
    

 

Πρακτικό 36 / 24.02.2020 

 
Το Δ.Σ. προσκάλεσε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ε.Σ. σε έκτακτη Γενική 
Συνέλευση το Σάββατο 22/2/2020 ώρα 22:50 στο Κάισσα Καφέ, Λεωφ. Μεσογείων 12, 
στην Αθήνα (και σε περίπτωση μη απαρτίας σε επαναληπτική Γ.Σ. στον ίδιο τόπο την 
Κυριακή 23/2/2020 ώρα 18:30) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Θέσπιση του 
δικαιώματος ηλεκτρονικής ψήφου (μέσω email) αποκλειστικά για ονομαστικές (φανερές) 
ψηφοφορίες».  
 
Στις 22/2/2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 22:50 παρόντα ήταν τα 2 από τα 207 μέλη, 
διαπιστώθηκε μη επίτευξη απαρτίας και η Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε εκ νέου στον 
ίδιο τόπο στις 23/2/2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30. Παρέστησαν αυτοπροσώπως 
33 μέλη και επιπροσθέτως ακόμη 13 μέλη (και μέλη του Ομίλου Σκραμπλ Ρόδου – 
Δωδεκανήσου) που εκπροσωπήθηκαν από την αντιπρόσωπό τους Μπαράκα Κάριν, η 
οποία προσκόμισε σχετική εξουσιοδότηση που κατέθεσε στη Γραμματέα (όπως 
προβλέπεται και από την παράγραφο 28.6 του καταστατικού). Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
παρόντα ήταν 46 μέλη συνολικά, οπότε διαπιστώθηκε απαρτία. Ο Πρόεδρος κατά την 
εισήγησή του γνωστοποίησε στα μέλη την απόφαση του Δ.Σ. να προσφύγει στην 
ετυμηγορία των μελών της Γ.Σ. με σκοπό τη θέσπιση του δικαιώματος και ηλεκτρονικής 
ψήφου. Είναι προφανές ότι μέσω της τελευταίας θα δίδεται η δυνατότητα σε όλα τα μέλη 
να τοποθετούνται με ψήφο και όχι μόνον τα μέλη που παρίστανται σε μία Γενική 
Συνέλευση. Ακολούθως διεξήχθη φανερή ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία 
συμμετείχαν τα 45 από τα 46 μέλη, καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 28.8 του 
καταστατικού «τα επίτιμα μέλη παρίστανται στις συνεδριάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων, διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις, στερούνται όμως δικαιώματος ψήφου, 
ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Άπαντες (45 μέλη) υπερψήφισαν 
την πρόταση του Δ.Σ. να θεσπισθεί δικαίωμα ηλεκτρονικής ψήφου (μέσω email) 
αποκλειστικά για ονομαστικές (φανερές) ψηφοφορίες. Η Γενική Συνέλευση έληξε στις 
18:45. 
 
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών  
 
     Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                     Παναγοπούλου Δήμητρα 


