
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Κ.Α. 

αποφάσεων των Διοικητικών της  Συμβουλίων 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 8/29-09-2021 

 

Αποφάσεις 

 

Θ Ε Μ Α  1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.7/16-09-2021 

 

 Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ. 7/16-09-2021 πρακτικό του Δ.Σ. 

 

Θ Ε Μ Α  2ο: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

  

 

 Διαβάζεται η αλληλογραφία και ενημερώνεται το Δ.Σ. 

..........................................................................................................................................

ΒΑΣ.ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ: Έγγραφη παραίτηση Α΄Αντιπροέδρου κ.Ντάκουρη από μέλος 

     του Δ.Σ. της ΕΣΚΑ. 

 

 

Θ Ε Μ Α  3ο:  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

   ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.1/29-09-2021 

                         

 Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ. 1/29-09-2021 πρακτικό της Επιτροπής 

Πρωταθλημάτων  Ανδρών-Γυναικών της ΄Ενωσης, εκτός του 1ου θέματος  ΓΑΟ 

ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ-ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ (Κύπελλο Ανδρών), όπου το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε να τιμωρήσει τον πρόεδρο της ομάδας ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟ κ.Γ.Σπυρίδη με ποινή 

απαγόρευσης εισόδου για  (1) μήνα στον κυρίως  αγωνιστικό χώρο των   γηπέδων   που 

αγωνίζεται οιαδήποτε  ομάδα του σωματείου του. ( Άρθρο 85 του πειθαρχικού δικαίου). 

  Η ποινή του αρχίζει στις 30-09-2021 και ισχύει μέχρι και τις  29-10-2021. 

 

Θ Ε Μ Α  4ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

  ΑΓΟΡΙΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1/29-01-2021 

 

     Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ. 1/29-09-2021 πρακτικό της Επιτροπής 

Πρωταθλημάτων  Αγοριών της ΄Ενωσης. 

 

Θ Ε Μ Α  5ο:  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

   ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1/29-09-2021 

                         

 Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ. 1/29-09-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πρωταθλημάτων  

Κοριτσιών της ΄Ενωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θ Ε Μ Α  6ο: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνταχθεί πρακτικό παραλαβής 

ταμείου από την απερχόμενη διοίκηση, το οποίο θα υπογραφεί από όλα τα μέλη της 

υπάρχουσας διοίκησης. 

 

Θ Ε Μ Α 7ο: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Α. Εκλογή Α΄Αντιπροέδρου λόγω παραίτησης του κ.Βασίλη Ντάκουρη 

 

 Στην αρχή της διαλογικής συζήτησης, ο πρόεδρος κ. Αλεξόπουλος 

καλωσόρισε τον κ. Νιάρχο Βασίλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος μετά την 

παραίτηση του κ. Ντάκουρη, ανέλαβε τακτικό μέλος και του ευχήθηκε καλή αρχή 

στα νέα του καθήκοντα. 

Στην συνέχεια τέθηκε το θέμα εκλογής νέου Α’ Αντιπροέδρου. Για την θέση 

αυτοπροτάθηκε ο κ. Αν.Δελημπαλταδάκης. Σε ερώτηση του προέδρου εάν υπάρχει 

άλλος ενδιαφερόμενος για την ίδια θέση, ενδιαφέρθηκε ο κ.Τσώνης και έθεσε την 

υποψηφιότητα του. Τον λόγο για το ίδιο θέμα πήρε η κ. Θειακού, η οποία πρότεινε 

για την θέση τον κ. Μέμο Ιωάννου, αναφερόμενη στην προσφορά του ως αθλητής 

στο ελληνικό και διεθνές μπάσκετ. Ο κ. Ιωάννου ευχαρίστησε την κ. Θειακού, αλλά 

δεν δέχτηκε την πρόταση υποψηφιότητας του. 

 Ακολούθησε ψηφοφορία για την θέση του Α΄Αντιπροέδρου και κατά την 

ψηφοφορία έλαβαν: 

ΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 10 ,ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ 1 και 4 λευκά. Εκλέγεται ο κ. 

ΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. 

 Για την θέση του Β΄Αντιπροέδρου ο Γενικός Γραμματέας κ.Τάσκος πρότεινε 

την κ.ΒΑΣΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Δεν υπήρξε άλλη πρόταση και η κ.Π.ΒΑΣΣΟΥ 

εκλέχτηκε για την θέση της Β΄Αντιπροέδρου με 11 ψήφους και 4 λευκά. 

 

 

Β. Υπεύθυνος Ασφαλείας Αγώνων (βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού ΕΣΚΑ) 

  

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε στο άρθρο 21 του καταστατικού της 

Ένωσης που αφορά στην ύπαρξη υπευθύνου ασφαλείας αγώνων, με αρμοδιότητα για 

θέματα αντιμετώπισης της βίας. Μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος κ. 

Αλεξόπουλος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ, ότι το 2010 η υποχρεωτικότητα για 

αστυνόμευση των αγώνων όλων των διοργανώσεων της Ένωσης καταργήθηκε, αλλά 

το άρθρο 21 υπήρχε από την ίδρυση του καταστατικού το 1976 και παρέμεινε στο 

καταστατικό. 

 Το Δ.Σ αποφάσισε στην νέα τροποποίηση του καταστατικού να υπάρξει 

αλλαγή του άρθρου. 

 

       

 


