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

αποφάσεων των Διοικητικών της  Συμβουλίων 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 18/06-04-2022 

 

Αποφάσεις 

 

 

 

 

   
             

Θ Ε Μ Α  1ο: Επικύρωση Πρακτικού Δ.Σ. υπ΄αριθμ.17/23-03-2022 

 

Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ.  17/23-03-2022  πρακτικό του Δ.Σ. 

 

Θ Ε Μ Α  2ο: Αλληλογραφία 

  

  

 Διαβάζεται η αλληλογραφία και ενημερώνεται το Δ.Σ. 
 
 

Θ Ε Μ Α  3ο: Επικύρωση Πρακτικού υπ΄αριθμ.  Επιτροπής Πρωταθλημάτων 

Ανδρών Γυναικών 6/05-04-2022 

 

Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ  6/05-04-2022  πρακτικό της Επιτροπής 

Πρωταθλημάτων Ανδρών Γυναικών. 

 

Θ Ε Μ Α  4ο: Θέματα Επιτροπής Πρωταθλημάτων Αγοριών  

  

 Επικυρώνεται ως έχουν τα θέματα Επιτροπής Πρωταθλημάτων Αγοριών. 

  

Θ Ε Μ Α  5ο: Πληροφορίες για αναπτυξιακά προγράμματα Ενώσεων 

 

 Γνωστοποιήθηκε στο Δ.Σ της Ένωσης το ερωτηματολόγιο που εστάλη από 

την Ομοσπονδία, στο οποίο καλούνται οι Ενώσεις να απαντήσουν σε αγωνιστικά 

θέματα τμημάτων. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίστηκαν οι απαντήσεις 

που θα δοθούν ώστε συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, και το Δ.Σ. της Ένωσης  

εξουσιοδότησε τον Γεν. Γραμματέα κ. Α.Τάσκο ώστε να το υποβάλλει. 

 

Θ Ε Μ Α  6ο: Αποφάσεις – Ανακοινώσεις 

 

  

 

Α.    Ανάρτηση Προσβλητικών και δυσφημιστικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής  

        δικτύωσης για του διαιτητές αγώνα Α΄κατηγορίας Γυναικών από τον προπονητή    

        του σωματείου ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝΗΣ κ.Γιάννη Σοϊλεμετζίδη. 

 

Με αφορμή το παραπάνω θέμα, έγινε διαλογική συζήτηση σχετικά με τις 

αναρτήσεις που εμπεριέχουν προσβλητικά και δυσφημιστικά σχόλια για το 
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άθλημα. Η κ. Θειακού-Σπίνου αποκρίθηκε ότι δεν γίνεται να τιμωρούνται 

σχόλια που προέρχονται από ένα άτομο μεμονωμένα, αλλά συμφώνησε στην 

επιβολή τιμωρίας/ποινής όταν πρόκειται για ανακοίνωση που φέρει την 

επωνυμία σωματείου και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο επίσημη δήλωση της 

ομάδας. 

Τότε τον λόγο έλαβε ο κ. Ευαγγέλου, ενημερώνοντας τα μέλη του Δ.Σ ότι 

στην  Γενική Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ θα υπάρξει άρθρο-

πεδίο που θα περιλαμβάνει ποινές λόγω προσβλητικών/δυσφημιστικών 

σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Το Δ.Σ αποφάσισε να επανεξεταστεί το θέμα όταν κοινοποιηθούν οι νέες 

Προκηρύξεις της Ομοσπονδίας, ώστε να προστεθεί παρόμοιο άρθρο και σε 

αυτές της Ε.Σ.Κ.Α. 

 

  

 

Β.    Παρουσία σωματείου ΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ενώπιον του Δ.Σ. προκειμένου         

        να συζητηθούν  ερωτήματα αναφορικά με το πρωτάθλημα της Α΄Ανδρών. 

 

Παρουσιάστηκε ενώπιον του Δ.Σ ο εκπρόσωπος του σωματείου κ. Μάριος 

Δεσποτάκης. Ο κ. Δεσποτάκης εξέφρασε την διαφωνία του σχετικά με τον 

ορισμό των τεσσάρων (4) εξ αναβολής αγώνων της ομάδας του στην Α’ 

κατηγορία Ανδρών, θεωρώντας ότι οι αγώνες ορίστηκαν σε κοντινές 

ημερομηνίες, γεγονός που αποτελεί κατ’ αυτόν αλλοίωση αποτελέσματος.  

Ανέφερε επίσης ότι σε επικοινωνία του με τον Επικεφαλής της Επιτροπής 

Πρωταθλημάτων Ανδρών-Γυναικών κ. Νίκο Βαρελά, ζητήθηκε στο σωματείο 

του να οριστούν οι εξ αναβολής αγώνες του με προθεσμία διαφορετική από των 

υπολοίπων. Ο κ. Δεσποτάκης ανέφερε ότι για το σωματείο ΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΑΧΑΡΝΩΝ η προθεσμία ορισμού των αναβολών ήταν η 21η/03/2022, ενώ ο 

κύριος Βαρελάς αποκρίθηκε ότι η προθεσμία για όλα τα σωματεία ανεξαιρέτως 

ήταν η 24
η
/03/2022 

Τα μέλη του Δ.Σ της Ένωσης προχώρησαν σε διαλογική συζήτηση μαζί του 

σχετικά με την απόφαση ορισμού των αναβολών, λέγοντας ότι ο κ. Βαρελάς 

έδρασε έχοντας την πλήρη έγκριση από το Συμβούλιο. Ανέφεραν επίσης ότι για 

το εν λόγω Πρωτάθλημα υπήρχε σχετική απόφαση που επικυρώθηκε σε 

προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Στην συνέχεια σχετικά με την απάντηση αυτή, ο κ. Δεσποτάκης ανέφερε ότι το 

αίτημα για επανεξέταση των αναβολών εστάλη στην Ένωση με επίσημο έγγραφο 

(το οποίο έφερε πρωτόκολλο), ενώ η απάντηση της Ένωσης εστάλη μέσω email, 

πράξη που θεωρήθηκε από το σωματείο του ως ανεπίσημη απάντηση. Για το 

λόγο αυτό αιτήθηκε να γνωστοποιηθούν σε εκείνον τα πρακτικά της 

συνεδρίασης του Δ.Σ, στο οποίο πάρθηκε η απόφαση για τις αναβολές της ‘Α 

Ανδρών και το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α δεσμεύτηκε να κοινοποιηθεί στο σωματείο ΓΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ το απόσπασμα του πρακτικού. 

Κατά τη λήξη της διαλογικής συζήτησης, το μέλος του Δ.Σ κ. Δημήτρης 

Ευαγγέλου ρώτησε τον κ. Δεσποτάκη αν θεωρεί ότι η απόφαση ορισμού των εξ 

αναβολής αγώνων για την ομάδα ΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ενείχε δόλο, με τον 

κ. Δεσποτάκη να αποκρίνεται αρνητικά, κρίνοντας μαζί με το Δ.Σ ότι η απόφαση 

στηρίχτηκε στην προσπάθεια συνέχισης του Πρωταθλήματος Α’ Ανδρών και να 

τηρηθούν οι ημερομηνίες της αντίστοιχης Προκήρυξης ώστε να διεξαχθούν τα 

Play Offs εντός προγραμματισμού. 
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Γ.     Παρουσία αθλητή Ι.ΣΤΟΥΚΑ ενώπιον του Δ.Σ. σωματείου  

         ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ. 

 

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ της Ένωσης, παρουσιάστηκε ο πρόεδρος του  

σωματείου ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ, κ. Ανδρέας Μικέλης, ενημερώνοντας 

ότι ο αθλητής Ι. Στούκας απουσιάζει εκτός Αθηνών. Αναφορικά με το θέμα 

του αγώνα Β’  Ανδρών ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 

στις 17/03/2022, για το οποίο κλήθηκε ο εν λόγω αθλητής, ο Μικέλης ανέφερε 

τα παρακάτω: 

Στον ισχυρισμό ότι ο Ι. Στούκας επιτέθηκε στον διαιτητή του αγώνα Χ. 

Αδαμόπουλο, ο κ. Μικέλης αποκρίθηκε ότι δεν αμφισβητεί το γεγονός, 

παρόλα αυτά δεν του έχει κοινοποιηθεί σχετικό βίντεο και στις εκθέσεις των 

διαιτητών του αγώνα δεν αναφέρεται σχετικό περιστατικό. 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Δ.Σ αποφάσισε την επανεξέταση του 

θέματος σε επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της 

υπόθεσης με περισσότερα στοιχεία. 

 

Λόγω ύπαρξης βίντεο στο οποίο διαφαίνεται όντως επίθεση του 

συγκεκριμένου αθλητή στον διαιτητή του αγώνα κ. Χ. Αδαμόπουλου, 

κοινοποιήθηκε έγγραφο του Σ.Ε.Δ.Κ.Α στην Ένωση, με το οποίο ο Σύνδεσμος 

Διαιτητών επιβάλλει ποινή μη ορισμού διαιτητών-μελών του στους εντός 

έδρας αγώνες του σωματείου ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ για την ισχύουσα 

αγωνιστική περίοδο. 

Το έγγραφο αυτό, εξετάστηκε από τα μέλη του Δ.Σ της Ένωσης, τα οποία 

αποφάσισαν να παραπεμφθεί στην Κ.Ε.Δ. Ε.Σ.Κ.Α. Επίσης αποφάσισαν  

να σταλεί από τον Συντονιστή της Κ.Ε.Δ. Ε.Σ.Κ.Α. κ. Στάθη Μωυσιάδη, 

email υπόψιν της Κ.Ε.Δ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α, με αίτημα ορισμού διαιτητών από την 

Ένωση της Νότιας Αττικής για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας. 

 

Δ.     Περιεχόμενο σχολίων επισκεπτών στην σελίδα facebook της Ένωσης.  

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και δεδομένου ότι προσφάτως υπήρξαν 

διαμάχες μέσω σχολίων κάτω από αναρτήσεις στην σελίδα facebook της 

Ένωσης, αποφασίστηκε ομόφωνα τα σχόλια να ελέγχονται πριν 

κοινοποιηθούν από τον διαχειριστή της σελίδας, και σε περίπτωση που 

θεωρούνται προσβλητικά, δυσφημιστικά για το άθλημα είτε προωθούν βία, να 

διαγράφονται. 

 

Κατόπιν των παραπάνω θεμάτων, συζητήθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης τα 

εξής: 

 

- Ζωντανές μεταδόσεις Final Four της Ένωσης: 

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίστηκε να κοινοποιηθούν προτάσεις 

για live μεταδόσεις των Final Four Κυπέλλου Γυναικών και Τουρνουά 

Παμπαίδων Β’. Το μέλος του Δ.Σ, ως Επικεφαλής της Επιτροπής 

Πρωταθλημάτων  Ανδρών- Γυναικών κ. Ν. Βαρελάς επιφορτίστηκε να έρθει 

σε επικοινωνία με το διαδικτυακό κανάλι Telesport. Το μέλος του Δ.Σ, ως 

Επικεφαλής της Επιτροπής Πρωταθλημάτων Αγοριών κ. Γ. Ζαβιτσάνος, 
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 ανέλαβε να έρθει σε επικοινωνία με το διαδικτυακό κανάλι Lay Up. 

Επίσης αποφασίστηκε για την διοργάνωση του Κυπέλλου Γυναικών να 

υπάρξει εισιτήριο της τάξεως των τριών (3) ευρώ, προς ενίσχυση του 

Αναπτυξιακού Προγράμματος Κοριτσιών. 

 

- Ανανέωση Μισθωτηρίου Γραφείων Ε.Σ.Κ.Α 

 

Η ταμίας του Δ.Σ της Ένωσης κ. Ε. Χατζηαγγελή-Φάσουρα ενημέρωσε τα 

υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ για την ανανέωση της μίσθωσης των γραφείων της 

Ένωσης για δύο ακόμα χρόνια, με το ίδιο ποσό. 

 

 

- Δωρεάν Παροχή Υπηρεσιών για Λογιστήριο Ε.Σ.Κ.Α 

 

Μετά από λύση της συνεργασίας με τον προηγούμενο λογιστή της 

Ένωσης κ. Κολοβάκη, η ταμίας του Δ.Σ της Ένωσης κ. Ε. Χατζηαγγελή-

Φάσουρα ενημέρωσε το Δ.Σ για την ύπαρξη πρότασης , για δωρεάν 

παροχή υπηρεσιών από το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.Γιώργο Γλύκα. 

 

- Ψηφιακό Πρόγραμμα –Εφαρμογή Ένωσης 

Παρουσία του προγραμματιστή της Ε.Σ.Κ.Α κ. Γιώργου Χρυσικού, έγινε 

συζήτηση για την δημιουργία ψηφιακού προγράμματος διαιτητών. 

Ζητήθηκε επίσης από την ταμία κ. Ε. Χατζηαγγελή-Φάσουρα αν είναι 

εφικτό, να προστεθεί πεδίο «Ημερολόγιο Ομάδων» στο πρόγραμμα της 

Ένωσης, ώστε με τον τρόπο αυτό να γίνεται ευκολότερα ο υπολογισμός 

του ποσού κόστους των οδοιπορικών διαιτητών-κριτών για τους αγώνες 

τμημάτων κάτω των 18 ετών,  που αργότερα θα επιστρέφονται στα 

σωματεία. 

Ο κ. Χρυσικός απάντησε ότι είναι εφικτό, συζητήθηκε εκ νέου το κόστος 

του προγράμματος, όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενη συνεδρίαση. 

Προέκυψε συμφωνία για το εν λόγω ποσόν, με τον κ. Ευαγγέλου να 

αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν βρεθεί χορηγία για την καταβολή του, 

υπάρχει έγκριση από την Ομοσπονδία, η οποία θα το καταβάλλει. 

  

 

 

 

 


