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Συνεδρίαση διαρκείας ∆Σ ΠΕΣ μέσω φόρουμ - Όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν έως
20/10/2017

Τα μέλη της Π.Ε.Σ. συνεδρίασαν μέσω του φόρουμ μέχρι και τις 20/10/2017
Παρόντες (online) ήταν:
Αληχανίδης Σωκράτης, Μέλος
Ζέρβα Παρασκευή, Ταμίας
Καρακόλη Αναστασία, Μέλος
Μυρσίνης Θράσος, Πρόεδρος
Παπασταυρίδης Μάκης, Μέλος
Τοπάλογλου Χαράλαμπος, Μέλος
Τσαλαπάτη Ευανθία, Γραμματέας
Μαραγκουδάκη Αμάντα, Μέλος
Σολαχίδου Βάσω, Μέλος
Πετρόπουλος Σταύρος, Αντιπρόεδρος
Τοπάλτση Καίτη, Μέλος

Θέµατα ∆Σ:

ΘΕΜΑ 1ο: ΑΝΑΘΕΣΗ 14ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Στις 23.11.2016 ζητήθηκε από τον Πρόεδρο να κατατεθούν υποψηφιότητες για την ανάθεση
του 14ου πανελληνίου πρωταθλήματος 2018. Η μοναδική υποψηφιότητα ήταν η
Θεσσαλονίκη ("....επειδή διοργάνωσε μόνο ένα πανελλήνιο και μάλιστα όχι αυτόνομο, αλλά
στα πλαίσια του Games Festival 2009 και την άνοιξη του 2018 η Θεσσαλονίκη συμπληρώνει
9 χρόνια χωρίς πανελλήνιο, επειδή ο Όμιλος της Θεσσαλονίκης είναι ο πιο πολυπληθής
στην Ελλάδα και επειδή η Θεσσαλονίκη αποτελεί προορισμό που εξυπηρετεί το σύνολο
σχεδόν των παικτών της Βόρειας Ελλάδας, με χαμηλό κόστος μετακίνησης..."), ενώ πρέπει
να σημειωθεί ότι εκ παραλλήλου συζητήθηκε εκτενώς και το ενδεχόμενο του Βόλου.

Μέχρι και τις 7.4.2017 είχαν τοποθετηθεί συνολικά στη συζήτηση μέσω του φόρουμ 10
μέλη. Απείχε η Βάσω Σολαχίδου (ΠΤΟ). Βάσει του τελικού αποτελέσματος της ψηφοφορίας
ανατέθηκε παμψηφεί στη Θεσσαλονίκη το 14ο ΠΠΣ (10 υπέρ, 0 κατά, 1 απείχε),
ανακοινώθηκε δε επισήμως κατά την τελετή απονομών του 13ου ΠΠΣ στη Ρόδο, στις
23.4.2017, όπως επιτάσσει ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας, άρθρο 9 ("Εισηγήσεις και
προτάσεις για τον τόπο διεξαγωγής του πανελληνίου πρωταθλήματος θα πρέπει να
κατατίθενται προς συζήτηση το αργότερο 3 μήνες πριν να ληφθεί η σχετική απόφαση" και
"Η απόφαση για τον τόπο διεξαγωγής του πανελληνίου πρωταθλήματος πρέπει να
λαμβάνεται το αργότερο 12 μήνες πριν την έναρξή του και να ανακοινώνεται μόλις λήξει το
προηγούμενο πανελλήνιο").

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, άρθρο 9 ("Το πανελλήνιο
πρωτάθλημα διεξάγεται αμέσως μετά το Πάσχα. Αρχίζει την Παρασκευή της Ζωοδόχου
Πηγής και λήγει την Κυριακή του Θωμά. Όταν η Παρασκευή αυτή τυγχάνει νωρίτερα από τις
20 Απριλίου, τότε διεξάγεται ψηφοφορία κατά την οποία δύναται (εάν η πρόταση
υπερψηφιστεί) η μεταφορά της διοργάνωσης στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς ή στο
τριήμερο του Αγ. Πνεύματος ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία κριθεί ορθότερο").

Επειδή
α) το τριήμερο του Θωμά δεν είναι πραγματικό τριήμερο (η Παρασκευή είναι αργία μόνο
για τους εκπαιδευτικούς)
β) η Δευτέρα του Αγ. Πνεύματος είναι αργία για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους
γ) τα εσωτερικά πρωταθλήματα συνήθως δεν ολοκληρώνονται πριν το τέλος Απριλίου
δ) το Δ.Σ. του Ο.Σ.Θ. δεν θέλει Πανελλήνιο στη Θεσσαλονίκη πολύ κοντά στο τουρνουά
Μαρτίου *
ε) το επιτάσσει το άρθρο 9 του Κ.Ε.Λ.

* (πρακτικό Δ.Σ. του Ο.Σ.Θ. αριθμ. 6/20.1.2017, "Ο όμιλός μας θα διοργανώσει οπωσδήποτε
το Μάρτιο του 2018 το 12ο τουρνουά Θεσσαλονίκης. Εάν η ΠΕΣ αποφασίσει να
διοργανώσει το 14ο πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2018 στη Θεσσαλονίκη, αυτό να γίνει είτε
τέλη Μαΐου στη Θεσσαλονίκη (να απέχει χρονικά τουλάχιστον 75 μέρες από το τουρνουά
Μαρτίου), είτε (εάν επιμένει η ΠΕΣ στο τριήμερο του Θωμά) σε κάποια άλλη πόλη".

Κατόπιν τούτου στις 19.9.2017 ζητήθηκε από τον Πρόεδρο να διεξαχθεί ψηφοφορία για την
επιλογή ημερομηνίας. Προτάθηκε το 14οΠΠΣ να διεξαχθεί στο πραγματικό, γνήσιο
τριήμερο του Αγ. Πνεύματος (26-28.5.2018) και εκλήθησαν τα μέλη να τοποθετηθούν
ψηφίζοντας υπέρ ή κατά. Μέχρι τις 19.10.2017 είχαν τοποθετηθεί συνολικά στη συζήτηση
μέσω του φόρουμ 7 μέλη. Βάσει του τελικού αποτελέσματος της ψηφοφορίας (7 υπέρ, 0
κατά, 4 απείχαν) αποφασίσθηκε η - κατ' εξαίρεση για φέτος - μεταφορά του πανελληνίου
πρωταθλήματος στο τριήμερο του Αγ. Πνεύματος, ήτοι 26-28.5.2018.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. έχει ήδη προβεί σε διαπραγματεύσεις (3-6.11.2017) και σύναψη
συμφωνίας με το ξενοδοχείο Sun Beach στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης για τις
ημερομηνίες 26-28.5.2018. Το ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν για τους αγώνες την αίθουσα
"Μακεδονία". Οι τιμές διανυκτέρευσης είναι 50 € το μονόκλινο, 60 € το δίκλινο και 75 € το
τρίκλινο (όλα με πρωινό - μπουφέ). Γνωστοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ότι εάν το Δ.Σ. της
Π.Ε.Σ. αποφασίσει να διοργανώσει δεξίωση στο εστιατόριο του ξενοδοχείου (είτε Κυριακή
βράδυ, είτε Δευτέρα μεσημέρι), θα ζητηθεί επί τούτου σε μεταγενέστερη επαφή
προσφορά, μενού, τιμή (κόστος) κλπ.

