Πρακτικό 2 / 08.02.2019
Προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομίλων Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς, Βέροιας,
Θεσσαλονίκης, Πτολεμαΐδας και Ρόδου – Δωδεκανήσου. Παρακαλούμε να ενημερώσετε
άμεσα τα μέλη σας με κάθε πρόσφορο μέσο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
του σωματείου με την επωνυμία
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΚΡΑΜΠΛ»

Αγαπητοί συμπαίκτες,
Μετά την επίσημη πλέον ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ, η Προσωρινή
Διοίκηση προκηρύσσει Γενική Συνέλευση του σωματείου, σύμφωνα και με τα άρθρα
17.1, 17.2, 27.11, 28.9, 28.10 και 29.1 του Ιδρυτικού Καταστατικού με αποκλειστικά
θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:




Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Εκλογή Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής

Καλούνται όλα τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ σε Γενική Συνέλευση που θα
διενεργηθεί την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019, ώρα 18:00 στις αίθουσες των Ομίλων
Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Πτολεμαΐδας και Ρόδου –
Δωδεκανήσου.
Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα και στους πέντε ως άνω ομίλους, κατά τις
ώρες 18:00 – 23:00, προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη να ψηφίσουν.
Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, να
ενημερώσουν την Προσωρινή Διοίκηση με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
pes@greekscrabble.gr το αργότερο μέχρι και την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, ώστε να
καταρτισθεί το ενιαίο πανελλαδικό ψηφοδέλτιο.

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το Ιδρυτικό Καταστατικό (§ 17.1, § 17.2 και § 29.1)
προβλέπεται ότι στο ενιαίο πανελλαδικό ψηφοδέλτιο θα πρέπει να υπάρχουν:
 Για το μεν Διοικητικό Συμβούλιο:
4 τουλάχιστον υποψήφιοι του Ομίλου Αθηνών – Πειραιώς
4 τουλάχιστον υποψήφιοι του Ομίλου Θεσσαλονίκης
2 τουλάχιστον υποψήφιοι του Ομίλου Πτολεμαΐδας
2 τουλάχιστον υποψήφιοι του Ομίλου Βέροιας και
2 τουλάχιστον υποψήφιοι του Ομίλου Ρόδου – Δωδεκανήσου
 Για τη δε Ελεγκτική Επιτροπή:
1 τουλάχιστον υποψήφιος από κάθε Όμιλο
Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. δεν μπορούν επ’ ουδενί να είναι ταυτοχρόνως υποψήφιοι και
για την Ε.Ε. (§ 29.1).
Θα εκλεγούν εννεαμελές Δ.Σ. (Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 3 έδρες – Βέροια, Ρόδος και
Πτολεμαΐδα από 1 έδρα) με πέντε τουλάχιστον επιλαχόντες και τριμελής Ε.Ε. με δύο
τουλάχιστον επιλαχόντες.
Κατόπιν απόφασης της Προσωρινής Διοίκησης (Πρακτικό 7/2/2019), η σταυροδοσία για
το Δ.Σ. έχει ως εξής:






Για τα μέλη – ψηφοφόρους του Ομίλου Θεσσαλονίκης: έως 3 το πολύ σταυρούς
σε υποψηφίους της Θεσσαλονίκης και έως 3 το πολύ σταυρούς σε υποψηφίους
άλλων πόλεων
Για τα μέλη – ψηφοφόρους του Ομίλου Αθηνών – Πειραιώς: έως 3 το πολύ
σταυρούς σε υποψηφίους της Αθήνας και έως 3 το πολύ σταυρούς σε
υποψηφίους άλλων πόλεων
Για τα μέλη – ψηφοφόρους του Ομίλου Ρόδου – Δωδεκανήσου: έως 1 το πολύ
σταυρό σε υποψήφιο της Ρόδου και έως 3 το πολύ σταυρούς σε υποψηφίους
άλλων πόλεων
Για τα μέλη – ψηφοφόρους του Ομίλου Πτολεμαΐδας: έως 1 το πολύ σταυρό σε
υποψήφιο της Πτολεμαΐδας και έως 3 το πολύ σταυρούς σε υποψηφίους άλλων
πόλεων
Για τα μέλη – ψηφοφόρους του Ομίλου Βέροιας: έως 1 το πολύ σταυρό σε
υποψήφιο της Βέροιας και έως 3 το πολύ σταυρούς σε υποψηφίους άλλων
πόλεων

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση (Πρακτικό 7/2/2019), για την Ε.Ε. όλοι οι ψηφοφόροι
όλων των ομίλων δικαιούνται να βάλουν έως 2 το πολύ σταυρούς σε υποψηφίους της
προτίμησής τους, ανεξάρτητα από το ποιον όμιλο αυτοί εκπροσωπούν.
Με το πέρας των αρχαιρεσιών, οι κατά τόπους εφορευτικές επιτροπές θα πρέπει να
ενημερώσουν για το αποτέλεσμα τον Αντιπρόεδρο της Προσωρινής Διοίκησης

Παναγιώτη Τοπαλίδη με email τα οποία αργότερα θα κοινοποιηθούν και θα
δημοσιοποιηθούν μαζί με όλα τα τελικά αποτελέσματα.
Τα νεοεκλεγέντα μέλη θα συγκροτηθούν σε σώμα στο προσεχές 13 ο τουρνουά σκραμπλ
Θεσσαλονίκης (16 – 17 Μαρτίου 2019).
Υ.Γ. 1: Θεωρείται αυτονόητο ότι για τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες τα μέλη θα πρέπει
να είναι οικονομικά τακτοποιημένα έναντι των ομίλων τους. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα
των κατά τόπους εφορευτικών επιτροπών.
Υ.Γ. 2: Το ιδρυτικό καταστατικό της Ένωσης καθώς και όλες οι αποφάσεις – πρακτικά
είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της (www.greekscrabble.gr).
Υ.Γ. 3: Στην ίδια ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί και το υπό κατάρτιση «Μητρώο Μελών» της
Π.Ε.Σ. Εάν κάποιος παίκτης δεν βρίσκει – εκ παραδρομής – το όνομά του στην εν λόγω
λίστα και επιθυμεί τη (δωρεάν) εγγραφή του, ας στείλει ένα email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση pes@greekscrabble.gr και η Προσωρινή Διοίκηση θα κάνει αμέσως το
αίτημά του ανεπιφύλακτα αποδεκτό, ούτως ώστε να απολαμβάνει και τα προνόμια
που αυτό συνεπάγεται. Αλλά και αντιστρόφως, εάν κάποιος παίκτης παρόλο που
βλέπει το όνομά του στην εν λόγω λίστα, εντούτοις επιθυμεί τη διαγραφή του, ας
στείλει ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pes@greekscrabble.gr ζητώντας να μην
είναι μέλος της Π.Ε.Σ. και η Προσωρινή Διοίκηση – ομοίως – θα κάνει αμέσως το αίτημά
του ανεπιφύλακτα αποδεκτό.
Με την πεποίθηση πως θα συνδράμετε όλοι στην εύρυθμη διεξαγωγή των εκλογών
Για την Προσωρινή Διοίκηση
Ο Πρόεδρος Θράσος Μυρσίνης
Ο Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Τοπαλίδης
Ο Γραμματέας Σωκράτης Αληχανίδης
Ο Ταμίας Γιάννης Περίδης
Η Σύμβουλος Ευανθία Τσαλαπάτη

