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

αποφάσεων των Διοικητικών της  Συμβουλίων 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 19/20-04-2022 

 

Αποφάσεις 

 

             

Θ Ε Μ Α  1ο: Επικύρωση Πρακτικού Δ.Σ. υπ΄αριθμ.18/06-04-2022 

 

Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ.  18/06-04-2022  πρακτικό του Δ.Σ. 

 

Θ Ε Μ Α  2ο: Αλληλογραφία 

  

  

 Διαβάζεται η αλληλογραφία και ενημερώνεται το Δ.Σ. 

 

………………………………………………………………………………………….

στ. Σ.Κ.Κ.Α:  Έγγραφο σχετικό με επιστολή συνδέσμου για διευκρινήσεις 

Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων Ε.Σ.Κ.Α 

Το Δ.Σ της Ένωσης αποφάσισε να σταλεί απαντητική επιστολή προς τον Σύνδεσμο 

Κριτών, ώστε να αποσαφηνιστούν οι διευκρινήσεις που αιτήθηκε ο Σύνδεσμος και να 

καταστούν σαφείς οι αποφάσεις των Επιτροπών Πρωταθλημάτων. 

ιδ.ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Καταγγελία για παραβιαστική συμπεριφορά 

προπονητή σωματείου. 

Το Δ.Σ αποφάσισε το εν λόγω έγγραφο να κοινοποιηθεί στην Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, στην Ε.Ο.Κ, στον Σ.Ε.Π.Κ και στο σωματείο ώστε να λάβουν γνώση. 

. 
 

Θ Ε Μ Α  3ο: Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Πρωταθλημάτων-Ανδρών 

Γυναικών υπ΄αριθμ.7/14-04-2022. 
 

Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ 7/14-04-2022  πρακτικό της Επιτροπής 

Πρωταθλημάτων Ανδρών- Γυναικών. 

 

 

Θ Ε Μ Α  4ο: Θέματα Επιτροπής Πρωταθλημάτων Ανδρών- Γυναικών 

 

 Επικυρώνονται ως έχουν τα θέματα Επιτροπής Πρωταθλημάτων Ανδρών- Γυναικών. 

  

  

 

Θ Ε Μ Α  5ο: Θέματα Επιτροπής Πρωταθλημάτων Αγοριών  

 

  

 Επικυρώνονται ως έχουν τα θέματα Επιτροπής Πρωταθλημάτων Αγοριών. 
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Θ Ε Μ Α  6ο :Έγκριση Εσόδων-Εξόδων μηνών Φεβρουαρίου & Μαρτίου 2022 

 

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

ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ της Ε.Σ.Κ.Α. μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2022, εγκρίνονται 

ως έχουν και επικολλούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Θ Ε Μ Α  7ο : Αποφάσεις – Ανακοινώσεις 

 

 

Α. Μηδενισμοί στο Τουρνουά Παγκορασίδων 

 

Ο κ. Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, ως Επικεφαλής της Επιτροπής Πρωταθλημάτων 

Κοριτσιών, έθεσε στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ εισήγηση αναφορικά με τους 

μηδενισμούς των ομάδων στο Τουρνουά Παγκορασίδων αγωνιστικής περιόδου 2021-

2022. Ο κ. Κωνσταντακόπουλος πρότεινε κατ’ εξαίρεση λόγω της πανδημίας που 

βρίσκεται σε έξαρση,  να λαμβάνονται υπόψιν στην βαθμολογία οι μηδενισμοί μιας 

ομάδας λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των 10 αθλητριών, αλλά 

να μην υπάρξει αποβολή της ομάδας από το Τουρνουά. Η παραπάνω εισήγηση 

γίνεται μόνο για την Α’ Φάση του Τουρνουά. 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, η εισήγηση του κ. Κωνσταντακόπουλου εγκρίθηκε 

ομόφωνα και αποφασίστηκε να κοινοποιηθεί στα συμμετέχοντα σωματεία και να 

δημοσιευτεί στο site της Ένωσης.  

 

 Β. Ορισμός Αγώνων Β' Φάσης Play Offs Α' Ανδρών 

 

Κατά την διάρκεια του Συμβουλίου, ο κ. Βαρελάς, ως Επικεφαλής της Επιτροπής 

Πρωταθλημάτων Ανδρών- Γυναικών, ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη για την 

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 18/04 στα γραφεία της Ένωσης ανάμεσα στις 

4 ομάδες που θα συμμετέχουν στην Β' Φάση των Play Offs της Α' Κατηγορίας 

Ανδρών (ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ, ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

ΑΟΝΨ). Παρευρέθησαν δια ζώσης: από την ομάδα ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ οι κ.κ  

Παπαθανασίου Χ. (Αντιπρόεδρος), Γ. Κουμαράς (Τεχνικός Διευθυντής), από τον ΑΟ 

ΝΗΑΡ ΗΣΤ οι κ.κ Δ. Νικολαϊδης (Γεν. Γραμματέας), Μ. Καλαμάρας (Τεχνικός 

Διευθυντής), από τον ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ ο κ. Κ. Δελής (μέλος Δ.Σ και Γεν. 

Αρχηγός), καθώς και μέσω zoom από τον ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ο κ. Γ. Ρούσσος. 

Ο κ. Ρούσσος μετέφερε την πρόταση του σωματείου του, να αρχίσει η 1η αγωνιστική 

της Φάσης στις 28 ή 29/04/22 ή στις 03/05/2022. 

Τα υπόλοιπα σωματεία ομόφωνα πρότειναν να τηρηθεί η ήδη υπάρχουσα ημερομηνία 

της 05/05/2022, με τα σωματεία του Γαλατσίου και του Ποσειδώνα να αναφέρουν 

ειδικότερα ότι υπάρχει σοβαρό γηπεδικό πρόβλημα σε περίπτωση που ξεκινήσει 

νωρίτερα η Β' Φάση. 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του Δ.Σ ψήφισαν η πρώτη αγωνιστική της 

Β’ Φάσης να αρχίσει στις 05/05/2022. 

 

 Γ. Final Four Τουρνουά Νέων 2021-2022 

 

Ο κ. Βαρελάς, ως Επικεφαλής της Επιτροπής Πρωταθλημάτων Ανδρών- Γυναικών- 

Νέων, ενημέρωσε το Δ.Σ για την συνάντηση που έλαβε χώρα στα γραφεία της 

Ένωσης μεταξύ των εκπροσώπων των 3 από τις 4 ομάδες που θα συμμετέχουν στο 

Final Four του Τουρνουά Νέων αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. 
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Στην συνάντηση παρευρέθησαν: 

Από το σωματείο ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ο κ. Α. Δρακόπουλος (προπονητής), από τον ΑΣ 

ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ο κ. Β. Κωνσταντακόπουλος (μέλος Δ.Σ σωματείου), από την 

ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ο κ. Σ. Μπίρδας (Τεχνικός Σύμβουλος). Επίσης κατά την διάρκεια 

της συνάντησης υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τεχνικό Αρχηγό του 

σωματείου ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ κ. Κ. Μελέτη. 

Οι τέσσερις εκπρόσωποι των σωματείων συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί το Final 

Four στις 14-15/05/2022 και σε ουδέτερο γήπεδο 

Οι παραπάνω ημερομηνίες καθώς και η ουδέτερη έδρα διεξαγωγής εγκρίθηκαν από 

το Δ.Σ. 

 

 

 

  

 Δ. Αποκατάσταση Ηλεκτρονικού Πίνακα στο γήπεδο ΚΛ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

Λόγω πληροφόρησης ότι ο κεντρικός πίνακας στο γήπεδο « ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», έδρα του 

σωματείου ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ δεν λειτούργησε στον προηγούμενο αγώνα ΑΟ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ- ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ στις 18/04/2022 και καθώς η ομάδα του Γαλατσίου 

θα αγωνιστεί στην Β’ Φάση των Play Offs για Άνοδο στην Γ’ Εθνική, το Δ.Σ 

αποφάσισε  να γίνει κρούση ώστε να αποκατασταθεί ο πίνακας. 

Η κ. Θειακού-Σπίνου ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι έχει προβεί σε επικοινωνία με 

τον Αντιδήμαρχο Γαλατσίου κ. Μ. Ελευθερίου, ο οποίος την διαβεβαίωσε ότι μέχρι 

τις 05/05/22 όπου θα αρχίσει η Β’ Φάση, το πρόβλημα θα έχει αποκατασταθεί. 

 Ε. Ανάρτηση γονέα για περιστατικό σε αγώνα Εφήβων Ε.Σ.Κ.Α 

 

Υπήρξε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον κ. Τζόκα, γονέα αθλητή 

της ΝΗΑΡ ΗΣΤ, στην οποία απέδιδε ευθύνη στην Ένωση για τον τραυματισμό του 

γιού του. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας που είχε με τον κ. Τζόκα, του ανέφερε ότι δεν ήταν καλά 

πληροφορημένος για τις αποφάσεις της Ε.Σ.Κ.Α και τον τρόπο διεξαγωγής των 

Πρωταθλημάτων όπου συμμετέχει ο γιός του. Παραδέχτηκε ότι εσφαλμένα απέδωσε 

κατηγορίες στην Ένωση και ότι η Ε.Σ.Κ.Α δεν φέρει ευθύνη για τον τραυματισμό του 

γιού του. 

 Μη ύπαρξης άλλου θέματος προς συζήτηση η συνεδρίαση έλαβε τέλος.- 

 

 

 

 

 

 


