
 

 

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

αποφάσεων των Διοικητικών της  Συμβουλίων 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 10/04-11-2021 

 

Αποφάσεις 

 

Θ Ε Μ Α  1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.9/13-10-2021 

 

 Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ.9/13-10-2021 πρακτικό του Δ.Σ. 

 

 

Θ Ε Μ Α  2ο: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

  

 Διαβάζεται η αλληλογραφία και ενημερώνεται το Δ.Σ. 

 

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

ιζ.Ε.Ο.Κ.: Έγγραφο σχετικό με ενημέρωση των σωματείων της ΄Ενωσης για τον συνολικό 

     αριθμό των προπονητών και των απινιδωτών των κλειστών γυμναστηρίων. 

κστ.Madlink.gr: ΄Εγγραφο σχετικό με ενημέρωση σχετικά με την αναβάθμιση εφαρμογής 

       πρωταθλημάτων ΕΣΚΑ. 

       Το Δ.Σ. εγκρίνει το ποσόν των 400 ευρώ για την υλοποίηση της αναβάθμισης εφαρμογής 

        των πρωταθλημάτων της ΄Ενωσης.   

 

 Θ Ε Μ Α 3ο: ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 Επικυρώνονται ως έχουν τα θέματα της Επιτροπής Πρωταθλημάτων Ανδρών-

Γυναικών. 

 

 Θ Ε Μ Α  4ο: ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ 

 

Επικυρώνονται ως έχουν τα θέματα της Επιτροπής Πρωταθλήματος Αγοριών. 

  

 Θ Ε Μ Α 5ο: ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

 

Επικυρώνονται ως έχουν τα θέματα της Επιτροπής Πρωταθλήματος Κοριτσιών. 

  

   Θ Ε Μ Α 6ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  

   & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

 Η Ταμίας της Ε.Σ.Κ.Α. κ.Ελ. Χατζηαγγελή μοιράζει κατάσταση 

πραγματοποιηθέντων ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ της Ε.Σ.Κ.Α. μηνών Αυγούστου και 

Σεπτεμβρίου 2021.   

 Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνονται ως έχουν  τα ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ των 

μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, τα οποία αναλυτικά θα καταγραφούν και στο 

Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης θα αναρτηθεί και στην 

ιστοσελίδα της Ένωσης η κατάσταση εσόδων – εξόδων μηνών Αυγούστου και 

Σεπτεμβρίου, αναλυτικά ένα προς ένα οι αποδείξεις εσόδων και τα εντάλματα πληρωμής 

με αρίθμηση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα σχετικά περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων.  



 

 

Θ Ε Μ Α 8ο: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

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

Γ. Απόφαση Δ.Σ. για ακύρωση κωδικών  πρόσβασης  του internet banking       

του πρώην ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Σπ.Μπάκουλα. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ακύρωση κωδικών πρόσβασης στο 

internet banking του πρώην ταμία κ. Σπ.Μπάκουλα. 

 

Δ.΄Εναρξη τουρνουά Προμίνι Αγωνιστικής Περιόδου 2021-2022. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την Προκήρυξη Προμίνι της αγωνιστικής  

περιόδου 2021-2022  και αποφάσισε η έναρξη του Τουρνουά να γνωστοποιηθεί αργότερα στα 

σωματεία. 

 

Στην συνέχεια, το Συμβούλιο προχώρησε σε διαβούλευση και για άλλα θέματα: 

 

Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 Τέθηκε το θέμα των ανεξάρτητων πρωταθλημάτων-τουρνουά, τα οποία καλύπτονται 

με διαιτητές και κριτές από την Ένωση. Λόγω του μεγάλου αριθμού ανεξάρτητων και της 

δυσκολίας εύρεσης διαιτητών και κριτών προκειμένου να οριστούν, το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε να ορίσει την ταμία  κ.Φάσουρα ως υπεύθυνη των ανεξαρτήτων πρωταθλημάτων. 

Αναφορικά με το ποσόν υπέρ ΕΣΚΑ που δίνεται από τα ανεξάρτητα για την κάλυψη των 

συγκεκριμένων αγώνων, ο κ. Ζαβιτσάνος πρότεινε το ποσόν να διατεθεί για το Αναπτυξιακό 

της ΄Ενωσης. Η πρόταση του εγκρίθηκε ομόφωνα και επικυρώθηκε. 

 

Ζ. ΔΩΡΕΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΚ 

 

 Το Δ.Σ. αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την ανακοίνωση της Ε.Ο.Κ για τις δωρεάν αιτήσεις 

 για αθλητές κάτω των 18 ετών στο site και  το facebook της Ένωσης προς ενημέρωση των 

 σωματείων-μελών της. 

 

H. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

 

  Το Δ.Σ. επίσης αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την ανακοίνωση της Ε.Ο.Κ για το δικαίωμα 

 συμμετοχής  απεριόριστου αριθμού αθλητών-τριών γεννημένων 2006 και νεώτερων στα 

Πρωταθλήματα Εφήβων και Νεανίδων για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, προς ενημέρωση 

 των σωματείων-μελών της. 

 

 

 

 

 


