
  
Σελίδα 1 

 
  

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

αποφάσεων των Διοικητικών της  Συμβουλίων 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 23/15-06-2022 

 

Αποφάσεις 

  

             

Θ Ε Μ Α  1ο: Επικύρωση Πρακτικού Δ.Σ. υπ΄αριθμ.22/01-06-2022 

 

Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ.  22/01-06-2022  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 

 

 Έγινε διαλογική συζήτηση για την ποινή που επιβλήθηκε στον προπονητή της 

ομάδας του ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ κ. Α. Δρακόπουλο, έπειτα από αποστολή εγγράφου του 

σωματείου και από προσφυγή του προπονητή στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. (έγγραφα θ. και ιστ. της 

αλληλογραφίας). 

 Το Δ.Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να γίνει τροποποίηση της έναρξής της 

ποινής του κ. Δρακόπουλου, με έναρξή της στις 02/06/2022. Το μέλος του Δ.Σ κ. 

Κατερίνα Θειακού-Σπίνου ψήφισε κατά της τροποποίησης της έναρξης της ποινής. 

 

 

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 Κορασίδων –Νεανίδων, διαβάστηκε το έγγραφο 

του μέλους του Δ.Σ της Ένωσης Κατερίνας Θειακού-Σπίνου, καθώς στην προηγούμενη 

συνεδρίαση είχε εκφράσει προφορικά τις προτάσεις της για τον τρόπο διεξαγωγής τους και 

είχε δεσμευτεί να αποστείλει έγγραφο. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται η πρόταση-εισήγηση 

να διεξαχθούν τα Πρωταθλήματα Α’ Νεανίδων, Α’ και Β’ Κορασίδων σε έναν (1) όμιλο 

ανά πρωτάθλημα, για τους εξής λόγους:  

  1.    Συγκεκριμένο πρόγραμμα συναντήσεων (ημερομηνίες κλπ) εξ αρχής, δηλαδή οι 

ομάδες θα γνωρίζουν από την έναρξη πότε θα συναντηθούν με τις υπόλοιπες. 

2.  Με την ύπαρξη ενός (1) ομίλου θα διεξαχθεί ένα κανονικό, δυνατό πρωτάθλημα 

πολλών αγωνιστικών (26 αγωνιστικών) όπως προβλέπεται για τα πρωταθλήματα 

γενικότερα. Πρόκειται για Πρωτάθλημα και όχι Τουρνουά. 

3. Η κάθε ομάδα θα μπορέσει να θέσει αγωνιστικούς στόχους (προγραμματισμός 

φορμαρίσματος για συγκεκριμένους αγώνες) και όχι βλέποντας και κάνοντας. 
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4. Θεωρείται σημαντικό το Πρωτάθλημα της Α’ Νεανίδων να ξεκινήσει μαζί με αυτό 

της Α’ Ανδρών στις 03/10/2022 και να ακολουθούν τις ίδιες ημερομηνίες έως και τις 

13/02/2023 (λόγω κλειδαρίθμων που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή και των 

δύο πρωταθλημάτων).  Μετά προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα το πολύ 

στις 27/03/2023, ώστε να γνωστοποιηθεί έγκαιρα η πρωταθλήτρια ομάδα στην 

Ομοσπονδία, θα χρειάζονται μόνο τρεις (3) εμβόλιμες αγωνιστικές. 

 Διαβάστηκε επίσης και το έγγραφο της ταμίας της Ένωσης Ελισσάβετ 

Χατζηαγγελή Φάσουρα με προτάσεις για το ίδιο θέμα, αναφέροντας και εκείνη ότι 

θεωρεί πως πρέπει να διεξαχθούν τα πρωταθλήματα με έναν (1) όμιλο, για τους 

παρακάτω λόγους: 

1.    Είναι πρωτάθλημα και όχι αγώνες που παίζουν οι καλύτερες ομάδες  μεταξύ τους 

ή οι όχι τόσο καλές ομάδες μεταξύ τους. 

2.    Να δίνεται η ευκαιρία σε όλες τις ομάδες να ανταγωνίζονται με τις καλύτερες. 

3.    Να γίνει στόχος όλων των ομάδων, η σταδιακή εξέλιξη και η στοχευμένη 

βελτίωση της απόδοσης των αθλητριών τους. 

4.    14 Ομάδες σ’ έναν όμιλο σημαίνει δυνατό πρωτάθλημα με πολλές αγωνιστικές. 

5.    Ο χωρισμός των ομίλων κάτω από 10 ομάδες αποδυναμώνει τον ορισμό της 

έννοιας πρωτάθλημα. 

 Πάνω στο ίδιο θέμα, υπήρξε πρόταση του μέλους του Δ.Σ Τάσου 

Δελημπαλταδάκη , ώστε οι δύο καλύτερες ομάδες της Β' κατηγορίας να αγωνίζονται 

στα play offs για την ανάδειξη του Πρωταθλητή.  

 Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίστηκε από το Δ.Σ κατά πλειοψηφία 

να διεξαχθούν τα Πρωταθλήματα Α’ Νεανίδων και Α’ και Β’ Κορασίδων με έναν (1) 

όμιλο σε κάθε πρωτάθλημα.  

Επιπλέον αποφασίστηκε για την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2023-2024 τα 

Πρωταθλήματα αυτά να διεξάγονται με δώδεκα (12) ομάδες .Σχετικά με αυτή την 

απόφαση, 8 ψήφισαν υπέρ της δημιουργίας ενός ομίλου, 2 υπέρ της δημιουργίας 2 

ομίλων και 2 λευκά. 

 Επίσης αποφασίστηκε ότι στα Πρωταθλήματα Παίδων- Εφήβων και 

Κορασίδων –Νεανίδων τα σωματεία θα μπορούν να συμμετάσχουν με έως και τρεις 

ομάδες (Α’, Β’ & Γ’ τμήμα). Σε περίπτωση που ένα σωματείο θα δηλώσει παραπάνω 

από ένα τμήμα, θα πρέπει να αποστείλει στην Ένωση κατάσταση με τα ονόματα των 

αθλητών-τριων κάθε τμήματος, η οποία θα θεωρηθεί από την Ε.Σ.Κ.Α και θα 

παρουσιάζεται στην γραμματεία σε κάθε αγώνα. Επίσης θα απαγορεύεται ένας 

αθλητής ή μια αθλήτρια να μετακινηθεί στο άλλο τμήμα της ομάδας του-της μέχρι 

την λήξη του πρώτου γύρου. Μία εβδομάδα πριν την λήξη του πρώτου γύρου, το 

σωματείο θα έχει το δικαίωμα να στείλει εκ νέου κατάσταση για να θεωρηθεί από την 

Ένωση. 

 

Θ Ε Μ Α  5ο : Αποφάσεις – Ανακοινώσεις 

 

Α. Αποστολή Αιτήματος προς Ε.Ο.Κ για Ανόδους στην Γ’ Εθνική 
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 Το Δ.Σ αποφάσισε να σταλεί έγγραφο προς την Ομοσπονδία, με αίτημα της 

Ένωσης να παραμείνει σε ισχύ η άνοδος δύο (2) ομάδων από την Α’ Ε.Σ.Κ.Α Ανδρών 

στην Γ’ Εθνική. 

 

Β. Αποστολή Αιτήματος στην Ε.Ο.Κ για Καταβολή Επιδόματος Αδείας 

Υπαλλήλων 

 

 Έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή προς τον 

Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Βαγγέλη Λιόλιο, με αίτημα του Δ.Σ να καταβληθεί το 

επίδομα αδείας στους υπαλλήλους της Ένωσης, κατόπιν της προσωρινής διαταγής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί καταβολής του επιδόματος στους 

υπαλλήλους της Ε.Ο.Κ. 

 

 

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

 

 

 

 

 


