροσώπους των αθλητών, και άλλοι, τόσο σε 

επίπεδο συλλόγων, αλλά και ξεχωριστά για τα κλιμάκια της Ένωσης. 

Επιτροπή Συνεργασίας με Θεσμούς και Οργανισμούς 

 

 Η Επιτροπή Συνεργασίας με θεσμούς και Οργανισμούς είναι μία μόνιμη 

 Επιτροπή και απαρτίζεται από …. μέλη. 

• Η επιτροπή θα πραγματοποιεί διαδικασίες επικοινωνίας, συζήτησης, 

διαβούλευσης, σύνταξης  και τελικά θα εισηγηθεί στο ΔΣ για σχέδια δράσεων 

και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως Υπουργείο 

Παιδείας, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Τουρισμό, ΓΓΑ, Δήμοι, Σύνδεσμοι, 

ΜΚΟ, Αθλητικοί Φορείς, Εταίροι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και φορείς ή 

οργανισμούς άλλων ενδιαφερόμενων μερών της Ένωσης. 

Επιτροπή Εμπορικής Ανάπτυξης & Χορηγιών 

 

 Η Επιτροπή Εμπορικής Ανάπτυξης & Χορηγιών είναι μία μόνιμη Επιτροπή 

 και απαρτίζεται από …. μέλη. 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. 

Επιτροπή Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγοριών  

 

 Η Επιτροπή Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγοριών είναι μία μόνιμη 

 Επιτροπή και απαρτίζεται από …. μέλη. Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και 

 γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή: 

• Εισηγείται στο ΔΣ για ένα σύγχρονο Αναπτυξιακό – Αθλητικό- Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα μεταξύ της Ένωσης και των Ερασιτεχνικών Σωματείων, σε 

συνεργασία με την ομοσπονδία, με στρατηγικό σχεδιασμό, αξίες, αρχές και 

συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, που θα οδηγήσουν στην 

ποιοτική αναβάθμιση των ακαδημιών των συλλόγων, όπως οι κανόνες και οι 

κώδικες δεοντολογίας, για συμμετοχή, διασκέδαση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

απόλαυση της αίσθησης ανταγωνισμού και άλλα. 

• Εισηγείται στο ΔΣ για την διάρθρωση των ηλικιακών ομάδων του 

αναπτυξιακού προγράμματος αγοριών, καθώς επίσης και για τους κανόνες 

που θα πρέπει να τηρούνται κατά την διάρκεια των αγώνων για να φτάσουν οι 

καλαθοσφαιριστές σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. 

• Συνεργάζεται με την αντίστοιχη επιτροπή της ομοσπονδίας για την 

δημιουργία της Ελληνικής Σχολής Καλαθοσφαίρισης και την σύνταξη και 



εφαρμογή ενός Play Book, με συγκεκριμένα στοιχεία τεχνικού, αξιακού και 

προπονητικού επιπέδου και ενός Εθνικού Προγράμματος Ταλέντων. 

• Εισηγείται στο ΔΣ για τον καθορισμό των κριτηρίων και των προσόντων των  

προπονητών που θα προσληφθούν ή θα συνεργαστούν αλλά και για τον 

καθορισμό του ρόλου τους, όπως η παρακολούθηση προπονήσεων και 

αγώνων, η υποστήριξη της ανάπτυξης του παιχνιδιού του Play Book της 

ομοσπονδίας και άλλα. 

• Εισηγείται στο ΔΣ για τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και τελικής 

υποστήριξης των αθλητών και των ακαδημιών, τις διαδικασίες συνεργασίας 

με τους προπονητές των σωματείων, τις διαδικασίες ελέγχου των 

προγραμμάτων και την βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και για την 

ανάπτυξη εξωστρέφειας. 

Επιτροπή Αναπτυξιακού Κοριτσιών  

 

 Η Επιτροπή Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγοριών είναι μία μόνιμη 

 Επιτροπή και απαρτίζεται από …. μέλη. Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και 

 γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή: 

• Εισηγείται στο ΔΣ για ένα σύγχρονο Αναπτυξιακό – Αθλητικό- Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα μεταξύ της Ένωσης και των Ερασιτεχνικών Σωματείων, σε 

συνεργασία με την ομοσπονδία, με στρατηγικό σχεδιασμό, αξίες, αρχές και 

συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, που θα οδηγήσουν στην 

ποιοτική αναβάθμιση των ακαδημιών των συλλόγων, όπως οι κανόνες και οι 

κώδικες δεοντολογίας, για συμμετοχή, διασκέδαση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

απόλαυση της αίσθησης ανταγωνισμού και άλλα. 

• Εισηγείται στο ΔΣ για την διάρθρωση των ηλικιακών ομάδων του 

αναπτυξιακού προγράμματος κοριτσιών, καθώς επίσης και για τους κανόνες 

που θα πρέπει να τηρούνται κατά την διάρκεια των αγώνων για να φτάσουν οι 

καλαθοσφαιρίστριες σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. 

• Συνεργάζεται με την αντίστοιχη επιτροπή της ομοσπονδίας για την 

δημιουργία της Ελληνικής Σχολής Καλαθοσφαίρισης και την σύνταξη και 

εφαρμογή ενός Play Book για κορίτσια, με συγκεκριμένα στοιχεία τεχνικού, 

αξιακού και προπονητικού επιπέδου και ενός Εθνικού Προγράμματος 

Ταλέντων. 

• Εισηγείται στο ΔΣ για τον καθορισμό των κριτηρίων και των προσόντων των  

προπονητών που θα προσληφθούν ή θα συνεργαστούν αλλά και για τον 

καθορισμό του ρόλου τους, όπως η παρακολούθηση προπονήσεων και 

αγώνων, η υποστήριξη της ανάπτυξης του παιχνιδιού του Play Book της 

ομοσπονδίας και άλλα. 

• Εισηγείται στο ΔΣ για τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και τελικής 

υποστήριξης των αθλητριών και των ακαδημιών, τις διαδικασίες συνεργασίας 

με τους προπονητές των σωματείων, τις διαδικασίες ελέγχου των 

προγραμμάτων και την βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και για την 

ανάπτυξη εξωστρέφειας. 

Επιτροπή Πρωταθλημάτων Γυναικών και Ανδρών 

 



 Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Γυναικών Ανδρών είναι μία μόνιμη Επιτροπή 

 και απαρτίζεται από …. μέλη. Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και 

 γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή: 

• Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τις 

ειδικές προκηρύξεις των πρωταθλημάτων γυναικών και ανδρών καθώς και 

των κυπέλλων γυναικών και ανδρών, όπως τα συστήματα διεξαγωγής των 

πρωταθλημάτων, οι υποχρεώσεις των διαγωνιζόμενων σωματείων, οι 

δικαιούμενοι συμμετοχής αθλητές, τα παραπτώματα και τις κυρώσεις τους και 

άλλα. 

• Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ  για τις προτάσεις της ΕΣΚΑ προς την ΕΟΚ, 

για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον κανονισμό μεταγραφών καθώς 

και των σχετικών γενικών προκηρύξεων της ΕΟΚ.  

• Εισηγείται στο ΔΣ για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου των πρωταθλημάτων γυναικών και ανδρών καθώς και 

των κυπέλλων γυναικών και ανδρών, όπως αναβολή αγώνων, καταγγελιών, 

ασφάλειας αγώνων και άλλα. 

Επιτροπή Πρωταθλημάτων Κοριτσιών  

 

 Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Κοριτσιών είναι μία μόνιμη Επιτροπή και 

 απαρτίζεται από …. μέλη. Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό 

 χαρακτήρα. Η επιτροπή: 

• Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τις 

ειδικές προκηρύξεις των πρωταθλημάτων νεανίδων, κορασίδων, 

παγκορασίδων, Junior κοριτσιών, μίνι κοριτσιών και προμίνι κοριτσιών, όπως 

τα συστήματα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, οι υποχρεώσεις των 

διαγωνιζόμενων σωματείων, οι δικαιούμενοι συμμετοχής αθλητές, τα 

παραπτώματα και τις κυρώσεις τους και άλλα. 

• Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ  για τις προτάσεις της ΕΣΚΑ προς την ΕΟΚ, 

για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον κανονισμό μεταγραφών καθώς 

και των σχετικών γενικών προκηρύξεων της ΕΟΚ.  

• Εισηγείται στο ΔΣ για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου των πρωταθλημάτων νεανίδων, κορασίδων, 

παγκορασίδων, Junior κοριτσιών, μίνι κοριτσιών και προμίνι κοριτσιών, όπως 

αναβολή αγώνων, καταγγελιών, ασφάλειας αγώνων και άλλα. 

Επιτροπή Πρωταθλημάτων Αγοριών  

 

 Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Αγοριών είναι μία μόνιμη Επιτροπή και 

 απαρτίζεται από …. μέλη. Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό 

 χαρακτήρα. Η επιτροπή: 

• Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τις 

ειδικές προκηρύξεις των πρωταθλημάτων εφήβων, παίδων, παμπαίδων, Junior 

αγοριών, μίνι αγοριών και προμίνι αγοριών, όπως τα συστήματα διεξαγωγής 

των πρωταθλημάτων, οι υποχρεώσεις των διαγωνιζόμενων σωματείων, οι 

δικαιούμενοι συμμετοχής αθλητές, τα παραπτώματα και τις κυρώσεις τους και 

άλλα. 



• Συντάσσει και εισηγείται στο ΔΣ  για τις προτάσεις της ΕΣΚΑ προς την ΕΟΚ, 

για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον κανονισμό μεταγραφών καθώς 

και των σχετικών γενικών προκηρύξεων της ΕΟΚ.  

• Εισηγείται στο ΔΣ για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου των πρωταθλημάτων νεανίδων, κορασίδων, 

παγκορασίδων, Junior κοριτσιών, μίνι κοριτσιών και προμίνι αγοριών, όπως 

αναβολή αγώνων, καταγγελιών, ασφάλειας αγώνων και άλλα. 

 

Θ Ε Μ Α  4ο:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Γ.) Το Δ.Σ. αποφάσισε  όπως εξουσιοδοτήσει την Ταμία κ. Ελισσάβετ  Χατζηαγγελή 

να υποβάλει αίτημα και υπογράψει σχετική σύμβαση με την Τράπεζα Eurobank για 

μια σειρά θεμάτων νομιμοποίησης 

 

ΣΤ.)  να παραστούν στους τελικούς Εφήβων και Νεανίδων  για την απονομή των 

Κυπέλων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Παρασκευή Βάσσου  και 

Γεράσιμος Ζαβιτσάνος στις 29/7/21 στο γήπεδο του ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ για τους  

Εφήβους και ο  κ. Νίκος Βαρελάς για τις 5/8/21 στο γήπεδο της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ για 

τις Νεανίδες. 

 

Ζ.) Το Δ.Σ. αποφάσισε  να αναρτηθούν στο site της ΄Ενωσης τα βιογραφικά και οι 

φωτογραφίες όποιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιθυμούν. 

 

Η.) Το Δ.Σ. αποφάσισε  ότι για οποιοδήποτε θέμα εκτός ημερησίας διάταξης επιθυμεί 

κάποιο μέλος του Δ.Σ. να συζητηθεί, πρέπει να κοινοποιηθεί εγκαίρως στον Γενικό 

γραμματέα, γράφοντας αναλυτικά την εισήγησή του, για να τεθεί υπό συζήτηση σε 

επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.  

Θ.) Το Δ.Σ. αποφάσισε  η επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να 

πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  26/07/21 και ώρα 18:00 με ένα από τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης η Συγκρότηση των Επιτροπών της Ένωσης 

 


