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Αριθ. Πρωτ.: 95120/16-2-2015 
 

2 7 ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΑΤΟΜΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ  ( 2015 )  
1 3 ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΟΜΑΔΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ  ( 2 0 1 5 )  

 
1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία προκηρύσσει την τελική φάση του 27ου Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος 
Μαθητών - Μαθητριών και του 13ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Μαθητών - Μαθητριών για το 2015. 

 

2. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Τους αγώνες διοργανώνει η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέταξε το 
σκάκι στα αθλήματα που καλλιεργούνται στο πλαίσιο του σχολικού αθλητισμού (αγώνες ΑθλοΠΑΙ∆ΕΙΑΣ) στα 
∆ημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας (επιστολή Υ.ΠΑΙ.Θ. αριθ. πρωτ. 132785/Α/Γ4, 19-9-2013). 

 
3. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ  
      Οι θέσεις πρόκρισης των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών καθορίζονται σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα : 
 

Α/Α ΕΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΑΝΑ 
ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

ΟΜΑ∆ΙΚΟ 

1 Ε.Σ.Σ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 154 18 

2 Ε. Σ. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 9 99 12 

3 Ε. Σ. Σ. ΚΡΗΤΗΣ 8 88 10 

4 Ε. Σ. Σ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ / ΘΡΑΚΗΣ 5 55 8 

5 Ε. Σ. Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 5 55 8 

6 Ε. Σ. Σ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 55 8 

7 Ε. Σ. Σ. ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 33 6 

8 Τ.Ε. Σ. Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 3 33 6 

9 ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΦΘΙΩΤΙ∆Α – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ (*) 3 33 6 

10 Τ.Ε. Σ. Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 3 33 6 

11 Τ.Ε. Σ. Σ. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 33 6 

 ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΚΡΙΣΕΩΝ  671 94 
     

 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗ (Πρώτοι του 2014)  22  

     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  693 94 

 
Κάθε Ένωση ή Τοπική Επιτροπή μπορεί να καθορίσει τις θέσεις πρόκρισης (μαθητές-μαθήτριες)  σύμφωνα με τις 
αγωνιστικές της ανάγκες, με μόνο περιορισμό ότι οι μαθήτριες θα πρέπει να καλύψουν τουλάχιστον το 25% των 
θέσεων. 
(*) Τα Περιφερειακά Πρωταθλήματα Μαθητών - Μαθητριών για τη Θεσσαλία και τους Ν. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, 
θα διεξαχθούν με ευθύνη των σκακιστικών σωματείων της περιοχής, τα οποία επίσης θα πρέπει να δηλώσουν τους 
προκριμένους μαθητές - τρίες και σχολεία για την τελική φάση.     

 
4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

∆ικαιούνται συμμετοχή στην Τελική Φάση όσοι πήραν τις προκρίσεις ανά τάξη σύμφωνα με τον έως σήμερα ισχύοντα 
πίνακα θέσεων πρόκρισης ανά Ένωση και Τοπική Επιτροπή και το σύστημα των επιλαχόντων που έως σήμερα ισχύει. 
Για παράδειγμα εάν από τους πρώτους 5 προκριθέντες μιας τάξης δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην τελική 
φάση οι τρεις, αυτοί αναπληρώνονται από τον 6ο, 7ο και 8ο κ.ο.κ. 
Οι ατομικές προκρίσεις είναι υποχρεωτικά ανά τάξη έτσι ώστε να μην υπάρξουν δυσανάλογες συμμετοχές 
ανά κατηγορία.  Η ΕΣΟ θα ασκήσει έλεγχο στις δηλώσεις συμμετοχής των Ενώσεων - Τοπ. Επιτροπών και δεν θα 
γίνει δεκτή καμία υπέρβαση στον αριθμό των προκρίσεων ανά τάξη. 
∆ικαιούνται επίσης συμμετοχή στην Τελική Φάση και όσοι αγωνίστηκαν και δεν προκρίθηκαν στο ατομικό, αλλά 
αγωνίστηκαν και στα προκριματικά ομαδικά του 2015 και η ομάδα του σχολείου τους προκρίθηκε στην τελική 
φάση. ∆ιευκρινίζεται  ότι η παραπάνω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά όσους δεν έχουν προκριθεί στο ατομικό 
πρωτάθλημα. Όσοι μαθητές Λυκείων συμμετέχουν με την ομάδα τους στην τελική φάση (βλέπε 6.Α), έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής και στην τελική φάση των ατομικών πρωταθλημάτων μαθητών λυκείου. 
Η κάθε Ένωση/Τοπ. Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει για τη συμμετοχή τουλάχιστον μίας ομάδας από κάθε βαθμίδα 
εκπαίδευσης (∆ημοτικά, Γυμνάσια-Λύκεια).  
Η ΕΣΟ μπορεί να δώσει ένα μικρό αριθμό επιπλέον προκρίσεων σε περιοχές που έχουν λίγες θέσεις αλλά διεξάχθηκαν 
προκριματικά με εξαιρετικά μεγάλο αριθμό συμμετοχών (απόφαση ∆Σ 2.12.2008).  



 
5. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε συνεδριακές αίθουσες του ξενοδοχείου Eretria Village Resort στην Ερέτρια. 
 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Α) ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ : Θα διεξαχθούν σε τρεις ομίλους :  
Ένας όμιλος Πρωτοβάθμιας (∆ημοτικά) και  δύο όμιλοι ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια) με Ελβετικό 
σύστημα 6 γύρων. Προϋπόθεση για τη δημιουργία ομίλου Λυκείων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 6 ομάδων (πουλ 5 
γύρων). Σε αντίθετη περίπτωση και με απόφαση  του ∆ιευθυντή Αγώνων και του Επικεφαλής ∆ιαιτητή θα γίνει ενιαίος 
όμιλος για Γυμνάσια και Λύκεια (σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσει ξεχωριστή κατάταξη και βραβεύσεις). 
Για την ενίσχυση των συμμετοχών ομάδων λυκείων, δεν θα υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στις 
προκρίσεις, δηλαδή επιτρέπεται η ελεύθερη συμμετοχή ομάδων λυκείων στους τελικούς, με την απαραίτητη 
προϋπόθεση αυτές να έχουν συμμετάσχει στους προκριματικούς των περιοχών τους.   
Ο ∆ιευθυντής των Αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξει το σύστημα των αγώνων 
ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών. 
 

Β) ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ : Οι αγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε ομίλους κατά τάξη 
και θα αγωνιστούν με Ελβετικό σύστημα 9 γύρων. Η αρχική κατάταξη στους ομίλους θα γίνει με αλφαβητική σειρά για 
τα Νηπιαγωγεία, την  Α’, Β’ και Γ’ ∆ημοτικού. Σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις η αρχική κατάταξη θα γίνει σύμφωνα με τα 
εθνικά ΕΛΟ του Ιανουαρίου 2015.  Σε περίπτωση μικρού αριθμού συμμετεχόντων (λιγότερες από 20) μπορεί να 
διεξαχθούν λιγότεροι γύροι ή και τουρνουά πουλ. Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες : 

 

1 Μαθητές-Μαθήτριες Νηπιαγωγείων 

2 Μαθητές-Μαθήτριες Α’ Τάξης ∆ημοτικών Σχολείων 

3 Μαθητές-Μαθήτριες Β’ Τάξης ∆ημοτικών Σχολείων 

4 Μαθητές-Μαθήτριες Γ’ Τάξης ∆ημοτικών Σχολείων 

5 Μαθητές-Μαθήτριες ∆’ Τάξης ∆ημοτικών Σχολείων 

6 Μαθητές-Μαθήτριες Ε’ Τάξης ∆ημοτικών Σχολείων 

7 Μαθητές-Μαθήτριες ΣΤ’ Τάξης ∆ημοτικών Σχολείων 

8 Μαθητές-Μαθήτριες Α’ Γυμνασίου 

9 Μαθητές-Μαθήτριες Β’ Γυμνασίου 

10 Μαθητές-Μαθήτριες Γ’ Γυμνασίου 

11 Μαθητές-Μαθήτριες Λυκείων 

 
7. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ 

Τα πρωταθλήματα (ομαδικά και ατομικά) θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης για κάθε 
αθλητή, 15 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που 
ολοκληρώνει ο αθλητής, παίρνει ακόμη δέκα δευτερόλεπτα (10”) χρόνου σκέψης. 

 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Α)  ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 
      Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα : 

 

Σάββατο 04 Απριλίου 2015 Τελετή Έναρξης 10:00 

Σάββατο 04 Απριλίου 2015 1ος – 3ος Γύρος Έναρξη 10:30 

Σάββατο 04 Απριλίου 2015 4ος – 6ος Γύρος Έναρξη 17:00 
 

Β)  ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 
      Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα : 

 

Κυριακή 05 Απριλίου 2015 1ος – 3ος Γύρος Έναρξη 10:00 

Κυριακή 05 Απριλίου 2015 4ος – 6ος Γύρος Έναρξη 17:00 

Μ. ∆ευτέρα 06 Απριλίου 2015 7ος – 9ος Γύρος Έναρξη 09:00 

Μ. ∆ευτέρα 06 Απριλίου 2015 Τελετή Λήξης Έναρξη 13:30 
 

Η οριστική επιβεβαίωση των συμμετοχών για τα Ατομικά Πρωταθλήματα θα πραγματοποιηθεί με φυσική 
παρουσία των συμμετεχόντων την Σάββατο 04 Απριλίου, ώρα 17:15 - 21:00 και με βάση τους πίνακες ανά 
κατηγορία, που θα έχουν αναρτηθεί στον χώρο των αγώνων. 

 
9. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ  

Θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας : 
Α) Για τα Ομαδικά Πρωταθλήματα :  
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης των ομάδων είναι κατά σειρά : 
(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (βαθμοί, πόντοι, εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους). 
(β). Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες. 
(γ). Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στη 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ 



Β) Για τα Ατομικά Πρωταθλήματα : 
     Για ελβετικό σύστημα 
α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους). 
β) Το κριτήριο Μπούχολτζ cut-1 (βαθμοί αντιπάλων εξαιρουμένου του χαμηλότερου) 
γ) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων) 
δ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα). 
 

Για κυκλικό σύστημα (round robin) 
(α). Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα). 
(β). Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες). 
(γ). Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων (τα μεταξύ τους αποτελέσματα) 
 
 

10. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ενστάσεις υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήξη της συγκεκριμένης παρτίδας και εκδικάζονται άμεσα από την Επιτροπή 
Ενστάσεων που θα ορισθεί πριν την έναρξη των αγώνων. Το παράβολο ορίζεται στα 50 Ευρώ και μπορεί να κατατεθεί 
στον ∆ιευθυντή ή στον διαιτητή των αγώνων. 
∆ιευκρινίζεται ότι όλες οι κληρώσεις γίνονται με το εγκεκριμένο από τη FIDE πρόγραμμα κληρώσεων και κατά συνέπεια 
δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που αφορούν θέματα κληρώσεων. 
Κάθε σχολική ομάδα έχει το δικαίωμα να ορίσει έναν αρχηγό ομάδας καθώς και έναν αναπληρωτή. Αρχηγός ομάδας 
μπορεί να ορισθεί μόνο ένας από τους μαθητές που έχουν δηλωθεί στη σύνθεσή της (6άδα). Για τις αρμοδιότητες 
των αρχηγών ομάδων ισχύουν όσα προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ. 
 
Απαγορεύεται η παρουσία εντός του αγωνιστικού χώρου προπονητών, γονέων, παραγόντων, συνοδών κλπ.   
 
Συνίσταται να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η απομάκρυνση των αγωνιζομένων από τον αγωνιστικό χώρο. Σε 
κάθε περίπτωση θα γίνεται με ευθύνη των ιδίων ή των συνοδών τους, σε ότι αφορά την έγκαιρη προσέλευσή τους 
αλλά και την ενημέρωσή τους για αγωνιστικά / τεχνικά θέματα. 
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που θα έχει επιτρέψει ο διαιτητής, απαγορεύεται επί ποινή μηδενισμού,  σε όλους τους 
αγωνιζόμενους να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στις εγκαταστάσεις των 
αγώνων και σε οποιαδήποτε παρακείμενη περιοχή καθορισμένη από τον διαιτητή 
Ορίζεται ρητά ότι η ευθύνη της διοργανώτριας αρχής (ΕΣΟ) για θέματα ασφάλειας των συμμετεχόντων, πρόσκλησης 
ζημιών κλπ περιορίζεται μόνο εντός του αγωνιστικού χώρου.  
Ο ∆Α έχει το δικαίωμα να αποβάλλει συμμετέχοντες που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη διοργάνωση και που 
δεν θα τηρούν τους κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας.      

 
 

11. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  
∆ιευθυντής Αγώνων ορίσθηκε ο Γιώργος Γεωργόπουλος. Οι ∆ιαιτητές θα ορισθούν από την Κ.Ε.∆.  

 
 
12. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  

Αναμνηστικά διπλώματα θα πάρουν όλοι οι μαθητές που θα αγωνισθούν. Στα Ομαδικά Πρωταθλήματα, κύπελλα θα 
πάρουν οι τρεις πρώτες ομάδες και μετάλλια όλοι οι αθλητές των τριών πρώτων ομάδων. Στα Ατομικά Πρωταθλήματα, 
κύπελλο και μετάλλιο θα πάρει ο 1ος νικητής και μετάλλια ο 2ος και 3ος . Το 1ο κορίτσι θα πάρει κύπελλο και μετάλλιο 
και μετάλλια το 2ο και 3ο κορίτσι. Εάν ένα κορίτσι καταταγεί στους τρεις πρώτους της γενικής κατάταξης παίρνει όλα 
τα έπαθλα που του αναλογούν. Ο νικητής κάθε τάξης ανακηρύσσεται Πρωταθλητής Ελλάδας (το 1ο κορίτσι ανά τάξη 
ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ελλάδας).  
 
 

13. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 
 α) Απευθείας πρόκριση στα Ατομικά Πρωταθλήματα δικαιούνται οι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες του 2014 στην 
τάξη που πάνε για το σχολικό έτος 2014 - 2015. Εάν κάποιος πρωταθλητής-τρια συμμετάσχει στους 
προκριματικούς αγώνες αυτομάτως χάνει το δικαίωμα απευθείας πρόκρισης και η θέση πρόκρισης 
εκχωρείται στην Ένωση – Τοπική επιτροπή στην οποία ανήκει. 
β) Οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν τη συμμετοχή όλων των σκακιστών και 
σκακιστριών της περιοχής τους μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 στη Γραμματεία της ΕΣΟ. Στο έντυπο δήλωσης 
συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριληφθούν : 

1) οι σκακιστές και σκακίστριες που προκρίθηκαν από τα Ατομικά Πρωταθλήματα των περιοχών τους, 
2) oι σκακιστές και σκακίστριες που δικαιούνται απευθείας συμμετοχή στους τελικούς αγώνες,  
3) όσοι έχουν προκριθεί με τις ομάδες τους στα Ομαδικά Πρωταθλήματα  

∆ιευκρινίζεται ότι οι Ενώσεις και Τοπ. Επιτροπές είναι υπεύθυνες για το έλεγχο του δικαιώματος και τη δήλωση 
συμμετοχής των μαθητών που προκρίνονται από το ομαδικό στο ατομικό σύμφωνα με όσα ρητά ορίζονται στο άρθρο 
5 της παρούσας προκήρυξης. 
 
∆ΕΝ ΘΑ ∆ΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής. 
 
Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές μαζί με τη δήλωση συμμετοχής των παραπάνω αθλητών υποχρεούνται να στείλουν 
μέχρι την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 τα αποτελέσματα και τις τελικές κατατάξεις των περιφερειακών προκριματικών 
πρωταθλημάτων της περιοχής τους. Η μη έγκαιρη αποστολή των αποτελεσμάτων καθιστά άκυρη τη δήλωση 
συμμετοχής των αθλητών. 
 
 



14. ∆ΙΑΜΟΝΗ - ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
Όλοι οι συμμετέχοντες των πανελλήνιων σχολικών πρωταθλημάτων διαμένουν υποχρεωτικά για δύο τουλάχιστον 
διανυκτερεύσεις (μάξιμουμ 3) στα ξενοδοχεία της διοργάνωσης Holidays in Evia (3*) & Eretria Village Resort (4*).  
Στην περίπτωση που απαιτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών θα διατεθούν δωμάτια σε κοντινά ξενοδοχεία με τις 
ίδιες τιμές και όρους διαμονής ανάλογα με την κατηγορία τους.  
Η κατανομή των συμμετεχόντων και των συνοδών τους στα ξενοδοχεία θα γίνει ανάλογα με την προτίμησή τους και 
με απόλυτη χρονική προτεραιότητα βασιζόμενη στην ημερομηνία πληρωμής.  
Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται όσοι αποδεδειγμένα (με Ε9 ή λογαριασμό ∆ΕΚΟ) διαθέτουν κύρια ή εξοχική 
κατοικία στους παρακάτω κοντινούς ∆ήμους : 

 ∆. ∆ιρφύων - Μεσσαπίων  
 ∆. Ερέτριας  
 ∆. Κύμης - Αλιβερίου  
 ∆. Χαλκιδέων  
 ∆. Ωρωπού  

Οι προσφερόμενες τιμές δωματίων για τα προαναφερόμενα ξενοδοχεία έχουν ως εξής : 
 

HOLIDAYS IN EVIA 3*  Συνολικός αριθμός δωματίων : 320  
 

ΤΥΠΟΣ  ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 
ΟΡΟΙ 

∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ 
ΑΦΙΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ ΝΙΑ 
ΑΝΑΧ/ΣΗΣ 

∆ΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΤΙΜΗ 

∆ίκλινο F/B 03/ 04.04.2015 06.04.2015 2 – 3 36.00 € 

Τρίκλινο F/B 03/ 04.04.2015 06.04.2015 2 – 3 33.00 € 

Μονόκλινο F/B 03/ 04.04.2015 06.04.2015 2 – 3 49.00 € 

Family B* 
ευρύχωρο δωμάτιο 4 ατόμων 

F/B 03/ 04.04.2015 06.04.2015 2 – 3 101.00 € 

Family A* 
δίχωρο δωμάτιο 4 ατόμων  
χωρίς ενδιάμεση πόρτα 

F/B 03/ 04.04.2015 06.04.2015 2 – 3 116.00 € 

 

ERETRIA VILLAGE 4*  Συνολικός αριθμός δωματίων : 219  
 

ΤΥΠΟΣ 
∆ΩΜΑΤΙΟΥ 

ΟΡΟΙ 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

ΗΜΕΡ/ ΝΙΕΣ 
ΑΦΙΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ ΝΙΑ 
ΑΝΑΧ/ΣΗΣ 

∆ΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΤΙΜΗ 

∆ίκλινο F/B 03/ 04.04.2015 06.04.2015 2 – 3 42.00 € 

Τρίκλινο F/B 03/ 04.04.2015 06.04.2015 2 – 3 39.00 € 

Μονόκλινο F/B 03/ 04.04.2015 06.04.2015 2 – 3 59.00 € 

Family B* 
ευρύχωρο δωμάτιο 4 

ατόμων 
F/B 03/ 04.04.2015 06.04.2015 2 – 3 125.00 € 

Family A* 
δίχωρο δωμάτιο 4 ατόμων 
χωρίς ενδιάμεση πόρτα 

F/B 03/ 04.04.2015 06.04.2015 2 – 3 143.00 € 

 

- Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ, ανά άτομο, ανά διανυκτέρευση με όρους πλήρους διατροφής (3 γεύματα ημερησίως σε μπουφέ 
εφάμιλλα των προδιαγραφών του ξενοδοχείου) και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους και όλες τις νόμιμες 
επιβαρύνσεις.  
- Παιδιά μέχρι 4,99 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους με πτυσσόμενη κλίνη διαμένουν και διατρέφονται δωρεάν.  
- Οι προαναφερόμενες τιμές ισχύουν για τουλάχιστον 2 διανυκτερεύσεις.  
* Οι τιμές των Family δωματίων είναι ανά δωμάτιο ανά νύχτα και οι όροι διαμονής και διατροφής εφαρμόζονται σε όλα τα 
αναγραφόμενα άτομα (4 άτομα ανά δωμάτιο).  
 

Οι κρατήσεις θα γίνονται τηλεφωνικά στο 22290– 41000 και θα πρέπει μέχρι 31/3/2015 να έχουν προεξοφλήσει το συνολικό κόστος 
της κράτησης τους με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας με τα εξής στοιχεία :  

 
ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΟΝΟΜΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ                     ΕΣΤΙΑ Α.Ε. 
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 639 / 470000 – 79
ΙΒΑΝ GR12 0110 6390 0000 6394 7000 079 
SWIFT     ETHNGRAA 

 
ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΟΝΟΜΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ                     ΕΣΤΙΑ Α.Ε. 
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 5156 – 041156 – 358 
ΙΒΑΝ GR16 0172 1560 0051 5604 1156 358 
SWIFT            PIRBGRAA 

Στο καταθετήριο της τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα το όνομα του καταθέτη (στον όποιο θα κοπούν τα 
αντίστοιχα παραστατικά), καθώς και οι ημερομηνίες άφιξης – αναχώρησης και να αποστέλλεται στο fax 22290 41206 
υπ’ όψιν τμήματος κρατήσεων. 

Καταληκτική ημερομηνία για τις κρατήσεις είναι η 31/3/2015  
Το e-mail επικοινωνίας με την οργανωτική επιτροπή είναι: sxolikaskaki2015@gmail.com     
Περισσότερες πληροφορίες: Γιώργος Γεωργόπουλος τηλ.:  6988246711 (ώρες 13.00-17.00 και 19.30 - 23.00) 



  
15. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

Η σύνθεση των ομάδων θα είναι 4μελής με υποχρεωτική συμμετοχή 1 τουλάχιστον κοριτσιού στην 4η σκακιέρα. Οι 
ομάδες με την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν τη βασική σύνθεσή τους (αποτελούμενη από 6 το πολύ μέλη), με τη 
σειρά που θα αγωνίζονται στις 3 γενικές σκακιέρες και θα ισχύει για όλο το πρωτάθλημα.  
Κάθε ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει, πριν την έναρξη των αγώνων, στον επικεφαλής διαιτητή, 
βεβαίωση του σχολείου ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου. 
 
 

16. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
Στις παράλληλες εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:  
α) η διοργάνωση του: «11ου Ανοικτού Κυπέλλου Μαθητών-Μαθητριών», με τρία τουλάχιστον ηλικιακά γκρουπ 
μαθητών (1ο: Α’-Β’-Γ’ ∆ημοτικού, 2ο : ∆’-Ε’-ΣΤ’ ∆ημοτικού και 3ο Γυμνάσια – Λύκεια). ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 
μαθητές και μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των ∆ημοτικών και των Γυμνασίων  - δημόσιων και ιδιωτικών - όλης της 
χώρας που δεν προκρίθηκαν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μαθητών-Μαθητριών. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα 
πρέπει να σταλούν μέχρι την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 στην ΕΣΟ (info@chessfed.gr, fax 210 9221620).  
β) τουρνουά blitz γονέων-συνοδών 
Το αναλυτικό πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί αργότερα. 
 
 

17. ΓΕΝΙΚΑ  
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, 
αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.  
∆ιευκρινίζεται ρητά ότι, ισχύουν οι κανονισμοί rapid play της FIDE (FIDE handbook, Laws of Chess), και το άρθρο Α.4 
με την εξής  διαφοροποίηση στο A.4.b: ποινή μηδενισμού για αντικανονική κίνηση επιβάλλεται στην περίπτωση που 
κάποιος από τους αντιπάλους πραγματοποιήσει 2 αντικανονικές κινήσεις (απόφαση ∆Σ ΕΣΟ 20/12/2014).  

   
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 
  

 

 


