Πρακτικό 58 / 18.04.2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Πέμπτη 8/4/2021 ώρα
23:00 έως Πέμπτη 15/4/2021 ώρα 23:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Ορισμός συγκεκριμένης ημερομηνίας, πέραν της οποίας θα τεθεί εν ισχύι η
πρόσφατη γνωμοδότηση του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη με αρ. πρωτ. 243 / 05.04.2021.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση της πρόσφατης εισήγησης - γνωμοδότησης του "Τμήματος
Ελληνικής Γλώσσας" και ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος.
ΘΕΜΑ 3: Πρόταση προς τους Ομίλους για δίμηνη παράταση (έως 30/6/2021) των
ψηφοφοριών περί εν μέρει τροποποίησης των κανονισμών, οι οποίες (βάσει του
πρακτικού αρ. 54 / 30.12.2020) επρόκειτο να διενεργηθούν μέσω των Γ.Σ. τους το
αργότερο μέχρι 30/4/2021.
ΘΕΜΑ 4: Διοργάνωση στη Βέροια του 16ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Ορισμός
ημερομηνιών.
ΘΕΜΑ 5: Διοργάνωση του 4ου Grand Prix. Κατάθεση προσφορών, επιλογή τόπου,
επιλογή ημερομηνιών.
Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος
έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τα ως άνω θέματα. Τα θέματα
συζητήθηκαν και τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους θέσεις και
απόψεις.
Ακολούθησε ψηφοφορία από Πέμπτη 15/4/2021 ώρα 23:00 έως Σάββατο 17/4/2021
ώρα 23:00.

Αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
ΘΕΜΑ 1: Η γνωμοδότηση του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη με αρ. πρωτ. 243 /
05.04.2021 να τεθεί σε ισχύ από 1/5/2021.
ΘΕΜΑ 2: Η γνωμοδότηση του Τ.Ε.Γ. να πρωτοκολληθεί και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Ένωσης με αρ. πρωτ. 244 / 07.04.2021. Να τεθεί σε ισχύ από 1/5/2021.
Να ενημερωθούν σχετικά με email οι Όμιλοι για να το προωθήσουν σε όλα τα μέλη
τους.
ΘΕΜΑ 3: Να δοθεί η εν λόγω δίμηνη παράταση.
ΘΕΜΑ 4: Το 16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να διεξαχθεί στη Βέροια το τριήμερο του Αγ.
Πνεύματος, ήτοι στις 19-21 Ιουνίου 2021.
ΘΕΜΑ 5: Κατατέθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. προς ψήφιση 4 συνολικά προτάσεις στο
θέμα αυτό, ήτοι:
(i) Παιδικές Κατασκηνώσεις “Φτελιό” στο Πηγάδι Πτελεού Μαγνησίας (14-19/7/2021)
(ii) Δασικό Χωριό “Λιβαδάκι” στη Μεγάλη Κάψη Φθιώτιδας (15-18/7/2021)
(iii) Ξενοδοχείο “Nikolas” και “Kialoa Bar” στην Παροικιά Πάρου Κυκλάδων (8-11/7/2021)
(iv) Ξενοδοχείο “Pelion Resort” στην Πορταριά Πηλίου Μαγνησίας (8-11/7/2021)
Κατά την ψηφοφορία η πρόταση (ii) έλαβε 4 ψήφους, η πρόταση (i) έλαβε 3 ψήφους,
ενώ υπήρχαν και 2 λευκά. Το 4ο Grand Prix θα διεξαχθεί στο Δασικό Χωριό Λιβαδάκι
στις 15-18/7/2021.
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
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