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

αποφάσεων των Διοικητικών της  Συμβουλίων 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 25/29-06-2022 

 

Αποφάσεις 

 

Θ Ε Μ Α  1ο: Επικύρωση Πρακτικών Δ.Σ. υπ΄αριθμ.23/15-06-2022 & 24/23-06-2022 

 

Επικυρώνονται ως έχουν τα υπ΄αριθμ.  23/15-06-2022 και 24/23-06-2022  

πρακτικά  του Δ.Σ. 

 

Θ Ε Μ Α  2ο: Αλληλογραφία 

  

  

 Διαβάζεται η αλληλογραφία και ενημερώνεται το Δ.Σ 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

ιγ.Χ.ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ: Αίτημα υπαλλήλου Ε.Σ.Κ.Α για μεταφορά του από την  

     Ε.Σ.Κ.Α. στην Ε.Σ.Κ.Α.Ν.Α. 

     Το Δ.Σ έκανε ομόφωνα δεκτό το αίτημα του, αποφάσισε όμως ότι προκειμένου να        

γίνει η μεταφορά του θα πρέπει να σταλεί έγγραφο από την Ε.Σ.Κ.Α.Ν.Α που να 

αναφέρει ότι χρειάζεται στο δυναμικό της. 

 

  

Θ Ε Μ Α 3ο: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Συζητήθηκε η πρόταση για την διεξαγωγή play offs και play outs στο Πρωτάθλημα 

Α’ Κατηγορίας Γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, ώστε να προκύψει η 

ομάδα που θα ανέβει στην Α2 Εθνική Κατηγορία αλλά και οι ομάδες που θα 

υποβιβαστούν στην Β’ ΕΣΚΑ Γυναικών. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 

αποφασίστηκε η πρόταση αυτή να γίνει ομόφωνα δεκτή και να πραγματοποιηθεί 

μόνο η διεξαγωγή play offs. 

Β. ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και προκειμένου να εναρμονιστούν οι προκηρύξεις 

της Ένωσης με την Γενική Προκήρυξη της Ε.Ο.Κ, το Δ.Σ αποφάσισε σε περίπτωση 

μη παρουσίας ιατρού σε αγώνα, ο αγώνας να αναβάλλεται , να ορίζεται εκ νέου 

εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών και να επιβάλλεται στο γηπεδούχο σωματείο 

χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ. Επίσης αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση 

που το γηπεδούχο σωματείο αρνηθεί να πληρώσει το χρηματικό πρόστιμο εντός  

τριών (3)  ημερών από την ημέρα του αγώνα, τότε ο αγώνας να κατακυρώνεται υπέρ 

της φιλοξενούμενης ομάδας με σκορ 20-0, χωρίς άλλες βαθμολογικές κυρώσεις για 

την γηπεδούχο ομάδα. 

Επίσης αποφασίστηκε ότι οι αγώνες της Ένωσης θα διεξάγονται με παρουσία μόνο 

πιστοποιημένου ιατρού. 



Γ. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ 

 Το Δ.Σ αποφάσισε να καταβάλλονται τα εκτός έδρας οδοιπορικά για τους 

διαιτητές-κριτές του αγώνα και από τα δύο συμμετέχοντα σωματεία εξ ημισείας. Τα 

ποσά των εκτός έδρας οδοιπορικών θα προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα: 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 5,00 ΕΥΡΩ : ΛΑΥΡΙΟ,ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ,ΚΑΡΒΑΝΟΥ, 

Ν.ΜΑΚΡΗΣ,ΩΡΩΠΟΥ,ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ή ΚΟΥΡΟΥ και ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 

                                         

 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 4,00 ΕΥΡΩ :   ΚΕΡΑΤΕΑΣ,ΚΟΡΩΠΙΟΥ,ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ 

ΡΑΦΗΝΑΣ,ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ,ΚΑΛΥΒΙΩΝ,ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΑΝΟΙΞΗΣ,ΡΟΔΟΠΟΛΗ και ΔΙΟΝΥΣΟΥ                           

 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ 

ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ (U18)- ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 Πραγματοποιήθηκε διαλογική συζήτηση σχετικά με τον τρόπο επιστροφής 

των ποσών των οδοιπορικών διαιτητών-κριτών για τους αγώνες U18 προς τα 

σωματεία. Το Δ.Σ αποφάσισε να κοινοποιηθούν τα στοιχεία με τους αγώνες των 

σωματείων στην Ε.Ο.Κ.  

Ε. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ FINAL-FOUR  

 Ο Γενικός Γραμματέας της ΄Ενωσης κ.Άγγελος Τάσκος πρότεινε στο 

Διοικητικό Συμβούλιο να υπάρξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 

συνεργασία με πρόσωπο-α ή εταιρία η οποία θα αναλαμβάνει την διοργάνωση των 

εκδηλώσεων της ΄Ενωσης (Final Four,τελικούς πρωταθλημάτων κλπ). 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  

 Το Δ.Σ αποφάσισε να προκηρύξει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 

διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) των διοργανώσεων της Ε.Σ.Κ.Α. 

 

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

 

 


