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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

(Ε.Σ.Ο.) 
 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 

 

 

Άρθρο 1
ο 

Επωνυµία- Έδρα - Αυτονοµία Μελών - Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων - Ιδρυτικά Μέλη 

 

1.  Η  Ελληνική  Σκακιστική  Οµοσπονδία  που  αποκαλείται  χάρη συντοµίας  και ως 

Ε.Σ.Ο. και που ιδρύθηκε το 1948 µε έδρα την Αθήνα,   σύµφωνα  µε  το  άρθρο 43 του Ν. 

281/1914 «περί σωµατείων»,  από  τα σωµατεία  που διατηρούν και καλλιεργούν το άθληµα 

ζατρικίου  (σκάκι) τροποποιεί το καταστατικό της όπως πιο κάτω. 

 

2.  Η  Ε.Σ.Ο.  ως η ανώτατη οργάνωση  αθλητικών  σωµατείων  που καλλιεργούν  το  

άθληµα του ζατρικίου (σκάκι) µπορεί µε απόφαση  της Γενικής  Συνέλευσης  των  µελών της, να 

εκπροσωπείται και  να  είναι µέλος  άλλης  υπερκείµενης  οργάνωσης ή αρχής, της  ηµεδαπής  ή  

της αλλοδαπής,   και  να  αποχωρεί  από  αυτή  µε  απόφαση  της  Γενικής Συνέλευσής  της  

σύµφωνα  πάντα  µε τα όσα οι  Νόµοι,  τα  Προεδρικά ∆ιατάγµατα και οι Υπουργικές Αποφάσεις 

κάθε φορά ορίζουν. 

 

3.  Απαγορεύεται ρητά στην Ε.Σ.Ο. να επεµβαίνει µε  οποιοδήποτε τρόπο στην διοικητική 

και οικονοµική αυτονοµία των σωµατείων - µελών της  ή  να εκχωρεί τα κάθε είδους δικαιώµατά 

της  υπέρ  οποιουδήποτε άλλου σωµατείου κάθε βαθµού. 

 

Άρθρο 2ο 
Σκοπός - Μέσα 

 

1.  Η  Ε.Σ.Ο.  ως η ανώτατη οργάνωση  αθλητικών  σωµατείων  που καλλιεργούν   το  

άθληµα  του  ζατρικίου  (σκάκι)  έχει  σκοπό   την καλλιέργεια  και  την  ανάπτυξή του σε όλη τη  

χώρα  και  λειτουργεί σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόµενα του Α.Κ., του Ν.  

2725/99  όπως αυτός κάθε φορά ισχύει και γενικά σύµφωνα µε τα όσα  η Ελληνική έννοµη τάξη 

ορίζει. 

 

2.  Για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού η Ε.Σ.Ο. ενδεικτικά: 

 

Ι. ∆ιοργανώνει   στη   διάρκεια  κάθε   χρόνου πρωταθλήµατα πανελλήνια, 

περιφερειακά,  τοπικά,  δια-  σωµατειακά,  ατοµικά  ή οµαδικά, κάθε αναγνωρισµένης 

διεθνώς ή µη ηλικίας και κατηγορίας για τα  σωµατεία  - µέλη της και µε τους όρους 

και τις προϋποθέσεις  που ορίζουν  οι γενικές ή ειδικές προκηρύξεις που εκδίδει το 

∆.Σ. της  ή τα  εξουσιοδοτηµένα  απ’ αυτό όργανά της, σύµφωνα µε την  διαδικασία 

που ο Νόµος και οι κανονισµοί της ορίζουν. 

II. Συγκροτεί   τις   εθνικές   οµάδες   όλων   των   διεθνώς αναγνωρισµένων 

κατηγοριών και ηλικιών µε τα αρµόδια όργανά της και µε κριτήρια που προβλέπουν 

οι κανονισµοί της, και τις προετοιµάζει κατά το  καλλίτερο δυνατό τρόπο προκειµένου 

αυτές να πετύχουν το  µέγιστο δυνατό  αποτέλεσµα  στις διεθνείς διοργανώσεις που 

διεξάγονται  στην ηµεδαπή  ή  αλλοδαπή, στα πλαίσια των αγωνιστικών  

προγραµµάτων  που εκδίδουν η διεθνής και η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία του αθλήµατος 

και κάθε άλλος αναγνωρισµένος απ’αυτές διεθνής αθλητικός οργανισµός. 

ΙΙΙ. Εκπονεί  και εφαρµόζει προγράµµατα ανάπτυξης  και  διάδοσης του  αθλήµατος 

διοργανώνοντας πρωταθλήµατα και άλλες προπονητικές  ή µη  εκδηλώσεις  στους 

χώρους της εκπαίδευσης και σε όλα  τα  επίπεδα αυτής  (δηµοτικό  - γυµνάσιο  - 
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λύκειο - ΤΕΙ -  ΑΕΙ),  στους  χώρους εργασίας   των  πολιτών,  των  ενόπλων  

δυνάµεων  και  των   σωµάτων ασφαλείας, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των 

ατόµων που χρειάζονται κοινωνική   ένταξη,  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  κάθε  

βαθµού  κλπ.  συνεργαζόµενη στενά µε τους αντίστοιχους αρµόδιους φορείς. 

IV. Φροντίζει  σε συνεργασία µε την Γ.Γ.Α. για  την  εξασφάλιση προπονητικής  και  

αγωνιστικής  στέγης για τις  εθνικές  οµάδες,  τα κλιµάκια των επίλεκτων όσο και για 

τα σωµατεία-µέλη της. 

V. Εκδίδει και κυκλοφορεί επίσηµο περιοδικό ενηµερωτικό έντυπο για  τους φίλους 

του αθλητισµού και του ζατρικίου (σκάκι) ειδικότερα όπως  και κάθε άλλο 

επιµορφωτικού περιεχοµένου έντυπο ή  ηλεκτρονικό υλικό για τους αθλητές, 

προπονητές και διαιτητές του αθλήµατος. 

Άρθρο 3ο 
Μέλη - Εγγραφή - ∆ιαγραφή - Αποχώρηση -∆ικαιώµατα 

 

1.  Μέλη της Ε.Σ.Ο. γίνονται σωµατεία των οποίων ο σκοπός  τους είναι  η  ανάπτυξη  και  

διάδοση του αθλητισµού µε  την  ίδρυση  και λειτουργία   τµηµάτων  καλλιέργειας  διαφόρων  

κλάδων  άθλησης   και ειδικότερα  τµήµατος  ζατρικίου (σκάκι). ∆εν επιτρέπεται  η  εγγραφή 

σωµατείου  στην Ε.Σ.Ο. αν στο καταστατικό του δεν προβλέπεται ρητά η δηµιουργία  τµήµατος  

ζατρικίου  (σκάκι) ή το  τµήµα  του  ζατρικίου (σκάκι)  δεν έχει ιδρυθεί σύµφωνα µε την 

διαδικασία που ρητά  πρέπει να προβλέπει το καταστατικό του. 

 

2.  ∆εν  επιτρέπεται  η εγγραφή σωµατείου στην  Ε.Σ.Ο.  αν  δεν πληροί και τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 

Ι.  ∆εν έχει στη διάθεσή του αγωνιστικό χώρο ικανό όπως ορίζεται στον εσωτερικό 

κανονισµό της ΕΣΟ για την διεξαγωγή αγώνων ζατρικίου-σκάκι. Με  τους  ειδικούς 

κανονισµούς της Ε.Σ.Ο. που προβλέπονται  στο άρθρο  33 του παρόντος, 

προσδιορίζεται µε ακρίβεια η διαδικασία  για την  απόδειξη  της παρούσας υποχρέωσης 

του σωµατείου όπως  και  κάθε άλλη συµπληρωµατική µε το θέµα αυτό προϋπόθεση. 

ΙΙ. Αν   έχει   ως  επωνυµία  το  όνοµα,  την   επωνυµία,   το διακριτικό τίτλο 

οποιασδήποτε εµπορικής επιχείρησης εξαιρουµένων των περιπτώσεων  ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών οργανισµών ή εργασιακών µονάδων µε πρωτοβουλία των οποίων έχουν 

ιδρυθεί αθλητικά σωµατεία. 

ΙΙΙ. ∆εν  υποβάλλει  εγκεκριµένο  από  το  αρµόδιο  Πρωτοδικείο καταστατικό  και  

πιστοποιητικό  εγγραφής στο βιβλίο  σωµατείων  του οικείου Πρωτοδικείου. 

IV.  ∆εν  υποβάλλει  µε την αίτηση εγγραφής  του  είκοσι  (-20-) τουλάχιστον  αιτήσεις 

εγγραφής αθλητών ή αθλητριών. 

V. ∆εν υποβάλλει µε την αίτηση εγγραφής του κάθε άλλο  στοιχείο που οι ειδικοί 

κανονισµοί του άρθρου 33 του παρόντος προβλέπουν. 

3. Σωµατείο   που πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις  καθώς  και όσες  οι  ειδικοί 

κανονισµοί του άρθρου 33 του παρόντος  προβλέπουν, εγγράφεται  µε  αίτησή του ύστερα από 

απόφαση του ∆Σ που  λαµβάνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 60 ηµερών από την 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

 

4. Αν  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσµία  αυτή,  η  έγκριση  του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου 

θεωρείται ότι έχει αυτοδίκαια παρασχεθεί και το  σωµατείο  έχει εγγραφεί ως µέλος της Ε.Σ.Ο., 

την εξηκοστή  ηµέρα από  την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Για την εγγραφή του σωµατείου 

απαιτείται   η   έκδοση  διαπιστωτικής  πράξης  του   προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Ε.Σ.Ο. 

 

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αν διαπιστώσει την έλλειψη µιας από     τις   πιο  πάνω  

προϋποθέσεις  εγγραφής  απορρίπτει  την  αίτηση  µε     αιτιολογηµένη  απόφασή  του. Κατά της 

πράξης αυτής ή της  παράλειψης     έκδοσης της διαπιστωτικής απόφασης το ενδιαφερόµενο 
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σωµατείο έχει το     δικαίωµα  να ασκήσει αγωγή ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου είτε για    

την  αναγνώριση  του  δικαιώµατος  εγγραφής είτε  για  την  καταδίκη  της Ε.Σ.Ο. σε δήλωση 

βούλησης. 

 

6. Σωµατείο  -  µέλος της Ε.Σ.Ο. διαγράφεται  µε  απόφαση  της Γενικής  Συνέλευσης  

που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων, και   δικαιουµένων   ψήφο   σωµατείων  -  

µελών  της,   ύστερα   από αιτιολογηµένη  εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και εφ’  

όσον συντρέχουν ένας από τους πιο κάτω λόγους: 

 

Ι.  ∆εν έχει συµµετάσχει µε οκτώ (-8-) τουλάχιστον  αθλούµενους σε  επίσηµους ή σε 

επίσηµους φιλικούς αγώνες που διοργανώνονται  από την  Ε.Σ.Ο.  ή  από  σωµατείο - 

µέλος της µε την  έγκρισή   της,  τα τελευταία δύο (-2-) ηµερολογιακά έτη πριν από το 

έτος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης στην διάρκεια της οποίας προτείνεται η 

διαγραφή. 

ΙΙ. ∆εν έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς την Ε.Σ.Ο.  που 

αναφέρονται στην καταβολή της ετήσιας  συνδροµής. 

ΙΙΙ.  Αν  εκλείψουν  για  ένα  ολόκληρο  ηµερολογιακό  έτος   οι προϋποθέσεις  που 

ορίζονται στο εδάφιο Ι  της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

IV. Αν καθ’υποτροπή το Σωµατείο ή αθλητές του έλαβε (-αν) µέρος σε  αγώνες  στην  

Ελλάδα  ή στο εξωτερικό οι οποίοι  δεν  είχαν  την έγκριση της Ε.Σ.Ο. ή  και των 

υπερκειµένων της αρχών. 

V. Αν για παράβαση των διατάξεων του Ν 2725/99 ανακλήθηκε  από τον  αρµόδιο  για  

θέµατα  αθλητισµού Υφυπουργό  η  ειδική  αθλητική αναγνώριση  που  είχε αποκτήσει 

ή δεν απόκτησε την  ειδική  αθλητική αναγνώριση  µετά  την  παρέλευση τριετίας από 

την  εγγραφή  του  στα µητρώα της Ε.Σ.Ο. 

7. Το  σωµατείο  -  µέλος  της  Ε.Σ.Ο.  µπορεί  να  αποχωρήσει οποτεδήποτε το  ζητήσει 

ύστερα από απόφαση του αρµόδιου οργάνου  του που  προβλέπεται  ρητά από το καταστατικό 

του, για την  διάλυση  του τµήµατος  του  ζατρικίου  (σκάκι) κι εφ’ όσον  έχει  εκπληρώσει  στο 

ακέραιο  τις  οικονοµικές του υποχρεώσεις προς την Ε.Σ.Ο.  µέχρι  το τέλος  του ηµερολογιακού 

έτους στην διάρκεια του οποίου αιτείται την αποχώρηση. 

 

8. Σωµατείο που διαγράφηκε ή αποχώρησε σύµφωνα µε τις διατάξεις του  παρόντος  

άρθρου δεν µπορεί να επανεγγραφεί πριν την  παρέλευση τριών  (-3-) ετών από την ηµεροµηνία 

διαγραφής ή αποχώρησής του  και µε  την  ίδια  διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις  του  

παρόντος άρθρου. 

 

9. Επιτρέπεται η παρουσία του νόµιµου εκπροσώπου του  υπό διαγραφή  σωµατείου, 

προκειµένου να απολογηθεί,  στην Γενική Συνέλευση στην διάρκεια της  οποίας συζητείται  και 

ψηφίζεται η εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  για την διαγραφή του, χωρίς δικαίωµα 

συµµετοχής στην ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης. 

 

10. ∆εν επιτρέπεται η διαγραφή σωµατείου - µέλους χωρίς να έχει κληθεί  σε έγγραφη 

απολογία ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  µέσα   σε   προθεσµία  τουλάχιστον  είκοσι  

ηµερολογιακών  ηµερών  από  την     ηµεροµηνία  παραλαβής  της έγγραφης πρόσκλησής του. 

Αν η  πιο   πάνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη και το σωµατείο - µέλος  δεν υποβάλει την 

απολογία  του εγγράφως θεωρείται ότι αποδέχεται και συνοµολογεί  τις σε βάρος του 

διαπιστωθείσες παραβάσεις. 

 

Άρθρο 4ο 
Πόροι της Οµοσπονδίας 

 

1. Πόροι της Ε.Σ.Ο. είναι οι ακόλουθοι: 

Ι. Οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις της  Γενικής Γραµµατείας 

Αθλητισµού µέσω του ΟΠΑΠ ή του ∆ηµοσίου Ταµείου. 
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ΙΙ. Οι   ετήσιες  τακτικές  και  έκτακτες  επιχορηγήσεις   της    Ελληνικής Ολυµπιακής 

Επιτροπής (ΕΟΕ)  για  την  προ  -   ολυµπιακή προετοιµασία των εθνικών οµάδων και 

αθλητών. 

ΙΙΙ. Οι επιχορηγήσεις Υπουργείων, ∆ηµοσίων Οργανισµών,  Ν.Π.∆.∆.  και  Ν.Π.Ι.∆. 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή των Οργανισµών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης  κάθε  

βαθµού  που χορηγούνται για  την  ανάπτυξη  και διάδοση του αθλήµατος στους 

χώρους εποπτείας και ευθύνης τους. 

IV. Οι ετήσιες συνδροµές των σωµατείων - µελών. 

V. Το  εφ’ άπαξ δικαίωµα εγγραφής του σωµατείου -  µέλους  που καταβάλλεται µε 

την αίτηση εγγραφής του. 

VI. Τα διάφορα παράβολα που καταβάλλει το σωµατείο - µέλος  για τη  διοργάνωση  

αγώνων  ή για τη συµµετοχή του σε αγώνες ή  για  την αποχή του από αυτούς. 

VII. Τα  παράβολα  των σωµατείων - µελών για  την  εκδίκαση  των ενστάσεων  και 

εφέσεών τους για ζητήµατα που προέκυψαν στους  αγώνες της Ε.Σ.Ο. στους οποίους 

πήραν µέρος. 

 

VIII. Τα παράβολα εγγραφής, µεταγραφής και αξιολόγησης αθλητών και αθλητριών. 

 

ΙΧ.  Τα  παράβολα των προπονητών και διαιτητών για  την  εγγραφή τους στα οικεία 

µητρώα της Ε.Σ.Ο. 

Χ. Τα  πάσης  φύσεως παράβολα ή συνδροµές  που  αποφασίζει  το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Ε.Σ.Ο. για οποιαδήποτε αιτία. 

ΧΙ. Τα  έσοδα  από τις συµβάσεις χορηγιών και  διαφηµίσεων  που συνάπτει  το  

∆ιοικητικό  Συµβούλιο µε φυσικά ή νοµικά  πρόσωπα  του δηµοσίου ή ιδιωτικού 

τοµέα κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα. 

ΧΙΙ. Τα  έσοδα  από την  διοργάνωση  χοροεσπερίδων,  λαχειοφόρων αγορών και 

κάθε άλλης συναφούς εκδήλωσης. 

XIΙΙ. Τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων για τις συναντήσεις  των εθνικών οµάδων 

ή τη διοργάνωση διεθνών αγώνων. 

XΙV. Τα  έσοδα από τις συµβάσεις για την παραχώρηση  τηλεοπτικών δικαιωµάτων   

για   την  αναµετάδοση  από  τα   ηλεκτρονικά   Μ.Μ.Ε.  συναντήσεων  και  αγώνων  

των  εθνικών  οµάδων  ή  διοργανώσεων  που διεξάγονται υπό την έγκρισή της. 

XV. Τα  έσοδα  από  τα  ποσοστά  που  της  αναλογούν  για  την παραχώρηση  της  

έγκρισης  διαφήµισης  σε σωµατεία - µέλη  της  στις εµφανίσεις  των  αθλουµένων  

τους ή από την  τοποθέτηση  διαφηµίσεων στους  αγωνιστικούς χώρους που 

διεξάγονται αγώνες ή συναντήσεις  υπό την έγκρισή της. 

XVI. Τα  πάσης φύσεως έσοδα από την κινητή και ακίνητη  περιουσία της ή από τα 

δικαιώµατα αυτής. 

XVII. Οι  δωρεές  και τα πάσης φύσεως κληροδοτήµατα  τρίτων  προς αυτήν. 

XVIII. Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο. 

 

2. Το  ύψος  των  πάσης φύσεως  συνδροµών  και  παραβόλων  που αναφέρονται  στο  

παρόν άρθρο καθορίζεται κάθε φορά µε  απόφαση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Σ.Ο. 

 

3.  Στην περιουσία της Ε.Σ.Ο. περιλαµβάνονται: 

Ι.  Οποιοδήποτε  ακίνητο κατέχει υπό καθεστώς  απόλυτης  νοµής, κατοχής και 

κυριότητας καθώς και, 

ΙΙ.  Κάθε  κινητό - έπιπλα γραφείων, αγωνιστικά και  προπονητικά υλικά,  ρουχισµός  

κ.ά. - που κατέχει νόµιµα υπό  καθεστώς  απόλυτης νοµής, κατοχής και κυριότητας. 

 

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Σ.Ο. υποχρεούται, µε  µέριµνα του  Ταµία  του να 

καταθέτει σε λογαριασµούς ταµιευτηρίου και  όψεως στο  όνοµα  της Ε.Σ.Ο. και σε τράπεζα που 

η Γ.Γ.Α. ορίζει  όσα  ποσά υπερβαίνουν  σε µετρητά το ποσόν που κάθε φορά ορίζει µε απόφασή 

του το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο. Αναλήψεις από τους πιο πάνω  λογαριασµούς γίνονται µε την 

έκδοση αντίστοιχων επιταγών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο  και τον Ταµία του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους προς  τούτο εξουσιοδοτηµένους από το ∆Σ αναπληρωτές τους. 
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Άρθρο 5ο 
∆ικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση 

 

1. Η  Ε.Σ.Ο. αντιπροσωπεύεται σε όλες της τις σχέσεις  µε  τις δικαστικές και άλλες 

δηµόσιες αρχές όπως και ενώπιον κάθε τρίτου από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού της 

Συµβουλίου. 

 

2.  Για ορισµένα θέµατα που απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις, το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο 

είναι δυνατό µε ρητή έγγραφη εξουσιοδότησή του να ορίζει αντιπρόσωπό του κάποιο άλλο από 

τα µέλη του. Η ειδική αυτή εξουσιοδότηση ισχύει µόνο για την συγκεκριµένη υπόθεση για την 

οποία παρασχέθηκε και για όσο χρονικό διάστηµα αυτή εκκρεµεί. 

 

Άρθρο 6ο 
Γενική Συνέλευση 

 

1. Στην  Γενική  Συνέλευση της Ε.Σ.Ο. µετέχουν µε  τον  νόµιµο εκπρόσωπό  τους, όλα 

τα εγγεγραµµένα στην δύναµή της σωµατεία - µέλη της  που  δικαιούνται  ψήφο σύµφωνα µε τα 

όσα στην παράγραφο  6  του παρόντος άρθρου ορίζονται. 

 

2. Κάθε σωµατείο - µέλος της Ε.Σ.Ο. εκπροσωπείται στην  Γενική Συνέλευση  µε  έναν  

µόνο  αντιπρόσωπο  ο  οποίος  είναι  µέλος  του σωµατείου  και ο οποίος κατά την ηµεροµηνία 

που ορίζεται, µε απόφαση του ∆.Σ. του, έχει αποκτήσει το δικαίωµα να εκλέγει και να εκλέγεται 

στα  όργανά  του  τούτου  αποδεικνυοµένου µε  έγγραφη  βεβαίωση  του σωµατείου  - µέλους. 

Επιτρέπεται ο διορισµός µέλους του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου  του σωµατείου ως αντιπροσώπου 

στην Γενική Συνέλευση  της Ε.Σ.Ο. 

 

3. Κάθε  σωµατείο - µέλος ορίζει, µε την ίδια διαδικασία,  και αναπληρωτή  αντιπρόσωπο 

που πρέπει να πληροί τις ίδιες όπως και  πιο πάνω προϋποθέσεις. 

 

4. Κάθε αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπεί στην Γενική Συνέλευση ένα µόνο 

σωµατείο - µέλος. 

 

5.  Κάθε  σωµατείο - µέλος διαθέτει µία µόνο ψήφο  στην  Γενική Συνέλευση. 

 

6. ∆ικαίωµα  ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν όσα σωµατεία  - µέλη  έχουν  

συµπληρώσει  ένα  (-1-) έτος  από  την  ηµεροµηνία  της εγγραφής τους στα µητρώα της Ε.Σ.Ο. 

και έχουν στο προηγούµενο από το έτος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης συµµετάσχει σε 

αγώνες µε δέκα (-10-) τουλάχιστον αθλητές. 

 

7. Στερείται του δικαιώµατος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Σ.Ο.   κάθε  

σωµατείο  εφόσον  στο  προ  της  Γενικής   Συνέλευσης ηµερολογιακό  έτος  δεν  είχε  

συµµετοχή σε αγώνες  µε  δέκα  (-10-) τουλάχιστον  αθλητές ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία 

εγγραφής του  στα µητρώα της. 

 

8. Η συµµετοχή σε αγώνες αποδεικνύεται από επίσηµα φύλλα αγώνων που  

διοργανώνονται  αποκλειστικά από την Ε.Σ.Ο. ή τις  ενώσεις και τοπικές  της επιτροπές  µε 

εντολή ή και έγκρισή της, ή διεθνών αγώνων  που  διοργανώνονται  από την Ε.Σ.Ο.  ή τις ενώσεις  

και  τις τοπικές  της  επιτροπές ή τα σωµατεία - µέλη της και διεξάγονται  µε την έγκρισή της και 

µε την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι που τυχόν έχει θέσει µε την έγγραφη έγκρισή 

της. 

 

9. Στερείται  του δικαιώµατος ψήφου στις  Γενικές  Συνελεύσεις κάθε  σωµατείο  που  δεν 

έχει εκπληρώσει όλες  τις  οικονοµικές  του υποχρεώσεις προς την Ε.Σ.Ο. 15 ηµέρες πριν από τη 

Γενική Συνέλευση. 

 

10. Η  δαπάνη  για  την  µετακίνηση  των  αντιπροσώπων  ή  των αναπληρωτών  τους,  

των σωµατείων - µελών της Ε.Σ.Ο. προκειµένου  να συµµετάσχουν  στην  Γενική Συνέλευσή της 

όπου αυτή έχει  ορισθεί  να διεξαχθεί  καθώς  και οι δαπάνες διαµονής ή διατροφής των,  

βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τα σωµατεία - µέλη. 
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Άρθρο 7ο 

Αντιπρόσωποι Σωµατείων 

 

1. Οι  διοριζόµενοι  αντιπρόσωποι των σωµατείων  -  µελών  της Ε.Σ.Ο.   είναι   δυνατόν  

να  αντικαθίστανται  οποτεδήποτε  από   το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου - µέλους που 

τους διόρισε. 

 

2.  Ο  νέος  διορισµός πρέπει να πραγµατοποιείται  το  αργότερο τουλάχιστον   15  ηµέρες  

πριν  την  ηµέρα  διεξαγωγής  της  Γενικής Συνέλευσης,  µε  την γνωστοποίηση των 

ονοµατεπωνύµων και των  λοιπών στοιχείων  αυτών  του τακτικού αντιπροσώπου και του 

αναπληρωτή  του, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος. 

 

3. Σε  περίπτωση  µη  διορισµού  νέων  αντιπροσώπων  ισχύει  ο προηγούµενος 

διορισµός. 

 

4.  Οι   διοριζόµενοι   αντιπρόσωποι  δεν  είναι   δυνατό   να αντικαθίστανται από τον 

πρόεδρο του ∆.Σ. του σωµατείου - µέλους  για τον διορισµό του οποίου, ως αντιπροσώπου, 

απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 8
ο
 

Προσκλήσεις σε Γενική Συνέλευση 

 

1. Οι  προσκλήσεις για τις τακτικές και τις  έκτακτες  Γενικές Συνελεύσεις  της Ε.Σ.Ο. 

πρέπει να στέλνονται προς τα σωµατεία - µέλη τριάντα  (-30-) τουλάχιστον ηµέρες πριν την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής των µε συστηµένες «επί αποδείξει» επιστολές. 

 

2. Η αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις όπως και  κάθε άλλου 

εγγράφου που αφορά στο σωµατείο - µέλος, γίνεται στη διεύθυνση  των γραφείων του ή σε όποια 

άλλη διεύθυνση το σωµατείο  - µέλος  έχει,  έγγραφα,  δηλώσει  στην  γραµµατεία  της  Ε.Σ.Ο.   

ότι επιθυµεί να στέλνεται η αλληλογραφία του. 

 

3.  Οι  προσκλήσεις  για την σύγκληση  της  Γενικής  Συνέλευσης πρέπει να αναγράφουν 

µε ακρίβεια και µε ποινή ακυρότητας: 

Ι. Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, και, 

ΙΙ. Την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της όπως και την  ηµεροµηνία,  

την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της  επαναληπτικής Γενικής  Συνέλευσης  στη 

περίπτωση που στην αρχικά ορισθείσα δεν  θα επιτευχθεί  απαρτία σύµφωνα µε τα 

όσα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος ορίζονται. 

 

Άρθρο 9ο 

Πίνακας Συµµετεχόντων  Σωµατείων 

 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Σ.Ο. µε φροντίδα του  Γενικού Γραµµατέα του και µε 

βάση τα στοιχεία που τηρούνται από την  τεχνική επιτροπή  και την οικονοµική υπηρεσία,  

καταρτίζει τον πίνακα µε  τα     σωµατεία   -   µέλη   που  δικαιούνται  ψήφο  και   προβαίνει   

στην    δηµοσιοποίησή   του  το  αργότερο  δέκα  (-10-)   ηµέρες  πριν   την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. 

 

2. Ως  ηµεροµηνία διεξαγωγής νοείται η ηµεροµηνία  της  πρώτης Γενικής Συνέλευσης, 

άσχετα αν αυτή πραγµατοποιήθηκε σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία,  λόγω  µη επίτευξης απαρτίας 

στην πρώτη, σύµφωνα  µε  τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του παρόντος. 

3. Όλες   οι  προθεσµίες  που  θέτει  το  παρόν   καταστατικό υπολογίζονται  σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 240 και επόµενα του Α.Κ..  Για  τον  υπολογισµό της προθεσµίας, ως 

ηµέρα  θεωρείται,  το πλήρες  και  κατά  την  κρίσιµη ηµέρα, ισχύον  ωράριο  εργασίας  του 

δηµόσιου  και  ευρύτερου  δηµόσιου τοµέα µετά την  λήξη  του  οποίου κανένα έγγραφο δεν 

λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου. 
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4. Μετά  τη  δηµοσίευση  του πίνακα  µε  τα  δικαιούµενα  ψήφο σωµατεία - µέλη,  κάθε  

ενδιαφερόµενο σωµατείο έχει το  δικαίωµα  να ασκήσει  αντίρρηση  κατ’ αυτού, ενώπιον του 

∆ιοικητικού  Συµβουλίου, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (-3-) ηµερών από την 

δηµοσίευση του πίνακα. 

 

5. Κάθε  αντίρρηση  που υποβλήθηκε έγγραφα  από  ενδιαφερόµενο σωµατείο - µέλος,  

εκδικάζεται   αµέσως από το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο µέχρι  και την παραµονή της ηµέρας 

διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης µε τον πίνακα να τροποποιείται ανάλογα. 

 

6. Αντίρρηση κατά του εν λόγω πίνακα που υποβάλλεται µετά  την παραµονή   της  

ηµέρας διεξαγωγής  της  Γενικής  Συνέλευσης,   είναι εκπρόθεσµη και δεν εκδικάζεται. 

 

Άρθρο 10ο 

Γενική Συνέλευση 

 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι  παρόντα το  πενήντα  τοις  εκατό  

συν  ένα  (50%  +  1)  των  σωµατείων  που δικαιούνται ψήφο σύµφωνα µε τον πίνακα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος. 

 

2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η οριζόµενη στην προηγούµενη παράγραφο  απαρτία, 

η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός  το πολύ  οκτώ (-8-) ηµερών σε µέρα ώρα και 

τόπο που καθορίζεται από την πρόσκληση.  Στην  περίπτωση  αυτή η Γενική Συνέλευση  

θεωρείται  ότι βρίσκεται   σε  απαρτία  ανεξάρτητα  από  τον  αριθµό  των  παρόντων σωµατείων 

- µελών. 

 

3. Όλες  οι  αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης  λαµβάνονται  µε απόλυτη  πλειοψηφία  

των  παρόντων  σ’αυτή  σωµατείων  -  µελών,  µε εξαίρεση  τα θέµατα για τα οποία ρητά το 

παρόν καταστατικό ή ο νόµος απαιτούν αυξηµένη πλειοψηφία. 

 

4. Στις Γενικές Συνελεύσεις,   έκτακτες ή τακτικές, προεδρεύει ο  Πρόεδρος της Ε.Σ.Ο. 

και µε την έναρξη των εργασιών, εκλέγεται  µε φανερή ψηφοφορία ο Γραµµατέας της. 

 

5. Στη   Γενική  Συνέλευση  που  συγκαλείται  µε   θέµα   τις αρχαιρεσίες,  µε  την  έναρξη  

των εργασιών,  εκλέγονται  µε  φανερή ψηφοφορία  ο Πρόεδρος και ο  Γραµµατέας της. ∆εν  

επιτρέπεται η  εκλογή  στη  θέση  του Προέδρου και  του  Γραµµατέα  της  Γενικής Συνέλευσης  

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή υποψηφίου µέλους για τα  όργανα διοίκησης της Ε.Σ.Ο. 

όταν η Γενική Συνέλευση περιλαµβάνει στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης αρχαιρεσίες για την 

εκλογή των οργάνων διοίκησης. 

 

6. Οι  ψηφοφορίες  για  όλα  τα  θέµατα  είναι  φανερές   και διεξάγονται  µε  ανάταση των 

χεριών. Εξαιρούνται οι  ψηφοφορίες  που διεξάγονται για  προσωπικά  θέµατα καθώς και οι 

ψηφοφορίες  για  την εκλογή των οργάνων της. 

 

7. Για τον υπολογισµό της απόλυτης πλειοψηφίας δεν  λαµβάνονται υπόψη  οι λευκές 

ψήφοι καθώς και οι αποχές. Στις µυστικές ψηφοφορίες δεν λαµβάνονται υπόψη και οι άκυρες 

ψήφοι. 

 

8. Σε  περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται ύστερα από συζήτηση  και νέα  ψηφοφορία. Αν 

και τότε υπάρξει ισοψηφία τότε υπερισχύει η άποψη µε την οποία συντάχθηκε η ψήφος του 

Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. 

 

9. ∆εν  επιτρέπεται η συζήτηση και λήψη απόφασης για  θέµα  το οποίο δεν αναγράφεται 

στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. 

 

10.  Τα  πρακτικά  των συζητήσεων και    αποφάσεων  των  Γενικών     Συνελεύσεων   της   

Ε.Σ.Ο.   τηρούνται  σε  ιδιαίτερο   βιβλίο   και υπογράφονται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και τον 

Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης. 
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Άρθρο 11ο 
Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις 

 

1. Μέσα  στον µήνα Σεπτέµβριο κάθε έτους  συγκαλείται  τακτική Γενική  Συνέλευση  µε  

σκοπό,  µεταξύ  των  άλλων,  την  ψήφιση  του προϋπολογισµού  του  επόµενου  οικονοµικού 

έτους που  εισηγείται  το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο. Στην ίδια Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από 

το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  και ψηφίζεται ο οικονοµικός  απολογισµός  του προηγουµένου  έτους 

καθώς και η απαλλαγή του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου από κάθε ευθύνη. 

2. Σε  περίπτωση  που  το µήνα  Σεπτέµβριο υπάρχει  Σκακιστική Ολυµπιάδα  ή 

Ευρωβουλευτικές,  Βουλευτικές,  Νοµαρχιακές ή ∆ηµοτικές εκλογές,   τότε  το  ∆ιοικητικό  

Συµβούλιο  της  Ε.Σ.Ο.  µπορεί   να συγκαλέσει  την  τακτική  Γενική Συνέλευσή της τον  

Αύγουστο  ή  τον Οκτώβριο. 

 

3. Μέσα  στο  τελευταίο  τετράµηνο του  έτους  διεξαγωγής  των θερινών  Ολυµπιακών  

Αγώνων συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση  µε σκοπό µεταξύ των άλλων: 

Ι. Την έγκριση της λογοδοσίας για τα πεπραγµένα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου στην χρονική διάρκεια της θητείας του, 

ΙΙ. Την έγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής και 

ΙΙΙ. Την εκλογή των οργάνων της διοίκησης, δηλαδή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

µετά  των  αναπληρωµατικών µελών του,  της  εξελεγκτικής επιτροπής  µετά  του  

αναπληρωµατικού  µέλους  και  του  πειθαρχικού συµβουλίου µετά των 

αναπληρωµατικών µελών. 

 

Άρθρο 12ο 
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 

 

1. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όταν: 

Ι.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει σκόπιµο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για θέµα ή 

θέµατα µείζονος σηµασίας. 

ΙΙ.  Το  ένα  πέµπτο  (-1/5-) των  δικαιουµένων  ψήφο  µελών  µε αποφάσεις  των  

∆ιοικητικών  Συµβουλίων  τους, απόσπασµα  των οποίων κατατίθεται  υποχρεωτικά  

µε  την αίτησή τους  στην  Γραµµατεία  της Ε.Σ.Ο., ζητήσουν τούτο έγγραφα και παρά 

την τυχόν αντίθετη γνώµη του ∆ιοικητικού   Συµβουλίου  για  το  οποίο  η  σύγκληση  

της   Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτική. 

 

2. Η,  µε  αυτόν  τον  τρόπο,  συγκαλούµενη  έκτακτη   Γενική Συνέλευση,  πρέπει  να 

συνέλθει το αργότερο µέσα σε  τριάντα  (-30-) ηµέρες  από  την  ηµέρα της υποβολής των 

αιτήσεων του  ενός  πέµπτου (-1/5-)  των  δικαιουµένων ψήφο σωµατείων - µελών. Στην Γενική  

αυτή Συνέλευση  συζητούνται  αποκλειστικά  και µόνο τα  θέµατα  τα  οποία έθεσαν  προς  

συζήτηση και λήψη απόφασης τα σωµατεία - µέλη  µε  την αίτησή τους. 

 

Άρθρο 13ο 
∆ιοίκηση της Ε.Σ.Ο. 

 

1. Η Ε.Σ.Ο., σύµφωνα µε τη σηµερινή της δύναµη, διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

που αποτελείται από: 

Ι. Είκοσι ένα (-21-) τακτικά και επτά (-7-) αναπληρωµατικά µέλη, αφού στη δύναµή 

της είναι εγγεγραµµένα περισσότερα από διακόσια πενήντα (-250-)  σωµατεία-µέλη. 

 

Σε περίπτωση που µειωθεί η δύναµη των σωµατείων της θα διοικείται ανάλογα από: 

 

ΙΙ.  ∆εκαπέντε (-15-) τακτικά και πέντε (-5-) αναπληρωµατικά µέλη, εάν στην δύναµή 

της είναι εγγεγραµµένα από εκατόν ένα (-101-) έως διακόσια πενήντα (-250-) 

σωµατεία µέλη. 

ΙΙΙ.  ΄Έντεκα  (-11-)  τακτικά και  τέσσερα   (-4-)  αναπληρωµατικά µέλη, εάν στην 

δύναµή της είναι εγγεγραµµένα  από τριάντα ένα (-31-) έως εκατό (-100-) σωµατεία - 

µέλη. 

IV.  Επτά (-7-) τακτικά και τρία (-3-) αναπληρωµατικά µέλη, εάν στη δύναµή της είναι 

εγγεγραµµένα από είκοσι (-20-) έως τριάντα (-30-) σωµατεία-µέλη.  
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2. Για  τον  καθορισµό του αριθµού των µελών  του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

γνωστοποιείται µε την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ο αριθµός των εγγεγραµµένων 

σωµατείων - µελών όπως αυτός προκύπτει από το σχετικό µητρώο που τηρείται στην γραµµατεία 

της Ε.Σ.Ο. 

 

3. Τυχόν  αντίρρηση από οποιοδήποτε  ενδιαφερόµενο σωµατείο  - µέλος,  για το ορθό ή 

µη του αριθµού αυτού, υποβάλλεται έγγραφα στην γραµµατεία  της  Ε.Σ.Ο. και εκδικάζεται από 

το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο αµέσως και µέχρι την παραµονή της διεξαγωγής της 

εκλογοαπολογιστικής τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  και κατ’ αναλογία των  διατάξεων  του 

άρθρου  9 του παρόντος. 

 

4. Οποιαδήποτε  αύξηση ή µείωση του αριθµού των  εγγεγραµµένων σωµατείων  -  

µελών  της µετά την εκλογή των µελών  του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν επηρεάζει την 

αριθµητική του συγκρότηση. 

 

5. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Σ.Ο. αρχίζει  από την  ηµεροµηνία της 

εκλογής του και ολοκληρώνεται µε την εκλογή νέου ∆ιοικητικού   Συµβουλίου  οποιονδήποτε  

από  τους  τέσσερις   (-4-) τελευταίους  µήνες  του  έτους διεξαγωγής  των  επόµενων  

ολυµπιακών αγώνων. 

 

6. Σε  περίπτωση  που  η  θητεία  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου διακοπεί  πριν  την 

συµπλήρωση του οριζόµενου στην παράγραφο  5  του άρθρου  13  χρονικού  διαστήµατος  εξ 

αιτίας παραίτησής  του  ή  της µείωσης  του  αριθµού  των µελών του κατά δύο τρία  (-2/3-) µετά 

την εξάντληση  και  του αριθµού των αναπληρωµατικών µελών λόγω  θανάτου, παραίτησης  ή 

έκπτωσης, πρέπει να συγκληθεί από τους  εναποµείναντες συµβούλους   έκτακτη   Γενική  

Συνέλευση  για  την   ανάδειξη   νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

7. Το  κατά  την προηγούµενη παράγραφο  εκλεγόµενο  ∆ιοικητικό Συµβούλιο,  έχει 

θητεία το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της θητείας του προηγούµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Άρθρο 14ο 
Εξελεγκτική Επιτροπή 

 

1. Η  εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (-3-)  τακτικά µέλη  και ένα (-1-)  

αναπληρωµατικό και έχει την ευθύνη του  ελέγχου της   οικονοµικής  διαχείρισης  της  Ε.Σ.Ο.  

που  ασκείται  από   το ∆ιοικητικό  της  Συµβούλιο. Ένα τουλάχιστον µέλος  της  Εξελεγκτικής 

Επιτροπής   πρέπει  να  είναι  απόφοιτος  Οικονοµικών  Επιστηµών   ή λογιστής. 

 

2. Η θητεία της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ίδιας διάρκειας µε αυτής  του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, τα µέλη της εκλέγονται ταυτόχρονα     µε   αυτά  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου,  

αλλά  η  θητεία  της   δεν διακόπτεται  στην περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων της 

παραγράφου 6 του  άρθρου  13 του παρόντος. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει  σε πρώτη   

συνεδρίαση  µέσα  σε  15  ηµέρες  από  την  εκλογή  της  και συγκροτείται σε σώµα µε την 

εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα. 

 

3. Ο  πρόεδρος,  ο  γενικός γραµµατέας,  ο  ταµίας  καθώς  και     οποιοδήποτε   άλλο  

µέλος  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου,  έχουν  την     υποχρέωση   να  θέτουν  στην  διάθεση  των  

µελών  της  εξελεγκτικής επιτροπής  κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την διενέργεια του 

ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

4. Η εξελεγκτική επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει στον πρόεδρο του  ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου  την  έκθεση  ελέγχου  της  οικονοµικής διαχείρισης,   δέκα   (-10-)  τουλάχιστον  

ηµέρες  πριν  την   ηµέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. 

 

5. Η  πιο  πάνω έκθεση µε µέριµνα του  Γενικού  Γραµµατέα  του ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου  πρέπει να ενσωµατώνεται στην λογοδοσία  των οικονοµικών  πεπραγµένων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την  Γενική Συνέλευση. 
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6. Η εξελεγκτική επιτροπή λειτουργεί σύµφωνα µε τους  γενικούς κανόνες   λειτουργίας  

των  συλλογικών  οργάνων.  Αν  µετά  από  δύο συνεδριάσεις  της  δεν  επιτευχθεί απαρτία, ο 

έλεγχος θεωρείται  ότι διενεργείται νόµιµα απ’όσα µέλη της είναι παρόντα. 

 

7. Σε περίπτωση που κανένα µέλος της εξελεγκτικής επιτροπής δεν παρουσιασθεί για να 

διενεργήσει τον έλεγχο παρά τις έγγραφες και επί αποδείξει  αποσταλείσες προσκλήσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, τότε στην Γενική Συνέλευση εκλέγεται σύµφωνα µε την διαδικασία 

του άρθρου 16  του παρόντος, νέα εξελεγκτική επιτροπή η οποία και διεξάγει  τον έλεγχο  µέσα 

σ’ ένα τρίµηνο από την ηµεροµηνία εκλογής της. Η έκθεση του ελέγχου αυτού τίθεται προς 

έγκριση στην αµέσως επόµενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 15ο 
Πειθαρχικό Συµβούλιο 

 

1. Το  Πειθαρχικό  Συµβούλιο αποτελείται από πέντε  (-5-)  τακτικά µέλη  και δύο (-2-) 

αναπληρωµατικά και έχει την ευθύνη της εφαρµογής του   Πειθαρχικού  Κανονισµού  της  

Οµοσπονδίας,  στις   περιπτώσεις παραποµπής  από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΟ αθλητή ή 

Σωµατείου ή παράγοντα για πειθαρχικό αδίκηµα. 

 

2. Η  θητεία  του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι ίδιας διάρκειας  µε αυτή  του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου,  τα µέλη του εκλέγονται ταυτόχρονα µε  αυτά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε το 

ίδιο εκλογικό σύστηµα και η  θητεία του δεν διακόπτεται στην περίπτωση εφαρµογής των 

διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του παρόντος. 

 

3. Ένα τουλάχιστον µέλος του  Πειθαρχικού Συµβουλίου πρέπει  να είναι απόφοιτος 

νοµικής σχολής. 

 

4. Το  Πειθαρχικό  Συµβούλιο συνεδριάζει εντός 15 ηµερών  από  την εκλογή    του    και   

συγκροτείται   σε   σώµα   µε   την    εκλογή Προέδρου-Αντιπροέδρου και Γραµµατέα. 

 

5. Το  Πειθαρχικό  Συµβούλιο λειτουργεί σύµφωνα µε  τους  γενικούς κανόνες   

λειτουργίας  των  συλλογικών  οργάνων.  Αν  µετά  από  δύο συνεδριάσεις  του  δεν επιτευχθεί 

απαρτία, συνεδριάζει νόµιµα  µε  τα παρόντα µέλη του. 

 

6. Σε  περίπτωση  µείωσης του αριθµού των µελών του κατά 2/3  µετά την  εξάντληση 

του αριθµού των αναπληρωµατικών µελών, µε ευθύνη  του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της Ε.Σ.Ο. 

η πρώτη τακτική ή έκτακτη  Γενική Συνέλευση εκλέγει νέο Πειθαρχικό Συµβούλιο σύµφωνα µε 

το άρθρο 16. 

7. Το  Πειθαρχικό Συµβούλιο λειτουργεί σύµφωνα µε τον  εγκεκριµένο εσωτερικό  

Πειθαρχικό  Κανονισµό  της Ε.Σ.Ο. και  οι  αποφάσεις  του κρίνονται   τελεσίδικα  από  το  

∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της   Ε.Σ.Ο.  (εγκρίνονται, τροποποιούνται ή απορρίπτονται). 

 

Άρθρο 16ο 
Αρχαιρεσίες για την Ανάδειξη Οργάνων ∆ιοίκησης 

 

1. Τα  µέλη  του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου  εκλέγονται  υπό  των αντιπροσώπων  των  

σωµατείων  -  µελών  που  δικαιούνται  ψήφο,  στη διάρκεια  Γενικής Συνέλευσης και σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6 έως 13 του παρόντος.  Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών 

επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλεκτόρων απαγορευοµένης της διά πληρεξουσίου 

συµµετοχής. 

 

2. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης  γίνονται δια ψηφοδελτίων 

συνδυασµών υποψηφίων σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 8 του Ν.2725/99. 

Ο  πρώτος σε ψήφους συνδυασµός εκλέγει αριθµό µελών σε  ποσοστό τουλάχιστον  

εβδοµήντα  τοις εκατό (70%) του συνολικού  αριθµού  των µελών  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

ο δε υπόλοιπος αριθµός µελών  του ∆ιοικητικού   Συµβουλίου   εκλέγεται  αναλογικά  από   τους   

άλλους συνδυασµούς  και  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  καθένας  από  αυτούς συγκεντρώνει  

αριθµό ψήφων, σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%)   επί  του  συνολικού  αριθµού  

των  εγκύρων  ψηφοδελτίων.  Σε περίπτωση  κατά  την  οποία  κανένας συνδυασµός,  πλην  
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εκείνου  που πλειοψήφησε δεν  συγκεντρώσει  το  προαναφερόµενο   ποσοστό  ψήφων (20%),  ο  

πλειοψηφίσας συνδυασµός εκλέγει το σύνολο των  µελών  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

3. Για  την  ανάδειξη  του  αριθµού µε  βάση  τα  ποσοστά  που λαµβάνουν   οι  

συνδυασµοί,  όπου  απαιτείται  στρογγυλοποίηση  αυτή γίνεται  προς  την επόµενη ακέραια 

µονάδα όταν ο  δεκαδικός  αριθµός είναι  από 0,5 και πάνω και αντίστοιχα προς την 

προηγούµενη  ακέραια µονάδα όταν ο δεκαδικός αριθµός είναι µικρότερος από 0,5. 

 

4. Το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασµού περιλαµβάνει: 

α. Τα υποψήφια τακτικά µέλη για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

β. Τα υποψήφια αναπληρωµατικά µέλη για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

γ. Τα υποψήφια τακτικά µέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

δ. Το  υποψήφιο  αναπληρωµατικό  µέλος  για  την  Εξελεγκτική Επιτροπή. 

ε. Τα υποψήφια τακτικά µέλη για το Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

στ. Τα υποψήφια αναπληρωµατικά µέλη για το Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

5. Ο αριθµός των υποψηφίων µελών για τα όργανα της διοίκησης σε κάθε  ψηφοδέλτιο 

συνδυασµού δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από  τον αριθµό  των τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών που προβλέπονται  για τα όργανα της διοίκησης στα άρθρα 13, 14 και 

15. 

 

6. Όλοι οι υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης της Ε.Σ.Ο. πρέπει να  έχουν την ιδιότητα 

του µέλους σωµατείου µε δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και το σωµατείο αυτό  να έχει   

δικαίωµα   ψήφου  στη  συγκεκριµένη  Γενική   Συνέλευση   της Οµοσπονδίας.  Τουλάχιστον τα 

δύο τρίτα (2/3) από τους υποψηφίους που θα  εκλεγούν  σε  κάθε  όργανο διοίκησης  και  από  

κάθε  ψηφοδέλτιο συνδυασµού  πρέπει  να έχουν την ιδιότητα αντιπροσώπου  (τακτικού  ή 

αναπληρωµατικού) σωµατείου στη συγκεκριµένη Γενική Συνέλευση. 

 

7. Μετά τον προσδιορισµό του αριθµού των εκλεγοµένων στα όργανα διοίκησης   από   

κάθε   ψηφοδέλτιο   συνδυασµού,   οι   επιτυχόντες ανακηρύσσονται  µε  τη σειρά αναγραφής 

τους (λίστα)  στο  ψηφοδέλτιο όπως   έχει   αυτό  κατατεθεί  από  τον  εκπρόσωπο-επικεφαλής   

κάθε συνδυασµού. 

 

8. Συνδυασµός  υποψηφίων  που επιθυµούν την  εκλογή  τους  στα όργανα  διοίκησης της 

Ε.Σ.Ο. πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλει  έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στη γραµµατεία της 

Ε.Σ.Ο. έξη (-6-) τουλάχιστον ηµέρες  πριν την ηµέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Την  

αίτηση υποβάλλει ο εκπρόσωπος-επικεφαλής του συνδυασµού. 

 

9. Στην  έγγραφη  αίτησή του ο συνδυασµός  πρέπει  να  δηλώνει υπεύθυνα, µε ποινή µη 

αποδοχής της αίτησης: 

α. Την επωνυµία  του συνδυασµού. 

β. Το όνοµα του εκπροσώπου-επικεφαλής του συνδυασµού. 

γ.  Τη  λίστα  µε  τα ονόµατα των  υποψηφίων  για  κάθε  όργανο διοίκησης κατά 

σειρά εκλογιµότητας. 

δ.  Να  συνυποβάλλει  προσωπικές αιτήσεις  των  υποψηφίων  όπου δηλώνουν 

υπεύθυνα: 

δ1.  Το  ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση και αριθ. δελτίου  αστυνοµικής ταυτότητας του 

υποψηφίου. 

δ2. Το σωµατείο στο οποίο ανήκουν ή εκπροσωπούν. 

δ3.   Ότι   επιθυµούν  να  είναι  υποψήφιοι  του   συγκεκριµένου συνδυασµού  και  

εξουσιοδοτούν  τον  επικεφαλής  του  συνδυασµού  να συνυποβάλλει  την  αίτησή  

τους  µαζί µε  τα  υπόλοιπα  έγγραφα  του συνδυασµού. 

δ4.   Αναφέρουν   το  όργανο διοίκησης  για  το   οποίο   θέτουν υποψηφιότητα. 

δ5.  ∆ηλώνουν  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κανένα από  τα κωλύµατα του 

άρθρου 18 του παρόντος. 

 

10. Οι αιτήσεις συνδυασµών υποψηφίων για τα όργανα διοίκησης της Ε.Σ.Ο. εξετάζονται, 

εγκρίνονται και ανακοινώνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι τρεις ηµέρες πριν από την 

Γενική Συνέλευση. 
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11. Οι έγγραφες αντιρρήσεις κατά των ανακηρυχθέντων  συνδυασµών υποψηφίων από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλονται εντός 24 ωρών και εκδικάζονται µέχρι την παραµονή της 

Γ.Σ. από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατ’ αναλογία των διατάξεων και άρθρων  του παρόντος. 

 

12. Σε περίπτωση ισοψηφίας των δύο πρώτων συνδυασµών διεξάγονται αυτοδικαίως 

επαναληπτικές εκλογές µεταξύ των  ισοψηφησάντων  συνδυασµών  προκειµένου να αναδειχθεί  

ο  πρώτος συνδυασµός.   Οι  επαναληπτικές  αυτές  εκλογές  διεξάγονται   χωρίς αλλαγές στα 

ψηφοδέλτια των δύο συνδυασµών και µε την ίδια εφορευτική επιτροπή στον ίδιο τόπο και χρόνο 

µετά από µία εβδοµάδα ακριβώς. 

 

13. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο συνδυασµών που   διεκδικούν  µία (-1-)  θέση  σε 

κάποιο όργανο διοίκησης, διεξάγεται δηµόσια  κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. 

 

14. Ως προς τη συµµετοχή στις αρχαιρεσίες υποψηφίων των δύο φύλων ισχύει η 

παράγραφος 9 του άρθρου 24 του Ν. 2725/99. 

 

Άρθρο 17ο 
Εφορευτική Επιτροπή 

 

1. Όλες  οι  ψηφοφορίες,  φανερές  ή  µυστικές,  στις  Γενικές Συνελεύσεις,  διεξάγονται 

µε µέριµνα τριµελούς εφορευτικής επιτροπής που  εκλέγεται  υποχρεωτικά και µε φανερή 

ψηφοφορία, υπό και  µεταξύ των  παρόντων αντιπροσώπων των δικαιουµένων ψήφο σωµατείων 

-  µελών, αµέσως  µετά  την εκλογή του Προέδρου και του Γραµµατέα της  Γενικής Συνέλευσης. 

 

2. Ειδικά οι αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων διοίκησης της Οµοσπονδίας διεξάγονται 

από τριµελή Εφορευτική Επιτροπή.  Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει δικαστικός 

αντιπρόσωπος, χωρίς τη συµµετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες.  

Τα λοιπά δύο µέλη εκλέγονται από το σώµα των µελών της Γενικής Συνέλευσης. 

 

3. ∆ικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, µε αίτηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της  

Ε.Σ.Ο.,  πρωτοδίκης ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων  ή  της Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης, από 

τον προϊστάµενο του αρµόδιου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

 

4. Η  εφορευτική  επιτροπή  έχει  την  ευθύνη  διεξαγωγής  των αρχαιρεσιών  κατά  τρόπο  

που  θα  εξασφαλίζει  την  νοµιµότητα,  το αδιάβλητο και το αµερόληπτο της όλης διαδικασίας. 

 

5. Η  εφορευτική  επιτροπή εκδικάζει κάθε  ένσταση  που  τυχόν υποβάλλεται  ενώπιόν  

της  σχετικά µε την διαδικασία και  τον  τρόπο διεξαγωγής  των  αρχαιρεσιών.  Η λειτουργία της  

διέπεται  από  τους κοινούς  κανόνες  λειτουργίας των συλλογικών οργάνων.   

 

6. Η  εφορευτική  επιτροπή  µετά το  πέρας  των  εργασιών  της συντάσσει  πρακτικό  το  

οποίο υποβάλλει στον  πρόεδρο  της  Γενικής Συνέλευσης. 

 

7. ∆εν επιτρέπεται να εκλεγεί µέλος της εφορευτικής επιτροπής, µέλος   του   

απερχόµενου  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  ή   αντιπρόσωπος σωµατείου - µέλους που είναι 

υποψήφιος στις αρχαιρεσίες. 

 

8. Σε  περίπτωση που στην Γενική Συνέλευση  δεν  παρευρίσκεται επαρκής αριθµός 

αντιπροσώπων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η εκλογή στην εφορευτική επιτροπή µέλους του 

απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Άρθρο 18ο 
Κωλύµατα Εκλογής 

 

 

          1.  ∆εν µπορεί να εκλεγεί τακτικό ή αναπληρωµατικό µέλος σε προβλεπόµενο από το  

καταστατικό της Οµοσπονδίας όργανο πρόσωπο το οποίο: 
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          I. Είναι µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου άλλης αθλητικής Οµοσπονδίας ή αθλητικής 

ένωσης άλλου αθλήµατος κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του. 

 

          II. Είναι υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 

 

       III. Είναι υπάλληλος αθλητικής Ένωσης ή Οµοσπονδίας. 

 

         IV. Έχει σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών µε 

ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και κάθε είδους εµπορική εταιρεία, εφόσον 

αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασιών την εµπορεία ή κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών. 

 

         V. Ανήκει στο πάσης φύσεως προσωπικό της Οµοσπονδίας και για όσο χρόνο διαρκεί η 

πάσης φύσεως σύµβαση εργασίας του µε αυτή και για ένα έτος από τη λήξη της. 

 

         VI. Συνάπτει σύµβαση µε την Οµοσπονδία για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε 

αµοιβή είτε ατοµικά είτε ως οµόρρυθµος εταίρος είτε ως διαχειριστής Ε.Π.Ε. ή µέλος διοικητικού 

συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή η 

εκτέλεση του έργου και για ένα έτος µετά τη λήξη, µε οποιοδήποτε τρόπο, της σύµβασης ή την 

παράδοση του έργου αντίστοιχα. 

 

        VII. Είναι έµπορος αθλητικών ειδών ή µέτοχος, εταίρος, διαχειριστής και µέλος του 

διοικητικού συµβουλίου αθλητικής ανώνυµης εταιρείας και κάθε είδους εµπορικής εταιρείας, 

εφόσον αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασιών τους την εµπορεία ή την κατασκευή κάθε είδους 

αθλητικών ειδών. 

 

   VIII. Είναι εν ενεργεία προπονητής στο σκάκι. 

 

    IX. Όποιος έχει παραπεµφθεί στο δικαστήριο για κακούργηµα µε κλητήριο θέσπισµα 

σύµφωνα µε τον Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά, ή µε τελεσίδικο βούλευµα ή έχει 

καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήµατος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε 

βαθµό πληµµελήµατος µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, 

είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών, είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, 

για τα ποινικά αδικήµατα του παρόντος νόµου, ή για αδικήµατα βίας στους αθλητικούς χώρους, 

χρήση ή διάθεση ουσιών ή µεθόδων φαρµακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια 

χρεοκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, 

απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής 

εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, περί όπλων και 

περί µεσαζόντων.  Εάν µε την καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της 

ποινής (άρθρα 99, 100 και 100 Α του Ποινικού Κώδικα) το κώλυµα παύει να ισχύει µετά την 

πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 101 και 102 του Ποινικού Κώδικα. 

 

     X.  Όποιος έχει στερηθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώµατα 

και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η στέρηση. 

 

     XI. Όποιος έχει τιµωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόµου 2725/1999 για 

παράβαση των κανόνων του φίλαθλου πνεύµατος και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η 

τιµωρία. 

 

      2.  Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύµατα, δεν 

ανακηρύσσεται υποψήφιο για τις αρχαιρεσίες εκλογής των οργάνων της Ε.Σ.Ο. ενώ αν µετά την 

εκλογή του σ  ́ένα από τα όργανα συντρέξει στο πρόσωπό του ένα από τα πιο πάνω κωλύµατα, 

χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητά του. 

 

Άρθρο 19ο 
Υποχρεώσεις και ∆ικαιώµατα Οργάνων  ∆ιοίκησης 

 

1. Η  ιδιότητα του µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  Ε.Σ.Ο.  είναι  τιµητική  και  

άµισθη. Στα µέλη του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου, όταν  µετακινούνται  εκτός του τόπου της 
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µόνιµης κατοικίας τους  για προσφορά   οποιασδήποτε   εντεταλµένης  υπηρεσίας,  επιτρέπεται   

να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαµονής και διατροφής. 

 

2. Απαγορεύεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Σ.Ο. να συνάπτει συµβάσεις  εργασίας,  

ανεξαρτήτων  υπηρεσιών, έργου,  προµηθειών,  ή οποιεσδήποτε  άλλες συµβάσεις µε οικονοµικό 

αντάλλαγµα, µε µέλη  του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της,  µε τις συζύγους, τους γονείς  και  τα     

αδέλφια    τους   ή  µε  νοµικά  πρόσωπα  στα  οποία   µετέχουν   τα     προαναφερόµενα   

πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής  συνεπάγεται την  έκπτωση  των  µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου που  έλαβαν  την σχετική απόφαση. 

 

3. Επιτρέπονται  προσωρινές ταµειακές διευκολύνσεις  προς  την Ε.Σ.Ο.  από µέλη του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου ή µέλη των επιτροπών της, για την αντιµετώπιση επειγουσών 

αναγκών. 

 

Άρθρο 20ό 
∆ιοίκηση 

 

1. Μέσα σε χρονικό διάστηµα οκτώ (-8-) ηµερών από την ηµέρα της εκλογής του νέου 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο επικεφαλής-εκπρόσωπος του πλειοψηφίσαντος συνδυασµού 

συγκαλεί αυτό σε πρώτη συνεδρίαση. 

 

2. Στην  πρώτη  συνεδρίασή του, το  νέο  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα 

εκλέγοντας µε µυστική ψηφοφορία  όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του 

παρόντος: 

 

 Ι.    Πρόεδρο 

 ΙΙ.  Τέσσερις (4) Αντιπροέδρους 

 ΙΙΙ. Γενικό Γραµµατέα 

IV. Ταµία 

V.  Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα 

VI. Αναπληρωτή Ταµία 

VII.Τέσσερις (4) Εφόρους επί των αγωνιστικών θεµάτων (Αγωνιστικό Πρόγραµµα, 

       Εθνικές Οµάδες, Σχολικό Σκάκι, Ανάπτυξη). 

 

3.  Το   ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του  να  ορίσει  και µέλος του ως 

Επίτιµο Πρόεδρο της Ε.Σ.Ο. 

 

4. Καθήκοντα  εφορευτικής  επιτροπής  στην  πιο  πάνω  µυστική ψηφοφορία  ασκεί  το  

νεότερο σε ηλικία µέλος του νέο  -  εκλεγµένου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

5. Οι  υποψηφιότητες  για  τα πιο  πάνω  αξιώµατα  ανατίθενται προφορικά  στο  

προεδρεύον την πρώτη συνεδρίαση µέλος είτε από  τους ίδιους  τους  ενδιαφερόµενους  είτε από 

άλλα  µέλη  του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι προταθέντες 

πρέπει  να δηλώσουν ρητά ότι αποδέχονται την πρόταση υποψηφιότητάς τους. 

 

6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε  απαρτία εάν  στην  διάρκεια των 

συνεδριάσεών του τα παρόντα µέλη  του  είναι περισσότερα από τα απόντα. 

 

7. Αν  για  τα πιο πάνω αξιώµατα του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου, υποψήφια  µέλη  του  

είναι µέχρι δύο (-2-), εκλεγµένο  θεωρείται  το µέλος που έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία  των 

παρόντων µελών. 

 

8. Αν τα υποψήφια µέλη είναι περισσότερα από δύο (-2-) και από την  ψηφοφορία  δεν 

προκύψει απόλυτη πλειοψηφία, το µέλος που  έλαβε τις  λιγότερες  ψήφους  αποχωρεί. Γίνεται  

στην  συνέχεια  και  άλλη ψηφοφορία µε τα εναποµείναντα υποψήφια µέλη µέχρις ότου 

συγκεντρωθεί η απαιτούµενη απόλυτη πλειοψηφία. 

 

9. Η  διάταξη  της  παραγράφου 6 του άρθρου  10  του  παρόντος εφαρµόζεται ανάλογα. 
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10. Αν  για  οποιοδήποτε  λόγο και σε  οποιοδήποτε  αξίωµα,  τα υποψήφια  µέλη  δεν  

κατορθώσουν να λάβουν την  απαιτούµενη  απόλυτη πλειοψηφία  για  να εκλεγούν, τότε η 

ψηφοφορία για τα αξιώµατα  αυτά επαναλαµβάνεται και οι υποψήφιοι εκλέγονται µε σχετική 

πλειοψηφία. 

 

11. Αν, σύµφωνα µε το άρθρο 13, µειωθεί η δύναµη των σωµατείων της ΕΣΟ το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι:  

 

Ι. 15µελές, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα µε Πρόεδρο, 3 

Αντιπροέδρους, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία, Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα και 4 

Εφόρους επί των αγωνιστικών θεµάτων. 

 

ΙΙ. 11µελές, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται  σε σώµα µε Πρόεδρο, 2 

Αντιπροέδρους, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία και 2 Εφόρους επί των αγωνιστικών 

θεµάτων. 

 

ΙΙΙ. 7µελές, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα µε Πρόεδρο, 

Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία και Έφορο Αγώνων. 

 

Άρθρο 21ο 

Παράδοση - Παραλαβή 

 

1. Το απελθόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παραδώσει στο νέο τα ακόλουθα: 

Ι. Όλα τα αρχεία που τηρούνται στην Ε.Σ.Ο. 

ΙΙ.  Το  βιβλίο πρωτοκόλλου, τα βιβλία που ο νόµος και το  παρόν προβλέπουν  ότι 

τηρούνται, το ταµείο, το υλικό όπως και κάθε τι  που υπάρχει και είναι στην απόλυτη 

κυριότητα, νοµή και κατοχή της. 

 

2. Για  την πιστοποίηση της παράδοσης  συντάσσεται  πρωτόκολλο παράδοσης και 

παραλαβής. 

 

Άρθρο 22
ο
 

Συνεδρίαση ∆.Σ. 

 

1. Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία  φορά  τον µήνα,  έκτακτα  δε όταν 

το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν  το 1/3 τουλάχιστον από τα µέλη του. 

 

2. Οι  ψηφοφορίες  είναι  φανερές εκτός  από  τις  περιπτώσεις εκείνες που αφορούν σε 

προσωπικά ζητήµατα, οπότε είναι µυστικές. 

 

3. Πλειοψηφούσα  κάθε  φορά  είναι η άποψη  ή  η  πρόταση  που συγκεντρώνει την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 20  του παρόντος έχουν 

ανάλογη εφαρµογή στις ψηφοφορίες για την λήψη απόφασης πάνω σε οποιοδήποτε θέµα. 

 

5.  Μέλος   του   ∆ιοικητικού   Συµβουλίου   που   απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (-

3-) συνεχόµενες συνεδριάσεις, εκπίπτει από     το   αξίωµά  του  µε  απόφαση  του  ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου  µε  την     προϋπόθεση   ότι   έχει   ειδοποιηθεί  έγγραφα  µετά   την   δεύτερη 

αδικαιολόγητα συνεχόµενη απουσία του. 

 

6. Με την ίδια απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναπληρώνει το  µέλος  που  

εξέπεσε  του αξιώµατός του µε το  πρώτο  κατά  σειρά εκλογής του διαθέσιµο αναπληρωµατικό 

µέλος του ιδίου συνδυασµού. 

 

7. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που κατέχουν τα αξιώµατα των  παραγράφων 2 

και 3 του άρθρου 20 του παρόντος,  αντικαθίστανται οποτεδήποτε είτε εξ αιτίας παραίτησής των 

από το αξίωµα που κατέχουν είτε  εξ  αιτίας µοµφής εναντίον τους που κατατίθεται  έγγραφα  
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στην γραµµατεία  της  Ε.Σ.Ο. από την απόλυτη τουλάχιστον  πλειοψηφία  του συνόλου των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

8. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι  υποχρεωµένος, έστω  και  αν  η  

µοµφή στρέφεται εναντίον  του,  να  συγκαλέσει  το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο µέσα σε χρονικό 

διάστηµα οκτώ (-8-) ηµερών από την  ηµεροµηνία  κατάθεσης  της µοµφής µε  µοναδικό  θέµα  

ηµερήσιας διάταξης  την  συζήτηση  και  την λήψη απόφασης για  την  µοµφή  που κατατέθηκε. 

 

9. Για να γίνει δεκτή η µοµφή που κατατέθηκε να εκπέσει του αξιώµατός  του  το  µέλος 

του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  εναντίον  του οποίου  απευθύνθηκε,  απαιτείται απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου  των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

10. Για την πλήρωση κενού αξιώµατος εξ αιτίας της έκπτωσης κατά τα  άνω,  

ακολουθείται  η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο  20  του παρόντος. 

 

11. Μοµφή  που κατατέθηκε κατά τα άνω και δεν έγινε  δεκτή  δεν µπορεί  να  κατατεθεί 

εκ νέου αν δεν παρέλθει χρονικό  διάστηµα  έξη (-6- ) µηνών. 

 

Άρθρο 23ο 

Αρµοδιότητες και Καθήκοντα ∆.Σ. 

 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ενδεικτικά µεταξύ των άλλων τις ακόλουθες 

αρµοδιότητες και καθήκοντα: 

Ι.  Έχει  την ευθύνη για την πιστή εφαρµογή των  διατάξεων  των νόµων,  του  

παρόντος  καταστατικού και των  αποφάσεων  των  Γενικών Συνελεύσεων. 

ΙΙ.  Έχει την ευθύνη για την  χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής για την ανάπτυξη 

και διάδοση του αθλήµατος και για την όσο το δυνατό επιτυχή υλοποίηση των 

σκοπών που έχει θέσει το παρόν. 

ΙΙΙ.  Συγκαλεί  την  Γενική Συνέλευση όποτε  απαιτείται  ή  όποτε κρίνει σκόπιµο και 

αναγκαίο. 

IV. Αποφασίζει για την σύσταση και λειτουργία επιτροπών ή οµάδων εργασίας  για  

την παρακολούθηση, εκτέλεση ή  µελέτη  εξειδικευµένων εργασιών ή θεµάτων 

γενικού  ή ειδικού ενδιαφέροντος. 

V. Εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τους γενικούς και ειδικούς κανονισµούς που ο 

Ν. 2725/99 ρητά προβλέπει. 

VI. Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισµού και απολογισµού των εσόδων και 

εξόδων  κάθε οικονοµικής χρήσης. 

VII.  Εισηγείται  στην  Γενική  Συνέλευση  την  τροποποίηση   του ισχύοντος 

καταστατικού. 

VIII. Είναι υπεύθυνο για ό,τι οι νόµοι, το παρόν καταστατικό και η Γενική Συνέλευση 

του έχουν αναθέσει. 

 

2. Στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της εκλογής του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και  της  

σύστασής του σε σώµα  η  Ε.Σ.Ο.  εκπροσωπείται δικαστικά,  αν  παραστεί  ανάγκη  από  τον  

πρόεδρο  του  απελθόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Άρθρο 24ο 
Εκτελεστική Επιτροπή 

 

1. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γεν. Γραµµατέας ή ο Αναπληρωτής του, ο Ταµίας ή ο 

Αναπληρωτής του,  οι  Έφοροι και ο Επίτιµος  Πρόεδρος (όταν είναι µέλος του ∆Σ) συγκροτούν 

Εκτελεστική Επιτροπή του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

2. Η  Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει για θέµατα  τρέχοντος ή επείγοντος χαρακτήρα 

µεταξύ των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

3.  Οι  αποφάσεις  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  είναι   άµεσα εκτελεστές  και  

εισάγονται προς συζήτηση και επικύρωση υποχρεωτικά  στην  πρώτη συνεδρίαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά την λήψη τους. 
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4. Για τον τρόπο λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη λήψη  αποφάσεων,  

ισχύουν  αναλογικά οι διατάξεις του  παρόντος  που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Άρθρο 25ο 
Ειδικά Καθήκοντα Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

1. Ο  πρόεδρος  διεκπεραιώνει όλες τις  υποθέσεις  της  Ε.Σ.Ο.  σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις που λαµβάνει το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο. 

 

2. Συγκαλεί  σε  συνεδρίαση το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  και  την Εκτελεστική Επιτροπή, 

τακτικά ή έκτακτα, προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους,  διευθύνει  την συζήτηση κατά τρόπο 

δηµοκρατικό και  φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καλής συµπεριφοράς στη διάρκεια 

των συνεδριάσεων. 

 

3. Είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση των νόµων, του παρόντος καταστατικού και των 

κανονισµών της Ε.Σ.Ο. 

 

4. Υπογράφει  µαζί  µε τον Γενικό  Γραµµατέα  κάθε  εξερχόµενο έγγραφο,  τα  

εντάλµατα  πληρωµών,  τις επιταγές,  τα  πρακτικά  των συνεδριάσεων   και κάθε άλλο έγγραφο 

που δεσµεύει την Ε.Σ.Ο.  έναντι τρίτων. 

 

5. Μπορεί  να µετέχει σ’ όλες  τις συνεδριάσεις των  επιτροπών της Ε.Σ.Ο. 

 

6. Είναι  υπεύθυνος για όποια άλλη αρµοδιότητα και ευθύνη  του αναθέσουν οι 

Κανονισµοί της Ε.Σ.Ο. 

 

Άρθρο 26ο 

Αρµοδιότητες Αντιπροέδρων - Αναπλήρωση Προέδρου 

 

Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο µε απόφασή του στην πρώτη  συνεδρίαση µετά  την  εκλογή  

του,  ορίζει τις αρµοδιότητες  και  τους  κύκλους ευθύνης  ενός εκάστου των Αντιπροέδρων όπως 

επίσης και του  Επιτίµου Προέδρου,  για  τη διάρκεια της θητείας του. Επίσης, κατά  την  ίδια 

αυτή   συνεδρίαση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου,  ορίζεται  η  σειρά αναπλήρωσης του 

Προέδρου. 

 

Άρθρο 27ο 

Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα 

 

1. Ο Γενικός Γραµµατέας τηρεί το αρχείο, την σφραγίδα και  όλα     τα   βιβλία  της  

Ε.Σ.Ο.  πλην  των  οικονοµικών. ∆ιεξάγει  όλη  την     αλληλογραφία, υπογράφει µαζί µε τον 

Πρόεδρο κάθε έγγραφο και είναι ο     καθ’ ύλη υπεύθυνος προϊστάµενος για τα γραφεία και το 

προσωπικό της. 

 

2. Μπορεί να µετέχει σ’ όλες τις συνεδριάσεις των επιτροπών της Ε.Σ.Ο. 

 

3. Είναι  υπεύθυνος για όποια άλλη αρµοδιότητα και ευθύνη  του αναθέσουν οι 

Κανονισµοί της Ε.Σ.Ο. 

 

Άρθρο 28ο 

Αρµοδιότητες Ταµία 

 

1. Ο  Ταµίας  ενεργεί  όλες  τις  εισπράξεις  εκδίδοντας   τα παραστατικά που οι νόµοι 

προβλέπουν. 

 

2. Υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα εντάλµατα πληρωµών και τις σχετικές επιταγές. 
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3. Είναι  προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταµειακή ανωµαλία  όπως επίσης  και για την 

περίπτωση που ενήργησε πληρωµή χωρίς απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

4. Ενηµερώνει  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο για  την  πορεία  της οικονοµικής κατάστασης. 

 

5. Τηρεί τα βιβλία που οι νόµοι προβλέπουν. 

 

6. Συντάσσει  και εισηγείται κάθε έτος τον  προϋπολογισµό  και υποβάλλει προς έγκριση 

τον απολογισµό κάθε οικονοµικής χρήσης. 

 

7. Είναι  υπεύθυνος για όποια άλλη αρµοδιότητα και ευθύνη  του αναθέσουν οι 

Κανονισµοί της Ε.Σ.Ο. 

 

Άρθρο 29ο 

Αρµοδιότητες Αναπληρωτή Γραµµατέα - Αναπληρωτή Ταµία 

 

1. Ο Αναπληρωτής Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών  

συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπό την  εποπτεία του  Γενικού Γραµµατέα  και 

γενικά αναπληρώνει τον Γενικό  Γραµµατέα όταν  αυτός  απουσιάζει ή κωλύεται. Αν στη 

σύνθεση  του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου  δεν προβλέπεται Αναπληρωτής Γραµµατέας (άρθρο 

20.11), τα καθήκοντά του εκτελεί ο Γενικός Γραµµατέας. 

 

2. Ο Αναπληρωτής Ταµίας επικουρεί γενικά τον Ταµία στο έργο του και  έχει την ευθύνη 

διαχείρισης κάθε ακίνητου ή κινητού που  ανήκει στην  πλήρη  νοµή  και κατοχή της Ε.Σ.Ο. 

τηρώντας τα  από  τον  νόµο προβλεπόµενα  βιβλία  και στοιχεία. Αν στη σύνθεση  του  

∆ιοικητικού Συµβουλίου  δεν  προβλέπεται  Αναπληρωτής Ταµίας (άρθρο  20.11),  τα καθήκοντά 

του εκτελεί ο Ταµίας.  

 

Άρθρο 30ό 
Αρµοδιότητες Εφόρων 

 

Οι τέσσερις Έφοροι έχουν τις ακόλουθες γενικές αρµοδιότητες: 

Ι. Έφορος αγωνιστικού προγράµµατος. 

ΙΙ. Έφορος εθνικών οµάδων. 

ΙΙΙ. Έφορος αναπτυξιακού σχεδιασµού. 

IV. Έφορος σχολικού σκακιού. 

Τα  ειδικότερα  καθήκοντα αυτών ορίζει το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο στην  πρώτη µετά την 

εκλογή συνεδρίασή του. Το ίδιο ισχύει και εάν ο αριθµός των Εφόρων είναι µικρότερος από 4 

(άρθρο 20.11). 

 

Άρθρο 31ο 
Βιβλία 

 

1. Η Ε.Σ.Ο. τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: 

Ι. Μητρώο Σωµατείων - Μελών. 

ΙΙ.  Μητρώο αθλουµένων. 

ΙΙΙ. Μητρώο προπονητών. 

IV. Πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων. 

V. Πρακτικών συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

VI. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. 

VII. Βιβλία Γ  ́κατηγορίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του    

       άρθρου 2 του Π.∆. 186/1992. 

VIII. Περιουσιακών στοιχείων. 

 

2. Κάθε άλλο βιβλίο που ο νόµος ήθελε προβλέψει ως υποχρεωτικό ή  το  ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αποφασίσει ως αναγκαίο για  την  εύρυθµη λειτουργία της Ε.Σ.Ο. 
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3. Όσα  από τα βιβλία της παραγράφου 1 του παρόντος,  ο  νόµος προβλέπει   ως  

υποχρεωτικά,  θεωρούνται  από  τον  Νοµάρχη  ή  άλλο εξουσιοδοτηµένο  όργανό  του ή την 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. αν  πρόκειται  για βιβλία που προβλέπονται από τον ισχύοντα κάθε φορά Κ.Β.Σ. 

 

Άρθρο 32ο 
Επιτροπές 

 

1.Το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο µετά τη σύστασή του σε σώµα έχει το δικαίωµα  να  

συγκροτήσει µε απόφασή του επιτροπές µε την  συµµετοχή µελών του ή µη. 

 

2.Στις  επιτροπές  αυτές  µπορούν  να  ανατεθούν  καθήκοντα, υποχρεώσεις  και 

δικαιώµατα που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την  ίδια όπως και πιο πάνω απόφασή του θα 

ορίσει. 

 

3.Ο χαρακτήρας των επιτροπών αυτών είναι συµβουλευτικός για το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

 

4.Οι  επιτροπές λειτουργούν κατ’ αναλογία των  διατάξεων  του παρόντος καταστατικού. 

 

Άρθρο 33ο 
Κανονισµοί 

 

1. Με  γενικούς  ή ειδικούς κανονισµούς που ψηφίζει  η  Γενική Συνέλευση  των  

σωµατείων - µελών της Ε.Σ.Ο. ύστερα από πρόταση  του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου,  τίθενται  οι 

κανόνες που ισχύουν  για  την γενικότερη λειτουργία της Ε.Σ.Ο. 

2. Για  την κατάρτιση των κανονισµών αυτών,  όπου  απαιτείται, είναι  υποχρεωτικό να 

ληφθούν υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισµοί του αθλήµατος. 

 

3. Η  τήρηση  των κανονισµών αυτών είναι  υποχρεωτική  για  τα σωµατεία - µέλη. 

 

4. Οι  κανονισµοί αυτοί εγκρίνονται  από την υπερκείµενη  αρχή όπως ο νόµος κάθε φορά 

ορίζει. 

 

5. ∆εν επιτρέπεται µε τις διατάξεις των πιο πάνω κανονισµών να επέρχεται  αλλοίωση, 

διαφοροποίηση ή καταστρατήγηση, άµεσα ή έµµεσα, στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

 

6. Αν  παραστεί ανάγκη αναµόρφωσης των πιο πάνω κανονισµών  εξ αιτίας  της  

αναποµπής των από την υπερκείµενη αρχή, ύστερα από  τον έλεγχο  νοµιµότητας  που  

διενήργησε  σ’αυτούς,  η  αναµόρφωση  αυτή γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Σ.Ο. 

 

7. ∆εν απαιτείται για την ψήφιση των κανονισµών αυτών αυξηµένη απαρτία  ή  

πλειοψηφία  στις Γενικές Συνελεύσεις  ή  στο  ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 34ο 
Λοιπές διατάξεις 

 

1. Η Ε.Σ.Ο. έχει δική της σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ, 1948. Στο κέντρο του κύκλου υπάρχει παράσταση από 

σκακιστικό ίππο. 

 

2. Η  σφραγίδα αυτή τίθεται σε κάθε εξερχόµενο έγγραφο και  σε κάθε  απόδειξη  

είσπραξης. Έγγραφα ή αποδείξεις που δεν  φέρουν  την πιο πάνω σφραγίδα θεωρούνται άκυρα 

και δεν δεσµεύουν την Ε.Σ.Ο. 
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Άρθρο 35ο 

Τροποποίηση Καταστατικού 

 

1. Το  παρόν  καταστατικό  είναι δυνατό  να  τροποποιηθεί  από ΕΚΤΑΚΤΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Ε.Σ.Ο. που µπορεί να συγκαλέσει το ∆ιοικητικό  

Συµβούλιό της ή τα τρία πέµπτα (-3/5-) των  δικαιουµένων ψήφο  σωµατείων - µελών.  

 

2. Οι αποφάσεις, στην, µε αυτόν τον τρόπο, συγκαλούµενη Γενική Συνέλευση,  

λαµβάνονται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων  (-3/4-)  των παρόντων µελών. 

 

Άρθρο 36ο 

∆ιάλυση του Σωµατείου 

 

Η  Ε.Σ.Ο.  διαλύεται  στις περιπτώσεις που ο  νόµος  προβλέπει.  Στην   περίπτωση  αυτή  

η  περιουσία  της  περιέρχεται  στην  Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 

 

Άρθρο 37ο 

Ερµηνεία ∆ιατάξεων 

 

Σε  περίπτωση που κατά την εφαρµογή των διατάξεων του  παρόντος καταστατικού  

διαπιστώθηκε  ασάφεια ή κενό, το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο είναι  αρµόδιο να αποφασίσει σχετικά 

στο πλαίσιο του ισχύοντος νόµου και του παρόντος καταστατικού µετά από έγγραφη 

γνωµοδότηση  νοµικού συµβούλου. 

 

Άρθρο 38ο 

Έγκριση - Ισχύς του Καταστατικού 

 

Το  παρόν  καταστατικό που περιέχει 38 άρθρα, ύστερα από τις τροποποιήσεις που έγιναν 

σ  ́αυτό για να εναρµονισθεί  µε διατάξεις των τροποποιητικών  του  Ν.  2725/1999 νόµων, 

εγκρίθηκε σήµερα από το ∆.Σ. της Ε.Σ.Ο. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 

30 του Ν. 3262/2004.  Το καταστατικό θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των 

τροποποιήσεων στο τηρούµενο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

Αθήνα, 22.01.2005 

 

                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΟΥ ∆Σ                                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆Σ 

                       ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 


