
 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΤΙΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΣΚΑΣΕ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2725/1999  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 

Νόμο  4726/2020 , τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών Νόμων καθώς και τις 

διευκρινιστικές – ερμηνευτικές εγκυκλίους αυτών του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και των άρθρων 5,11, 12, 20,21,22,23 και 24  του Καταστατικού της 

Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε  

1. Τα Σωματεία για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες της Γενικής 
Συνέλευσης θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις και να 
έχουν καταβάλει τις ετήσιες συνδρομές προς την Ένωση για τα έτη 2018, 2019, 
2020  και  2021 . 

Η ετήσια συνδρομή των σωματείων – μελών καθορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ  

Αρ. Λογ.ΕΣΚΑΣΕ : 00260146740200030867 eurobank. 

 

2. Το κάθε Σωματείο θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021  και 
ώρα 15:00   να υποβάλει στην Ένωση, το  πρακτικό απόφασης  Διοικητικού 
Συμβουλίου που θα ορίζει τον αντιπρόσωπο αλλά και τον αναπληρωτή του, που 
θα συμμετέχει στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης και θα έχει το δικαίωμα 
ψήφου. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι οπωσδήποτε 
τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. (Υπόδειγμα 1) 

 

3. Σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2725/1999 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4726/2020  ορίζεται ότι : << Δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης   έχει κάθε σωματείο 
που φέρει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση , έχει εγγραφεί στο  ηλεκτρονικό 
Μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714 /2020 και έχει 
επιδείξει προηγούμενη αγωνιστική δραστηριότητα όπως αυτή οριοθετείται στην 
παρ. 2 του άρθρου 14 >>.    

Ο  κατάλογος των σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου  στη Γενική 
Συνέλευση επικυρώνεται και εγκρίνεται από την Γ.Γ.Α .  Τα λοιπά σωματεία έχουν 
μόνο το δικαίωμα να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας το λόγο και 
συμμετέχοντας στη συζήτηση , χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου 

 

4 Οι υποψηφιότητες των μελών των σωματείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  της ΄Ένωσης, πρέπει να 
υποβληθούν στην ΄Ενωση το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  16 Ιουνίου 2021 και 
ώρα 15:00.  

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση του ιδίου ενδιαφερόμενου μέλους 
σωματείου (Υπόδειγμα 2)  

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2725/1999 όπως αυτό  
αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα   ορίζεται ότι : << Δικαίωμα  να εκλεγεί στα 



 

 

καταστατικά όργανα της ΄Ενωσης   έχει  μόνο μέλος αθλητικού σωματείου -  
μέλους της ΄Ενωσης,  που έχει το δικαίωμα  να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον    
το  σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου  στη  Γενική   
Συνέλευση σύμφωνα με τη παρ. 2 .  

 Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος  να εκλέγει και να εκλέγεται 
αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου 
αθλητικού σωματείου , η οποία επί ποινή  ακυρότητας  της υποψηφιότητας , 
κατατίθεται στην Ένωση και στη συνέχεια στον Πρόεδρο της  Εφορευτικής 
Επιτροπής >>. (Υπόδειγμα 3) 

 

5 Τα σχετικά έγγραφα (Υπόδειγμα 1, Υπόδειγμα 2, Υπόδειγμα 3) πρέπει να 

υποβληθούν  εμπρόθεσμα στα   γραφεία της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε  το αργότερο μέχρι  την 

Τετάρτη  16 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00 αυτοπροσώπως  ή με συστημένη 

επιστολή με παραλαβή αυτών την ως άνω ημερομηνία και ώρα ή με email  στο  

info@eskase-basket.gr 

 

6 Οι αντιπρόσωποι των σωματείων θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν την 

Αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση 

και να ασκήσουν τα εκλογικά τους καθήκοντα παρουσία του δικαστικού 

αντιπροσώπου . 

 

 


