
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆οκίµια της 1ης συνεδρίασης της επιτροπής αναθεώρησης, Καλλιθέα 9/1/2009 
 
Γενικό σχόλιο: 
α) Γίνεται αρίθµηση όλων των παραγράφων µε εννοιολογική συνάφεια για ευκολότερη αναφορά. 
β) Κείµενο που προστίθεται είναι µε µπλε χρώµα 
γ) Κείµενο που διαγράφεται είναι µε κόκκινη διαγραφή 
δ) Σηµεία όπου υπάρχει µεγαλύτερη παρέµβαση ή αποτελούν θέµα συζήτησης επισηµαίνονται µε κίτρινο µαρκαδόρο 
ε) ∆εν επισηµαίνονται ειδικά τα ορθογραφικά λάθη που διορθώνονται, ούτε οι αλλαγές σε στοιχεία σελιδοποίησης 
 

Αρχικό κείµενο Προτεινόµενο κείµενο Σχόλια 

            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Ι∆ΡΥΣΗ - Ε∆ΡΑ - ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ - 
ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Ι∆ΡΥΣΗ - Ε∆ΡΑ - ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΣ 
– ΜΕΣΑ  

 

1.         Ι∆ΡΥΣΗ - Ε∆ΡΑ - ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ 1.   Ι∆ΡΥΣΗ - Ε∆ΡΑ - ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ  

            Στην Αθήνα, µε απόφαση 2369/1990, ιδρύθηκε 
Αθλητική Ένωση µε επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, συντοµογραφικά 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α., µε έδρα την Αθήνα. 

   1.1.   Στην Αθήνα, µε απόφαση 2369/1990, ιδρύθηκε 
Αθλητική Ένωση µε επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, συντοµογραφικά 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α., µε έδρα την Αθήνα. 

 

            Είναι η τοπική οργάνωση αθλητικών σωµατείων 
που καλλιεργούν το σκάκι στο Νοµό Αττικής µέσα στα 
πλαίσια που προσδιορίζονται από τους ειδικούς 
κανονισµούς της Ε.Σ.Ο. 

   1.2.   Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. είναι η τοπική οργάνωση αθλητικών 
σωµατείων που καλλιεργούν το σκάκι στο Νοµό Αττικής 
µέσα στα πλαίσια που προσδιορίζονται από τους 
ειδικούς κανονισµούς της Ε.Σ.Ο. 

Καλύτερη διατύπωση 

            Εχει σφραγίδα, λάβαρα και άλλα διακριτικά 
σήµατα που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό. 

   1.3.   Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. έχει σφραγίδα, λάβαρα και άλλα 
διακριτικά σήµατα που καθορίζονται στον εσωτερικό 
κανονισµό. 

Καλύτερη διατύπωση 

     

2.         ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ 2.   ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ  

            Σκοπός της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. είναι η ανάπτυξη, διάδοση, 
διοίκηση, καλλιέργεια και οργάνωση του Σκακιού στο 
Νοµό Αττικής. 

   2.1.   Σκοπός της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. είναι η ανάπτυξη, διάδοση, 
διοίκηση, καλλιέργεια και οργάνωση του σκακιού στο 
νοµό Αττικής. 

 

            Τα µέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:    2.2.   Τα µέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι, 
ενδεικτικά: 

 

2.1.      Η δηµιουργία σωµατείων.       α) Η ενθάρρυνση και στήριξη πρωτοβουλιών για τη 
δηµιουργία σωµατείων. 

Απαραίτητη και σαφέστερη διατύπωση 

2.2       Η συνεργασία µε υπερκείµενους και ισότιµους 
φορείς που έχουν ίδιους, παραπλήσιους ή σχετικούς 
σκοπούς. 

      β) Η συνεργασία µε υπερκείµενους και ισότιµους 
φορείς που έχουν ίδιους, παραπλήσιους ή σχετικούς 
σκοπούς. 

 



2.3.      Η συνεργασία, καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια 
των σωµατείων - µελών του Νοµού Αττικής καθώς και 
κάθε άλλου σωµατείου ή άλλου φορέα που έχει ίδιους, 
παραπλήσιους ή σχετικούς σκοπούς. 

      γ) Η συνεργασία, καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια 
των σωµατείων - µελών του νοµού Αττικής καθώς και κάθε 
άλλου σωµατείου ή άλλου φορέα που έχει ίδιους, 
παραπλήσιους ή σχετικούς σκοπούς. 

 

2.4.      Η πραγµατοποίηση αγώνων, προπονήσεων και 
σεµιναρίων. 

      δ) Η πραγµατοποίηση αγώνων, προπονήσεων και 
σεµιναρίων. 

 

2.5.      Η παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης και 
κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα για την απασχόλησή τους 
στο Σκάκι µε την ιδιότητα του αθλητή είτε µε άλλη σχετική 
ιδιότητα. 

      ε) Η παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης και κινήτρων 
σε φυσικά πρόσωπα για την απασχόλησή τους στο σκάκι 
µε την ιδιότητα του αθλητή είτε ή µε άλλη σχετική ιδιότητα. 

Καλύτερη διατύπωση 

2.6.      Η προώθηση του Σκακιού σε οργανωµένες 
κοινωνικές οµάδες µε τη συνεργασία των φορέων τους ή 
των υπερκειµένων εποπτευουσών αρχών. 

      στ) Η προώθηση του σκακιού στα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα και σε άλλες οργανωµένες κοινωνικές οµάδες µε 
τη συνεργασία των φορέων τους ή των υπερκειµένων 
εποπτευουσών αρχών. 

Έµφαση στο σχολικό σκάκι 

2.7.      Η ίδρυση, στήριξη και λειτουργία σκακιστικών 
εντευκτηρίων και άλλων σχετικών χώρων όπως γραφείων 
κ.λ.π. 

      ζ) Η ίδρυση, στήριξη και λειτουργία σκακιστικών 
εντευκτηρίων αγωνιστικών χώρων και άλλων σχετικών 
χώρων όπως γραφείων κ.λ.π. 

Καλύτερη διατύπωση 

2.8       Η ίδρυση, στήριξη και λειτουργία έντυπης 
ηλεκτρονικής σκακιστικής βιβλιοθήκης. 

      η) Η ίδρυση, στήριξη και λειτουργία έντυπης 
ηλεκτρονικής σκακιστικής βιβλιοθήκης. 

 

2.9.      Η έκδοση και στήριξη σκακιστικών εντύπων.       θ) Η έκδοση και στήριξη σκακιστικών εντύπων.  

2.10.     Η πρόσκληση, συνεργασία και στήριξη Μ.Μ.Ε. µε 
στόχο την προβολή του Σκακιού. 

      ι) Η πρόσκληση, συνεργασία και στήριξη Μ.Μ.Ε. µε 
στόχο την προβολή του Σκακιού. 

 

2.11.     Κάθε άλλο νόµιµο και θεµιτό µέσο που θα έκρινε η 
Γ.Σ. ή το ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

      ια) Κάθε άλλο νόµιµο και θεµιτό µέσο που θα έκρινε 
χρήσιµο η Γ.Σ. ή το ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

Σαφέστερη διατύπωση 

     

            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

3          ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ 3.   ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ  

3.1.      Μέλη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. µπορούν να εγγραφούν τα 
αθλητικά σωµατεία που πληρούν τις προυποθέσεις του 
νόµου και του παρόντος καταστατικού και που, εκτός των 
άλλων,καλλιεργούν και το σκάκι. 

   3.1.   Μέλη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. µπορούν να εγγραφούν τα 
αθλητικά σωµατεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
νόµου και του παρόντος καταστατικού και που, εκτός των 
άλλων,καλλιεργούν και το σκάκι. 

Απαραίτητη αλλαγή για σαφέστερη διατύπωση 

3.2.      Το υποψήφιο µέλος πρέπει να υποβάλλει αίτηση 
στο ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. αφού προταθεί από δύο (2) µέλη 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 
 
 

   3.2.   Το υποψήφιο µέλος πρέπει να υποβάλλει αίτηση 
στο ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. αφού προταθεί από δύο (2) µέλη 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α συνυποβάλλοντας: 
     α) Αντίγραφο καταστατικού 
     β) Σύνθεση του ∆.Σ. 

Το άρθρο 3.2 συγχωνεύεται µε το παλιό 3.5 (στο οποίο 
γίνονται παρεµβάσεις) και διασπάται σε δύο νέα άρθρα. 
∆ιαγράφεται η παρωχηµένη απαίτηση πρότασης από δύο 
µέλη. Όσα προέρχονται από το παλιό 3.5. είναι µε µπλε 
χρώµα και κίτρινο µαρκαδόρο. 



 
 
 
 
 
 
 
Το ∆.Σ. µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την υποβολή 
αίτησης αποφασίζει για την αποδοχή, ή µη της αίτησης.  
 
Εφ' όσον η αίτηση γίνεται αποδεκτή, το σωµατείο γίνεται 
µέλος. 
 Αν παρέλθει η προθεσµία, θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως 
παρασχεθεί η έγκριση και το ενδιαφερόµενο σωµατείο 
γίνεται µέλος της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. την 60η ηµέρα από την 
υποβολή της αίτησης. Γι' αυτή την εγγραφή εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ∆.Σ. 
 
Το ∆.Σ. µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µην 
εγκρίνει την αίτηση εγγραφής. 
Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης 
διαπιστωτικής πράξης, το ενδιαφερόµενο σωµατείο έχει το 
δικαίωµα να ασκήσει αγωγή στο αρµόδιο Μονοµελές 
Πρωτοδικείο. 

     γ) Απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ. µε απόφαση εγγραφής 
στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 
     δ) Απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ. µε ορισµό τακτικού και 
αναπληρωµατικού αντιπροσώπου στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 
     ε) Βεβαίωση εγγραφής στη δύναµη των µελών της 
Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) 
 
   3.3.   Το ∆.Σ. µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την 
υποβολή αίτησης αποφασίζει για την αποδοχή ή µη της 
αίτησης. 
     α) Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, το σωµατείο 
γίνεται µέλος. 
     β) Αν παρέλθει η προθεσµία χωρίς να ασχοληθεί το 
∆.Σ., θεωρείται ότι η έγκριση έχει παρασχεθεί 
αυτοδικαίως και το ενδιαφερόµενο σωµατείο γίνεται µέλος 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. την 60η ηµέρα από την υποβολή της 
αίτησης. Γι' αυτή την εγγραφή εκδίδεται διαπιστωτική 
πράξη του Προέδρου του ∆.Σ. 
     γ) Το ∆.Σ. µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να 
µην εγκρίνει την αίτηση εγγραφής. 
     δ) Κατά της πράξης αυτής απορριπτικής απόφασης ή 
της παράλειψης έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης, το 
ενδιαφερόµενο σωµατείο έχει το δικαίωµα να ασκήσει 
αγωγή στο αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο δικαστήριο. 

 
 
 
 
 
 
 
Νέο άρθρο 3.3. 
 
 
 
 
Σαφέστερη διατύπωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σαφέστερη διατύπωση 

3.3.      Το δικαίωµα ψήφου των σωµατείων που 
εγγράφονται στη δύναµη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και πριν αυτά 
αποκτήσουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, αποκτάται 
ένα (1) έτος µετά την έγκριση εγγραφής τους. 

3.3.      Το δικαίωµα ψήφου των σωµατείων που 
εγγράφονται στη δύναµη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και πριν αυτά 
αποκτήσουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, 
αποκτάται ένα (1) έτος µετά την έγκριση εγγραφής τους. 

Το άρθρο αυτό µεταφέρεται στο άρθρο 7, περί 
δικαιωµάτων ψήφου. Πρέπει να εξεταστεί αν η ειδική 
αθλητική αναγνώριση αποτελεί υποχρέωση ή 
δικαίωµα των σωµατείων. 

3.4.      Η διαγραφή µέλους γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ. 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

   3.4.    Η διαγραφή µέλους γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ. 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

 

3.5.      Με την αίτηση εγγραφής συνυποβάλονται: 3.5.      Με την αίτηση εγγραφής συνυποβάλονται: Μεταφέρεται στο 3.2. 

            α. Απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ. µε απόφαση 
εγγραφής στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

            α. Απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ. µε απόφαση 
εγγραφής στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

Μεταφέρεται στο 3.2.γ 

            β. Απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ. µε ορισµό τακτικού 
και αναπληρωµατικού αντιπροσώπου στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

            β. Απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ. µε ορισµό τακτικού 
και αναπληρωµατικού αντιπροσώπου στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

Μεταφέρεται στο 3.2.δ 

            γ. Πρόταση δύο (2) µελών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.             γ. Πρόταση δύο (2) µελών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ∆ιαγράφεται ως παρωχηµένο 

     



4.         ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ 4.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Γενικότερη διατύπωση 

4.1.      Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. συµµετέχει: 4.1.   Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. συµµετέχει: Αναζητείται ακριβέστερη διατύπωση 

            α. Στην Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία (Ε.Σ.Ο.)      α) Στην Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία (Ε.Σ.Ο.)  

            β. Σε κάθε άλλο υπερκείµενο ή ισότιµο ηµεδαπό ή 
αλλοδαπό όργανο που έχει ως σκοπό δραστηριότητα που 
σχετίζεται µε το σκάκι αυτοτελώς ή ως τµήµα του 
αθλητισµού ή του πολιτισµού ή της παιδείας. 

     β) Σε κάθε άλλο υπερκείµενο ή ισότιµο ηµεδαπό ή 
αλλοδαπό όργανο που έχει ως σκοπό δραστηριότητα που 
σχετίζεται µε το σκάκι αυτοτελώς ή ως τµήµα του 
αθλητισµού ή του πολιτισµού ή της παιδείας. 

 

     

5.         ΠΟΡΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 5. ΠΟΡΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

5.1.      Πόροι της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. είναι:    5.1.   Πόροι της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. είναι:  

            α. Επιχορηγήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις και 
παρεµφερείς παροχές από τη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), την Ελληνική Σκακιστική 
Οµοσπονδία (Ε.Σ.Ο.), άλλο φορέα του δηµοσίου και από 
∆ήµους ή Κοινότητες. 

     α) Επιχορηγήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις και 
παρεµφερείς παροχές από τη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), την Ελληνική Σκακιστική 
Οµοσπονδία (Ε.Σ.Ο.), άλλο φορέα του δηµοσίου το 
∆ηµόσιο και από ∆ήµους ή Κοινότητες οργανισµούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). 

Σαφέστερη διατύπωση 

            β. Επιχορηγήσεις, δωρεές, οικονοµικές ενισχύσεις 
και παρεµφερείς παροχές προερχόµενες από φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

     β) Επιχορηγήσεις, δωρεές, οικονοµικές ενισχύσεις και 
παρεµφερείς παροχές προερχόµενες από φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

 

            γ. ∆ικαιώµατα εγγραφής και ετήσιες συνδροµές 
των σωµατείων - µελών. 

     γ) ∆ικαιώµατα εγγραφής και ετήσιες συνδροµές των 
σωµατείων - µελών. 

 

            δ. Παράβολα συµµετοχών σε αγώνες, εκπιπτόµενα 
παράβολα ενστάσεων και έσοδα από εκδηλώσεις. 

     δ) Παράβολα συµµετοχών σε αγώνες, εκπιπτόµενα 
παράβολα ενστάσεων και έσοδα από εκδηλώσεις. 

 

            ε. Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο όπως από χαριστική 
αιτία, από κληροδότηµα, από εισοδήµατα κινητής και 
ακίνητης περιουσίας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. από λοιπές νόµιµες 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. κ.λ.π. 

     ε) Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο όπως από χαριστική αιτία, 
από κληροδότηµα, από εισοδήµατα κινητής και ακίνητης 
περιουσίας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. από λοιπές νόµιµες εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. κ.λ.π. 

 

5.2.1     Η Γ.Σ. ορίζει µε απόφασή της τα δικαιώµατα 
εγγραφής και τις ετήσιες συνδροµές των σωµατείων 
µελών. 

   5.2.1        Η Γ.Σ. ορίζει µε απόφασή της τα δικαιώµατα 

εγγραφής και τις ετήσιες συνδροµές των σωµατείων 
µελών. 

Νέα αρίθµηση 
Έγινε συζήτηση αν το δικαίωµα αυτό πρέπει να ανήκει 
στη Γ.Σ. ή στο ∆.Σ. 

5.2.2.    Σωµατείο - µέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις 
οικονοµικές του υποχρεώσεις στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. δεν έχει 
δικαίωµα να συµµετάσχει σε Γ.Σ. ή σε διασυλλογικούς 
αγώνες που διοργανώνει η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

5.2.2.      ε) Σωµατείο - µέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις 
οικονοµικές του υποχρεώσεις στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. δεν έχει 
δικαίωµα να συµµετάσχει σε Γ.Σ. ή σε διασυλλογικούς 
αγώνες που διοργανώνει η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

Νέα αρίθµηση 
∆ιαγραφή ανεφάρµοστης και παρωχηµένης διάταξης 

5.2.3.    Το σωµατείο - µέλος µπορεί να εκπληρώσει τις 
οικονοµικές του υποχρεώσεις µε την άφιξη του 

5.2.3.     β) Το σωµατείο - µέλος µπορεί να εκπληρώσει 

τις οικονοµικές του υποχρεώσεις µε την άφιξη κατά την 

Καλύτερη διατύπωση 
∆ιαγραφή παρωχηµένου (δες ανωτέρω) 



αντιπροσώπου στη Γ.Σ. ή µε τη δήλωση συµµετοχής 
στους διασυλλογικούς αγώνες. 

προσέλευση του αντιπροσώπου στη Γ.Σ. ή µε τη δήλωση 
συµµετοχής στους διασυλλογικούς αγώνες. 

5.3.      Το ποσό του ταµείου που υπερβαίνει τις εκατό 
χιλιάδες (100.000) κατατίθεται σε µία πό τις 
αναγνωρισµένες τράπεζες. 

   5.3.   Το ποσό του ταµείου που υπερβαίνει τις εκατό 
χιλιάδες (100.000) τα πεντακόσια (500) ευρώ κατατίθεται 
σε µία από τις αναγνωρισµένες τράπεζες. 

Απαραίτητη (!!!) διευκρίνιση 

5.4.1.    ∆ιαχειριστές ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Ταµίας 
του ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 
Εισπράτουν από τις Τράπεζες, από το ∆ηµόσιο κ.λ.π. και 
γενικά διαχειρίζονται τα οικονοµικά θέµατα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 
ενεργούντες ο καθένας µόνος του ή από κοινού, 
υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα. 

   5.4.   ∆ιαχειριστές ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Ταµίας 
του ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 
5.4.1.     α)  Οι διαχειριστές εισπράττουν από τις 
Τράπεζες, από το ∆ηµόσιο κ.λ.π. και γενικά διαχειρίζονται 
τα οικονοµικά θέµατα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ενεργούντες ο 
καθένας µόνος του ή από κοινού, υπογράφοντας τα 
σχετικά έγγραφα. 

Αναδιοργανώνονται τα άρθρα 5.4.1 και 5.4.2 
 
Νέα αρίθµηση 

5.4.2.    Κωλυοµένων των διαχειριστών, αναπληρώνονται 
µε απλή απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. σε όλη την 
έκταση των σχετικών αρµοδιοτήτων τους από άλλα µέλη 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

5.4.2.     β) Κωλυοµένων των διαχειριστών, 
αναπληρώνονται µε απλή απόφαση του ∆.Σ. της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. σε όλη την έκταση των σχετικών αρµοδιοτήτων 
τους από άλλα µέλη του ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

Νέα αρίθµηση 
Απαραίτητη διευκρίνιση 

 


