ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΑΚΤ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της Ε.Σ.Σ. Α. Μ.Θ. της 27 η ς ΙΟ ΥΝΙΟ Υ 2 021
Στην Καβάλα σήμερα Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 συνήλθε η τακτική Γενική
Συνέλευση της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, μετά από
πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Αγωνιστικός και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020
2. Τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΣΣΑΜΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4726/2020
3. Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής
Από τα 14 ενεργά Σωματεία της ΕΣΣΑΜΘ εγγεγραμμένα στο Μητρώο της ΓΓΑ είναι τα 10,
τα οποία σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 4726/2020 έχουν δικαίωμα ψήφου. Από τα 10 αυτά
Σωματεία τακτοποιημένα οικονομικά και παρόντα στη Συνέλευση ήταν τα 7, οπότε υπήρχε και η
νόμιμη απαρτία. Οι εκπρόσωποι των 7 Σωματείων με δικαίωμα ψήφου που συμμετείχαν ήταν οι :
1) Θεοδωρίδης Βασίλειος (Σ.Ο. Καβάλας)
2) Κυριακίδης Παναγιώτης (ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ)
3) Ανδρεάνης Κωνσταντίνος (Γ.Α.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ Ποταμουδίων Καβάλας)
4) Δεμέλκας Παναγιώτης (Π.Σ.Σ. Κηφισιάς Σερρών)
5) Δεμιρτζόγλου Χρήστος (Σ.Ο. Δράμας)
6) Γκουτιούδης Ζήσης (Μ.Α.Σ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ Δράμας)
7) Ιωαννίδης Κωνσταντίνος (Σ.Ο. Φερών)
Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος και ο ταμίας της ΕΣΣΑΜΘ Αποστολακάκης Χριστόφορος
και Τσιβελεκίδης Χαράλαμπος, ο πρόεδρος και τα μέλη του Σ.Ο. Ξάνθης Βαγιανός Δημήτριος,
Παπαγεωργίου Ευστάθιος και Διαμαντόπουλος Ευάγγελος, ο αντιπρόεδρος του Σ.Ο. Καβάλας
Ζησιάδης Χρήστος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας του Πνεύμαθλου Νίκου Ηλίας και Τζίμας
Πέτρος καθώς και ο υπεύθυνος του Σκακιστικού Τμήματος του Εθνικού Αλεξανδρούπολης
Κώστας Χασάπης.
Αρχικά οι εκπρόσωποι των Σωματείων εξέλεξαν ομόφωνα, ως Πρόεδρο της Γ.Σ. τον
Θεοδωρίδη Βασίλειο και ως γραμματέα τον Νίκου Ηλία.

ΘΕΜΑ 1ο : Αγωνιστικός και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020
Ο πρόεδρος της ΕΣΣΑΜΘ ανέφερε ότι λόγω της πανδημίας το 2020 ήταν μια πολύ ιδιαίτερη
χρονιά, δεδομένου ότι αρκετές διοργανώσεις του Αγωνιστικού Προγράμματος της ΕΣΣΑΜΘ και
της ΕΣΟ αρχικά αναβλήθηκαν και τελικά δεν έγινε δυνατό να πραγματοποιηθούν. Από τις
διοργανώσεις της ΕΣΣΑΜΘ πρόλαβαν να ολοκληρωθούν πριν το πρώτο lockdown, μόνο τα
Ομαδικά Πρωταθλήματα (ΠΟΑ-ΑΜΘ και Τοπικό ΑΜΘ). Τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο πρόλαβε
να ολοκληρωθεί το Ομαδικό Κύπελλο ΑΜΘ ενώ το Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων - Κορασίδων
ξεκίνησε αλλά διακόπηκε λόγω του δεύτερου lockdown. Όλες οι υπόλοιπες σημαντικές
διοργανώσεις (Σχολικά, Νεανικά, κλπ) δεν πραγματοποιήθηκαν. Η αδυναμία διεξαγωγής αγώνων
δια ζώσης, λόγω της πανδημίας, για το μεγαλύτερο διάστημα του 2020, αναπληρώθηκε σε
μεγάλο βαθμό από αρκετές πανελλήνιες διοργανώσεις με διαδικτυακούς αγώνες, όπου
συμμετείχαν πολλοί σκακιστές και σκακίστριες από τα Σωματεία της ΕΣΣΑΜΘ.
Στη συνέχεια διαβάσθηκε η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής : «…. Η Επιτροπή διαπίστωσε
ότι το έτος 2020 όλα τα γραμμάτια εισπράξεως και οι αποδείξεις πληρωμών τηρήθηκαν νομότυπα
και όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές συνοδεύονταν από τα νόμιμα παραστατικά.
Η οικονομική διαχείριση κατά την περίοδο από 1-1-2020 έως 31-12-2020 έχει ως εξής :
1

ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο ταμείου ΕΣΣΑΜΘ στις 1-1-2020

549,60 €

2

Τακτική επιχορήγηση ΕΣΣΑΜΘ από ΕΣΟ έτους 2020

0,00 €

3

Παράβολα διοργανώσεων

0,00 €

4

Συνδρομές Σωματείων ΕΣΣΑΜΘ

100,00 €

5

Τόκοι Τράπεζας

0,03 €

Σύνολο

649,63 €

ΕΞΟΔΑ
1

Παράβολα FIDE για αξιολόγηση διοργανώσεων ΕΣΣΑΜΘ

223,00 €

2

Διαιτησίες - Κληρώσεις διοργανώσεων ΕΣΣΑΜΘ

120,00 €

4

Κύπελλα - Μετάλλια διοργανώσεων ΕΣΣΑΜΘ

0,00 €

5

Λοιπά μικροέξοδα

0,00 €

Σύνολο

343,00 €

Το υπόλοιπο Ταμείου προς νέα χρήση είναι 306,63 ευρώ, τα οποία είναι κατατεθειμένα
στην Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με 180,00 ευρώ ακόμη από την επιχορήγηση 2020 της ΕΣΟ που
κατατέθηκε καθυστερημένα στον λογαριασμό της ΕΣΣΑΜΘ μετά την 31/12/2020.
Μετά τα παραπάνω η Ελεγκτική Επιτροπή προτείνει στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΣΑΜΘ
την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη …..»

Ακολούθησε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση έλαβε την εξής απόφαση :
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό
του 2020 και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση Καταστατικού ΕΣΣΑΜΘ σύμφωνα με διατάξεις του Ν.4726/2020
Ο πρόεδρος της Ένωσης Χριστόφορος Αποστολακάκης ανέφερε ότι σύμφωνα με τη νέα
αθλητική νομοθεσία (Ν.4726/2020 ) και ειδικότερα με το άρθρο 30 αυτής, οι αθλητικές Ενώσεις
οφείλουν να τροποποιήσουν το Καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις
του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα, ιδίως ως προς τις ιδιότητες, τα ασυμβίβαστα και τα
κωλύματα των μελών, τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών
οργάνων, την συγκρότηση και σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να εγκρίνουν το νέο
Καταστατικό της Ένωσης, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την εναρμόνιση με το νόμο και την
προτεινόμενη κωδικοποίησή του .
Στο σημείο αυτό έλαβαν τον λόγο και άλλοι εκπρόσωποι Σωματείων οι οποίοι διατύπωσαν
μερικές παρατηρήσεις αλλά τελικά στο σύνολό τους εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους στην
πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού.
Μετά από σχετική διεξοδική συζήτηση κατ’ άρθρο του Καταστατικού ακολούθησε η σχετική
ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση έλαβε την εξής απόφαση :
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει κατ’ άρθρον και συνολικώς
το συνημμένο κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού της ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την
εναρμόνιση σύμφωνα με τον νόμο.
ΘΕΜΑ 3ο : Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής
Αρχικά κατατέθηκαν στην Εφορευτική Επιτροπή οι υποψηφιότητες για τα νέα όργανα της
ΕΣΣΑΜΘ. Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή συγκροτήθηκε από την δικηγόρο Κυριακή Αυγουλά
ορισθείσα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας και από δύο μέλη που εκλέχθηκαν από την
Γ.Σ. τους Ηλία Νίκου και Ευστάθιο Παπαγεωργίου.
Οι αρχαιρεσίες διενεργήθηκαν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των υποψηφίων και μετά την
ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων, η Εφορευτική
Επιτροπή ανακοίνωσε τα ονόματα των μελών του νέου Δ.Σ και της νέας Ε.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αποστολακάκης Χριστόφορος (7 ψήφοι)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : Δεμιρτζόγλου Χρήστος (7), Τζίμας Πέτρος (6), Τσιβελεκίδης Χαράλαμπος (5),
Δεμέλκας Παναγιώτης (4), Φωτεινιάς Νικόλαος (4), Χασάπης Κωνσταντίνος (4)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ : Γκουτιούδης Ζήσης (3), Ιωαννίδης Κωνσταντίνος (2)
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Θεοδωρίδης Βασίλειος (5), Ζησιάδης Χρήστος (5),
Ιωσηφίδης Ευάγγελος (4)
Στο σημείο αυτό η Γενική Συνέλευση της ΕΣΣΑΜΘ έληξε και αφού διαβάστηκε το πρακτικό
υπογράφεται από τους 7 παρόντες εκπροσώπους των Σωματείων μελών της ΕΣΣΑΜΘ.
Καβάλα 27 Ιουνίου 2021
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Γ.Σ.
Τ.Υ.

Τ.Υ.

Θεοδωρίδης Βασίλειος

Τ.Υ.

Δεμιρτζόγλου Χρήστος

Τ.Υ.

Κυριακίδης Παναγιώτης

Τ.Υ.

Δεμέλκας Παναγιώτης

Τ.Υ.

Γκουτιούδης Ζήσης

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος

Τ.Υ.
Ανδρεάνης Κωνσταντίνος
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Τ.Υ.

Τ.Υ.

Αυγουλά Κυριακή

Νίκου Ηλίας

(Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας - 305)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τ.Υ.
Παπαγεωργίου Ευστάθιος

