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

αποφάσεων των Διοικητικών της  Συμβουλίων 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 11/25-11-2021 

 

Αποφάσεις 

 

Θ Ε Μ Α  1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.10/04-11-2021 

 

 Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ.10/04-11-2021 πρακτικό του Δ.Σ. 

 

 

Θ Ε Μ Α  2ο: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

  

 Διαβάζεται η αλληλογραφία και ενημερώνεται το Δ.Σ. 

 

Θ Ε Μ Α  3ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.2/17-11-21 

 

 Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ.2/17-11-21 πρακτικό της Επιτροπής 

Πρωταθλημάτων Ανδρών-Γυναικών. 

 

Θ Ε Μ Α  4ο: ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 Επικυρώνονται ως έχουν τα θέματα  της Επιτροπής Πρωταθλημάτων Ανδρών-

Γυναικών. 

 

Θ Ε Μ Α  5ο: ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ 

 

 Επικυρώνονται ως έχουν τα θέματα  της Επιτροπής Πρωταθλημάτων 

Αγοριών. 

 

Θ Ε Μ Α  6ο: ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

 

 Επικυρώνονται ως έχουν τα θέματα  της Επιτροπής Πρωταθλημάτων 

Κοριτσιών. 

 

 

 Θ Ε Μ Α  8ο: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

 

           Α. Προσφορά για pos   

 

 Το Δ.Σ αποφάσισε ότι καθώς πλέον τα περισσότερα έγγραφα 

διανέμονται δωρεάν κατόπιν απόφασης της Ομοσπονδίας, η τοποθέτηση pos 

στα γραφεία της Ένωσης δεν χρειάζεται. 

 

 

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

..  
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Γ. Γιάννης Χατζόπουλος- Μέλος Επιτροπής Πρωταθλήματος Κοριτσιών 

 

  Ο κύριος Χατζόπουλος ως μέλος της Επιτροπής Πρωταθλήματος 

Κοριτσιών, με mail που εστάλη στην Ε.Σ.Κ.Α, προσφέρθηκε να βοηθήσει στην 

ανάλυση των φύλλων αγώνα για τα Πρωταθλήματα Γυναικών, Νεανίδων και 

Κορασίδων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ένωσης, καθώς είχαν 

παρατηρηθεί ελλείψεις στην ανάλυση ορισμένων αγώνων. Το ΔΣ αποφάσισε 

να σταλεί στον κ. Χατζόπουλο απαντητικό email που τον ευχαριστεί για την 

προθυμία του και του γνωστοποιεί ότι πλέον τα φύλλα αγώνα στέλνονται σε 

φωτογραφία μέσω viber σε κινητό της Ε.Σ.Κ.Α και ως εκ τούτου όλες οι 

αναλύσεις θα ανεβαίνουν πλήρεις. 

  

               

 

 Δ. Final Four Κυπέλων Ανδρών-Γυναικών   

 

 Το Δ.Σ αποφάσισε να κληθούν τα ενδιαφερόμενα σωματεία που 

συμμετέχουν στις τελικές φάσεις των Κυπέλλων Ανδρών-Γυναικών στα 

γραφεία της Ένωσης, όπου θα γίνει διαλογική συζήτηση με τον Επικεφαλής 

των Πρωταθλημάτων Ανδρών- Γυναικών κ. Νίκο Βαρελά, για να 

αποφασιστούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Final Four. 

 

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

 

 ΣΤ. ΑΝΑΒΟΛΗ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ   

 

 Αποφασίστηκε να σταλεί email στα σωματεία που αγωνίζονται στην 

Β’ Κατηγορία Ανδρών εκ μέρους του Επικεφαλής των Πρωταθλημάτων 

Ανδρών- Γυναικών κ. Νίκο Βαρελά, ώστε να οριστεί η αναβληθείσα πρώτη 

αγωνιστική του Πρωταθλήματος που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ακραίων 

καιρικών φαινομένων. Προτεινόμενη ημερομηνία ορισμού της αγωνιστικής 

από την Ένωση είναι η Πέμπτη 23/12/2021, ενώ υπάρχει δυνατότητα 

προγραμματισμού των αγώνων και νωρίτερα έπειτα από συνεννόηση μεταξύ 

των σωματείων. 

  

Ζ.ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

 Πριν την λήξη της  συνεδρίασης, εκτός θεμάτων ημερήσιας διάταξης, 

ο κ. Τσώνης έλαβε τον λόγο αναφέροντας ότι έχει παρέλθει σημαντικό 

διάστημα από την εκλογή του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και 

δοθέντος ότι ο προηγούμενος ταμίας δεν έχει προσέλθει, παρά τις 

επανειλημμένες προσκλήσεις του ΔΣ,  για την ομαλή παράδοση του ταμείου, 

το ύψος του οποίου υπολείπεται σημαντικά από το εμφανιζόμενο στις 

τελευταίες εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις προτείνεται στο ΔΣ να λάβει 

άμεσα μέτρα. Τα σωματεία που απαρτίζουν την Ένωση μας έχουν το 

δικαίωμα να γνωρίζουν την παραληφθείσα κατάσταση αναφορικά με το 

πραγματικό ύψος του ταμείου. Ως εκ τούτου προτείνει την ονομαστική 

ψηφοφορία επί του ακόλουθου κειμένου: « Η οικονομική επιτροπή της ΕΣΚΑ 

προτείνει την ανάθεση σε εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή έργου ελέγχου των 



 

 

  
Σελίδα 3/10 

 
  

οικονομικών καταστάσεων της ΕΣΚΑ σε βάθος πενταετίας (5) ή και 

περισσότερο αν απαιτηθεί κατά την διάρκεια του ελέγχου και ανάλογα με τα 

αποτελέσματα του ελέγχου. Ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου ορίζεται 

το συντομότερο και όχι αργότερα από το τέλος του πρώτου τριμήνου του 

2022».   

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Αλεξόπουλος ο οποίος πρότεινε το 

θέμα να καταγραφεί στα πρακτικά και να εισαχθεί προς ψήφιση στο επόμενο 

Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διενεργηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου 2021.  

 

 


