Αριθ. Πρωτ. 9 / 28.02.2019
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.
«ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ»
Αγαπητοί συμπαίκτες,
Κατά την ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την Κυριακή 3/3/2019 για την ανάδειξη των
μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. της Π.Ε.Σ. συνιστούμε τα εξής:
1 Επί ψηφοφορίας των παρόντων μελών της Π.Ε.Σ. κατά την ώρα έναρξης των
εκλογών να αναδειχθούν δύο έφοροι σε κάθε όμιλο.
2 Οι έφοροι – και εφόσον το επιθυμούν οι όμιλοι – θα επιτρέπουν την ψήφο μόνο στα
οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη τους.
3 Οι ψηφοφόροι, πριν παραλάβουν το ψηφοδέλτιο, θα πρέπει να συμπληρώνουν και να
υπογράφουν επί τόπου την «αίτηση εγγραφής μέλους στην Π.Ε.Σ.». Αυτό θα ισχύει
ακόμη και για τα ιδρυτικά μέλη της Π.Ε.Σ. που συνυπέγραψαν το ιδρυτικό της
καταστατικό. Μέλη που – λόγω κωλύματος – δεν θα ψηφίσουν, θα έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλλουν και μελλοντικά την εν λόγω αίτηση είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά,
κατεβάζοντας το έντυπο από την ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ., συμπληρώνοντάς το και
αποστέλλοντάς το με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pes@greekscrabble.gr
4 Οι έφοροι θα απαντούν σε ερωτήσεις των ψηφοφόρων επί της διαδικασίας.
Επισημαίνεται πως για το Δ.Σ. τα μέλη Βέροιας, Πτολεμαΐδας και Ρόδου έχουν δικαίωμα
να ψηφίσουν έως έναν εκπρόσωπο του Ομίλου τους και έως τρεις από την υπόλοιπη
Ελλάδα, ενώ τα μέλη Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν έως τρεις
εκπροσώπους του Ομίλου τους και έως τρεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Για τη δε Ε.Ε.
όλοι οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν έως δύο υποψηφίους.

5 Οι έφοροι επιτηρούν την διαδικασία της ψηφοφορίας και διαφυλάττουν τη μυστικότητά
της.
6 Η ψηφοφορία σύμφωνα με την προκήρυξη θα διαρκέσει από τις 18:00 ως τις 23:00
7 Στις 23:00 οι δύο έφοροι ανοίγουν την κάλπη και καταμετρούν τα έγκυρα ψηφοδέλτια.
8 Έγκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο που έχει τους ανάλογους σταυρούς ανά όργανο και
δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, έντονα σημάδια, μουτζούρες κτλ.
9 Έπειτα καταρτίζουν έναν πίνακα ψηφισάντων και μία λίστα με τα αποτελέσματα.
Χωρίζουν τα ψηφοδέλτια σε έγκυρα και άκυρα ή λευκά και τα αποθηκεύουν με ευθύνη
τους έτσι ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση. Επίσης φυλάσσουν και τις
αιτήσεις.
10 Με το πέρας της καταμέτρησης, ενημερώνουν τον αρχιέφορο Παναγιώτη Τοπαλίδη
είτε τηλεφωνικώς στο 6981799097 είτε με email στο pantopal74@gmail.com o οποίος
σε συνεργασία με τους εφόρους του ομίλου Πτολεμαΐδας θα συγκεντρώσει τα κατά
τόπους εκλογικά αποτελέσματα και θα ανακοινώσει τα Πανελλήνια.
11 Στη διάθεσή σας για περαιτέρω επεξηγήσεις
Για την Προσωρινή Διοίκηση
Ο Πρόεδρος Θράσος Μυρσίνης
Ο Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Τοπαλίδης
Ο Γραμματέας Σωκράτης Αληχανίδης
Ο Ταμίας Γιάννης Περίδης
Η Σύμβουλος Ευανθία Τσαλαπάτη

