
    

 

Πρακτικό 51 / 17.11.2020 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Σάββατο 14/11/2020 
ώρα 12:00 έως Κυριακή 15/11/2020 ώρα 19:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 1: Τροποποίηση του Ιδρυτικού Καταστατικού. Αξιολόγηση και έγκριση 
προτάσεων που υποβλήθηκαν από μέλη της Π.Ε.Σ. Ενσωμάτωση όσων 
υπερψηφισθούν στο τελικό προταθέν κείμενο, αποστολή του στο Σώμα των μελών και 
συμμετοχή τους σε πανελλαδική ψηφοφορία διάρκειας 20 ημερών. 
 

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος 
έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με το ως άνω θέμα. Υπενθύμισε στα μέλη 
του Συμβουλίου ότι στις 3/11/2020 είχε 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. 
 

Η Γραμματέας έλαβε το λόγο και γνωστοποίησε στα μέλη του Συμβουλίου ότι 
κατατέθηκαν μέσω email τρεις συνολικά προτάσεις: 

 

α) (από το Νίκο Καραμπέτη): Λόγω "ανωτέρας βίας", lockdown, απαγορεύσεων του 
κράτους, κλειστών μαγαζιών και χώρων συνάθροισης, εφόσον οι παίκτες δεν μπορούν 
να δίνουν επίσημα παιχνίδια, θεωρώ δίκαιο να τροποποιηθεί το εδάφιο των κανονισμών 
διεξαγωγής αγώνων «Τον Ιούλιο κάθε έτους διαγράφονται από τη λίστα οι παίκτες που 
δεν έχουν συμμετάσχει σε βαθμολογημένο τουρνουά για 2 έτη». Προτείνω να δοθεί 
παράταση ενός έτους και η νέα διατύπωση να είναι η εξής: «Τον Ιούλιο κάθε έτους 
διαγράφονται από τη λίστα οι παίκτες που δεν έχουν συμμετάσχει σε βαθμολογημένο 
τουρνουά για 3 έτη». 

 

β) (από την Ειρήνη Μήλα): Η Π.Ε.Σ. να διοργανώνει και ένα Κύπελλο, ώστε να έχει 
περισσότερα έσοδα. 
 



γ) (από την Ειρήνη Μήλα): Η Π.Ε.Σ. να ορίσει μια ετήσια συνδρομή για όλα τα ενεργά 
μέλη της, την οποία θα μαζεύει ο κάθε όμιλος και στο Πανελλήνιο ή στο τουρνουά του 
κάθε ομίλου, τα χρήματα να δίδονται σ' έναν εκπρόσωπο της Π.Ε.Σ. 
 

Το θέμα συζητήθηκε και τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους 
θέσεις και απόψεις. 
 

Ο Πρόεδρος εξήγησε στα μέλη του Συμβουλίου ότι η πρόταση (α) δεν αφορά την 
τροποποίηση του καταστατικού της Π.Ε.Σ. Αποτελεί πρόταση τροποποίησης των 
"Κανονισμών Διεξαγωγής Αγώνων". Η ΠΕΣ δεν έχει καμία δικαιοδοσία να τροποποιεί 
τους "Όρους Αποδοχής Λέξεων" και τους "Κανονισμούς Διεξαγωγής Αγώνων". Μπορεί 
μόνον να εισηγείται σχετικά (άπαξ ετησίως, προς το τέλος του έτους) προς τους 
"Ομίλους - Μέλη" της Ένωσης, οι οποίοι οφείλουν να συγκαλούν Γενική Συνέλευση των 
μελών τους εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος "Ιανουάριος - Φεβρουάριος" και 
να υπερψηφίζουν ή να καταψηφίζουν τις εν λόγω εισηγήσεις. Κατά συνέπεια, η 
πρόταση του Νίκου Καραμπέτη επειδή δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης της 
παρούσας συνεδρίασης, θα παραπεμφθεί μαζί και με άλλες παρόμοιες προτάσεις στα 
τέλη του έτους προς τους Ομίλους - Μέλη για να τεθεί σε ψηφοφορία των Γ.Σ. τους. 
 

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε οι προτάσεις (β) και (γ) να τεθούν 
σε ψηφοφορία. Ακολούθησε ψηφοφορία από Κυριακή 15/11/2020 ώρα 19:00 έως Τρίτη 
17/11/2020 ώρα 19:00. 
 

Αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
 

ΘΕΜΑ 1: 

Πρόταση (α): Να παραπεμφθεί στα τέλη του έτους προς τους Ομίλους – Μέλη για να 
τεθεί σε ψηφοφορία των Γ.Σ. τους. 
 

Πρόταση (β): Η πρόταση καταψηφίστηκε. Αρκετά μέλη διευκρίνισαν ότι συμφωνούν με 
την ιδέα, αλλά δεν είναι κάτι που επιβάλλεται να γραφεί και στο καταστατικό. Ετέθη 
μάλιστα ως αντίστοιχο παράδειγμα το «Grand Prix», μία διοργάνωση της Π.Ε.Σ. για την 
οποία ουδεμία αναφορά γίνεται μέσα στο καταστατικό. 
 

Πρόταση (γ): Η πρόταση καταψηφίστηκε. 
 

Θα ακολουθήσει αποστολή του προταθέντος νέου καταστατικού σε όλα τα μέλη της 
Π.Ε.Σ. και θα δοθούν σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους σε 
πανελλαδική ηλεκτρονική ψηφοφορία υπερψήφισης ή καταψήφισής του, με διάρκεια 20 
(είκοσι) ημερών. Θα δοθούν επίσης σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για συμμετοχή στην 
ψηφοφορία και μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

     Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γραμματέας 

 Μυρσίνης Θράσος                                                                     Παναγοπούλου Δήμητρα 


