
    

 

Πρακτικό 50 / 04.11.2020 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Κυριακή 18/10/2020 
ώρα 23:00 έως Σάββατο 24/10/2020 ώρα 23:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 1: Τροποποίηση του Ιδρυτικού Καταστατικού. Κατάθεση ολοκληρωμένης 
πρότασης για διαβούλευση και έγκριση στο Δ.Σ. Υποβολή της πρότασης στο Σώμα για 
υπερψήφιση με ενισχυμένη πλειοψηφία. 
 
ΘΕΜΑ 2: Πρόσφατες δωρεές διαφόρων χρηματικών ποσών από τους Ομίλους προς 
την Π.Ε.Σ. Ενημέρωση του Δ.Σ. για το ύψος του τρέχοντος ταμειακού διαθεσίμου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος και η 
ταμίας έλαβαν το λόγο και ενημέρωσαν τα μέλη αντιστοίχως για τα ως άνω θέματα. 
 
Αναλύθηκαν διεξοδικά όλες οι πρόσφατες εξελίξεις, ήτοι: α) η ρητή απαίτηση του Δ.Σ. 
του Ο.Σ.Θ. για αφαίρεση από το καταστατικό της Π.Ε.Σ. της επωνυμίας του Ομίλου τους 
και η συνακόλουθη ρητή δέσμευση του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. για ικανοποίηση του αιτήματός 
τους μέσω τροποποίησης του ιδρυτικού μας καταστατικού το συντομότερο δυνατόν (αρ. 
πρωτ. 183 / 06.07.2020, αρ. πρωτ. 203 / 01.10.2020 και αρ. πρωτ. 204 / 04.10.2020) 
και β) η προσχώρηση στην Π.Ε.Σ. ενός νεοσύστατου σωματείου σκραμπλ με την 
επωνυμία «Ένωση Σκραμπλ Θεσσαλονίκης» (αρ. πρακτικού 49 / 18.10.2020). 
 
Ετέθησαν σε γνώση των μελών πλήθος επιμέρους προτάσεων τροποποίησης του 
καταστατικού, τις οποίες έλαβε δι’ αλληλογραφίας η Π.Ε.Σ.: α) από τον Όμιλο Σκραμπλ 
Πτολεμαΐδας στις 6/12/2018 και β) από το Δ.Σ. του Ομίλου Σκραμπλ Αθηνών – 
Πειραιώς την χρονική περίοδο από 7/10/2020 έως και 16/10/2020. 
 
Ελήφθησαν  - επιπλέον – υπόψη και συμβουλές νομικής φύσεως από το ίδιο γραφείο 
νομικών που είχε επιμεληθεί και το ιδρυτικό μας καταστατικό.  
 
Ο πρόεδρος ανέλαβε να ενσωματώσει όλα τα προηγούμενα, ήτοι: την απαίτηση 
αποχώρησης, την αίτηση προσχώρησης, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις προτάσεις 
τροποποίησης και τις νομικές συμβουλές στο νέο προταθέν καταστατικό και ακολούθως 
το γνωστοποίησε στα μέλη του Δ.Σ. για διαβούλευση και έγκριση μέσω ψηφοφορίας. 



 
Το μέλος του Δ.Σ. Άκης Καραϊωσηφίδης ζήτησε παράταση της συνεδρίασης για ακόμη 
μία έως δύο εβδομάδες και ταυτοχρόνως κατέθεσε ακόμη έξι (6) επιμέρους προτάσεις 
προς συζήτηση και έγκριση. Τέλος, ο πρόεδρος κατέθεσε ακόμη δύο (2) επιμέρους 
προτάσεις προς συζήτηση και έγκριση. 
 
Τα θέματα συζητήθηκαν και τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους 
θέσεις και απόψεις. 
 
Ο πρόεδρος ζήτησε από το Δ.Σ. να διεξαχθούν οκτώ (8) διαδοχικές ψηφοφορίες για 
όλες τις ως άνω επιμέρους προτάσεις. Με την τελική του εισήγηση, πρότεινε επίσης 
όσες προτάσεις υπερψηφισθούν από τα μέλη του Δ.Σ. να ενσωματωθούν στο νέο 
προταθέν καταστατικό, να τεθεί ξανά σε εν συνόλω ψηφοφορία και στη συνέχεια αυτό 
να αποσταλεί σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ε.Σ. για υπερψήφιση ή καταψήφιση. 
 
Οι 8 αυτές ψηφοφορίες διεξήχθησαν από Σάββατο 24/10/2020 ώρα 23:00 έως Δευτέρα 
26/10/2020 ώρα 23:00. Από τις 8 συνολικά προτάσεις, οι 5 υπερψηφίσθηκαν και οι 3 
καταψηφίσθηκαν. Με τη λήξη των ψηφοφοριών αυτών, ο πρόεδρος ενσωμάτωσε εν 
τάχει όλα όσα υπερψηφίσθηκαν στο νέο προταθέν καταστατικό και το γνωστοποίησε εκ 
νέου στα μέλη του Δ.Σ. Διεξήχθη και νέα ψηφοφορία για το συνολικό προταθέν κείμενο 
από Τετάρτη 28/10/2020 ώρα 20:30 έως Παρασκευή 30/10/2020 ώρα 20:30. 
 
Το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Μουζεβίρης, θεωρώντας το ζήτημα βαρύνουσας σημασίας, 
ζήτησε να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του νέου καταστατικού και όλα τα 
εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ε.Σ. Πρότεινε να γνωστοποιηθεί με email σε όλα τα μέλη το 
ότι το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες τροποποίησης του 
καταστατικού και το ότι ήδη διεξάγεται συνεδρίαση διαρκείας των μελών του Δ.Σ., κατά 
την οποία συζητούνται, εξετάζονται, αξιολογούνται και ψηφίζονται διάφορες επιμέρους 
προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε επίσης να ζητηθεί από τα εγγεγραμμένα μέλη να 
καταθέσουν εντός 10 (δέκα) ημερών μέσω email τις οποιεσδήποτε προτάσεις τους, 
ούτως ώστε να τις λάβει κι αυτές υπόψη του το Δ.Σ., να τις συζητήσει, να τις εξετάσει και 
να τις αξιολογήσει, είτε εγκρίνοντάς τες, είτε απορρίπτοντάς τες, μέσω βέβαια σχετικών 
ψηφοφοριών των μελών του Δ.Σ. Πρότεινε τέλος, όλα όσα υπερψηφιστούν να 
ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο στη συνέχεια θα αποσταλεί σε όλα τα 
εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ε.Σ., τα οποία θα πρέπει να το υπερψηφίσουν ή να το 
καταψηφίσουν. 
 
Η αντιπρόεδρος Βαρβάρα Μιχαηλίδου πρότεινε όσα μέλη ανήκουν σε κάποιον όμιλο και 
επιθυμούν να στείλουν προς το Δ.Σ. προτάσεις τροποποίησης, να τις συζητήσουν 
προηγουμένως και εντός του ομίλου τους. 
 

Αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
 
ΘΕΜΑ 1: Με την τελική ψηφοφορία, το νέο προταθέν καταστατικό εγκρίθηκε από το 
Δ.Σ. με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά. Θα αποσταλεί ενημερωτικό μήνυμα σε όλα τα 
εγγεγραμμένα μέλη, για να καταθέσουν επιμέρους προτάσεις τροποποίησης. Όλα όσα 



υπερψηφισθούν από το Δ.Σ. θα ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο τελικό κείμενο. Αυτό θα 
αποσταλεί ως συνημμένο μέσω email σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ε.Σ. Στα 
μέλη θα δοθούν εκ παραλλήλου σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους 
στην πανελλαδική ψηφοφορία υπερψήφισης ή καταψήφισής του. Θα δοθούν επίσης 
σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για συμμετοχή στην ψηφοφορία και μέσω 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. 
 
ΘΕΜΑ 2: Με πρωτοβουλία του προέδρου αναζητήθηκαν προσφορές (και τελικά 
επελέγη η πιο συμφέρουσα) για την κοπή, χάραξη και κατασκευή από επαγγελματία 
χαράκτη 60 πλήρων σετ των 104 ξύλινων πλακιδίων (γραμμάτων) έκαστο, ίδιων 
ακριβώς σε διαστάσεις με αυτά που χρησιμοποιούνται σε όλους τους επίσημους 
αγώνες. Τα γραμματάκια διατέθηκαν ήδη στους Ομίλους και σε μεμονωμένους παίκτες. 
Ως αντάλλαγμα, οι πρόεδροι των Ομίλων, καθώς και οι μεμονωμένοι παίκτες, 
συμφώνησαν εκ των προτέρων στην καταβολή ενός συμβολικού ποσού εν είδει δωρεάς 
προς την Π.Ε.Σ. με σκοπό την ενίσχυση του ταμείου της. Η ταμίας Αναστασία Καρακόλη 
ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τα τρέχοντα ταμειακά διαθέσιμα του συλλόγου. 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
 
     Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                     Παναγοπούλου Δήμητρα 


