
    

 

Πρακτικό 74 / 24.12.2021 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 

του σωματείου με την επωνυμία 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΚΡΑΜΠΛ» 

 
 
Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με το καταστατικό (άρθρα 17, 21, 
27, 28, 29) προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών των αιρετών οργάνων 
της επόμενης τριετούς θητείας (Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή). 
 
Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στις αίθουσες των 5 Ομίλων – Μελών, ήτοι 
του Ομίλου Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς, του Ομίλου Σκραμπλ Βέροιας, του Ομίλου 
Σκραμπλ Πτολεμαΐδας, του Ομίλου Σκραμπλ Ρόδου – Δωδεκανήσου και της Ένωσης 
Σκραμπλ Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 και κατά τις ώρες 16:00 – 
20:00. 
 
Χρέη εφορευτικής επιτροπής εκτελούν δύο τουλάχιστον μέλη της Π.Ε.Σ. ανά Όμιλο. 
Αυτά εκλέγονται ή ορίζονται με εσωτερική διαδικασία που εναπόκειται στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία του κάθε Ομίλου – Μέλους, υπό τον όρο να μην συμμετέχουν 
ως υποψήφιοι στις ως άνω αρχαιρεσίες. Είναι αυτονόητο ότι το αν οι ψηφοφόροι είναι ή 
δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένοι με τον Όμιλό τους, θα το διευθετήσει ο κάθε 
Όμιλος, μέσω της εφορευτικής του επιτροπής. 
 
Σύμφωνα με το πρακτικό αρ. 73 / 24.12.2021, οι έδρες για το επόμενο Δ.Σ. 
κατανέμονται ως εξής: Ο.Σ.Α.Π. 3 έδρες, Ε.Σ.Θ. 2 έδρες, Ο.Σ.Ρ.Δ. 2 έδρες, Ο.Σ.Π. 1 
έδρα, Ο.Σ.Β. 1 έδρα. Για το ΔΣ ο κάθε όμιλος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει στους 
υποψηφίους του και ένα τουλάχιστον επιπλέον μέλος, ούτως ώστε να υπάρχει και ένας 
τουλάχιστον αναπληρωματικός (επιλαχών). Για την Ελεγκτική Επιτροπή ο κάθε όμιλος 
θα πρέπει να έχει από έναν υποψήφιο, σύνολο 5. Θα εκλεγούν οι 3, οι άλλοι 2 θα είναι 
αναπληρωματικοί. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν επ’ ουδενί 
να είναι ταυτοχρόνως υποψήφιοι και για την Ελεγκτική Επιτροπή. 
 



Ο εκλογικός κατάλογος θα σταλεί στον κάθε Όμιλο ξεχωριστά. Σύμφωνα με το 
καταστατικό, δεν μπορούν να ψηφίσουν όσοι δεν βλέπουν το όνομά τους στη σημερινή 
πανελλήνια κατάταξη παικτών (ratings), όσοι δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη της ΠΕΣ και 
όσοι δεν ανήκουν σε κάποιον από τους 5 Ομίλους – Μέλη. Παρακαλούνται τα 
εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ε.Σ. που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, να 
στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pes@greekscrabble.gr το αργότερο μέχρι 
και την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022, ούτως ώστε να καταρτισθεί το ενιαίο έντυπο 
πανελλαδικό ψηφοδέλτιο. 
 
Η σταυροδοσία για το Δ.Σ. έχει ως εξής: 
 

 Για τα μέλη – ψηφοφόρους του Ομίλου Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς: έως 3 το 
πολύ σταυρούς σε υποψηφίους του ομίλου τους και προαιρετικά έως 1 το πολύ 
σταυρό σε υποψήφιο άλλου ομίλου 

 Για τα μέλη – ψηφοφόρους της Ένωσης Σκραμπλ Θεσσαλονίκης: έως 2 το πολύ 
σταυρούς σε υποψηφίους του ομίλου τους και προαιρετικά έως 1 το πολύ 
σταυρό σε υποψήφιο άλλου ομίλου 

 Για τα μέλη – ψηφοφόρους του Ομίλου Σκραμπλ Ρόδου – Δωδεκανήσου: έως 2 
το πολύ σταυρούς σε υποψηφίους του ομίλου τους και προαιρετικά έως 1 το 
πολύ σταυρό σε υποψήφιο άλλου ομίλου 

 Για τα μέλη – ψηφοφόρους του Ομίλου Πτολεμαΐδας: έως 1 το πολύ σταυρό σε 
υποψήφιο του ομίλου τους και προαιρετικά έως 1 το πολύ σταυρό σε υποψήφιο 
άλλου ομίλου 

 Για τα μέλη – ψηφοφόρους του Ομίλου Βέροιας: έως 1 το πολύ σταυρό σε 
υποψήφιο του ομίλου τους και προαιρετικά έως 1 το πολύ σταυρό σε υποψήφιο 
άλλου ομίλου 

 
Η σταυροδοσία για την Ε.Ε. έχει ως εξής: 
 
Όλοι οι ψηφοφόροι όλων των ομίλων δικαιούνται να βάλουν έως 2 το πολύ σταυρούς 
σε υποψηφίους της προτίμησής τους, ανεξάρτητα από το ποιον όμιλο αυτοί 
εκπροσωπούν. 
 
Με το πέρας των αρχαιρεσιών, οι 5 κατά τόπους εφορευτικές επιτροπές θα πρέπει να 
στείλουν τα αποτελέσματα με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
pes@greekscrabble.gr. Στη συνέχεια, το απερχόμενο Δ.Σ. θα δημοσιοποιήσει όλα τα 
τελικά αποτελέσματα. Τα νεοεκλεγέντα μέλη θα συγκροτηθούν σε σώμα στο προσεχές 
13ο τουρνουά σκραμπλ Αθηνών (22 – 23 Ιανουαρίου 2022). 
 

 
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 

 
     Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                     Παναγοπούλου Δήμητρα 
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