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!πω� ε$ναι γνωστ&, τα (�λη τη� Ν�α� Σκακιστικ)� Πρωτοβουλ$α�, (ετ- απ& αρκετ�� 

συναντ)σει� και συζητ)σει� και αφο0 αξιολ&γησαν τη δρ-ση των εκπροσ3πων τη� 

παρ-ταξη� στο ∆.Σ. τη� ΕΣΟ επ�λεξαν τη συνεργασ$α (ε τη διοικο0σα παρ-ταξη και την 

κοιν) κ-θοδο στι� εκλογ�� του 2008 για το ∆.Σ. τη� ΕΣΟ. Η απ&φαση αυτ) δεν αναιρε$ 

την αυτονο($α τη� παρ-ταξη� ο0τε δεσ(ε0ει τα (�λη (α� στην υιοθ�τηση κ-θε πρ&ταση� 

που προ�ρχεται απ& την ο(-δα που διατηρε$ την πλειοψηφ$α τη� ΕΣΟ. Απλ-, υπ& τι� 

συγκεκρι(�νε� συνθ)κε� που επικρατο0ν στην ελληνικ) σκακιστικ) πραγ(ατικ&τητα, 

θεωρο0(ε &τι η συνεργασ$α αποτελε$ την καλ0τερη δυνατ) επιλογ) και η επιλογ) (α� για 

συνεργασ$α πριν απ& 4 χρ&νια σαφ3� δικαι3θηκε. 

 

 

Τα ση(ε$α στα οπο$α η δρ-ση τη� παρ-ταξ)� (α� θα επικεντρωθε$, στο χρονικ& 

δι-στη(α 2008-2012, (ε β-ση και την προγεν�στερη προγρα((ατικ) συ(φων$α στην 

οπο$α �χου(ε καταλ)ξει (ε τι� -λλε� δυν-(ει� που συνεργαζ&(αστε, ε$ναι: 

 

1. Σχολικ& σκ-κι1. Σχολικ& σκ-κι1. Σχολικ& σκ-κι1. Σχολικ& σκ-κι    

Στ&χοι : Πλατι- δι-δοση, επαφ) &λων των παιδι3ν (ε το σκ-κι. Εισαγωγ) στο 

ολο)(ερο σχολε$ο. 

1.1. Το σχολικ& σκ-κι αποτελε$ σ)(ερα την κυρι&τερη - $σω� - δεξα(εν) προσ�λκυση� 

ατ&(ων που θα γ$νουν α0ριο αθλητ��-σκακιστ��. <δη, το 2008 εκτι(-ται &τι 

περισσ&τερα απ& 10.000 παιδι- π)ραν (�ρο� σε δι-φορα Σχολικ- Πρωταθλ)(ατα, σε 

&λε� τι� -κρε� τη� ελληνικ)� περιφ�ρεια�. 

1.2. Το σχολικ& σκ-κι -στο πλα$σιο του πολ0πλευρου ρ&λου του -εκπαιδευτικ&�, 

αθλητικ&� αλλ- πρωτ$στω� κοινωνικ&�- πρ�πει να αποτελε$ �ναν απ& του� 

αναπτυξιακο0� πυλ3νε� του ελληνικο0 σκακιο0, δι&τι συ(β-λλει στην αν-πτυξη των 

σκακιστικ3ν συλλ&γων, στη δη(ιουργ$α και επ�κταση τη� προπονητικ)� υποδο()�, κ.-. 

1.3. Το σχολικ& σκ-κι ε$ναι αρ(οδι&τητα του Υπουργε$ου Παιδε$α�, τη� ΕΣΟ, τη� ΓΓΑ, 

των ∆)(ων. !λα τα επ$πεδα τη� πυρα($δα� του σκακιο0 (σ0λλογοι, τοπικ�� εν3σει�, 

ΕΣΟ) πρ�πει να συ((ετ�χουν στην αναπτυξιακ) αυτ) προσπ-θεια, σε συνεργασ$α (ε την 

τοπικ) κοινων$α και του� εκφραστ�� τη� (∆)(οι, Σχολικ�� Επιτροπ��) και το Υπουργε$ο 

Εθνικ)� Παιδε$α� και Θρησκευ(-των (ΥΠΕΠΘ). 

1.4. Το σκ-κι (πορε$ να ε$ναι �να χρ)σι(ο βο)θη(α στη σχολικ) εκπα$δευση τη� 

α'β-θ(ια� βαθ($δα� και συνεπ3� θα πρ�πει να καταβληθε$ κ-θε δυνατ) προσπ-θεια 

για την ευρε$α δι-δοσ) του στου� (αθητ�� του ∆η(οτικο0 Σχολε$ου και την εισαγωγ) του 

στο ολο)(ερο σχολε$ο. 

1.5. Στο παραπ-νω πλα$σιο, η ιδιωτικ) πρωτοβουλ$α ε$ναι ευπρ&σδεκτη, εφ&σον 

λα(β-νει τη (ορφ) χορηγ$α� κι εφ&σον ε$ναι συ(βατ) (ε του� ν&(ου� του ελληνικο0 

κρ-του� και τι� πρακτικ�� του ελληνικο0 εκπαιδευτικο0 συστ)(ατο�, ε$ναι σε γν3ση του 

ΥΠΕΠΘ και τη� ΓΓΑ (&που χρει-ζεται)  και �χει την �γκριση τη� ΕΣΟ. 

1.6. Οι σχολικο$ αγ3νε� και οι αντ$στοιχε� διοργαν3σει�  βασ$ζονται σε σαφ3� 

προκαθορισ(�να κριτ)ρια διαφ-νεια�, αξιοκρατ$α�, τη� αρχ)� του "ευ αγων$ζεσθαι" και 

αποδεκτ3ν καν&νων απ& το σ0νολο των ε(πλεκ&(ενων (γονε$�, (αθητ��, διοργανωτ��), 

προ� &φελο� &λων ανεξαιρ�τω� των πλευρ3ν. 



1.7. Η προβολ) και η δη(οσι&τητα του σχολικο0 σκακιο0, καθ3� και η ευρε$α χρ)ση 

των ν�ων τεχνολογι3ν -και ειδικ&τερα η χρ)ση των Η/Υ στα σχολε$α- (πορο0ν να �χουν 

πολλαπλασιαστικ- αποτελ�σ(ατα για το σ0νολο τη� (αθητικ)� αλλ- και τη� σκακιστικ)� 

κοιν&τητα�. 

 

 

 

2. Προπονητ��2. Προπονητ��2. Προπονητ��2. Προπονητ��    

Στ&χοι : ∆η(ιουργ$α ικανο0 αριθ(ο0 αξι&λογων προπονητ3ν για στ)ριξη των 

αναπτυξιακ3ν προγρα((-των τη� ΕΣΟ, των Εν3σεων και των συλλ&γων. Σχολ) 

Προπονητ3ν, Μητρ3ο Προπονητ3ν, σ0στη(α αξιολ&γηση� προπονητ3ν. 

2.1. Ουσιαστικ) κατοχ0ρωση του ρ&λου τη� θ�ση� και των επαγγελ(ατικ3ν 

δικαιω(-των των προπονητ3ν. 

   2.2. Εν$σχυση του θεσ(ο0 των περιφερειακ3ν προπον)σεων περιφερειακ3ν προπον)σεων περιφερειακ3ν προπον)σεων περιφερειακ3ν προπον)σεων σε &λε� τι� Τοπικ�� Εν3σει� 

και Επιτροπ��, σε συ(πλ)ρωση τη� δουλει-� που γ$νεται στο Σχολικ& Σκ-κι και (ε στ&χο 

την αν-δειξη και την αξιοπο$ηση ταλ�ντων σε κ-θε γωνι- τη� ελληνικ)� επικρ-τεια�. 

2.3. Επανασ0νταξη του ΜΜΜΜητρ3ου ητρ3ου ητρ3ου ητρ3ου ΠΠΠΠροπονητ3νροπονητ3νροπονητ3νροπονητ3ν και συνεχ)� αξιολ&γηση και αναν�ωσ) 

του (ε β-ση αντικει(ενικ- και αξιοκρατικ- κριτ)ρια (σκακιστικ-, εκπαιδευτικ-, 

αποδεδειγ(�νη� ε(πειρ$α�, κ.-.) 

2.4. ∆ι-κριση προπονητ3ν σε κατηγορ$ε� 

2.5. Στ&χο� τη� ΕΣΟ ε$ναι η δη(ιουργ$α -και λειτουργ$α, στο συντο(&τερο δυνατ& χρ&νο 

- ΣΣΣΣχολ)� χολ)� χολ)� χολ)� ΠΠΠΠροπονητ3νροπονητ3νροπονητ3νροπονητ3ν τη� ΕΣΟ υπ& την αιγ$δα τη� ΓΓΑ  

2.6. Σ0σταση -απ& την ΕΣΟ-  οργ-νου που θα ασχολε$ται (ε τα θ�(ατα των 

προπονητ3ν, την αξιολ&γηση του προπονητικο0 �ργου των περιφερειακ3ν προπονητ3ν, 

την θ�σπιση κριτηρ$ων για τη σ0νταξη του Μητρ3ου Προπονητ3ν και εξ�ταση των 

φακ�λων υποψηφι&τητα� για εγγραφ) στο (ητρ3ο. 

2.7. Υποβο)θηση των σω(ατε$ων για εφαρ(ογ) του διατ-ξεων  του Αθλητικο0 Ν&(ου 

περ$ απασχ&ληση� προπονητ) (-ρθρα 31 και 50). 

 

 

3. Εναρ(&νιση (ε τον αθλητικ& ν&(ο3. Εναρ(&νιση (ε τον αθλητικ& ν&(ο3. Εναρ(&νιση (ε τον αθλητικ& ν&(ο3. Εναρ(&νιση (ε τον αθλητικ& ν&(ο    

∆ιευκ&λυνση &λων των σω(ατε$ων για τη διασφ-λιση τη� πλ)ρου� εναρ(&νιση� των 

καταστατικ3ν και των αρχ3ν λειτουργ$α� ΕΣΟ, Εν3σεων και Συλλ&γων. 

 

4. Βι3σι(η λειτουργ$α των σω(ατε$ων4. Βι3σι(η λειτουργ$α των σω(ατε$ων4. Βι3σι(η λειτουργ$α των σω(ατε$ων4. Βι3σι(η λειτουργ$α των σω(ατε$ων    

Στ&χοι : Στ)ριξη των δραστηριοτ)των των σω(ατε$ων και κ$νητρα για αν-πτυξη 

δραστηριοτ)των που εξυπηρετο0ν του� γενικο0� στ&χου� τη� δι-δοση� και αν-πτυξη�. 

4.1 Παρ�(βαση σε φορε$� Τοπικ)� Αυτοδιο$κηση�, κοινωνικο0� και πολιτιστικο0� φορε$�, 

καθ3� και σε ιδιωτικο0� φορε$�, (ετ- απ& σχετικ) α$τηση σω(ατε$ου. 

4.2 Πολιτικ) τη� ΕΣΟ ε$ναι να στηρ$ξει τα σω(ατε$α - (�λη τη� αναγνωρ$ζοντα� &τι η 

βιωσι(&τητα εν&� σω(ατε$ου ε$ναι ιδια$τερα δ0σκολη στι� ση(εριν�� συνθ)κε�. 

4.3 Καταγραφ) των ενεργ3ν και δραστ)ριων σω(ατε$ων (ενεργο$ αθλητ��, εσωτερικ�� 

διοργαν3σει�, συ((ετοχ) σε διασυλλογικ�� διοργαν3σει�) και (�τρα (ηθικ)� κυρ$ω�) 

επιβρ-βευσ)� του�. 

4.4 Παροχ) ειδικ3ν κιν)τρων στα ν�α αλλ- και στα αδ0να(α σω(ατε$α, (ε 

προτεραι&τητα στα περιφερειακ- σω(ατε$α (ικρ3ν π&λεων ) χωρι3ν, ιδια$τερα αυτ3ν 

που ε$ναι απο(ακρυσ(�να απ& (εγ-λα αστικ- κ�ντρα (ε στ&χο την ενδυν-(ωση και 

δραστηριοπο$ησ) του�. 

 



 

5555. Αυτ. Αυτ. Αυτ. Αυτονο($α Εν3σεων. Περαιτ�ρω εν$σχυση τη� αυτονο($α�. Ενδυν-(ωση αλλ- και ονο($α Εν3σεων. Περαιτ�ρω εν$σχυση τη� αυτονο($α�. Ενδυν-(ωση αλλ- και ονο($α Εν3σεων. Περαιτ�ρω εν$σχυση τη� αυτονο($α�. Ενδυν-(ωση αλλ- και ονο($α Εν3σεων. Περαιτ�ρω εν$σχυση τη� αυτονο($α�. Ενδυν-(ωση αλλ- και 

αξιολ&γηση των εν3σεωναξιολ&γηση των εν3σεωναξιολ&γηση των εν3σεωναξιολ&γηση των εν3σεων    

Ενισχ0θηκε τη� δρ-ση� των Εν3σεων και Τοπικ3ν Επιτροπ3ν, (ε �(φαση στη στ)ριξη 

των προσπαθει3ν που καταβ-λλουν για το νεανικ& και σχολικ& σκ-κι  το νεανικ& και σχολικ& σκ-κι  το νεανικ& και σχολικ& σκ-κι  το νεανικ& και σχολικ& σκ-κι και την αν-πτυξη.την αν-πτυξη.την αν-πτυξη.την αν-πτυξη. 

Μετεξ�λιξη των Τοπικ3ν Εν3σεων σε  Περιφερειακ�� Εν3σει�, σ0(φωνα (ε τη διοικητικ) 

δια$ρεση τη� χ3ρα� ((ε πιθαν�� εξαιρ�σει� στο νησιωτικ& χ3ρο του Αιγα$ου -πλην 

Κρ)τη�). 

 

 

 

 

6666. Περιφερειακ) αν-πτυξη. Περιφερειακ) αν-πτυξη. Περιφερειακ) αν-πτυξη. Περιφερειακ) αν-πτυξη    

6.1. Εν$σχυση και αξιοπο$ηση των δυνατοτ)των τη� ΠΑ. 

6.2. Καθορισ(&� συγκεκρι(�νων στ&χων. 

6.3. Εν$σχυση των προγρα((-των εκπα$δευση� ν�ων σκακιστ3ν 

 

7777. Λειτουργ$α του ∆.Σ. τη� ΕΣΟ. Λειτουργ$α του ∆.Σ. τη� ΕΣΟ. Λειτουργ$α του ∆.Σ. τη� ΕΣΟ. Λειτουργ$α του ∆.Σ. τη� ΕΣΟ    

Περαιτ�ρω εν$σχυση τη� λειτουργ$α� του ∆.Σ. τη� ΕΣΟ (ε διαφ-νεια και απ&λυτη 

δη(οκρατικ&τητα. Κατοχ0ρωση του σεβασ(ο0 τη� (ειοψηφο0σα� -ποψη�. ∆ιαφ0λαξη τη� 

ανεξαρτησ$α� τη� Οικονο(ικ)� Επιτροπ)� τη� ΕΣΟ.    Οι αποφ-σει� του ∆.Σ. και των Γ.Σ. 

ε$ναι προσβ-σι(ε� σε οποιονδ)ποτε ενδιαφερ&(ενο και  αναρτ3νται στην ιστοσελ$δα τη� 

ΕΣΟ (www.chessfed.gr). 

 

 

8. 8. 8. 8. Εθνικ�� Ο(-δε� Εθνικ�� Ο(-δε� Εθνικ�� Ο(-δε� Εθνικ�� Ο(-δε�     

    

Περαιτ�ρω εν$σχυση των Εθνικ3ν Ο(-δων, προπονητικ) υποστ)ριξη των κορυφα$ων 

αθλητ3ν (α�, αξιοπο$ηση των επιτυχι3ν των διεθν3ν (α� 

 

 

9999. ∆ιαιτησ$α. ∆ιαιτησ$α. ∆ιαιτησ$α. ∆ιαιτησ$α    

Στ&χοι : ∆ιασφ-λιση και εν$σχυση του θεσ(ο0. Προ3θηση και εν$σχυση τη� λειτουργ$α� 

του ανεξ-ρτητου φορ�α διαιτησ$α� (Κεντρικ) Επιτροπ) ∆ιαιτησ$α�). Σ0στη(α 

αξιολ&γηση� διαιτητ3ν. Προ3θηση και αξιοπο$ηση του σχετικο0 κανονισ(ο0, ο οπο$ο� 

προβλ�πει (εταξ0 -λλων: 

9.1. Ουσιαστικ) και �(πρακτη εν$σχυση, αναβ-θ(ιση και αναγν3ριση του ρ&λου των 

διαιτητ3ν. 

9.2. Προ3θηση και εν$σχυση προσπ-θεια� ανεξ-ρτητου φορ�α διαιτησ$α�. 

9.3. Σαφ)� διακριτ&τητα των διεθν3ν διαιτητ3ν και ασυ(βατ&τητα (ε -λλε� ιδι&τητε�. 

9.4. Τ)ρηση ετ)σιου (ητρ3ου ενεργ3ν διαιτητ3ν. 

9.5. Επιλογ) διαιτητ3ν για διαιτησ$ε� (ε καθορισ(�νε� διαδικασ$ε� (και &χι (ονοπ3ληση 

απ& ελ-χιστου� και π-ντα του� $διου� λ&γω πολλαπλ3ν ιδιοτ)των : διοργανωτ), 

παρ-γοντα, κλπ) 

9.6. Συστη(ατικ) ενη(�ρωση και κατ-ρτιση των διαιτητ3ν, (�σω σε(ιναρ$ων, 

εκδ&σεων, $ντερνετ για κανονισ(ο0�, συστ)(ατα κληρ3σεων ελβετικο0, κ.-. 

 



10. 10. 10. 10. ΤακτιΤακτιΤακτιΤακτικ) �κδοση των πιν-κων κ) �κδοση των πιν-κων κ) �κδοση των πιν-κων κ) �κδοση των πιν-κων eloeloeloelo τη� ΕΣΟ (δ0ο φορ�� το χρ&νο), (ε συν�πεια και  τη� ΕΣΟ (δ0ο φορ�� το χρ&νο), (ε συν�πεια και  τη� ΕΣΟ (δ0ο φορ�� το χρ&νο), (ε συν�πεια και  τη� ΕΣΟ (δ0ο φορ�� το χρ&νο), (ε συν�πεια και 

εγκυρ&τηταεγκυρ&τηταεγκυρ&τηταεγκυρ&τητα 

 

11111111. . . . Επαναβεβα$ωση Επαναβεβα$ωση Επαναβεβα$ωση Επαναβεβα$ωση του του του του ΣΣΣΣυνεδρ$ουυνεδρ$ουυνεδρ$ουυνεδρ$ου    τη� ΕΣΟ τη� ΕΣΟ τη� ΕΣΟ τη� ΕΣΟ και αξιοπο$ησ) του προ� παραγωγ) και αξιοπο$ησ) του προ� παραγωγ) και αξιοπο$ησ) του προ� παραγωγ) και αξιοπο$ησ) του προ� παραγωγ) 

ουσιαστικ)� πολιτικ)� στα σκακιστικ- θ�(αταουσιαστικ)� πολιτικ)� στα σκακιστικ- θ�(αταουσιαστικ)� πολιτικ)� στα σκακιστικ- θ�(αταουσιαστικ)� πολιτικ)� στα σκακιστικ- θ�(ατα        

 

11112222. Αξιοπο$ηση ν�ων τεχνολογι3ν. Αξιοπο$ηση ν�ων τεχνολογι3ν. Αξιοπο$ηση ν�ων τεχνολογι3ν. Αξιοπο$ηση ν�ων τεχνολογι3ν    και ιστοσελ$δα� τη� Εκαι ιστοσελ$δα� τη� Εκαι ιστοσελ$δα� τη� Εκαι ιστοσελ$δα� τη� ΕΣΟ. ΣΟ. ΣΟ. ΣΟ. Η/Υ, Internet, αξιοπο$ηση Η/Υ, Internet, αξιοπο$ηση Η/Υ, Internet, αξιοπο$ηση Η/Υ, Internet, αξιοπο$ηση 

(εθ&δων e(εθ&δων e(εθ&δων e(εθ&δων e----learninglearninglearninglearning    

    

13. 13. 13. 13. ∆ιοργαν3σει� διεθνο0� ε(β�λεια�∆ιοργαν3σει� διεθνο0� ε(β�λεια�∆ιοργαν3σει� διεθνο0� ε(β�λεια�∆ιοργαν3σει� διεθνο0� ε(β�λεια�    

    

Στ&χοι : Εν$σχυση ((ετ- απ& επαναξιολ&γηση) του διεθνο0� τουρνου- «Ακρ&πολι�», 

υποστ)ριξη διεθν3ν διοργαν3σεων που γ$νονται στην Ελλ-δα (Παγκ&σ(ια και 

Πανευρωπαϊκ- Πρωταθλ)(ατα, Champions League, διεθν) τουρνου-) (ε ευθ0νη 

διαφ&ρων συλλ&γων. 

 

14.14.14.14. ∆ιεθνε$� ∆ιεθνε$� ∆ιεθνε$� ∆ιεθνε$� σχ�σει� / συνεργασ$α (ε γε$τονε� χ3ρε� σχ�σει� / συνεργασ$α (ε γε$τονε� χ3ρε� σχ�σει� / συνεργασ$α (ε γε$τονε� χ3ρε� σχ�σει� / συνεργασ$α (ε γε$τονε� χ3ρε� 

 

Στ&χοι: Εν$σχυση τη� Βαλκανικ)� Σκακιστικ)� bνωση�, παραπ�ρα ενδυν-(ωση τη� 

Μεσογειακ)� Σκακιστικ)� bνωση�, ετ)σια διεξαγωγ) Βαλκανι-δα� εφ)βων - νεαν$δων. 

Σχ�σει� και κοιν�� δρ-σει� (ε -λλε� Ευρωπαϊκ�� Ο(οσπονδ$ε� (�σω προγρα((-των 

συνεργασ$α� τη� ΕΕ. 

 

15. 15. 15. 15. Συζ)τησηΣυζ)τησηΣυζ)τησηΣυζ)τηση, ανα(&ρφωση και επικαιροπο$ηση Κανονισ(3ν τη� ΕΣΟ (Αγων/κο0, , ανα(&ρφωση και επικαιροπο$ηση Κανονισ(3ν τη� ΕΣΟ (Αγων/κο0, , ανα(&ρφωση και επικαιροπο$ηση Κανονισ(3ν τη� ΕΣΟ (Αγων/κο0, , ανα(&ρφωση και επικαιροπο$ηση Κανονισ(3ν τη� ΕΣΟ (Αγων/κο0, 

∆ιαιτητικο0 κ.-.),∆ιαιτητικο0 κ.-.),∆ιαιτητικο0 κ.-.),∆ιαιτητικο0 κ.-.),    ενσω(ατ3νοντα� παρατηρ)σει� και προτ-σει� που ε$χαν κατατεθε$ 

απ& τι� ενδιαφερ&(ενε� πλευρ��. 

 

16. Περαιτ�ρω εν$σχυση λιγ&τερο γνωστ3ν το(�ων τη� σκακιστικ)� δραστηρι&τητα�, 16. Περαιτ�ρω εν$σχυση λιγ&τερο γνωστ3ν το(�ων τη� σκακιστικ)� δραστηρι&τητα�, 16. Περαιτ�ρω εν$σχυση λιγ&τερο γνωστ3ν το(�ων τη� σκακιστικ)� δραστηρι&τητα�, 16. Περαιτ�ρω εν$σχυση λιγ&τερο γνωστ3ν το(�ων τη� σκακιστικ)� δραστηρι&τητα�, 

&πω� το Καλλιτεχνικ& Σκ-κι και το Σκ-κι για cτο(α που χρει-ζονται ειδικ) φροντ$δα&πω� το Καλλιτεχνικ& Σκ-κι και το Σκ-κι για cτο(α που χρει-ζονται ειδικ) φροντ$δα&πω� το Καλλιτεχνικ& Σκ-κι και το Σκ-κι για cτο(α που χρει-ζονται ειδικ) φροντ$δα&πω� το Καλλιτεχνικ& Σκ-κι και το Σκ-κι για cτο(α που χρει-ζονται ειδικ) φροντ$δα ( 

(�χουν γ$νει πολλ�� διοργαν3σει� στη χ3ρα (α�, &πω� το πρ&σφατο Παγκ&σ(ιο 

Πρωτ-θλη(α για Τυφλο0� Σκακιστ��, που οργαν3θηκε στην Κρ)τη). 

 

17.Γενικ-17.Γενικ-17.Γενικ-17.Γενικ-    

    

17.117.117.117.1....    Καθορισ(&� συγκεκρι(�νων και (ετρ)σι(ων στ&χων για &λε� τι� δραστηρι&τητε� 

τη� ΕΣΟ σταδιακ- (�χρι το τ�λο� τη� επ&(ενη� θητε$α� του ∆Σ. 

17171717.2. .2. .2. .2. Ε$ναι κοιν) διαπ$στωση &τι οι επιχορηγ)σει� απ& την Ελληνικ) πολιτε$α και την 

Αυτοδιο$κηση δεν επαρκο0ν για τη διασφ-λιση τη� δυνα(ικ)� αν-πτυξη� του ελληνικο0 

σκακιο0 και την πραγ(ατοπο$ηση &λων των στ&χων τη� ΕΣΟ. Συνεπ3� ε$ναι αναγκα$α η 

αυτοχρη(ατοδ&τηση δραστηριοτ)των σε &λα τα επ$πεδα στο ελληνικ& σκ-κι, ω� (�σον 

για την υλοπο$ηση αυτ3ν των στ&χων. 

17.3. 17.3. 17.3. 17.3. Αξιολ&γηση των συστη(-των διεξαγωγ)� των διασυλλογικ3ν πρωταθλη(-των 

&λων των κατηγορι3ν (ε στ&χο τη βελτιστοπο$ηση του συστ)(ατο� και την περαιτ�ρω  

αναβ-θ(ιση των διασυλλογικ3ν πρωταθλη(-των στην περιφ�ρεια προ� &φελο� των 

συλλ&γων και τη� αν-πτυξη�. 



17.4. 17.4. 17.4. 17.4. Αναβ-θ(ιση των τελικ3ν ατο(ικ3ν πρωταθλη(-των Ελλ-δα� -ανδρ3ν και 

γυναικ3ν. 

17.5. 17.5. 17.5. 17.5. Επαναβεβα$ωση τη� θ�ση� τη� ΕΣΟ για την απαγ&ρευση του στοιχ)(ατο� στο 

σκ-κι. 

17.6. 17.6. 17.6. 17.6. Στ&χο� τη� ΕΣΟ ε$ναι η ευρ0τερη δι-δοση του σκακιο0, η αν-πτυξη του στι� (ικρ�� 

ηλικ$ε�, καθ3� και η δυνατ&τητα δωρε-ν συ((ετοχ)� &λων και ειδικ&τερα στο σχολικ& 

σκ-κι.    

 
 

Την τετραετ$α που π�ρασε (2004-2008): 

 

- Καταθ�σα(ε πλ)ρη και τεκ(ηριω(�νη πρ&ταση αναβ-θ(ιση� των διασυλλογικ3ν 

πρωταθλη(-των (Α1 και Α2, διασυλλογικ- νεανικ-)  

- Ενισχ0σα(ε πολλ�� περιφερειακ�� προσπ-θειε� αν-πτυξη� του σκακιο0 

- Υποστηρ$ξα(ε ποικιλ&(ορφα το �ργο των Εν3σεων και των Τοπικ3ν Επιτροπ3ν 

- Υποστηρ$ξα(ε τα σχολικ- και τα νεανικ- πρωταθλ)(ατα 

- Συ(β-λλα(ε στη δη(ιουργ$α εν&� αξι&πιστου προπονητικο0 προγρ-((ατο� 

νεαρ3ν επ$λεκτων σκακιστ3ν σε &λη τη χ3ρα κ-τι που ε(ε$� ε$χα(ε επι(ε$νει να 

εισαχθε$ ω� θεσ(&� απ& την προηγο0(ενη 4ετ$α, εν3 διοργαν3θηκαν και 

προπονητικ- κα(π 

- Προωθ)σα(ε τη δη(ιουργ$α του (ητρ3ου προπονητ3ν και κ-να(ε κ-θε δυνατ) 

προσπ-θεια για τη δη(ιουργ$α προπονητικ3ν σχολ3ν (που δεν καρποφ&ρησε 

λ&γω τη� αδρ-νεια� τη� Γ.Γ.Α.) 

- Υποστηρ$ξα(ε την αναγν3ριση των επαγγελ(ατικ3ν δικαιω(-των των 

προπονητ3ν  

- Συ(β-λλα(ε ουσιαστικ- στη διοργ-νωση του 2ου Συνεδρ$ου τη� ΕΣΟ (2006) (ε 

προτ-σει�, εισηγ)σει�, ιδ�ε� 

 

Παρ’ &λα αυτ- εκτι(ο0(ε πω� υπ-ρχουν ακ&(η πολλ- να γ$νουν, &πω�: 

 

- η περαιτ�ρω εν$σχυση του �ργου των Εν3σεων, (�σω α0ξηση� των π&ρων του� και 

καλ0τερου συντονισ(ο0 σε αναπτυξιακ- θ�(ατα απ& την ΕΣΟ 

- η ανα(&ρφωση των σχολικ3ν πρωταθλη(-των που τε$νουν να γ$νουν η ρ-πιντ 

(ορφ) των νεανικ3ν 

- η αναβ-θ(ιση των διασυλλογικ3ν πρωταθλη(-των &λων των κατηγορι3ν 

- η αξιολ&γηση των τρεχ&ντων προγρα((-των και η ρεαλιστικ) (ετεξ�λιξη των 

προπονητικ3ν προγρα((-των επ$λεκτων 

- η ολοκλ)ρωση του (ητρ3ου προπονητ3ν και η λειτουργ$α σχολ3ν προπονητ3ν 

ε$τε (�σω τη� ΓΓΑ, ε$τε (�σω τη� FIDE. Η υποστ)ριξη των σχολ3ν προπονητ3ν του 

ΟΕΕΚ. 

- η (εγαλ0τερη εν$σχυση των απο(ακρυσ(�νων περιφερειακ3ν συλλ&γων 

- η πληρ�στερη υποστ)ριξη των εθνικ3ν ο(-δων 

- η αναβ-θ(ιση των τελικ3ν φ-σεων των ατο(ικ3ν πρωταθλη(-των ανδρ3ν και 

γυναικ3ν 

- η ουσιαστικ) αναβ-θ(ιση τη� λειτουργ$α� και του ρ&λου των θε(ατικ3ν επιτροπ3ν 

τη� ΕΣΟ, οι οπο$ε� υπολειτο0ργησαν κατ- την τελευτα$α χρονικ) περ$οδο 

 

Φυσικ-, δεν αγνοο0(ε &τι η παρουσ$α (α� σε αυτ) την τετραετ$α ε$χε και αδυνα($ε�, κεν- 

και διαστ)(ατα υποχ3ρηση�. Οι δυν-(ει� (α� )ταν (ικρ&τερε� σε σχ�ση (ε την περ$οδο 



τη� ενια$α� ΝΣΠ στην πρ3τη τετραετ$α και αυτ& ασφαλ3� επ�δρασε αρνητικ- στι� 

δυνατ&τητ�� (α�. Πιστε0ου(ε &τι, (ε τι� δικ�� (α� προσπ-θειε� και την εν$σχυση του 

σκακιστικο0 κ&σ(ου, θα (πορ�σου(ε να ξεπερ-σου(ε βαθ(ια$α αυτ�� τι� αδυνα($ε� (α�, 

παρουσι-ζοντα� (ια ακ&(α πιο αποτελεσ(ατικ) δρ-ση. bτσι, θεωρο0(ε &τι στην 

τετραετ$α 2009-2012 θα �χου(ε τη δυνατ&τητα να εργασθο0(ε (ε καλ0τερε� συνθ)κε� για 

την αν-πτυξη του σκακιο0 και να υποστηρ$ξου(ε ποικιλ&(ορφα κ-θε καινοτ&(ο 

πρωτοβουλ$α, σε συνεργασ$α (ε τα σω(ατε$α, τι� Εν3σει� και του� σκακιστ��. 

 

Σ’αυτ& το πλα$σιο, καλο0(ε του� φ$λου� σκακιστ��, σκακ$στριε� και παρ-γοντε� να 

στηρ$ξουν το κοιν& ψηφοδ�λτιο τη� «Συνεργασ$α�» για τη συν�χιση του χρ)σι(ου και 

θετικο0 �ργου που παρ-γεται για το Ελληνικ& Σκ-κι. 

 

Για την ΝΕΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

Κ3στα� Αλεξ$ου 

Βαγγ�λη� Βιδ-λη� 

Ελισσα$ο� Βλ-χο� 

Μην-� Βουλγαρ$δη� 

Ηλ$α� ∆ι-κο� 

Παναγι3τη� ∆ρεπανι3τη�     

Στ-θη� Ευσταθ&πουλο� 

Ν$κο� Ζαλαχ3ρα� 

Σπ0ρο� Ιλαντζ)� 

Χρ)στο� Κεφαλ)� 

Ν$κο� Κουκ$δη� 

Μαρι�ττα Μουρο0τη 

Ν$κο� Παπανδρ�ου 

Μιχ-λη� Πρεβενι&� 

Παναγ)� Σκλαβο0νο� 

∆η()τρη� Σκυριαν&γλου 

Ηλ$α� Τ�ρπο� 


