
  
Σελίδα 1 

 
  

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

αποφάσεων των Διοικητικών της  Συμβουλίων 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 17/23-03-2022 

 

Αποφάσεις 

 

 

             

Θ Ε Μ Α  1ο: Επικύρωση Πρακτικού Δ.Σ. υπ΄αριθμ.16/02-03-2022 

 

Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ.16/02-03-2022  πρακτικό του Δ.Σ. 

 

Θ Ε Μ Α  2ο: Αλληλογραφία 

  

  

 Διαβάζεται η αλληλογραφία και ενημερώνεται το Δ.Σ. 
 

 

 

Θ Ε Μ Α  3ο: Θέματα Επιτροπής Πρωταθλημάτων Ανδρών-Γυναικών 

 

 Επικυρώνονται ως έχουν τα θέματα Επιτροπής Πρωταθλημάτων Ανδρών-

Γυναικών. 

 

 

Θ Ε Μ Α  4ο: Θέματα Επιτροπής Πρωταθλημάτων Αγοριών 

 

 Επικυρώνονται ως έχουν τα θέματα Επιτροπής Πρωταθλημάτων Αγοριών. 

 

 

Θ Ε Μ Α  5ο: Θέματα Επιτροπής Πρωταθλημάτων Κοριτσιών 

 

 Επικυρώνονται ως έχουν τα θέματα Επιτροπής Πρωταθλημάτων Κοριτσιών. 

 

 

 

Θ Ε Μ Α  6ο: Έγκριση  Εναρμόνισης & Τροποποίησης Καταστατικού ΕΣΚΑ με 

  τις νέες  διατάξεις του Νόμου. 

 

 Παρευρέθηκε ενώπιον του Δ.Σ της Ένωσης η Επικεφαλής της Επιτροπής 

Σύνταξης Κανονισμών, Τροποποίησης  Καταστατικών και Κωδίκων Δεοντολογίας κ. 

Δασκαλάκη Τριανταφυλλιά, όπου και παρουσίασε την εναρμόνιση και τροποποίηση 

του Καταστατικού της Ε.Σ.Κ.Α., σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Νόμου. 

  Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, έγιναν ορισμένες προτάσεις για διορθώσεις 

επί του καταστατικού και έπειτα η εναρμόνιση και τροποποίηση εγκρίθηκε ομόφωνα 

και αποφασίστηκε να σταλεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση της 30/03/2022.  

 Τέλος, τα μέλη του Δ.Σ ενημερώθηκαν ότι όταν εγκριθεί το νέο καταστατικό 

της Ε.Ο.Κ, ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει εκ νέου τροποποίηση του 

καταστατικού της Ένωσης ώστε να εναρμονιστεί με εκείνο της Ομοσπονδίας. 
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Θ Ε Μ Α  7ο: Παρουσίαση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής ΕΣΚΑ- 

  Περιόδου Ιουλίου- Δεκεμβρίου 2021. 

 

  Κατά την διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος και 

Επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής της Ένωσης κ. Τσώνης προέβη σε 

παρουσίαση των πεπραγμένων της Επιτροπής για την περίοδο Ιουλίου- Δεκεμβρίου 

2021, για την οποία  έλαβε και την έγκριση του Δ.Σ, ώστε να παρουσιαστεί και στην 

Γενική Συνέλευση από τον ίδιο. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης έγινε εκτενής 

αναφορά στο ποσό του ελλείμματος του ταμείου. Συγκεκριμένα ανέφερε ο κος 

Τσώνης ότι το έλλειμμα στο ταμείο μπορεί να τακτοποιηθεί με δυο τρόπους: είτε θα 

φέρει τα χρήματα ο προηγούμενος ταμίας, είτε θα διενεργηθεί έκτακτος ειδικός 

έλεγχος οικονομικών στοιχείων από ορκωτό λογιστή (σχετική απόφαση έχει ληφθεί 

σε προηγούμενο Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.).  Σε ερώτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. 

Αλεξόπουλο, ο οποίος είχε δεσμευθεί στο προηγούμενο Δ.Σ να συζητήσει το θέμα 

του ελλείμματος ταμείου της Ε.Σ.Κ.Α. με τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ., αποκρίθηκε ότι ο 

Πρόεδρος της Ε.Ο.Κ. δήλωσε «...επειδή έχει αναλάβει τα έξοδα των ενώσεων θα 

κοιτάξει να τακτοποιήσει και όλα τα προβλήματα που υπήρξαν πριν την 1η 

Γενάρη...». Σε επερώτηση του κ. Τσώνη αν την απάντηση του Προέδρου της Ε.Ο.Κ. 

θα την ανακοινώσει στην επερχόμενη Γ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Α., αποκρίθηκε θετικά. 

Παράλληλα σημειώθηκε ότι η απάντηση του Προέδρου της Ε.Ο.Κ. θα καταγραφεί 

στα πρακτικά του Δ.Σ.  

Η κ. Φάσουρα παρουσίασε τα οικονομικά μεγέθη ενώ έγινε και αναφορά στον 

προϋπολογισμό του 2022.  

Σε ερώτηση της κ. Βάσσου αναφορικά με την επιστολή που είχε σταλεί στην Ε.Ο.Κ. 

και η οποία περιέγραφε το έλλειμμα ταμείου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε ότι δεν 

έχει απαντηθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία η επιστολή και εκτιμά ότι θα 

απαντηθεί. Σημείωσε μάλιστα ότι το έλλειμμα ταμείου της Ε.Σ.Κ.Α. θα αναφερθεί 

από τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ. στην Γ.Σ. της Ε.Ο.Κ.  

Εν συνεχεία, η κυρία Βάσσου ανέφερε ότι υπάρχει έλλειμμα ταμείου και ότι στον 

οικονομικό απολογισμό αναφέρεται ως "επισφαλείς απαιτήσεις". Εξέφρασε την 

άποψη ότι πρέπει να διορθωθεί στο ορθόν καθώς κατά την γνώμη της οι επισφαλείς 

απαιτήσεις έχουν ονοματεπώνυμο και σε πιθανή ερώτηση πρέπει να απαντηθεί ποιος 

τα χρωστάει. 

Μετά την κα Βάσσου, τον λόγο πήρε η κα Θειακού- Σπίνου και ανέφερε ότι διαφωνεί 

με το όρο ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, διότι είναι απαιτήσεις που η είσπραξή τους 

είναι αμφίβολη .Επίσης διαφωνεί  με τον όρο ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  που έχει 

γραφτεί  και  στον απολογισμό. Ο  σωστός όρος κατά την γνώμη της είναι 

"ΕΛΛΕΙΜΑ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ", που λείπει αναιτιολόγητα  από το ταμείο αφού  δεν 

παραδόθηκε  ποτέ το ποσό από τον κο  Μπάκουλα ως  προηγούμενος ταμίας στη νέα 

ταμία κα Χατζηαγγέλη -Φάσουρα. Τέλος η ίδια συμφωνεί στον απολογισμό-

ισολογισμό χρήσεως από 01-06-2021 έως και 31-12-2021. 

 

Στην διάρκεια της ίδιας συζήτησης έλαβε τον λόγο ο κύριος Νιάρχος και έθεσε το 

ερώτημα εάν το ταμειακό έλλειμμα, αποτυπωθεί στον οικονομικό απολογισμό ως 

έλλειμμα ή επισφάλεια. Έγινε σχετική τοποθέτηση από μέλος του Δ.Σ. , ζητήθηκε να 

διορθωθεί η επισφάλεια και να αποτυπωθεί με κάποιο άλλο λεκτικό όρο (…………..) 

καθώς, η μη γνώση, της δημιουργίας του ταμειακού  ελλείμματος και η παραλαβή του 

από το παρόν Δ.Σ., ίσως οδηγήσει στο μέλλον στην επιθυμία για διαγραφή του. 
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Επίσης συζητήθηκε ότι το παρόν ταμειακό έλλειμμα δεν έχει αποδυθεί σε 

προηγούμενο οικονομικό απολογισμό, παρόλο που υπήρχε και ήταν γνωστό.   

     Ακολούθησε συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας, μεταξύ άλλων, ο κος 

Αλεξόπουλος ανάφερε ότι το έλλειμμα προέρχεται από παλιά και δεν γνωρίζει πως 

έχει δημιουργηθεί.  

 

 

Θ Ε Μ Α  8ο: Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2022 

 

 Η Ταμίας της ΄Ενωσης κ.Φάσουρα ζητά την έγκριση του προϋπολογισμού 

χρήσεως 2022. Το Δ.Σ. αφού διάβασε τον προϋπολογισμό τον ενέκρινε και αποφάσισε 

να σταλεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης της 30-03-2022 και να 

σταλεί στην Ε.Ο.Κ. 

 

Θ Ε Μ Α 9ο: Έγκριση Απολογισμού & Ισολογισμού από 01/06/2021 έως και   

  31/12/2021 

 

 Η κ.Φάσουρα διάβασε τον απολογισμό και τον ισολογισμό της ΄Ενωσης 

χρήσεως από 01-06-2021 έως και 31-12-2021 και ζητά την έγκρισή τους. 

 Το Δ.Σ. συμφώνησε με τον ισολογισμό και τον απολογισμό χρήσεως 2021 και 

αποφασίζει να σταλεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης της 30-03-2022. 

 

Θ Ε Μ Α  10ο: Έγκριση Εσόδων-Εξόδων μηνών Δεκεμβρίου 2021 & Ιανουαρίου 2022 

 

 Η Ταμίας της Ε.Σ.Κ.Α. κ.Φάσουρα μοιράζει κατάσταση πραγματοποιηθέντων 

ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ της Ε.Σ.Κ.Α. μηνών Δεκεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου 2022, 

εγκρίνονται ως έχουν και επικολλούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

Θ Ε Μ Α  11ο: Πρόταση ΣΕΔΚΑ για εφαρμογή ενημέρωσης ορισμού διαιτητών-

    κριτών & ενημέρωση φύλλου αγώνα. 

 

 Τέθηκε εκ νέου το θέμα δημιουργίας εφαρμογής (application) ενημέρωσης 

αγώνων- διαιτητών κριτών που είχε συζητηθεί και σε προηγούμενο Δ.Σ. Ο κ. 

Ευαγγέλου απευθυνόμενος στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ ενημέρωσε ότι κατόπιν 

συζήτησης με τον προγραμματιστή της Ένωσης κ.Γ.Χρυσικό, το κόστος της 

συγκεκριμένης εφαρμογής ανέρχεται στα 1.500 €. Τον λόγο πήρε ο Γεν. Γραμματέας 

κ. Τάσκος, ο οποίος ανέφερε ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση στην οποία 

παρευρέθη και το προεδρείο του Σ.Ε.Δ.Κ.Α, η εφαρμογή είχε εγκριθεί με την 

προϋπόθεση να μην είναι κοστοβόρα. Ο κ. Ευαγγέλου τότε απάντησε ότι υπάρχει 

πιθανότητα χρηματοδότησης της εφαρμογής από την Περιφέρεια Αττικής ή από την 

Ε.Ο.Κ. 

 Με αφορμή το θέμα αυτό η Ταμίας κ. Φάσουρα πρότεινε να συγκεντρωθούν 

όλες οι προτάσεις για αναβάθμιση/αλλαγή στην ιστοσελίδα και στα ηλεκτρονικά 

μέσα της Ένωσης, ώστε να σταλούν συνολικά στον προγραμματιστή ώστε να 

υλοποιούνται σταδιακά. Πρότεινε επίσης να προστεθεί ημερολόγιο αγώνων 

σωματείων, ώστε να υπολογίζεται ο αριθμός αγώνων κάθε ομάδας, θεωρώντας ότι θα 

βοηθήσει και στον υπολογισμό της αποζημίωσης των οδοιπορικών διαιτητών και 

κριτών για τους αγώνες τμημάτων κάτω των 18 ετών. 
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 Οι ανωτέρω προτάσεις εγκρίθηκαν υπό την προϋπόθεση χρηματοδότησης ως 

ανωτέρω. 

 

Θ Ε Μ Α  12ο: Αποφάσεις- Ανακοινώσεις 

 

Α.    Ανάρτηση Προσβλητικών και δυσφημιστικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής  

       δικτύωσης για τους διαιτητές, σε αγώνα Α΄κατηγορίας Γυναικών από τον  

       προπονητή του σωματείου ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝΗΣ κ.Γιάννη  

       Σοιλεμετζίδη. 

 

  Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση. 

 

Β.  Ανακοίνωση για την Αποζημίωση και οδοιπορικά Διαιτητών-Κριτών για όλα τα  

     Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα. 

 

  Ο Γεν. Γραμματέας κ. Τάσκος πρότεινε να σταλεί υπενθύμιση στα 

σωματεία για την εξ ημισείας καταβολή των οδοιπορικών διαιτητών- κριτών από τις 

ομάδες για τους αγώνες τμημάτων κάτω των 18 ετών, καθώς η απόφαση αυτή  της 

Ε.Ο.Κ. έχει ισχύ από τις 01/04/22. 

  Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα. 

 

 

Γ. Μετάθεση Αγωνιστικών Γ'-Δ' Κατηγορίας Ανδρών και ορισμός αναβολών.  

    

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Κ.Α. μετά από εισήγηση της  Επιτροπής 

Πρωταθλήματος Ανδρών, λόγω της ύπαρξης πολλών αναβολών στο πρωτάθλημα της 

Γ' & Δ΄κατηγορίας Ανδρών, αποφάσισε την μετάθεση των δύο τελευταίων 

αγωνιστικών (21
η
 και 22

η
) του πρωταθλήματος, ώστε να διεξαχθούν πρώτα οι εξ 

αναβολής αγώνες.  

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Κ.Α. μετά από εισήγηση του Γενικού 

Γραμματέα της ΄Ενωσης αποφάσισε να ενημερώσουμε τον Σ.Ε.Δ.Κ.Α  εκ νέου, ότι 

τα φύλλα αγώνων πρέπει να αποστέλλονται άμεσα στην Ένωση προκειμένου να 

ενημερώνεται η βαθμολογία όλων των διοργανώσεων μας. 

  Ειδικά με την νέα απόφαση της Ε.Ο.Κ που από 01/04/22 τα οδοιπορικά 

διαιτητών και κριτών για τους αγώνες των τμημάτων κάτω των 18 ετών αναλαμβάνει  

η Ομοσπονδία, ο έλεγχος για την διεξαγωγή των αγώνων και των ποσών που πρέπει 

να καταβληθούν στα σωματεία θα γίνεται μέσω των φύλλων αγώνα. 

  Για τον λόγο αυτό τα φύλλα αγώνων που έχουν στην κατοχή τους οι διαιτητές 

πρέπει να έρχονται στα γραφεία της Ένωσης (Ύδρας 4, Γαλάτσι) εντός 72 ωρών από 

τον αγώνα.  

 

  

   

 

 

       


