
  
Σελίδα 1 

 
  

 

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

αποφάσεων των Διοικητικών της  Συμβουλίων 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 22/01-06-2022 

 

Αποφάσεις 

 

 

             

Θ Ε Μ Α  1ο: Επικύρωση Πρακτικού Δ.Σ. υπ΄αριθμ.21/19-05-2022 

 

Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ.  21/19-05-2022  πρακτικό του Δ.Σ. 

 

Θ Ε Μ Α  2ο: Αλληλογραφία 

  

  

 Διαβάζεται η αλληλογραφία και ενημερώνεται το Δ.Σ. 

………………………………………………………………………………………… 

β.ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ: Έγγραφο σχετικό με ενημέρωση λήξης ετήσιας περιόδου 

υποστήριξης και γνωστοποίηση κόστους νέας περιόδου. 

Το Δ.Σ αποφάσισε να ανανεωθεί η συνεργασία για έναν ακόμη χρόνο. 

ι. Billy Brο: Έγγραφο σχετικό με ερώτηση αναφορικά με τους όρους συμφωνίας 

στην σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού. Η εταιρεία είχε αιτηθεί να υπάρξει 

ονοματοδοσία της Α’ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ με το όνομα της. Το Δ.Σ αποφάσισε να 

αποστείλει αντιπρόταση ονοματοδοσίας Β’ & Γ’ Ανδρών. 

 

Θ Ε Μ Α  4ο:Συζήτηση για τις προκηρύξεις της νέας αγωνιστικής περιόδου 2022-2023  

 

 Έγινε διαλογική συζήτηση σχετικά με τις Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων 

αγωνιστικής περιόδου 2022-2023. 

 Αναφορικά με τα Πρωταθλήματα Ανδρών, το μέλος του Δ.Σ Αναστάσιος 

Δελημπαλταδάκης ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη για την απόφαση της Ομοσπονδίας να 

ανεβαίνει στην Γ’ Εθνική Κατηγορία ένα (1) σωματείο από κάθε Ένωση. Ο Α’ 

Αντιπρόεδρος Φώτης Τσώνης ανέφερε ότι είναι άδικο για την Ένωση, η οποία απαρτίζεται 

από 180 σωματεία-μέλη, να προκύπτει άνοδος μόνο για μία ομάδα, καθώς οι υπόλοιπες 

Ενώσεις αποτελούνται από πολύ λιγότερες ομάδες.  Αποφασίστηκε από το Δ.Σ να 

κατατεθεί αίτημα προς την Ομοσπονδία ώστε κατ’ εξαίρεση για την Ε.Σ.Κ.Α να υπάρχει 

άνοδος δύο (2) ομάδων στην Γ’ Εθνική κατηγορία, όπως ισχύει έως τώρα. 

 Σχετικά με το Πρωτάθλημα της Γ’ Ανδρών, υπήρξε πρόταση ώστε να γίνουν 

μπαράζ μεταξύ των 2
ων

 και 3
ων

 κάθε ομίλου για την 4
η
 θέση ανόδου, και το θέμα να 

συζητηθεί εκ νέου σε επόμενη συνεδρίαση. 

 Αργότερα τον λόγο έλαβε το μέλος του Δ.Σ και Επικεφαλής της Επιτροπής 

Πρωταθλημάτων Κοριτσιών Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος ενημέρωσε για τις 

εισηγήσεις της Επιτροπής για τα Πρωταθλήματα Κορασίδων και Νεανίδων. Για τα 

Πρωταθλήματα Α΄, Β’ κατηγορίας Κορασίδων και Α’ Νεανίδων, η εισήγηση της 

Επιτροπής είναι να διεξαχθούν τα Πρωταθλήματα σε δύο (2) ομίλους των επτά (7) 

ομάδων. Για την εισήγηση αυτή αντίρρηση είχαν η ταμίας Ελισσάβετ Χατζηαγγελή- 

Φάσουρα και το μέλος Κατερίνα Θειακού- Σπίνου και ανέφεραν ότι θα επανέλθουν με 

έγγραφη πρόταση. 



  
Σελίδα 2 

 
  

      

 

Θ Ε Μ Α  5ο : Αποφάσεις – Ανακοινώσεις 

 

Α. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ BILLY BRO 

 

 Το Δ.Σ ενημερώθηκε για την σύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ 

της Ένωσης και της εταιρείας “Billy Bro”, το οποίο έχει διάρκεια δύο (2) 

αγωνιστικών περιόδων (2022-2023 και 2023-2024).  

 

 

Γ.ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Σ.Κ.Α. 

 

 Πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

και την αγωγή των υπαλλήλων σχετικά με την καταβολή επιδόματος αδείας και 

δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. 

 Αναφορικά με την επερχόμενη δικάσιμο, ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Γιάννης 

Αλεξόπουλος εξέφρασε την άποψή του ότι καθώς η απόφαση μη καταβολής 

επιδομάτων και δώρων προήλθε από την Ομοσπονδία, οι εναγόμενοι πρέπει να 

προέρχονται από την Ε.Ο.Κ και όχι από την Ένωση. 

 Τον λόγο έλαβε η Ταμίας κ. Χατζηαγγελή, η οποία υπενθύμισε στα μέλη του 

Δ.Σ ότι κατόπιν προτροπής των μελών του Δ.Σ, οι υπάλληλοι προσέφυγαν στο ΣΕΠΕ 

και προχώρησαν σε δικαστική προσφυγή, καθώς δεν υπάρχει απόφαση για το 

καθεστώς που εμπίπτουν οι υπάλληλοι (δημόσιο ή ιδιωτικό) ώστε να αποσαφηνίζεται 

αν η μη καταβολή επιδομάτων είναι έγκυρη και καθώς υπήρχε απόφαση της 

παλαιότερης Διοίκησης για καταβολή επιδομάτων αδείας και δώρων. 

 Το μέλος του Δ.Σ Κατερίνα Θειακού συμφώνησε, λέγοντας ότι αν χρειαστεί 

να παραστεί στο δικαστήριο θα είναι υπέρ των υπαλλήλων, καθώς είναι σίγουρη ότι 

δεν  είναι δημόσιοι υπάλληλοι και επίσης δήλωσε ότι υπήρξε μέλος της 

προηγούμενης διοίκησης, η οποία είχε αποφασίσει με έγγραφο πρακτικό για την 

καταβολή των επιδομάτων και των δώρων, το οποίο φέρει και την υπογραφή της. 

 Συμφωνία για την παραπάνω άποψη υπήρξε και από το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Κώστα Μαχαίρα, ο οποίος ήταν και αυτός μέλος της προηγούμενης 

διοίκησης. 

 Τον λόγο έλαβε εκ νέου η κ. Χατζηαγγελή, λέγοντας ότι εφόσον και εκείνη με 

την σειρά της είχε υπογράψει το πρακτικό συνεδρίασης για την καταβολή δώρων και 

επιδομάτων, δεν μπορεί να παραστεί στο δικαστήριο ως εναγόμενη. 

 Για τον ίδιο λόγο δήλωσε ότι δεν θα παραστεί στο δικαστήριο και ο Πρόεδρος 

κ. Αλεξόπουλος. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Κ.Α. αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον 

Δικηγόρο Αθηνών κ. Δημήτριο Δημητρίου να εκπροσωπήσει την ΄Ενωση και να 

παραστεί:  κατά τη συζήτηση της από 18-04-2022 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

51566/2022 Αίτηση Προσωρινής Διαταγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, στη δικάσιμο της 9-6-2022 και (β) στην συζήτηση της Αίτησης 

Ασφαλιστικών Μέτρων για την ίδια ως άνω υπόθεση, όποτε οριστεί αυτή, και να 

προβαίνει σε κάθε νόμιμη αναγκαία ενέργεια στο πλαίσιο της ανωτέρω εντολής. 

 

 

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

 


