
    

 

Πρακτικό 48 / 30.09.2020 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Κυριακή 27/9/2020 ώρα 
17:30 έως Δευτέρα 28/9/2020 ώρα 17:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 1: Απάντηση του Δ.Σ. στην "Πρόσκληση" που ελήφθη με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία (email) από τον Όμιλο Σκραμπλ Θεσσαλονίκης στις 6/7/2020. 
 

ΘΕΜΑ 2: Αλλαγές στα Τμήματα Εργασίας. 

 

ΘΕΜΑ 3: Ενημέρωση του Δ.Σ. για πρωτοβουλία που ανέλαβε το Τμήμα Χορηγιών. 
 

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος 
έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τα ως άνω θέματα. Τα θέματα 
συζητήθηκαν και τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους θέσεις και 
απόψεις. 
 

Ακολούθησε ψηφοφορία από Δευτέρα 28/9/2020 ώρα 18:00 έως Τετάρτη 30/9/2020 
ώρα 18:00. 

 

Αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
 

ΘΕΜΑ 1: Αποφασίστηκε με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά να εγκριθεί το κείμενο που 
επιμελήθηκαν οι δύο νομικοί, όπως ακριβώς παρουσιάστηκε κατά την τελευταία 
συνεδρίαση του Δ.Σ., να αποσταλεί με ιμέιλ στο Δ.Σ. του Ο.Σ.Θ. και να κοινοποιηθεί και 
στους υπόλοιπους Ομίλους - Μέλη της Ένωσης. 
 

ΘΕΜΑ 2: Αποφασίστηκαν ομόφωνα: 
 

 Να μετονομαστεί το "Τμήμα Γαλλόφωνου Σκραμπλ" σε "Τμήμα Ξενόγλωσσου 
Σκραμπλ". 

 Έφορος να παραμείνει η Σωτηρία Κουρταλή. 
 Να υπαχθεί στο τμήμα αυτό η "Ομάδα Γαλλόφωνου Σκραμπλ" (με τα 4 νυν μέλη 

της). 



 Να ενταχθούν στην ομάδα αυτή και οι Μπαράκα Κάριν και Καραϊωσηφίδης Άκης, 
που υπέβαλαν σχετικό αίτημα. 

 Να συσταθεί "Ομάδα Γερμανόφωνου Σκραμπλ" (με μέλη την Μπαράκα Κάριν, 
τον Πετρόπουλο Σταύρο και τον Σπεχτ Αντρέα) και να υπαχθεί στο εν λόγω 
Τμήμα. 

 Να συσταθεί "Ομάδα Ισπανόφωνου Σκραμπλ" (με μέλη τους Αληχανίδη Σωκράτη 
και Τσαλαπάτη Ευανθία) και να υπαχθεί στο ίδιο Τμήμα. 

 Να συσταθεί και "Ομάδα Αγγλόφωνου Σκραμπλ" (με μέλος τον Καραϊωσηφίδη 
Άκη) και να υπαχθεί κι αυτή στο ίδιο Τμήμα. 

 Τέλος, να ενταχθεί στο "Τμήμα Πολιτισμού" και η Μπουλέρου Ζωή, που υπέβαλε 
σχετικό αίτημα. 

 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

     Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γραμματέας 

 Μυρσίνης Θράσος                                                                     Παναγοπούλου Δήμητρα 


