
            
 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ  
ΑΚΑ LIGA ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2014 

 

HMEΡOMHNIA: 27/06/2014 
 

Σήμερα, ηην Παραζκεσή 27η Ιοσνίοσ 2014, πραγμαηοποιήθηκε ζσνεδρίαζη ηης 
Επιηροπής Διοργάνωζης ηης ΣΑΚΑ LIGA. Σηην ζσνεδρίαζη ασηή ζσμμεηείταν ηα 
παρακάηω μέλη ηης επιηροπής: 

1. Ιωακειμίδθσ Μιχάλθσ ’88  Πρόεδροσ 
2. Ηαοφςθσ Λαηαρισ ’80   Αντιπρόεδροσ 
3. Παναγιωτοφροσ Ιωάννθσ ’80  Τπεφκυνοσ διοργανϊςεων ΑΚΑ LIGA 
4. Καρανίκασ Άρθσ ’90   Μζλοσ 
5. Θλιόπουλοσ Δθμιτρθσ ’81  Μζλοσ 
6. Ραυτόπουλοσ Γιϊργοσ  ’08  Μζλοσ 
7. Δαμκαλίδθσ Θάνοσ ’97   Μζλοσ 
8. Αναγνωςτόπουλοσ Κωνςταντίνοσ ’09 Μζλοσ 
9. Δεμζνεγασ Γιϊργοσ ’07   Μζλοσ 

τθ ςυνεδρίαςθ αυτι ςυηθτικθκαν τα παρακάτω κζματα / ελιφκθςαν οι εξισ αποφάςεισ: 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Προτάκθκε από τον Πρόεδρο, όπωσ ο Κανονιςμόσ ορίηει, να αναλάβει 
κακικοντα πλιρουσ μζλουσ ςτθν Επιτροπι διοργάνωςθσ το δόκιμο μζλοσ Άρθσ 
Καρανίκασ ’90. Θ πρόταςθ εγκρίκθκε ομόφωνα. 

ΘΕΜΑ 2Ο : υηθτικθκε φραςτικό επειςόδιο μεταξφ ακλθτϊν ςτον μικρό τελικό τθσ ΑΚΑ 
LIGA, για το οποίο είχε λθφκεί προκαταρκτικι απόφαςθ να παραπεμφκεί ςτθν 
ολομζλεια τθσ Επιτροπισ διοργάνωςθσ. Σο ςυγκεκριμζνο κζμα ςυηθτικθκε εκτενϊσ, 
αναγνϊςκθκε το φφλλο αγϊνοσ και εκτζκθκαν οι μαρτυρίεσ του διαιτθτι, του 
παρατθρθτι τθσ αγωνιςτικισ αλλά και όςων μελϊν από τθν Επιτροπι ιταν παρόντα 
ςτο περιςτατικό. Ομόφωνα ελιφκθ απόφαςθ επιβολισ πεικαρχικισ ποινισ ςε βάροσ 
και των δφο εμπλεκόμενων ακλθτϊν ωσ ο Κανονιςμόσ μασ προβλζπει, θ ζκταςθ και 
το ςκεπτικό τθσ οποίασ (ποινισ) κα εκτεκεί ςε ξεχωριςτό ςυνθμμζνο αρχείο. 

ΘΕΜΑ 3ο : Νζο ςφςτθμα playoff ΑΚΑ LIGA. Εκτζκθκαν οι εμπειρίεσ όλων των μελϊν τθσ 
Επιτροπισ κατά τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ. Ομόφωνθ άποψθ των 
μελϊν ιταν ότι το νζο ςφςτθμα κρίνεται ότι βελτιϊνει τα playoff και εφεξισ κα 
αποτελεί το οριςτικό ςφςτθμα διεξαγωγισ των playoff τθσ διοργάνωςθσ μζχρι 



νεωτζρασ. Με βάςθ κάποια τεχνικά προβλιματα που εμφανίςτθκαν κατά τθ 
δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ, εξουςιοδοτικθκε ο Πρόεδροσ τθσ 
Επιτροπισ να αποτυπϊςει τισ μικρζσ αλλαγζσ που αποφαςίςτθκαν (λ.χ. ςε περίπτωςθ 
ιςοβακμίασ ομάδων) ςε νζο κείμενο το οποίο κα ανακοινωκεί ςτουσ αρχθγοφσ τθσ 
νζασ, 8θσ διοργάνωςθσ το αργότερο μζχρι τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ αρχθγϊν – 
επιτροπισ διοργάνωςθσ τον Οκτϊβριο του 2014. 

ΘΕΜΑ 4ο : Παραίτθςθ μζλουσ Επιτροπισ. Ο φίλοσ, ςυναπόφοιτοσ, υπεφκυνο μζλοσ τθσ 
επιτροπισ, αρχθγόσ ομάδασ και κάτοχοσ του φετινοφ ΑΚΑ Spirit Cup Γιϊργοσ 
Ραυτόπουλοσ ’08 κα ςυνεχίςει τθ φοιτθτικι του ηωι ςτο εξωτερικό κυνθγϊντασ τον 
μεταπτυχιακό του τίτλο. Ωσ εκ τοφτου, και δεδομζνου ότι εκ των πραγμάτων δε κα 
μπορεί να αςχολθκεί ενεργά με τα κζματα τθσ διοργάνωςθσ, ζκεςε τθν παραίτθςι 
του ςτθ διάκεςθ τθσ Επιτροπισ. Σο κζμα ςυηθτικθκε εκτενϊσ και κρίκθκε ότι, όπωσ 
και ςε παρόμοιεσ περιπτϊςεισ ςτο παρελκόν, είναι ςκόπιμο και δίκαιο να 
«απελευκερϊνεται» από τισ υποχρεϊςεισ του κάκε μζλοσ που δε μπορεί να ζχει 
ςυνεχι φυςικι παρουςία ςτα δρϊμενα τθσ διοργάνωςθσ, και ωσ εκ τοφτου θ ψιφοσ 
που ενδεχομζνωσ κα διακζτει δε κα βαςίηεται ςτθ «δια ηϊςθσ» εμπειρία. 
Αποχαιρετοφμε λοιπόν ωσ Επιτροπι το φίλο μασ Γιϊργο, του λζμε ότι θ πόρτα μασ 
είναι πάντα ανοιχτι και μια κζςθ ςτθν Επιτροπι κα τον περιμζνει με τθν επιςτροφι 
του ςτα πάτρια εδάφθ, εφόςον φυςικά και εκείνοσ το επικυμεί. Σον ευχαριςτοφμε δε 
κερμά για τθν υπεφκυνθ και πολφτιμθ βοικεια που μασ ζδωςε όλα αυτά τα χρόνια 
τθσ παρουςίασ του μαηί μασ. Θ Επιτροπι κάνει δεκτι τθν παραίτθςθ του Γιϊργου και 
προσ το παρόν δεν προχωρά ςε προςκικθ άλλου μζλουσ ωσ δόκιμο.  

ΘΕΜΑ 5Ο : Ενθμερϊκθκαν τα μζλθ τθσ Επιτροπισ για τθν ολοκλιρωςθ των δοκιμϊν του 
ΑΚΑ LIGA app (by Globo PLC) και τα τεχνικά κζματα που εκκρεμοφν για τθν κζςθ τθσ 
εφαρμογισ ςε πλιρθ λειτουργία. Ανατζκθκε θ παρακολοφκθςθ του κζματοσ app / 
web TV όςον αφορά ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προτάςεισ αλλά και περαιτζρω 
υλοποίθςθ των δράςεων ςτον Άρθ Καρανίκα ’90. 

ΘΕΜΑ 6Ο : Πραγματοποιικθκε ςυηιτθςθ εφ’ όλθσ τθσ φλθσ για τθν 7θ διοργάνωςθ και 
αναλφκθκαν οι κυριότερεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ ΑΚΑ LIGA ςε διοικθτικό, 
οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο. Άποψθ τθσ Επιτροπισ είναι ότι θ διοργάνωςθ 
ζχει ςε γενικζσ γραμμζσ επιτφχει τουσ βαςικοφσ τθσ ςτόχουσ, όπωσ αυτοί 
εκφράηονται από τον Κανονιςμό, το δε διοικθτικό τθσ μοντζλο (Επιτροπι / αρχθγοί / 
επικοινωνία μζςω mail) που ζχει επιλεγεί ζχει γίνει και κατανοθτό και αποδεκτό από 
τα μζλθ – αποφοίτουσ μασ. Φυςικά υπάρχει χϊροσ για βελτιϊςεισ, υπάρχουν πολλά 
ηθτιματα που κα μποροφςαν να γίνουν διαφορετικά και ενδεχομζνωσ καλφτερα (το 
ενδεχομζνωσ πθγαίνει ςτο κεωρθτικό του πράγματοσ και όχι ςε τυχόν αμφιςβιτθςθ), 
κοινι όμωσ άποψθ τθσ Επιτροπισ είναι ότι, με τθν αμζριςτθ και υπερπολφτιμθ 
βοικεια των αρχθγϊν και τθν εςτίαςθ ςτισ βαςικζσ μασ προτεραιότθτεσ να ζχει γίνει 
κατανοθτι (Κολλεγιακό πνεφμα, άμιλλα, θ νίκθ και θ διάκριςθ ςε δεφτερο πλάνο, 
καμία ανοχι ςε πράξεισ / κινιςεισ ζλλειψθσ ςεβαςμοφ κλπ.), πάμε γενικά καλά. 

ΘΕΜΑ 7Ο : Παρά τισ πολφ μεγάλεσ προςπάκειεσ που καταβλικθκαν για να βρεκεί 
χορθγόσ, και παρά τισ προκαταρκτικζσ κετικζσ ενδείξεισ από τουλάχιςτον μια 
εταιρεία, δυςτυχϊσ αυτό δεν κατζςτθ εφικτό. τα πλαίςια αυτά, όπωσ κάκε 
διοργάνωςθ / εταιρεία / φυςικό πρόςωπο που ςζβεται τον εαυτό τθσ αλλά 
και τον χρθματοδότθ τθσ (λζγε με ΑΚΑ) που τθ ςτθρίηει οφτωσ ι άλλωσ 
αμζριςτα και κατά τθν προθγοφμενθ αλλά και κατά τθν παροφςα διοίκθςθ, θ 
Επιτροπι διοργάνωςθσ προχϊρθςε ιδθ από τθν αρχι του ζτουσ ςτισ δφο 
κινιςεισ – μονοδρόμουσ ωσ όφειλε: α) τα πλαίςια τθσ μείωςθσ των εξόδων 



επιτεφχκθκε μείωςθ του κόςτουσ περί το 20% ςε ςχζςθ με τθν περςινι 
περίοδο (από γιορτι / υλικό κλπ.) χωρίσ καμία μείωςθ ςε ενοίκιο του ΕΕΙ, 
φϊτα ι διαιτθτζσ. β) τα πλαίςια τθσ αντίςτοιχθσ αφξθςθσ των εςόδων, 
απευκυνκικαμε ςε ξεχωριςτοφσ αποφοίτουσ, ακλθτζσ και μθ, οι οποίοι για 
φζτοσ κάλυψαν το ζλλειμμα που ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα είχε 
δθμιουργθκεί. Ζτςι, για τθ ΑΚΑ LIGA φζτοσ προςζφεραν : 

 Γιϊργοσ Ηομπανάκθσ ’69 (αρχθγόσ GOLDIES F.C.) – ε ςυνεργαςία με ζτερο 
ςυναπόφοιτο που επικυμεί να μείνει ανϊνυμοσ δϊριςαν το ςυνολικό κόςτοσ τθσ 
ιατρικισ κάλυψθσ τθσ διοργάνωςθσ 

 Γιϊργοσ Ξανκάκθσ ’83 (αρχθγόσ 11 8 83 F.C.) – Δϊριςε 1500 ευρϊ για τθν κάλυψθ 
του ελλείμματοσ τθσ 7θσ διοργάνωςθσ 

 Δθμιτρθσ Κομνθνόσ ’83 (ακλθτισ 11 8 83 F.C. - Δϊριςε 1500 ευρϊ για τθν κάλυψθ 
του ελλείμματοσ τθσ 7θσ διοργάνωςθσ 

 Κωνςταντίνοσ Γεράρδοσ ’95 (φίλοσ και υποςτθρικτισ ΑΚΑ LIGA) – Δϊριςε 1000 
ευρϊ για τθν κάλυψθ του ελλείμματοσ τθσ διοργάνωςθσ και για τθν αγορά 
εξοπλιςμοφ για τθ λειτουργία του ΑΚΑ LIGA app 
 
H Επιτροπι διοργάνωςθσ, ςε ελάχιςτθ ζκφραςθ ευχαριςτίασ και αναγνϊριςθσ των 
εξαιρετικά «Κολλεγιακϊν» και κρίςιμων για τθ λειτουργία μασ κινιςεων των 
αποφοίτων μασ (κυμίηω ότι πρόκειται για δωρεζσ και όχι χορθγίεσ, και ότι ςτο 
ςφνολό τουσ υπερβαίνουν τισ 6.000 ευρϊ), αποφαςίηει να τιμιςει με πλακζτα τουσ 
παραπάνω αποφοίτουσ ςτθ γιορτι μασ ςτα τζλθ επτεμβρίου. Κφριοι, και πάλι ςασ 
ευχαριςτοφμε για τθν εξαιρετικι αυτι κίνθςι ςασ. 
 
Θ επιτροπι διοργάνωςθσ, ομόφωνα επίςθσ αποφαςίηει τθν αφξθςθ τθσ ετιςιασ 
ςυνδρομισ των ομάδων από 600 ευρϊ ςε 800 ευρϊ ανά περίοδο. Θ επιτροπι 
δεςμεφεται να μθν αυξιςει τθ ςυνδρομι για μια τριετία (περίοδοι 2014-’15, 2015-
’16 και 2016-’17), ςε περίπτωςθ δε που ευρεκεί χορθγόσ ι άλλοσ τρόποσ 
χρθματοδότθςθσ θ ςυνδρομι δφναται να μειωκεί κατά ποςόν τζτοιο ϊςτε να μθ 
δθμιουργείται όμωσ ζλλειμμα. Θ ςυνδρομι κα εξοφλείται άπαξ (μία δόςθ) με τθ 
διαδικαςία που ακολουκείται και ςιμερα. 

ΘΕΜΑ 8Ο : υηθτικθκε προςχζδιο τθσ 8θσ διοργάνωςθσ, θ οποία κα βαδίςει ςτα γνωςτά 
μζχρι ςιμερα δεδομζνα. Με βάςθ το ςχεδιαςμό και με τθν αίρεςθ του αρικμοφ των 
ςυμμετεχουςϊν ομάδων κατά το νζο πρωτάκλθμα, οι πικανζσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ 
τθσ νζασ ΑΚΑ LIGA κα είναι θ Παραςκευι 5 επτεμβρίου ι 12 επτεμβρίου 2014, 
ενϊ θ αντίςτοιχθ λιξθ κα είναι ςτισ 5 ι ςτισ 12 Ιουνίου 2015. Θ διοργάνωςθ κα πάει 
διακοπζσ από 4/7 ζωσ 3/8, ςυμμετοχζσ (μζςω mail με τθ γνωςτι διαδικαςία) κα 
ζχουμε κατά το διάςτθμα 4/8 ζωσ 30/8/14. 

ΘΕΜΑ 9Ο : Πραγματοποιικθκε θ ςυηιτθςθ (και οι παρεπόμενεσ ψθφοφορίεσ) για τα θκικά 
βραβεία που απονζμει παραδοςιακά θ Επιτροπι διοργάνωςθσ από τθν πρϊτθ LIGA. 
Παρόλο που φζτοσ τθν παράςταςθ «ζκλεψαν» οι δωρεζσ των αποφοίτων, τα πολφ 
ςθμαντικά θκικά βραβεία είχαν πολλζσ και καλζσ ομάδεσ ωσ υποψιφιεσ. Σα 
αποτελζςματα που προζκυψαν ζχουν ωσ εξισ : 

 Για το fair play award –  Θ επιτροπι ομόφωνα και με τθν πρϊτθ ψθφοφορία 
απονζμει το φετινό βραβείο ςτθν ομάδα PAGOSMIOS F.C. του Δθμιτρθ Κάτςου ’94, 
διότι αφενόσ υπιρξε άψογθ ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
χρονιάσ, ςυνεπισ αγωνιςτικά αλλά και «λευκι» πεικαρχικά, και αφετζρου 
ςυναίνεςε ςτθν αίτθςθ ζτερθσ ομάδασ και αγωνίςτθκε ςε ςυνεχόμενα παιχνίδια 



προκειμζνου να μθν κερδίςει πρόκριςθ «ςτα χαρτιά». Επί πλζον δε, ενϊ είχε τθ 
δυνατότθτα να ςυντμιςει το χρόνο του δεφτερου ςυνεχόμενου αγϊνα ςτον εν 
λόγω νοκ-άουτ προθμιτελικό, δζχτθκε το αίτθμα του αντιπάλου να αγωνιςτεί 
ολόκλθρο παιχνίδι, κατόπιν παραίνεςθσ όλθσ τθσ ομάδασ προσ τον αρχθγό. Θ όλθ 
αυτι κίνθςθ αλλά και θ ςυνολικι παρουςία βάρυνε καταλυτικά ϊςτε θ 
ςυγκεκριμζνα ομάδα να λάβει ομόφωνα όπωσ προαναφζρκθκε το βραβείο. 

 Για το βραβείο most improved team, υποψιφιεσ ομάδεσ προζκυψαν οι GOLDIES 
F.C., CUBANS F.C. και ΕΛΕΑΟ ‘94/’95 F.C., όλεσ με δραματικι βελτίωςθ από τθν 
περςινι χρονιά, τόςο ςτθν κανονικι περίοδο όςο και ςτθν φάςθ των playoff. Θ 
ςυμμετοχι τθσ ομάδασ COCA JUNIORS F.C. δε ςυηθτικθκε, διότι θ ομάδα αυτι 
επζλεξε να μθν αγωνιςτεί ςτα προθμιτελικά του ΑΚΑ Spirit Cup, με τον τρόπο αυτό 
απϊλεςε το θκικό δικαίωμα να ςυμμετάςχει ςτο εν λόγω βραβείο. Θυμίηουμε ότι 
όλα τα βραβεία προχποκζτουν, ανεξαρτιτωσ με ποια κριτιρια απονζμονται, τθν 
ελάχιςτθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ θκικζσ αρχζσ τθσ διοργάνωςθσ. 
Πραγματοποιικθκαν δφο ψθφοφορίεσ (μία με όλεσ τισ ομάδεσ και, δεδομζνου ότι 
δεν υπιρξε απόλυτθ πλειοψθφία ςτα παρόντα μζλθ υπιρξε και δεφτερθ με τισ δφο 
πρϊτεσ ομάδεσ), με τελικι επικρατοφςα τθν ομάδα ΕΛΕΑΟ ‘94/’95 F.C. του 
Γιϊργου Νικολόπουλου ’94. 

υγχαρθτιρια και ςτισ δφο ομάδεσ μασ, και του χρόνου παιδιά! 
 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω θ Επιτροπι Διοργάνωςθσ ολοκλιρωςε τθ 
υνεδρίαςι τθσ. 
 

Ψυχικό, Παραςκευι 26 Ιουνίου 2014 
 

Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘ 


