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Υπόµνηµα: 
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 

      γ) Η συνεργασία, καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια των 
σωµατείων - µελών του νοµού Αττικής καθώς και κάθε άλλου 

 



άλλου σωµατείου ή άλλου φορέα που έχει ίδιους, 
παραπλήσιους ή σχετικούς σκοπούς. 

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. 
     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 

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. 

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. 
        Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, το σωµατείο γίνεται 
µέλος. 
        Αν παρέλθει η προθεσµία, 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. 
        Το ∆.Σ. µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µην 
εγκρίνει την αίτηση εγγραφής. 
        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 

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 ενδεχοµένως 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 

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

5.2.3.     β) Το σωµατείο - µέλος µπορεί να εκπληρώσει τις 
οικονοµικές του υποχρεώσεις µε την άφιξη κατά την 
προσέλευση του αντιπροσώπου στη Γ.Σ. ή µε τη δήλωση 
συµµετοχής στους διασυλλογικούς αγώνες. 

Καλύτερη διατύπωση 
∆ιαγραφή παρωχηµένου (δες ανωτέρω) 

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, 

   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 

Αναδιοργανώνονται τα άρθρα 5.4.1 και 5.4.2 
 
Νέα αρίθµηση 



υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα. µόνος του ή από κοινού, υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα. 

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 

   

            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣΥ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Λεκτικό 

6.         Τα όργανα διοίκησης, ελέγχου και λειτουργίας της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. είναι 

6.      Τα όργανα διοίκησης, ελέγχου και λειτουργίας της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. είναι 

 

6.1.      Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των ενεργών σωµατείων - 
µελών 

   6.1.    Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των ενεργών σωµατείων - 
µελών 

 

6.2.      Τα εκλεγόµενα όργανα από τη Γενική Συνέλευση των 
ενεργών σωµατείων - µελών, δηλαδή: 

   6.2.    Τα εκλεγόµενα όργανα από τη Γενική Συνέλευση των 
ενεργών σωµατείων - µελών, δηλαδή: 

 

α. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.)     α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.)  

β. Η Ελεγκτική επιτροπή (Ελ. Ε.)     β) Η Ελεγκτική επιτροπή (Ελ. Ε.)  

γ. Η Εφορευτική Επιτροπή (Εφ. Ε)     γ) Η Εφορευτική Επιτροπή (Εφ. Ε)  

6.3.      Οι επιτροπές που ορίζονται από το ∆.Σ. της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

   6.3.    Οι επιτροπές που ορίζονται από το ∆.Σ. της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

 

6.4.      Ο εγκεκριµένος από τη Γ.Σ. εσωτερικός κανονισµός. 6.4.      Ο εγκεκριµένος από τη Γ.Σ. εσωτερικός κανονισµός.  

   

7.         ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) 7.      ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)  

    7.1.   Ενεργό µέλος ∆ιευκρινιστική προσθήκη επικεφαλίδας 

7.1.1     Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

   7.1.1    Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

 

7.1.2.    Η Γ.Σ. απαρτίζεται αποκλειστικά και µόνο από τους 
αντιπροσώπους των ενεργών σωµατείων - µελών. 

   7.1.2.    Η Γ.Σ. απαρτίζεται αποκλειστικά και µόνο από 
τους αντιπροσώπους των ενεργών σωµατείων - µελών. 

 

7.1.3.    Ενεργό σωµατείο - µέλος είναι όποιο αθροιστικά 
κατά το προηγούµενο από τη Γ.Σ. έτος: 

   7.1.3.    Ενεργό σωµατείο - µέλος είναι όποιο αθροιστικά 
κατά το προηγούµενο από τη Γ.Σ. έτος: 

 

α. Είχε τουλάχιστον 15 ενεργούς σκακιστές όπως 
αποδεικνύεται από επίσηµα φύλλα αγώνων και από το 
αρχείο αξιολόγησης της Ε.Σ.Ο. ή άλλο ισότιµο διαθέσιµο 
στοιχείο. 

    α) Είχε τουλάχιστον 15 10 (δέκα) ενεργούς σκακιστές 
όπως αποδεικνύεται από επίσηµα φύλλα αγώνων και από το 
αρχείο αξιολόγησης της Ε.Σ.Ο. ή άλλο ισότιµο διαθέσιµο 
στοιχείο. 

Προσαρµογή στην ελάχιστη προϋπόθεση που θέτει ο Νόµος. 

β. Είχε αγωνιστεί στο Εθνικό ή τοπικό διασυλλογικό 
πρωτάθληµα. 

   β) Είχε αγωνιστεί στο Εθνικό ή τοπικό διασυλλογικό 
πρωτάθληµα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Η προϋπόθεση αυτή δεν είναι 
απαραίτητη για σωµατεία Α' Εθνικής και για 
νεοεγγεγραµµένα σωµατεία εφόσον η εγγραφή τους στη 
δύναµη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. έγινε µετά την έναρξη του 
διασυλλογικού πρωταθλήµατος. 

Αλλαγές και προσθήκες ώστε: 
α) Να µην προκύπτει πρόβληµα για σωµατεία Α' Εθνικής που 
(συνήθως για οικονοµικούς λόγους) δεν συµµετέχουν στο 
πρωτάθληµα που διοργανώνεται από την ΕΣΟ. 
β) Να µην δηµιουργείται πρόβληµα για νεοεγγεγραµµένα 
σωµατεία. 



γ. Είχε αγωνιστεί αδάπανα τουλάχιστον στο 35% των 
λοιπών διασυλλογικών πρωταθληµάτων που διοργάνωσε η 
Ε.Σ.Ο. ή η Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. ∆εν υπόκειται σ' αυτόν τον 
περιορισµό το σωµατείο - µέλος που διοργάνωσε ανοιχτό 
ατοµικό τουρνουά στο οποίο συµµετείχαν τουλάχιστον 40 
σκακιστές άλλων σωµατείων. 

   γ1) Είχε αγωνιστεί αδάπανα τουλάχιστον στο 35% των 
λοιπών διασυλλογικών πρωταθληµάτων τουλάχιστον σε δύο 
από τα υπόλοιπα διασυλλογικά πρωταθλήµατα που 
διοργάνωσε η Ε.Σ.Ο. ή η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. µε την προϋπόθεση ότι 
πρόκειται για αγώνες κανονικού χρόνου και συµµετείχε 
τουλάχιστον στις µισές αγωνιστικές. 
∆εν υπόκειται σ' αυτόν τον περιορισµό το σωµατείο – µέλος 
που ή 
   γ2) ∆ιοργάνωσε κατά τη διάρκεια του έτους στην περιοχή 
αρµοδιότητας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ανοιχτό ατοµικό τουρνουά 
ατοµικά τουρνουά κανονικού χρόνου σκέψης στο οποίο 
συµµετείχαν τουλάχιστον 40 σκακιστές άλλων σωµατείων. 
Σε συνδιοργάνωση από περισσότερα σωµατεία, δεν 
συνυπολογίζονται οι σκακιστές όλων των συνδιοργανωτών 
και ο αριθµός των σκακιστών άλλων σωµατείων θεωρείται 
ότι κατανέµεται εξίσου σε κάθε συνδιοργανωτή.  

Ελάφρυνση των προϋποθέσεων αλλά µε παράλληλη 
διευκρίνιση των ελάχιστων απαιτήσεων. 
 
 
 
 
Έµφαση στη διαζευκτική µορφή 
 
∆ιευκρίνιση ώστε να έχουν δυνατότητα να επωφελούνται και 
άλλα σωµατεία της Αττικής 
Ελαστικότερη διατύπωση ώστε να καλ΄πυτονταικαι 
διοργανωτές πολλών µικρότερων τουρνουά ή και κλειστών 
τουρνουά 
Προσθήκη ώστε να µην ευτελίζεται η ρύθµιση 
(συνδιοργάνωση και αλληλοκάλυψη από πολλά σωµατεία) 

    δ) Αλλαγή ή ερµηνεία στις περιπτώσεις γ1) και γ2) 
ανωτέρω έχουν δικαίωµα να κάνουν το ∆Σ µε πλειοψηφία 
δύο τριτων των παρόντων ή η ΓΣ µε απλή πλειοψηφία. Οι 
αλλαγές και ερµηνείες ισχύουν από το επόµενο αγωνιστικό 
έτος και συνεπώς επηρεάζουν το δικαίωµα ψήφου από το 
µεθεπόµενο έτος. 

Νέο άρθρο, για περιπτώσεις όπου απαιτείται ερµηνεία και 
αλλαγές (νέες διοργανώσεις, κατάργηση υπαρχουσών, 
αλλαγές προγράµµατος ΕΣΟ κ.ο.κ.). 

    7.1.4.   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 µεταφέρθηκε όπως είναι από το άρθρο 3.3 
λόγω συνάφειας. Πρέπει να εξεταστεί αν η ειδική αθλητική 
αναγνώριση αποτελεί υποχρέωση ή δικαίωµα των 
σωµατείων. 

    7.2.   Εκπρόσωποι στις Γ.Σ. ∆ιευκρινιστική προσθήκη επικεφαλίδας 

7.2.1.    Κάθε ενεργό σωµατείο - µέλος εκπροσωπείται στις 
Γ.Σ. ή σε συγκεκριµένη Γ.Σ. από ένα µόνο αντιπρόσωπο που 
πρέπει να είναι µέλος αυτού του σωµατείου, να ορίζεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. του σωµατείου, κατά το χρόνο του 
ορισµού του να είχε το δικαίωµα να εκλέγει και να εκλέγεται 
και διαθέτει µία µόνο ψήφο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται 
και ο αναπληρωτής αντιπρόσωπος ο οποίος αναπληρεί τον 
απουσιάζοντα τακτικό αντιπρόσωπο σε όλα του τα 
καθήκοντα και υποχρεώσεις. 

   7.2.1.    Κάθε ενεργό σωµατείο - µέλος εκπροσωπείται στις 
Γ.Σ. ή σε συγκεκριµένη Γ.Σ. από ένα µόνο αντιπρόσωπο που 
πρέπει να είναι µέλος αυτού του σωµατείου, να ορίζεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. του σωµατείου, κατά το χρόνο του 
ορισµού του να είχε το δικαίωµα να εκλέγει και να εκλέγεται 
και διαθέτει µία µόνο ψήφο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται 
και ο αναπληρωτής αντιπρόσωπος ο οποίος αναπληρώνει 
τον απουσιάζοντα τακτικό αντιπρόσωπο σε όλα του τα 
καθήκοντα και υποχρεώσεις. 

 

Ο ορισµός των αντιπροσώπων γνωστοποιείται στην 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές µέρες 
πριν από την σύγκλιση της Γ.Σ. µε απόσπασµα πρακτικού 

Ο ορισµός των αντιπροσώπων γνωστοποιείται στην 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές µέρες 
πριν από την σύγκληση της Γ.Σ. µε απόσπασµα πρακτικού 

 



∆.Σ. ή άλλο σχετικό έγγραφο που να πιστοποιεί την 
απόφαση. 

∆.Σ. ή άλλο σχετικό έγγραφο που να πιστοποιεί την 
απόφαση. 

7.2.2.    Κάθε αντιπρόσωπος εκπροσωπεί ένα µόνο 
σωµατείο - µέλος 

   7.2.2.   Κάθε αντιπρόσωπος εκπροσωπεί ένα µόνο 
σωµατείο – µέλος 

 

7.2.3.    Οι δαπάνες µετακίνησης των αντιπροσώπων, 
βαρύνουν τα σωµατεία. 

   7.2.3.   Οι δαπάνες µετακίνησης των αντιπροσώπων 
βαρύνουν τα σωµατεία. 

 

7.2.4.    ∆εν µπορεί να ορισθεί ως αντιπρόσωπος σωµατείου 
- µέλους ή να υποβάλλει υποψηφιότητα για το ∆.Σ. ή άλλο 
όργανο εκλεγόµενο από τη Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. όποιος 
κωλύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3.4 (παρ. 
2.3 και 4) και 12 του Ν. 2725/17.6.99 όπως ισχύει κάθε 
φορά. Μπορούν όµως να είναι µέλη του ∆.Σ. όποιοι 
εξαιρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 136, παρ. 9 του Ν. 
2725/17.6.99 όπως ισχύει κάθε φορά. 

   7.2.4.   ∆εν µπορεί να ορισθεί ως αντιπρόσωπος 
σωµατείου - µέλους ή να υποβάλλει υποψηφιότητα για το 
∆.Σ. ή άλλο όργανο εκλεγόµενο από τη Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 
όποιος κωλύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3.4 
(παρ. 2.3 και 4) και 12 του Ν. 2725/17.6.99 όπως ισχύει 
κάθε φορά. Μπορούν όµως να είναι µέλη του ∆.Σ. όποιοι 
εξαιρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 136, παρ. 9 του Ν. 
2725/17.6.99 όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

    7.3.   Τακτική Γ.Σ. ∆ιευκρινιστική προσθήκη επικεφαλίδας 

7.3.1.    Η Γ.Σ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο τον Ιανουάριο 
κάθε χρόνου. 

   7.3.1.   Η Γ.Σ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο τον Ιανουάριο 
κάθε χρόνου. 

 

7.3.2.    Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται το 50% +1 των 
ενεργών σωµατείων - µελών, εκτός αν ρητά προβλέπεται 
διαφορετικά. Σε επαναληπτική Γ.Σ. υπάρχει απαρτία µε 
οποιονδήποτε αριθµό συµµετοχών ενεργών σωµατείων - 
µελών. 

   7.3.2.   Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται το 50% +1 των 
ενεργών σωµατείων - µελών, εκτός αν ρητά προβλέπεται 
διαφορετικά. Σε επαναληπτική Γ.Σ. υπάρχει απαρτία µε 
οποιονδήποτε αριθµό συµµετοχών ενεργών σωµατείων - 
µελών. 

 

7.3.3.    Οι αποφάσεις παίρνονται µε απλή πλειοψηφία (50% 
+ 1) των παρόντων ενεργών σωµατείων - µελών, εκτός αν 
ρητά προβλέπεται διαφορετικά. 

   7.3.3.   Οι αποφάσεις παίρνονται µε απλή πλειοψηφία 
(50% + 1) των παρόντων ενεργών σωµατείων - µελών, εκτός 
αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά. 

 

7.3.4.    Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από 
ειδική Γ.Σ. µε απαρτία 50% + 1 των ενεργών σωµατείων - 
µελών και αυξηµένη πλειοψηφία 75% των παρόντων µελών. 

   7.3.4.   Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται 
από ειδική Γ.Σ. µε απαρτία 50% + 1 των ενεργών σωµατείων 
- µελών και αυξηµένη πλειοψηφία 75% των παρόντων 
µελών. 

 

7.3.5.    Η διάλυση της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. αποφασίζεται από ειδική 
Γ.Σ. µε απαρ΄τια 50% + 1 των ενεργών σωµατείων - µελών 
και αυξηµένη πλειοψηφία 75% των παρόντων µελών. 

   7.3.5.   Η διάλυση της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. αποφασίζεται από ειδική 
Γ.Σ. µε απαρτία 50% + 1 των ενεργών σωµατείων - µελών 
και αυξηµένη πλειοψηφία 75% των παρόντων µελών. 

 

7.3.6.    Με απόφαση της Γ.Σ. ή του ∆.Σ. ή µε έγγραφη 
αίτηση των αντιπροσώπων του 50% των ενεργών 
σωµατείων - µελών συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. εντός δύο (2) 
µηνών από την απόφαση της αίτησης. 

   7.3.6.   Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται µε απόφαση της Γ.Σ. ή 
του ∆.Σ. ή µε έγγραφη αίτηση των αντιπροσώπων του 33% 
50% των ενεργών σωµατείων - µελών εντός δύο (2) µηνών 
από την απόφαση ή την κατάθεση της αίτησης. 

Μειώνεται το ποσοστό σωµατείων που χρειάζονται για τη 
σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. ώστε να µπορεί να προκληθεί Γ.Σ. 
και από σωµατεία που εκπροσωπούν µια ισχυρή µειοψηφική 
άποψη. 

7.3.7.    Η πρόσκληση για συµµετοχή σε Γ.Σ. κοινοποιείται 
στα σωµατεία - µέλη τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν και 
αναφέρει τουλάχιστον: 

   7.3.7.   Η πρόσκληση για συµµετοχή σε Γ.Σ. κοινοποιείται 
στα σωµατεία - µέλη τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν και 
αναφέρει τουλάχιστον: 

 



α. Τον χώρο, ηµέρα και ώρα σύγκλησης της κύριας και της 
τυχόν επαναληπτικής Γ.Σ. 

    α) Τον χώρο, την ηµέρα και την ώρα σύγκλησης της 
κύριας και της τυχόν επαναληπτικής Γ.Σ. 

 

β. Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που ενδεικτικά (σε 
περίπτωση τακτικής Γ.Σ.) είναι τουλάχιστον: 

    β) Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, που ενδεικτικά (σε 
περίπτωση τακτικής Γ.Σ.) είναι τουλάχιστον: 

∆ηµιουργία νέων περιπτώσεων 

      β1) σε περίπτωση τακτικής Γ.Σ. είναι τουλάχιστον:  

-. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούµενης Γ.Σ. -. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούµενης Γ.Σ. Τα πρακτικά επικυρώνονται πλέον από ειδικό όργανο (δείτε 
στη συνέχεια) και δηµοσιεύονται. ∆εν έρχονται προς 
επικύρωση σε επόµενη Γ.Σ. επειδή η σύνθεση (σωµατεία, 
αντιπρόσωποι) µπορεί να µην έχει σχέση µε την 
προηγούµενη Γ.Σ. 

            -. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα Γ.Σ.            –Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα Γ.Σ.  

            –Εκλογή τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Εφ.Ε) Εφορευτική επιτροπή εκλέγεται πλέον στην αρχή κάθε Γ.Σ. 
και έχει αυξηµένες αρµοδιότητες (δείτε στο σχετικό). 

            -. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής (Ελ. Ε.).            –Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής (Ελ. Ε.).  

            -. Οικονοµικός, αγωνιστικός και διοικητικός 
απολογισµός. 

           –Οικονοµικός, αγωνιστικός και διοικητικός 
απολογισµός. 

 

            -. Άσκηση κριτικής.            –Άσκηση κριτικής και τοποθετήσεις.  

            -. Απαλλαγή ή µη απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. από 
κάθε ευθύνη. 

           –Απαλλαγή ή µη απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. από 
κάθε ευθύνη. 

 

            -. Οικονοµικός, αγωνιστικός και διοικητικός 
προγραµµατισµός. 

           –Οικονοµικός, αγωνιστικός και διοικητικός 
προγραµµατισµός. 

 

            -. Τροποποίηση εσωτερικού κανονισµού (όταν 
υπάρχει) 

           –Τροποποίηση εσωτερικού κανονισµού (όταν 
υπάρχει) 

 

            -. Ειδικά στη Γ.Σ. για αρχαιρεσίες:             -. Ειδικά στη Γ.Σ. για αρχαιρεσίες:      β2) σε 
περίπτωση εκλογικής Γ.Σ. είναι τουλάχιστον: 

Αναδιατύπωση και αναρίθµηση 

            –Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα Γ.Σ.  

               -. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (Εφ. Ε.)            –Εκλογή τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Εφ. Ε.). 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γ.Σ. και πριν από 
την έναρξη της ψηφοφορίας, το ένα από τα τρία µέλη της 
αντικαθίσταται (εθελοντικά ή δια κληρώσεως) από το 
δικαστικό αντιπρόσωπο, ο οποίος αναλαµβάνει και την 
προεδρία της Εφ. Ε. 

Νέα διαδικασία που ορίζει πώς παραµένει τριµελής η Εφ Ε. 
µετά την προσέλευση του ∆ικαστικού αντιπροσώπου. 

            –Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής (Ελ. Ε.). Όπως στην τακτική Γ.Σ. 

            –Οικονοµικός, αγωνιστικός και διοικητικός 
απολογισµός. 

Όπως στην τακτική Γ.Σ. 

            –Άσκηση κριτικής και τοποθετήσεις. Όπως στην τακτική Γ.Σ. 

            –Απαλλαγή ή µη απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. από 
κάθε ευθύνη. 

Όπως στην τακτική Γ.Σ. 

            –Παρουσίαση προγράµµατος υποψηφίων. Απαραίτητο σε εκλογική Γ.Σ. 



               -. Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.)            –Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) Ρητά πρέπει 
να αναφέρεται ο αριθµός των εκλεγοµένων µελών.  

Προσαρµογή στο Ν2725 – δείτε και νέα άρθρα 8.1.1 α, β, γ, 
και δ του παρόντος 

               -. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής (Ελ. Ε.)            –Εκλογή τριµελούς Ελεγκτικής Επιτροπής (Ελ. Ε.) ∆ιασαφηνιστικό 

     β3) σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. είναι τουλάχιστον: Καταναλογία για τις έκτακτες ΓΣ 

            –Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα Γ.Σ. Καταναλογία για τις έκτακτες ΓΣ 

            –Εκλογή τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Εφ. Ε.). Καταναλογία για τις έκτακτες ΓΣ 

            –Συζήτηση των θεµάτων για τα οποία συγκλήθηκε η 
Γ.Σ, και αναφέρονται στην πρόσκληση της Γ.Σ. και λήψη 
αποφάσεων αν απαιτούνται. 

Καταναλογία για τις έκτακτες ΓΣ 

            γ. Τις τυχόν οικονοµικές υποχρεώσεις των 
σωµατείων - µελών. 

    γ) Τις τυχόν οικονοµικές υποχρεώσεις των σωµατείων - 
µελών. 

 

            δ. Πίνακα µε τα ενεργά σωµατεία - µέλη και τους 
αντιπροσώπους τους. 

    δ) Πίνακα µε τα ενεργά σωµατεία - µέλη και τους 
αντιπροσώπους τους. 

 

    7.4.   ∆ιαδικασίες-Ψηφοφορίες ∆ιευκρινιστική προσθήκη επικεφαλίδας 

7.4.1.    Είναι ελεύθερη η παρακολούθηση της διαδικασίας 
της Γ.Σ. σε όλους. 

   7.4.1.    Είναι ελεύθερη Η παρακολούθηση της διαδικασίας 
της Γ.Σ. είναι ελεύθερη για σε όλους. 

Λεκτικό 

7.4.2.    ∆ικαίωµα λόγου και ψήφου έχουν µόνο οι 
αντιπρόσωποι των ενεργών σωµατείων - µελών. ∆ικαίωµα 
λόγου έχουν τα µέλη του ∆.Σ. και ο εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ο. 
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να 
επιτρέψει τον λόγο και σε άλλους. 

   7.4.2.   ∆ικαίωµα λόγου και ψήφου έχουν µόνο οι 
αντιπρόσωποι των ενεργών σωµατείων - µελών. ∆ικαίωµα 
λόγου έχουν επίσης τα µέλη του ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και ο 
εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ο. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. µπορεί σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να επιτρέψει τον λόγο και σε 
άλλους. 

∆ιασαφήνιση - Λεκτικά 

7.4.3.    Οι ψηφοφορίες για προσωπικά ζητήµατα είναι 
µυστικές. Όλες οι υπόλοιπες είναι φανερές εκτός από τις 
περιπτώσεις που ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

   7.4.3.   Οι ψηφοφορίες για προσωπικά ζητήµατα είναι 
µυστικές. Όλες οι υπόλοιπες είναι φανερές εκτός από τις 
περιπτώσεις που ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

 

7.4.4.    Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. 
καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. µε 
την επιµέλεια του Γραµµατέα της Γ.Σ. 

   7.4.4.   Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. 
καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. µε 
την επιµέλεια του Γραµµατέα της Γ.Σ. 

 

    7.4.5.   Τα πρακτικά εγκρίνονται από ειδικό όργανο το 
οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 
Γραµµατέα της Γ.Σ., την τριµελή Εφορευτική Επιτροπή (σε 
περιπτώσεις εκλογικής Γ.Σ. µε την αρχική σύνθεση της, 
χωρίς τον ∆ικαστικό αντιπρόσωπο), και τον Πρόεδρο και τον 
Γενικό Γραµµατέα του ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και δηµοσιεύονται. 

Νέο άρθρο, νέα διαδικασία 

   7.5.   Άρση εµπιστοσύνης στο ∆.Σ. Νέα άρθρα, νέα διαδικασία 

    7.5.1.   Αν κατά τις εργασίες απολογισµού σε τακτική Γ.Σ. 
το ∆.Σ. δεν συγκεντρώσει περισσότερες θετικές ψήφους από 
το 50% των παρόντων κατά την ψήφιση του διοικητικού ή 
του οικονοµικού απολογισµού τότε θα ενεργοποιείται η 

 



επόµενη διαδικασία άρσης εµπιστοσύνης: 

     7.5.2.   Αµέσως µετά τη διαδικασία ψήφισης των 
απολογισµών, ο Πρόεδρος θα θέτει στα µέλη της Γ.Σ. το 
ερώτηµα: «Επιθυµείτε να παραιτηθεί το ∆.Σ. της ΕΣΣΝΑ;» 

 

     α) Αν το ερώτηµα συγκεντρώσει περισσότερες θετικές 
ψήφους από το 50% των παρόντων, η Γ.Σ. τερµατίζεται 
αµέσως και µέσα σε 24 ώρες το ∆.Σ. πρέπει να προκηρύξει 
αρχαιρεσίες τα ταχύτερο δυνατό µε βάση τις προθεσµίες του 
καταστατικού και να συνεχίσει να ασκεί µέχρι τότε τη 
διοίκηση διεκπεραιωτικά και µόνο. 

 

     β) ∆ιαφορετικά το ερώτηµα άρσης εµπιστοσύνης δεν 
υπερψηφίζεται, το ∆.Σ. συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του 
και η Γ.Σ. συνεχίζει κανονικά τις εργασίες της. 

 

8.         ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

    8.1. Γενικά ∆ιευκρινιστική προσθήκη επικεφαλίδας 

8.1.1.    Το ∆.Σ. εκλέγεται για τεραετή θητεία εντός του 
τελευταίου τετραµήνου του έτους διεξαγωγής των 
Ολυµπιακών αγώνων και αποτελείται από έντεκα (11) µέλη. 

   8.1.1.   Το ∆.Σ. εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του 
τελευταίου τετραµήνου του έτους διεξαγωγής των 
Ολυµπιακών αγώνων και αποτελείται από: έντεκα (11) µέλη. 

Προσαρµογή στον Ν 2725 

     α)  εννέα (9) µέλη εάν η ένωση έχει στη δύναµή της δέκα 
(10) έως τριάντα (30) σωµατεία. 

Προσαρµογή στον Ν 2725 

     β)  έντεκα (11) µέλη εάν η ένωση έχει στη δύναµή της 
τριάντα ένα (31) 10) έως εκατό (100) σωµατεία. 

Προσαρµογή στον Ν 2725 

     γ)  δεκαπέντε (15) µέλη εάν η ένωση έχει στη δύναµή της 
εκατόν ένα (101) ή περισσότερα σωµατεία. 

Προσαρµογή στον Ν 2725 

     δ) Ο ακριβής αριθµός των µελών που θα εκλεγούν 
αναφέρεται υποχρεωτικά στην πρόσκληση της εκλογικής 
Γ.Σ. 

Προσαρµογή στον Ν 2725 

8.1.2.    Οι αρχαιρεσίες γίνονται µε το σύστηµα της απλής 
αναλογικής. Στο άρθρο 12 περί καθηκόντων της Εφορευτικής 
Επιτροπής, αναλύεται το σύστηµα και η διαδικασία. 

   8.1.2.   Οι αρχαιρεσίες γίνονται µε το σύστηµα της απλής 
αναλογικής. Στο άρθρο 12 (περί καθηκόντων της 
Εφορευτικής Επιτροπής), αναλύεται το σύστηµα και η 
διαδικασία. 

 

8.1.3.    Εάν µέλος του ∆.Σ. εκλεγεί µέλος ∆.Σ. ή άλλου 
οργάνου αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας άλλου κλάδου 
άθλησης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το ∆.Σ. 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Η παραίτηση διαπιστώνεται µε απόφαση του 
∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.  

   8.1.3.   Εάν µέλος του ∆.Σ. εκλεγεί µέλος ∆.Σ. ή άλλου 
οργάνου αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας άλλου κλάδου 
άθλησης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το ∆.Σ. 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Η παραίτηση διαπιστώνεται µε απόφαση του 
∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.  

 

8.1.4.    Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το ∆.Σ. 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. δεν εξαντλήσει τη θητεία του για την οποία 
εκλέχτηκε, το νέο ∆.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία για το 

   8.1.4.   Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το ∆.Σ. 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. δεν εξαντλήσει τη θητεία του για την οποία 
εκλέχτηκε, το νέο ∆.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία για το 

 



υπόλοιπο της θητείας του προηγούµενου. υπόλοιπο της θητείας του προηγούµενου. 

8.1.5.    Για την εκλογή του ∆.Σ. ισχύουν οι περιορισµοί που 
αναφέρονται στο άρθρο 7.2.4. 

   8.1.5.   Για την εκλογή του ∆.Σ. ισχύουν οι περιορισµοί 
που αναφέρονται στο άρθρο 7.2.4. 

 

8.1.6.    Μέλος του ∆.Σ. δεν µπορεί να παρέχει στην 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. αµοιβόµενη εξαρτηµένη εργασία, ή να έχει γενικά 
οποιαδήποτε σχέση µε αυτήν που να συνεπάγεται λήψη 
αµοιβής ή επίτευξη κέρδους. ∆εν λαµβάνει καµµία 
αποζηµίωση για την απασχόλησή του στις υποθέσεις της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. εκτός από τα πραγµατικά έξοδα για τις εκτός 
έδρας µετακινήσεις. 

   8.1.6.   Μέλος του ∆.Σ. δεν µπορεί να παρέχει στην 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. αµειβόµενη εξαρτηµένη εργασία, ή να έχει γενικά 
οποιαδήποτε σχέση µε αυτήν που να συνεπάγεται λήψη 
αµοιβής ή επίτευξη κέρδους. ∆εν λαµβάνει καµία 
αποζηµίωση για την απασχόλησή του στις υποθέσεις της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. εκτός από τα πραγµατικά έξοδα για τις εκτός 
έδρας µετακινήσεις. 

 

8.1.7.    Με πρωτοβουλία και ευθύνη του πλειοψηφίσαντος 
συµβούλου, συνέρχονται µέσα σε µια εβδοµάδα τα 
νεοεκλεγέντα µέλη του ∆.Σ. σε πρώτη συνεδρίαση όπου µε 
παρουσία εξ (6) τουλάχιστον συµβούλων και απλή 
πλειοψηφία συγκροτούνται σε σώµα εκλέγοντας: 

   8.1.7.   Με πρωτοβουλία και ευθύνη του πλειοψηφήσαντος 
συµβούλου (δείτε άρθρο 8.1.8), συνέρχονται µέσα σε µια 
εβδοµάδα τα νεοεκλεγέντα µέλη του ∆.Σ. σε πρώτη 
συνεδρίαση όπου µε παρουσία εξι (6) τουλάχιστον 
συµβούλων και απλή πλειοψηφία συγκροτούνται σε σώµα 
εκλέγοντας κατά σειρά µε τη διαδικασία του άρθρου 8.1.9: 

Σηµαντική προσθήκη για να διασφαλίζεται το ελάχιστο της 
λειτουργίας του ∆.Σ. 
Η ιδιότητα και οι αρµοδιότητες του πλειοψηφήσαντος 
συµβούλου παροσυιάζονται στονέο, σαφέστερο άρθρο 8.1.8. 
Η διαδικασία εκλογής των µελών του ∆.Σ. παρουσιάζεται στο 
νέο, σαφέστερο άρθρο 8.1.9. 

            α. Πρόεδρο            α. Πρόεδρο  

            β. Αντιπρόεδρο Α'            β. Αντιπρόεδρο Α' Γενικό Γραµµατέα Αλλαγή στη σειρά εκλογής για καλύτερη λειτουργικότητα 

            γ. Αντιπρόεδρο Β'            γ. Αντιπρόεδρο Β' Ταµία Αλλαγή στη σειρά εκλογής για καλύτερη λειτουργικότητα 

            δ. Γενικό Γραµµατέα            δ. Γενικό Γραµµατέα Αντιπρόεδρο Α' Αλλαγή στη σειρά εκλογής για καλύτερη λειτουργικότητα 

            ε. Ταµία            ε. Ταµία Αντιπρόεδρο Β' Αλλαγή στη σειρά εκλογής για καλύτερη λειτουργικότητα 

            στ. Ειδικό Γραµµατέα            στ. Ειδικό Γραµµατέα   

            ζ. Έφορο αγώνων και υλικού            ζ. Έφορο αγώνων και υλικού  

            η. Έφορο ανάπτυξης και σχολικού σκακιού            η. Έφορο ανάπτυξης και σχολικού σκακιού Για καλύτερη λειτουργικότητα καταργείται από υποχρεωτική 
αρµοδιότητα 

                 3 συµβούλους                  3 συµβούλους Το ∆.Σ. µπορεί επίσης κατά 
περίπτωση να εκλέγει από τα υπόλοιπα µέλη του Εφόρους 
για όποιες αρµοδιότητες κρίνει σκόπιµο.  

Νέο άρθρο για καλύτερη λειτουργικότητα 

    8.1.8   Πλειοψηφήσας σύµβουλος σε αρχαιρεσίες µε 
µοναδικό ψηφοδέλτιο είναι ο σύµβουλος που συγκέντρωσε 
τους περισσότερους σταυρούς. Πλειοψηφήσας σύµβουλος 
σε αρχαιρεσίες µε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια είναι ο 
σύµβουλος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς στο 
ψηφοδέλτιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Στις 
ισοψηφίες διενεργούνται κληρώσεις. Ο πλειοψηφήσας 
σύµβουλος ανακηρύσσεται µε απόφαση της Εφορευτικής 
Επιτροπής. Οι αρµοδιότητες του είναι: 

Νέο άρθρο για καλύτερη λειτουργικότητα 

     α) Συγκαλεί τους νεοεκλεγέντες για να συγκροτηθούν σε 
σώµα σύµφωνα µε το άρθρο 8.1.7 του παρόντος. 

Νέο άρθρο για καλύτερη λειτουργικότητα 



     β) Επιµελείται τις υποθέσεις της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. µέχρι να 
συγκροτηθεί η ελάχιστη σύνθεση του ∆.Σ. της (άρθρο 8.1.9 
του παρόντος). 

Νέο άρθρο για καλύτερη λειτουργικότητα 

     γ) Αν τελικά δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση του ∆.Σ. 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α σε σώµα (άρθρο 8.1.9α του παρόντος), 
προσφεύγει το αργότερο µέσα σε 10 ηµέρες από τις 
αρχαιρεσίες στο Πρωτοδικείο ως εκπρόσωπος της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και ζητά να οριστεί προσωρινή διοίκηση που θα 
παραλάβει από την απελθούσα διοίκηση, θα προκηρύξει 
νέες αρχαιρεσίες, και θα χειρίζεται ως τότε τις υποθέσεις της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

Νέο άρθρο για καλύτερη λειτουργικότητα 

    8.1.9   Η συγκρότηση σε σώµα γίνεται µε µυστική 
ψηφοφορία. Για κάθε θέση εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει 
την απλή πλειοψηφία των παρόντων. Αν οι υποψήφιοι είναι 
περισσότεροι από δύο και δεν υπάρξει υποψήφιος που 
συγκέντρωσε την απλή πλειοψηφία, η ψηφοφορία 
επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο υποψηφίων που 
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Σε οποιοδήποτε 
σηµείο της διαδικασίας απαιτείται άρση τυχόν ισοψηφίας, 
διενεργείται κλήρωση. Στην επαναληπτική ψηφοφορία 
επιτρέπεται ένας υποψήφιος να παραιτηθεί και στη θέση του 
να προτείνει άλλον υποψήφιο. 

Νέο άρθρο για καλύτερη λειτουργικότητα 

     α) Το ∆.Σ. θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί σε σώµα 
εφόσον έχουν εκλεγεί κατ’ ελάχιστον ο Πρόεδρος, ο Γενικός 
Γραµµατέας και ο Ταµίας του µέσα στην προθεσµία του 
άρθρου 8.1.7. Οι υπόλοιπες θέσεις µπορούν να καλυφθούν 
και σε επόµενες συνεδριάσεις. 

Νέο άρθρο για σταδιακή συγκρότηση σε σώµα 

 8.2. Αρµοδιότητες ∆.Σ. ∆ιευκρινιστική προσθήκη επικεφαλίδας 

8.2.1.    Το ∆.Σ. επιµελείται και αποφασίζει για όλα τα 
θέµατα που αφορούν τους σκοπούς και τη δραστηριότητα 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. εκτός εκείνων που είναι αρµοδιότητα της Γ.Σ. 
ή των εκλεγµένων οργάνων. Ενδεικτικά, φροντίζει γιά την 
τήρηση του εσωτερικού κανονισµού, την πραγµατοποίηση 
αγώνων, ορίζει επιτροπές, διορίζει και παύει τον ειδικό 
συνεργάτη και το λοιπό προσωπικό, συγκαλεί Γ.Σ., και 
γενικά προβαίνει σε κάθε σύννοµη ενέργεια για την 
προάσπιση των σκοπών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. σύµφωνα µε τους 
νόµους, το καταστατικό της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και τον εσωτερικό 
κανονισµο της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Καταρτίζει και υποβάλλει στη 

   8.2.1.   Το ∆.Σ. επιµελείται και αποφασίζει για όλα τα 
θέµατα που αφορούν τους σκοπούς και τη δραστηριότητα 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. εκτός εκείνων που είναι αρµοδιότητα της Γ.Σ. 
ή των εκλεγµένων οργάνων. Ενδεικτικά, φροντίζει για την 
τήρηση του εσωτερικού κανονισµού, την πραγµατοποίηση 
αγώνων, ορίζει επιτροπές, διορίζει και παύει τον ειδικό 
συνεργάτη και το λοιπό προσωπικό, συγκαλεί Γ.Σ., και 
γενικά προβαίνει σε κάθε σύννοµη ενέργεια για την 
προάσπιση των σκοπών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. σύµφωνα µε τους 
νόµους, το καταστατικό της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και τον εσωτερικό 
κανονισµό της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Καταρτίζει και υποβάλλει στη 

 



Γ.Γ.Α. του προϋπολογισµό επόµενου έτους µέχρι την 31η 
Οκτωβρίου. Συντάσσει τον απολογισµό και τον ισολογισµό 
της όλης διαχείρισης. 

Γ.Γ.Α. του προϋπολογισµό επόµενου έτους µέχρι την 31η 
Οκτωβρίου. Συντάσσει τον απολογισµό και τον ισολογισµό 
της όλης διαχείρισης. 

8.2.2.    Η διαδικασία οικονοµικής διαχείρησης ασκείται 
όπως ρητά αναφέρεται στα άρθρα 5.4.1. και 5.4.2. αυτού του 
καταστατικού. 

8.2.2.    Η διαδικασία οικονοµικής διαχείρησης ασκείται 
όπως ρητά αναφέρεται στα άρθρα 5.4.1α. και 5.4.2.β αυτού 
του καταστατικού. 

Προσαρµογή 

 8.3.   Οι συνεδριάσεις ∆ιευκρινιστική προσθήκη επικεφαλίδας 

8.3.1.    Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε µήνα και έκτακτα 
όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν 
τουλάχιστον εξ (6) σύµβουλοι. 

8.3.1.    Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε µήνα και έκτακτα 
όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν 
τουλάχιστον έξι (6) σύµβουλοι ζητήσει τουλάχιστον το ένα 
τρίτο των συµβούλων. 

Αναδιατύπωση για προσαρµογή στα νέα άρθρα 8.1.1. α-δ) 
του παρόντος 
Νέα ρύθµιση για αυξηµένη προστασία της µειοψηφίας 

8.3.2.    Ο πίνακας των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 
κλείνει τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδρίασης και 
τα θέµατα, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, θα είναι στη 
διάθεση των µελών του ∆.Σ. 

8.3.2.    Ο πίνακας των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 
κλείνει τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδρίασης και 
τα θέµατα, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, θα είναι στη 
διάθεση των µελών του ∆.Σ. 

 

8.3.3.    Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται τουλάχιστον εξ 
(6) σύµβουλοι και αναµεσά τους ο Πρόεδρος ή ένας 
Αντιπρόεδρος. 

8.3.3.    Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται τουλάχιστον έξι 
(6) σύµβουλοι η απλή πλειοψηφία των συµβούλων και 
ανάµεσά τους ο Πρόεδρος ή ένας Αντιπρόεδρος. 

Αναδιατύπωση για προσαρµογή στα νέα άρθρα 8.1.1. α-δ) 
του παρόντος 

8.3.4.    Αποφάσεις παίρνονται µε απλή πλειοψηφία των 
παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

8.3.4.    Αποφάσεις παίρνονται µε απλή πλειοψηφία των 
παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 

8.3.5.    Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός αν πρόκειται για 
προσωπικά θέµατα ή το ζητήσουν το 1/3 των παρισταµένων 
συµβούλων οπότε είναι µυστικές. 

8.3.5.    Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός αν πρόκειται για 
προσωπικά θέµατα ή το ζητήσουν το 1/3 των παρισταµένων 
συµβούλων οπότε είναι µυστικές. 

 

8.3.6.    Σύµβουλος που απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχόµενες 
τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει από το αξίωµα. 

8.3.6.    Σύµβουλος που απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχόµενες 
τακτικές συνεδριάσεις ή έξι τακτικές συνεδριάσεις κατ’ έτος 
θητείας, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωµα και 
αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωµατικό, ο οποίος 
προσκαλείται από τον Πρόεδρο να συµµετάσχει στο ∆.Σ. 
από την αµέσως επόµενη συνεδρίασή του. 

Νέα ρύθµιση 
Αυτοµατισµός 
∆ιασαφηνιστική προσθήκη 

     

9.         ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. 9.ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. Αλλαγή τρόπου αρίθµησης στα επόµενα!!! Ίσως είναι 
προτιµότερη η ανάλυση των αρµοδιοτήτων σε α), β), γ) κλπ 

            α. Ο Πρόεδρος: Συγκαλεί το ∆.Σ. σε συνεδρίαση. 
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. Καθορίζει την 
ηµερήσια διάταξη των θεµάτων του ∆.Σ. Εισηγείται διάφορα 
θέµατα ή αναθέτει ορισµένες εισηγήσεις σε άλλα µέλη της 
διοίκησης. Μαζί µε το Γενικό Γραµµατέα προβαίνει σε 
ενέργειες για τα τρέχοντα θέµατα, τις οποίες υποβάλει στο 
∆.Σ. προς ενηµέρωση και έγκριση. Υπογράφει µαζί µε τον 

   9.1   Ο Πρόεδρος: Συγκαλεί το ∆.Σ. σε συνεδρίαση. 
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. Καθορίζει την 
ηµερήσια διάταξη των θεµάτων του ∆.Σ. Εισηγείται διάφορα 
θέµατα ή αναθέτει ορισµένες εισηγήσεις σε άλλα µέλη της 
διοίκησης. Μαζί µε το Γενικό Γραµµατέα προβαίνει σε 
ενέργειες για τα τρέχοντα θέµατα, τις οποίες υποβάλλει στο 
∆.Σ. προς ενηµέρωση και έγκριση. Υπογράφει µαζί µε τον 

Προσθήκη της προτελευταίας πρότασης για λειτουργικότητα 
"µίνιµουµ" ∆.Σ. 
Προσθήκη της τελευταίας πρότασης λόγω νέας, πρόσθετης 
αρµοδιότητας. 



Γενικό Γραµµατέα τα διάφορα έγγραφα, καθώς και τα 
εντάλµατα πληρωµών, τον προϋπολογισµό, τον ισολογισµό 
και τις διάφορες ανακοινώσεις. Εκπροσωπεί την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 
ενώπιον κάθε αρχής δικαστικώς και εξωδίκως µέσα και έξω 
από την Ελληνική Επικράτεια και κάθε άλλου τρίτου, εκτός 
από συγκεκριµένες περιπτώσεις όπου το ∆.Σ. αποφασίζει να 
εκπροσωπηθεί από άλλο πρόσωπο. Επιµελείται γενικά για 
την εφαρµογή του καταστατικού, του εσωτερικού 
κανονισµού, των αποφάσεων της Γ.Σ. και του ∆.Σ. και 
παίρνει κάθε µέτρο για την υπεράσπιση των συµφερόντων 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

Γενικό Γραµµατέα τα διάφορα έγγραφα, καθώς και τα 
εντάλµατα πληρωµών, τον προϋπολογισµό, τον ισολογισµό 
και τις διάφορες ανακοινώσεις. Εκπροσωπεί την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 
ενώπιον κάθε αρχής δικαστικώς και εξωδίκως µέσα και έξω 
από την Ελληνική Επικράτεια και κάθε άλλου τρίτου, εκτός 
από συγκεκριµένες περιπτώσεις όπου το ∆.Σ. αποφασίζει να 
εκπροσωπηθεί από άλλο πρόσωπο. Επιµελείται γενικά για 
την εφαρµογή του καταστατικού, του εσωτερικού 
κανονισµού, των αποφάσεων της Γ.Σ. και του ∆.Σ. και 
παίρνει κάθε µέτρο για την υπεράσπιση των συµφερόντων 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Αναλαµβάνει όλες τις τεχνικές και αγωνιστικές 
αρµοδιότητες του Α' Αντιπροέδρου όταν απαιτείται. Αποτελεί 
µέλος του ειδικού οργάνου έγκρισης των πρακτικών της Γ.Σ. 
(άρθρο 7.4.5) 

            β. Ο Αντιπρόεδρος Α': Αναπληρεί τον Πρόεδρο αν 
απουσιάζει, κωλύεται ή τελεί υπό παραίτηση σε όλη την 
έκταση των αρµοδιοτήτων του. 

   9.2.   Ο Αντιπρόεδρος Α': Αναπληρώνει τον Πρόεδρο αν 
απουσιάζει, κωλύεται ή τελεί υπό παραίτηση σε όλη την 
έκταση των αρµοδιοτήτων του. Έχει την εποπτεία των 
τεχνικών και αγωνιστικών θεµάτων και αναλαµβάνει τις 
αρµοδιότητες του Εφόρου Αγώνων ή άλλων Εφόρων επί 
τεχνικών ή αγωνιστικών θεµάτων όταν απαιτείται. 

Προσθήκη της τελευταίας πρότασης για λειτουργικότητα 
"µίνιµουµ" ∆.Σ. 

            γ. Ο Αντιπρόεδρος Β': Αναπληρώνει τον Πρόεδρο και 
τον Αντιπρόεδρο Α' αν απουσιάζουν, κωλύονται ή τελούν 
υπό παραίτηση σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων τους. 

   9.3 .  Ο Αντιπρόεδρος Β': Αναπληρώνει τον Πρόεδρο και 
τον Αντιπρόεδρο Α' αν απουσιάζουν, κωλύονται ή τελούν 
υπό παραίτηση σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων τους. 
Έχει την εποπτεία των οικονοµικών και διοικητικών θεµάτων 
και αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες του Ταµία ή άλλων 
Εφόρων επί οικονοµικών ή διοικητικών θεµάτων όταν 
απαιτείται. 

Προσθήκη της τελευταίας πρότασης για λειτουργικότητα 
"µίνιµουµ" ∆.Σ. 

            δ. Ο Γενικός Γραµµατέας: Εισηγείται προς το ∆.Σ. τα 
διάφορα θέµατα, εκτός από εκείνα που ανατέθηκαν σε άλλο 
µέλος του ∆.Σ. Μαζί µε τον Πρόεδρο προβαίνει σε ενέργειες 
για τα τρέχοντα θέµατα οι οποίες υποβάλονται στο ∆.Σ. προς 
ενηµέρωση και έγκριση και υπογράφει όλα τα έγγραφα. Εχει 
την εποπτεία της γραµµατείας, των αρχείων, των µητρώων, 
του πρωτοκόλλου και της αλληλογραφίας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 
Φυλάει τη σφραγίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Επιµελείται της ετήσιας 
σύνταξης του διοικητικού απολογισµού και 
προγραµµατισµού. 

   9.4.   Ο Γενικός Γραµµατέας: Εισηγείται προς το ∆.Σ. τα 
διάφορα θέµατα, εκτός από εκείνα που έχουν ανατεθεί σε 
άλλο µέλος του ∆.Σ. Μαζί µε τον Πρόεδρο προβαίνει σε 
ενέργειες για τα τρέχοντα θέµατα οι οποίες υποβάλλονται 
στο ∆.Σ. προς ενηµέρωση και έγκριση και υπογράφει όλα τα 
έγγραφα. Έχει την εποπτεία της γραµµατείας, των αρχείων, 
των µητρώων, του πρωτοκόλλου και της αλληλογραφίας της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Φυλάει τη σφραγίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Επιµελείται 
την ετήσια σύνταξη του διοικητικού απολογισµού και 
προγραµµατισµού. Αναλαµβάνει και τις αρµοδιότητες του 
Ειδικού Γραµµατέα όταν απαιτείται. Αποτελεί µέλος του 
ειδικού οργάνου έγκρισης των πρακτικών της Γ.Σ. (άρθρο 

Προσθήκη της προτελευταίας πρότασης για λειτουργικότητα 
"µίνιµουµ" ∆.Σ. 
Προσθήκη της τελευταίας πρότασης λόγω νέας, πρόσθετης 
αρµοδιότητας. 



7.4.5) 

            ε. Ο Ταµίας: Επιµελείται της τήρησης του βιβλίου 
Ταµείου και των λογαριασµών χρεωστών, πιστωτών, 
εσόδων και δαπανών. Επιµελείται των εισπράξεων και 
πληρωµών υπογράφοντας µαζί µε τον Πρόεδρο και τον 
Γενικό Γραµµατέα τα σχετικά έγγραφα. Επιµελείται της 
ετήσιας σύνταξης ισολογισµού, προϋπολογισµού και 
απολογισµού υπογράφοντας µαζί µε τον Πρόεδρο και τον 
Γενικό Γραµµατέας τα σχετικά έγγραφα. Εισηγείται µέτρα για 
τη βελτίωση των οικονοµικών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Για την 
διενέργεια αναλήψεων και γενικά εισπράξεων ή πληρωµών, 
αρκεί η φυσική παρουσία ενός εκ των Ταµία ή Προέδρου. 
Κωλυοµένων τούτων, 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. 

   9.5.   Ο Ταµίας: Επιµελείται την τήρηση του βιβλίου 
Ταµείου και των λογαριασµών χρεωστών, πιστωτών, 
εσόδων και δαπανών. Επιµελείται τις εισπράξεις και 
πληρωµές και υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο και τον Γενικό 
Γραµµατέα τα σχετικά έγγραφα. Επιµελείται την ετήσια 
σύνταξη ισολογισµού, προϋπολογισµού και απολογισµού 
και υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο και τον Γενικό 
Γραµµατέα τα σχετικά έγγραφα. Εισηγείται µέτρα για τη 
βελτίωση των οικονοµικών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Για την διενέργεια 
αναλήψεων και γενικά εισπράξεων ή πληρωµών, αρκεί η 
φυσική παρουσία ενός εκ των Ταµία ή Προέδρου. Αν ο 
Πρόεδρος ή ο Ταµίας κωλύονται, 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. 

Γλωσσικές-και λεκτικές διορθώσεις. 

 

            στ. Ο Ειδικός Γραµµατέας: Κρατάει τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του ∆.Σ. σε ειδικό βιβλίο όπου αναφέρονται 
συνοπτικά οι συζητήσεις και µε σαφήνεια οι αποφάσεις. Τα 
πρακτικά αυτά επικυρώνονται απ' όσους έλαβαν µέρος στη 
συνεδρίαση κατά την επόµενη συνεδρίαση. Αναπληρώνει 
τον Γενικό Γραµµατέα, αν απουσιάζει, κωλύεται ή τελεί υπό 
παραίτηση. 

   9.6.   Ο Ειδικός Γραµµατέας: Κρατάει τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του ∆.Σ. σε ειδικό βιβλίο όπου αναφέρονται 
συνοπτικά οι συζητήσεις και µε σαφήνεια οι αποφάσεις. Τα 
πρακτικά αυτά επικυρώνονται απ' όσους έλαβαν µέρος στη 
συνεδρίαση κατά την επόµενη συνεδρίαση. Αναπληρώνει 
τον Γενικό Γραµµατέα, αν απουσιάζει, κωλύεται ή τελεί υπό 
παραίτηση. 

 

            ζ. Ο Εφορος αγώνων και υλικού: Εισηγείται γενικά τα 
θέµατα των σκακιστικών αγώνων τους οποίους και 
εποπτεύει. Επιµελείται της διαχείρησης των επίπλων, των 
σκευών, της βιβλιοθήκης και γενικά της περιουσίας της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Επιµελείται της σύνταξης της ετήσιας σχετικής 
απογραφής καθώς και του ετήσιου αγωνιστικού 
απολογισµού και προγραµµατισµού. 

   9.7.   Ο Εφορος αγώνων και υλικού: Εισηγείται γενικά τα 
θέµατα των σκακιστικών αγώνων τους οποίους και 
εποπτεύει. Επιµελείται τη διαχείριση των επίπλων, των 
σκευών, της βιβλιοθήκης και γενικά της περιουσίας της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Επιµελείται τη σύνταξη της ετήσιας σχετικής 
απογραφής καθώς και του ετήσιου αγωνιστικού 
απολογισµού και προγραµµατισµού τους οποίους υποβάλλει 
στο ∆.Σ. προς έγκριση. 

Αναγκαία προσθήκη. 

            η. Ο Εφορος ανάπτυξης και σχολικού σκακιού: Εχει 
την εποπτεία του προγραµµατισµού και της υλοποίησης των 
µαζικών εκδηλώσεων, την προώθηση του Σκακιού σε 
κοινωνικές οµάδες και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

   9.8.    Άλλοι Έφοροι. Το ∆.Σ. µπορεί να εκλέξει από τα 
µέλη του και άλλους εφόρους και να ορίσει τις αρµοδιότητές 
τους. Ο Έφορος ανάπτυξης και σχολικού σκακιού έχει την 
εποπτεία του προγραµµατισµού και της υλοποίησης των 
µαζικών εκδηλώσεων, την προώθηση του σκακιού σε 
κοινωνικές οµάδες και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

Προσθήκη και ελαστικότερη αναδιατύπωση Καταργείται η 
υποχρέωση για τη συγκεκριµένη Εφορία. 

   

10        ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ελ. Ε.) 10. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ελ. Ε.)  



10.1.1.  Η Ελ. Ε. είναι τριµελής (3µελής). Εκλέγεται σε 
µυστική ψηφοφορία µε το σύστηµα της απλής αναλογικής σε 
ειδική Γ.Σ. 

   10.1.1.  Η Ελ. Ε. είναι τριµελής (3µελής). Εκλέγεται σε 
µυστική ψηφοφορία µε το σύστηµα της απλής αναλογικής 
(όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 12)  σε στην  ειδική 
εκλογική Γ.Σ. 

Σαφέστερη διατύπωση 

10.1.2.  Για την εκλογή της Ελ. Ε., ισχύουν οι περιορισµοί 
που αναφέρονται στα άρθρα 7.2.4. και 8.1.4. 

   10.1.2.  Για την εκλογή της Ελ. Ε., ισχύουν οι περιορισµοί 
που αναφέρονται στα άρθρα 7.2.4. και 8.1.4. 

 

10.1.3.  Με την εκλογή τους, καταρτίζεται άµεσα σε σώµα 
εκλέγοντας Πρόεδρο, Γραµµατέα και Μέλος. 

   10.1.3.  Μετά την εκλογή τους, τα µέλη συγκροτούνται 
καταρτίζεται αµέσως άµεσα σε σώµα εκλέγοντας Πρόεδρο 
και Γραµµατέα και Μέλος. 

Καλύτερη διατύπωση – το Μέλος δεν εκλέγεται, είναι από την 
εκλογή του... 

10.1.4.  Η θητεία της είναι παράλληλη µε αυτήν του ∆.Σ.    10.1.4.  Η θητεία της Ελ.Ε είναι παράλληλη µε αυτήν του 
∆.Σ. 

 

10.2.     Ισχύουν αναλογικά και όσα αναφέρονατι στα άρθρα 
8.3.1. έως 8.3.6. αυτού του καταστατικού. 

   10.2.   Για τις συνεδριάσεις της  ισχύουν αναλογικά και 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 8.3 στα άρθρα 8.3.1. έως 8.3.6. 
αυτού του καταστατικού. 

Καλύτερη διατύπωση 

10.3.     Αν ο αριθµός των µελών της Ελ. Ε. λόγω θανάτου, 
έκπτωσης ή παραίτησης µειωθεί σε έναν (1) και δεν 
υπάρχουν νόµιµοι αναπληρωτές, στην επόµενη Γ.Σ. που θα 
συγκληθεί, θα εκλεγεί νέα Ελ. Ε. της οποίας η θητεία θα 
λήξει συγχρόνως µε αυτήν του ∆.Σ. 

   10.3.   Αν ο αριθµός των µελών της Ελ. Ε. λόγω θανάτου, 
έκπτωσης ή παραίτησης µειωθεί σε έναν (1) και δεν 
υπάρχουν νόµιµοι αναπληρωτές, στην επόµενη Γ.Σ. που θα 
συγκληθεί, θα εκλεγεί νέα Ελ. Ε. της οποίας η θητεία θα 
λήξει συγχρόνως µε αυτήν του ∆.Σ. 

 

10.4.     Η Ελ.Ε ελέγχει την νοµιµότητα και κανονικότητα της 
οικονοµικής διαχείρησης του ∆.Σ. 

   10.4.   Η Ελ.Ε ελέγχει την νοµιµότητα και κανονικότητα της 
οικονοµικής διαχείρησης του ∆.Σ. 

 

10.5.     Το ∆.Σ. παρέχει στην Ελ. Ε. κάθε πληροφορία και 
διευκόλυνση σχετική µε τον έλεγχο. 

   10.5.   Το ∆.Σ. παρέχει στην Ελ. Ε. κάθε πληροφορία και 
διευκόλυνση σχετική µε τον έλεγχο. 

 

10.6.     Η Ελ. Ε. υποβάλλει σχετική έκθεση στη Γ.Σ. για κάθε 
διαχειριστική χρήση (από 1.1. έως 31.12) 

   10.6.   Η Ελ. Ε. υποβάλλει στη Γ.Σ. σχετική έκθεση στη Γ.Σ. 
για κάθε διαχειριστική χρήση (από 1.1. έως 31.12) 

Καλύτερη διατύπωση 

     

11.       ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ. 11. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ.  

11.1.1.  Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας της Γ.Σ. εκλέγονται 
από τη Γ.Σ. µεταξύ των αντιπροσώπων των ενεργών 
τακτικών σωµατείων - µελών σε φανερή ψηφοφορία. 

   11.1.1. Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας της Γ.Σ. εκλέγονται 
από τη Γ.Σ. µεταξύ των αντιπροσώπων των ενεργών 
τακτικών σωµατείων - µελών σε φανερή ψηφοφορία. 

 

11.1.2.  Η θητεία τους αρχίζει µε την εκλογή τους και λήγει µε 
τη ολοκλήρωση των διαδικασιών της Γ.Σ. 

   11.1.2. Η θητεία τους αρχίζει µε την εκλογή τους και λήγει 
µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Γ.Σ. και την 
έγκριση των πρακτικών της 

Προσθήκη λόγω νέων αρµοδιοτήτων. 

11.2.1.  Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τη διαδικασία της Γ.Σ. 
∆ίνει και αφερεί τον λόγο, όταν κρίνει µπορεί να επιτρέψει 
την παραµονή στη Γ.Σ. µόνον όσων αναφέρονται στο άρθρο 
7.4.2. αυτού του καταστατικού. Γενικά φροντίζει για τη 
νοµιµότητα, κανονικότητα και οµαλότητα της Γ.Σ. 

   11.2.1. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τη διαδικασία της 
Γ.Σ. ∆ίνει και αφαιρεί τον λόγο, και όταν κρίνει µπορεί να 
επιτρέψει την παραµονή στη Γ.Σ. µόνον όσων αναφέρονται 
στο άρθρο 7.4.2. αυτού του καταστατικού. Αποτελεί µέλος 
του ειδικού οργάνου έγκρισης των πρακτικών της Γ.Σ. 
(άρθρο 7.4.5). Γενικά φροντίζει για τη νοµιµότητα, 

Προσθήκη λόγω νέων αρµοδιοτήτων. 



κανονικότητα και οµαλότητα της Γ.Σ. 

11.2.2.  Ο γραµµατέας της Γ.Σ. συντάσσει τον πίνακα των 
παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου σωµατείων - µελών. 
Συντάσσει τον πίνακα των οµιλητών. Επιµελείται της 
καταχώρησης των συζητήσεων και αποφάσεων της Γ.Σ. στο 
βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

   11.2.2. Ο Γραµµατέας της Γ.Σ. συντάσσει τον πίνακα των 
παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου σωµατείων - µελών. 
Συντάσσει τον πίνακα των οµιλητών. Επιµελείται την 
καταχώριση των συζητήσεων και των τοποθετήσεων 
(περιληπτικά) και των αποφάσεων της Γ.Σ. στο βιβλίο 
πρακτικών Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και αποτελεί µέλος του ειδικού 
οργάνου έγκρισης των πρακτικών της Γ.Σ. (άρθρο 7.4.5). 

∆ιασαφηνιστική προσθήκη 
και 
Προσθήκη λόγω νέων αρµοδιοτήτων. 

   

12.       ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Εφ. Ε.) 12.ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Εφ. Ε.)  

12.1.1.  Η Εφ. Ε. είναι τριµελής (3µελής). Τα µέλη εκλέγονται 
σε φανερή ψηφοφορία µε το σύστηµα της απλής αναλογικής 
µεταξύ των αντιπροσώπων των ενεργών τακτικών 
σωµατείων - µελών. 

   12.1.1. Η Εφ. Ε. είναι τριµελής (3µελής). Τα µέλη της 
εκλέγονται στην αρχή της Γ.Σ., µετά την εκλογή Προέδρου 
και Γραµµατέα της Γ.Σ. σε φανερή ψηφοφορία µε το 
σύστηµα της απλής αναλογικής µεταξύ των αντιπροσώπων 
των ενεργών τακτικών σωµατείων – µελών και αποτελούν 
επίσης µέλη του ειδικού οργάνου έγκρισης των πρακτικών 
της Γ.Σ. (άρθρο 7.4.5). 

Απαραίτητη προσθήκη λόγω νέων αρµοδιοτήτων. 
 
∆ιαγραφή λόγω προφανούς λάθους (ίσως κατά την 
αντιγραφή κειµένων)... 
 
Απαραίτητη προσθήκη λόγω νέων αρµοδιοτήτων. 

12.1.2.  Για την εκλογή των µελών της Εφ. Ε. ισχύουν οι 
περιορισµοί που αναφέρονται στα άρθρα 7.2.4 και 8.1.4. 
Επιπλέον απαγορεύεται να είναι υποψήφιοι γιά κάποιο 
όργανο. 

   12.1.2. Για την εκλογή των µελών της Εφ. Ε. ισχύουν οι 
περιορισµοί που αναφέρονται στα άρθρα 7.2.4 και 8.1.4. Σε 
εκλογική Γ.Σ. Επιπλέον απαγορεύεται να είναι υποψήφιοι 
για το ∆.Σ. ή την Ελ.Ε κάποιο όργανο. 

Σαφέστερη διατύπωση 

12.1.3.  Μετά την εκλογή συγκροτούνται άµεσα σε σώµα 
εκλέγοντας Πρόεδρο, Γραµµατέα και Ψηφολέκτη. 

   12.1.3. Μετά την εκλογή τους συγκροτούνται άµεσα σε 
σώµα εκλέγοντας Πρόεδρο, Γραµµατέα και Ψηφολέκτη. 

 

12.1.4.  Η θητεία της αρχίζει άµεσα και λήγει µε την 
παράδοση του συνταχθέντος πρακτικού των αρχαιρεσιών 
(εκλογών) στον πλειοψηφίσαντα σύµβουλο του ∆.Σ. 

   12.1.4. Η θητεία της αρχίζει αµέσως άµεσα και λήγει στις 
µεν εκλογικές Γ.Σ. µε την παράδοση του συνταχθέντος 
πρακτικού των αρχαιρεσιών (εκλογών) στον 
πλειοψηφήσαντα σύµβουλο του ∆.Σ. (άρθρο 8.1.8) και την 
έγκριση των πρακτικών τους, σε όλες δε τις άλλες Γ.Σ. µε την 
ολοκλήρωση των εργασιών τους και την έγκριση των 
πρακτικών τους. 

Απαραίτητες προσθήκες 

12.2.     Ισχύουν αναλογικά και όσα αναφέρονται στα άρθρα 
8.3.3. και 8.3.4. αυτού του καταστατικού. 

   12.2.       Για τις συνεδριάσεις της  ισχύουν αναλογικά και 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 8.3 στα άρθρα 8.3.1. έως 8.3.6. 
αυτού του καταστατικού. 

Καλύτερη διατύπωση 

12.3.     Αποκλειστικό τους καθήκον είναι η διεξαγωγή των 
αρχαιρεσιών σύµφωνα µε το ακόλουθο εκλογικό σύστηµα 
και την σχετική διαδικασία. 

   12.3.   Τα καθήκοντα της Εφ.Ε είναι η διεξαγωγή των 
ψηφοφοριών κατά τη διάρκεια των Γ.Σ., Αποκλειστικό τους 
καθήκον είναι η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών σύµφωνα µε το 
ακόλουθο εκλογικό σύστηµα και τη σχετική διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 12.4. και η επικύρωση των 
πρακτικών των Γ.Σ. . 

Αναγκαίες προσθήκες λόγω αυξηµένων αρµοδιοτήτων 



    12.3.1 Στις εκλογικές Γ.Σ., µετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών της Γ.Σ. και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, 
το ένα από τα τρία µέλη της αντικαθίσταται (εθελοντικά ή δια 
κληρώσεως) από το ∆ικαστικό αντιπρόσωπο, ο οποίος 
αναλαµβάνει και την προεδρία της Εφ. Ε. 

Επανάληψη του νέου άρθρου 7.3.7.β1 

    12.4.   Εκλογικό σύστηµα ∆ιευκρινιστική προσθήκη επικεφαλίδας 

12.4.     Το εκλογικό σύστηµα για την εκλογή ∆.Σ. είναι η 
απλή αναλογική. 

    α) Το εκλογικό σύστηµα για την εκλογή του ∆.Σ. είναι η 
απλή αναλογική. 

 

12.4.1.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασµοί, οι 
υποψήφιοι θα συµπεριληφθούν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο µε 
απόλυτη αλφαβητική σειρά. 

   12.4.1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασµοί, οι 
υποψήφιοι θα συµπεριληφθούν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο µε 
απόλυτη αλφαβητική σειρά. 

 

            Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπονται µέχρι και έντεκα 
(11) σταυροί προτίµησης. 

    α) Τότε, σε κάθε ψηφοδέλτιο θα επιτρέπονται µέχρι και 
έντεκα (11): 
    α1) Αν για το ∆Σ εκλέγονται 9 µέλη, µέχρι και 5 (πέντε)  
    α2) Αν για το ∆Σ εκλέγονται 11 µέλη, µέχρι και 6 (πέντε) 
    α3) Αν για το ∆Σ εκλέγονται 15 µέλη, µέχρι και 8 (οκτώ) 
σταυροί προτίµησης. 

 

            Εκλέγονται οι έντεκα (11) πρώτοι.     β) Εκλέγονται οι έντεκα (11) 
    α1) Αν για το ∆Σ εκλέγονται 9 µέλη, οι 9 (εννέα)  
    α2) Αν για το ∆Σ εκλέγονται 11 µέλη, οι 11 (έντεκα) 
    α3) Αν για το ∆Σ εκλέγονται 15 µέλη, οι 15 (δεκαπέντε) 
πρώτοι. 

 

            Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση.     γ) Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση.  

12.4.2.  Σε περίπτωση που οµάδα ή οµάδες υποψηφίων 
επιθυµούν να καταρτίσουν ανεξάρτητα ψηφοδέλτια, κάθε 
συνδυασµός θα εκλέξει τόσα µέλη όσα ορίζονται από το 
πηλίκον: (Ληφθέντες ψήφοι δια εκλογικό µέτρο) 
απαλειφοµένων των δεκαδικών. Ως εκλογικό µέτρο ορίζεται 
το πηλίκον: [Έγκυρα ψηφοδέλτια δια έντεκα (11)]. 

   12.4.2. Σε περίπτωση που οµάδα ή οµάδες υποψηφίων 
επιθυµούν να καταρτίσουν ανεξάρτητα ψηφοδέλτια, κάθε 
συνδυασµός θα εκλέξει τόσα µέλη όσα ορίζονται από το 
πηλίκον: Ληφθέντες ψήφοι δια εκλογικό µέτρο 
απαλειφοµένων των δεκαδικών. Ως εκλογικό µέτρο ορίζεται 
το πηλίκον: [Έγκυρα ψηφοδέλτια δια έντεκα (11)         9 
(εννέα)] αν για το ∆Σ εκλέγονται 9 µέλη.  
       11 (έντεκα)] αν για το ∆Σ εκλέγονται 11 µέλη. 
       15 (δεκαπέντε)] αν για το ∆Σ εκλέγονται 15 µέλη. 

∆εν υπάρχει λόγος να απαλειφτούν τα δεκαδικά (µειώνεται η 
µαθηµατική αναλογικότητα) 
 
 
και προσαρµογή σύµφωνα µε το νέο άρθρο. 

            Οι ανεξάρτητοι και όσοι δεν επιθυµούν να 
συµµετάσχουν σε συνδυασµό, θα συµπεριληφθούν σε 
ενιαίο ψηφοδέλτιο ανεξαρτήτων µε απόλυτη αλφαβητική 
σειρά και θα συµµετάσχουν ισότιµα ως συνδυασµός 
ανεξαρτήτων. 

    α) Οι ανεξάρτητοι και όσοι δεν επιθυµούν να 
συµµετάσχουν σε συνδυασµό, θα συµπεριληφθούν σε 
ενιαίο ψηφοδέλτιο ανεξαρτήτων µε απόλυτη αλφαβητική 
σειρά και θα συµµετάσχουν ισότιµα ως συνδυασµός 
ανεξαρτήτων. 

 

     β) Ψηφοδέλτιο που συγκεντρώνει την απόλυτη 
πλειοψηφία (περισσότερο από το 50% των ψήφων) θα έχει 

Απαραίτητη ρύθµιση για οριακές περιπτώσεις 



και απόλυτη πλειοψηφία (περισσότερο από το 50%) των 
εδρών στο ∆Σ. Προς τούτο, αν απαιτείται, το ψηφοδέλτιο 

αυτό θα παίρνει την πρώτη αδιάθετη έδρα. 

            Οι αδιάθετες έδρες αποδίδονται κατά σειρά στους 
πλειοψηφίσαντες συνδυασµούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
διεξάγεται κλήρωση. Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπονται µέχρι 
και έντεκα (11) σταυροί προτίµησης. Από κάθε ψηφοδέλτιο 
εκλέγονται οι πρώτοι όπως ορίζονται από την πρώτη 
παράγραφο αυτού του άρθρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
διεξάγεται κλήρωση. 

    γ) Με εξαίρεση την περίπτωση 12.4.2β) ανωτέρω, οι 
αδιάθετες έδρες αποδίδονται κατά σειρά στους 
πλειοψηφήσαντες συνδυασµούς µε τα µεγαλύτερα 
αποµένοντα υπόλοιπα. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται 
κλήρωση. Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπονται µέχρι και έντεκα 
(11)  
    γα) Αν για το ∆Σ εκλέγονται 9 µέλη, µέχρι και 5 (πέντε)  
    α2) Αν για το ∆Σ εκλέγονται 11 µέλη, µέχρι και 6 (έξι) 
    α3) Αν για το ∆Σ εκλέγονται 15 µέλη, µέχρι και 8 (οκτώ) 
σταυροί προτίµησης. Από κάθε ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι 
πρώτοι όπως ορίζονται από την πρώτη παράγραφο αυτού 
του άρθρου. Όπου απαιτείται σε κάθε περίπτωση 
ισοψηφίας (ίσος αριθµός ψήφων, ίσος αριθµός υπολοίπων, 
ίσος αριθµός σταυρών) διεξάγεται κλήρωση. 

∆ιαγράφεται στοιχείο πλειοψηφικότητας 
και σχετική αναπροσαρµογή  

∆ιαγράφεται το περιττό περί ισοψηφίας (υπάρχει ξανά πιο 
κάτω) 

Το θέµα του αριθµού των σταυρών προτίµησης χρειάζεται 
ρύθµιση (µε δυνατότητα π.χ. µέχρι 15 σταυρών µπορεί 
όποιος θέλει να "ζωγραφίσει" στα ψηφοδέλτια και να τα 
"σηµαδέψει" νοµιµότατα....) 

12.5.     Το εκλογικό σύστηµα για την εκλογή Ελ. Ε. είναι η 
απλή αναλογική. 

12.5.     Το εκλογικό σύστηµα για την εκλογή της Ελ. Ε. είναι 
η απλή αναλογική. 

 

12.5.1.  Ισχύουν, αλλά για τρια (3) µέλη και έναν (1) 
αναπληρωµατικό, όσα αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα 
12.4.1. και 12.4.2. 

   12.5.1. Ισχύουν, αλλά για τρία (3) µέλη και έναν (1) 
αναπληρωµατικό, όσα αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα 
12.4.1. και 12.4.2. 

 

12.6.1   Η Εφ. Ε. παραδίδει σε κάθε αντιπρόσωπο ενεργού 
σωµατείου - µέλους που έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του 
υποχρεώσεις και συµµετέχει σύµφωνα µε τον κανονισµό στη 
Γ.Σ.: 

   12.6.1 Η Εφ. Ε. παραδίδει σε κάθε αντιπρόσωπο ενεργού 
σωµατείου - µέλους που έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του 
υποχρεώσεις και συµµετέχει σύµφωνα µε τον κανονισµό στη 
Γ.Σ.: 

 

            α. Φάκελλο σφραγισµένο µε τη σφραγίδα της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και µονογραµµένο από τον Πρόεδρο της Εφ. Ε. 

    α) Φάκελο σφραγισµένο µε τη σφραγίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 
και µονογραµµένο από τον Πρόεδρο της Εφ. Ε. 

 

            β. Τα ψηφοδέλτια ανά όργανο προς εκλογή, όπου 
αναγράφονται οι υποψήφιοι µε απόλυτη αλφαβητική σειρά. 

    β) Τα ψηφοδέλτια ανά όργανο προς εκλογή, όπου 
αναγράφονται οι υποψήφιοι µε απόλυτη αλφαβητική σειρά. 

 

12.6.2.  Παραλαµβάνει τους φακέλους µέσα στους οποίους 
βρίσκονται τα ψηφοδέλτια µε µόνη αναγραφή σ' αυτά των 
επιτρεποµένων σταυρών προτίµησης που δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τους έντεκα (11) για το ∆.Σ. και τους τρεις (3) 
για την Ελ. Ε. 

   12.6.2. Παραλαµβάνει τους φακέλους µέσα στους οποίους 
βρίσκονται τα ψηφοδέλτια µε µόνη αναγραφή σ' αυτά των 
επιτρεποµένων σταυρών προτίµησης που δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τον αριθµό που καθορίζεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 12.4.2γ στους έντεκα (11) για το ∆.Σ. και τους τρεις 
(3) για την Ελ. Ε. 

Προσαρµογή 

12.6.3.  Ελέγχει την τυχόν ύπαρξη άκυρων ψηφοδελτίων. 
Άκυρα ψηφοδέλτια θεωρούνται, εκτός των άλλων, και όσα 
περιέχουν πρόσθετους σταυρούς, σηµάδια τσακίσµατα και 

   12.6.3. Ελέγχει την τυχόν ύπαρξη άκυρων ψηφοδελτίων. 
Άκυρα ψηφοδέλτια θεωρούνται, εκτός των άλλων, και όσα 
περιέχουν πρόσθετους σταυρούς, σηµάδια τσακίσµατα και 

 



ότι άλλο µπορεί να παραβιάσει το απόρρητο της 
ψηφοφορίας. 

ότι άλλο µπορεί να παραβιάσει το απόρρητο της 
ψηφοφορίας. 

12.6.4.  Καταµετρεί τους συνδυασµούς και τους σταυρούς 
και συντάσει πίνακα εκλεγοµένων και αναπληρωµατικών 
ανά όργανο. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγει κλήρωση. 

   12.6.4. Μετράει Καταµετρεί τις ψήφους των συνδυασµών 
τους συνδυασµούς και τους σταυρούς και συντάσσει πίνακα 
εκλεγοµένων και αναπληρωµατικών ανά όργανο. 
Ανακοινώνει επίσης τον πλειοψηφήσαντα σύµβουλο 
σύµφωνα µε το άρθρο 8.1.8 του παρόντος. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας διεξάγει κλήρωση. 

Λεκτικό 

Προσθήκη προσαρµογής µε νέο άρθρο 

12.6.5.  Τέλος συντάσσει το σχετικό πρακτικό. 12.6.5.  Τέλος, συντάσσει το σχετικό πρακτικό.  

12.7.     Για ότι δεν προβλέπεται απ' αυτή την διαδικασία, η 
Εφ. Ε. αποφασίζει σύµφωνα µε τους νόµους και την 
επικρατούσα πρακτική. 

12.7.     Για ό,τι δεν προβλέπεται από αυτή τη διαδικασία, η 
Εφ. Ε. αποφασίζει σύννοµα σύµφωνα µε τους νόµους και 
την επικρατούσα πρακτική. 

Λεκτικό 

     

13.       ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

13.1.     Εσωτερικός κανονισµός ρυθµίζει τα τεχνικά, 
διοικητικά, και διαδικαστικά θέµατα. Συντάσσεται και 
τροποποιείται από τη Γ.Σ. µε πρόταση του ∆.Σ. 

   13.1.   Εσωτερικός κανονισµός ρυθµίζει τα τεχνικά, 
διοικητικά, και διαδικαστικά θέµατα. Συντάσσεται και 
τροποποιείται από τη Γ.Σ. µε πρόταση του ∆.Σ. 

 

13.2.     Περιλαµβάνει τουλάχιστον:    13.2.   Περιλαµβάνει τουλάχιστον ενδεικτικά: Λεκτικό 

            - Κανονισµό αγωνιστικών χώρων.            –Κανονισµό αγωνιστικών χώρων  

            - Κανονισµό αγώνων.            –Κανονισµό αγώνων  

            - Επιτροπές και τρόπο συγκρότησής τους.            –Επιτροπές και τρόπο συγκρότησής τους.  

     

14        ΡΗΤΡΑ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 14. ΡΗΤΡΑ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  

14.1.     Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. τα µέλη και τα πρόσωπα που µετέχουν 
µε οποιονδήποτε τρόπο σε αγώνες, αποδέχονται και 
καθιστούν αρµόδια ως διαιτητικά όργανα για την επίλυση 
των αγωνιστικών διαφορών, µόνο τα προβλεπόµενα από το 
νόµο ή τους οικείους κανονισµούς δικαιοδοτικά όργανα ή 
επιτροπές. 

   14.1.   Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. τα µέλη και τα πρόσωπα που µετέχουν 
µε οποιονδήποτε τρόπο σε αγώνες, αποδέχονται και 
καθιστούν αρµόδια ως διαιτητικά όργανα για την επίλυση 
των αγωνιστικών διαφορών, µόνο τα προβλεπόµενα από το 
νόµο ή τους οικείους κανονισµούς δικαιοδοτικά όργανα ή 
επιτροπές. 

 

     

15.       ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 15. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

15.1.     Για ότι δεν προβλέπεται ρητά σ' αυτό το 
καταστατικό, ισχύει ο αθλητικός νόµος, όπως και κάθε άλλος 
σχετικός νόµος. 

   15.1.   Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά σε αυτό το 
καταστατικό, ισχύει ο αθλητικός νόµος, όπως και κάθε άλλος 
σχετικός νόµος. 

 

15.2.     Για τα λοιπά και τρέχοντα θέµατα αρµόδιο είναι το 
∆.Σ. 

   15.2.   Για τα λοιπά και τρέχοντα θέµατα αρµόδιο είναι το 
∆.Σ. 

 

15.3.     ∆ιατάξεις Π.∆., Νόµου ή Υπουργικής απόφασης οι 
οποίες ανατρέπουν ή τροποποιούν άρθρα αυτού του 
καταστατικού, κατισχύουν άµεσα και αυτοδίκαια των 

   15.3.   ∆ιατάξεις Π.∆., Νόµου ή Υπουργικής απόφασης οι 
οποίες ανατρέπουν ή τροποποιούν άρθρα αυτού του 
καταστατικού, κατισχύουν άµεσα και αυτοδίκαια των 

 



αντίστοιχων άρθρων του καταστατικού µε έναρξη ισχύος 
τους όπως ακριβώς θα δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 

αντίστοιχων άρθρων του καταστατικού µε έναρξη ισχύος 
τους όπως ακριβώς θα δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 

15.4.     Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. η περιουσία 
της περιέρχεται στη Ε.Σ.Ο. εκτός αν ο Νόµος επιτρέψει τη 
διάθεσή της από την ειδική Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ή µε άλλον 
τρόπο. 

   15.4.    Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. η 
περιουσία της περιέρχεται στη Ε.Σ.Ο. εκτός αν ο Νόµος 
επιτρέψει τη διάθεσή της από την ειδική Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ή 
µε άλλον τρόπο. 

 

15.5.     Αυτό το καταστατικό αποτελείται από δεκαπέντε (15) 
άρθρα, εγκρίθηκε από την ειδική καταστατική Γ.Σ. της 5ης 
Φεβρουαρίου 2000 σε αντικατάσταση του ισχύοντος µέχρι 
τότε και ισχύει από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής του στα 
Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

15.5.     Αυτό το καταστατικό αποτελείται από δεκαπέντε (15) 
άρθρα, εγκρίθηκε από την ειδική καταστατική Γ.Σ. της 5ης 
Φεβρουαρίου 2000 σε αντικατάσταση του ισχύοντος µέχρι 
τότε και ισχύει από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής του στα 
Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Να τροποποιηθεί 

 


