
    

 

Πρακτικό 77 / 23.01.2022 

 
 
Μετά τις αρχαιρεσίες της 16/1/2022, ο πλειοψηφών σύμβουλος Μυρσίνης Θράσος 
ανέλαβε την πρωτοβουλία, σύμφωνα και με το άρθρο § 18.1 του καταστατικού, να 
συγκαλέσει το νέο Συμβούλιο. Το Σάββατο 22/1/2022 και ώρα 14:30 τα 9 εκλεγμένα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ συνεδρίασαν στο 
ξενοδοχείο Candia της Αθήνας. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η συγκρότηση σε Σώμα 
του Δ.Σ.  
 
Παρόντες ήταν 6, ήτοι: Ζέρβα Εύα, Καραϊωσηφίδης Άκης, Καρακόλη Αναστασία, 
Μυρσίνης Θράσος, Στεργιόπουλος Νάσος και Χατζηγεωργίου Ανθούλα. Απόντες ήταν 
3, ήτοι Γκαλίδη Αλεξάνδρα, Σολαχίδου Βάσω και Τριανταφύλλου Σέβα, οι οποίοι όμως – 
όπως άλλωστε προβλέπεται και στο άρθρο § 20.1 του καταστατικού – συμμετείχαν στη 
συζήτηση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας σε ανοιχτή ακρόαση. Στη συνεδρίαση 
προσκλήθηκαν τιμητικά να παραστούν και ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΠΕΣ Παναγιώτης 
Τοπαλίδης, η Πρόεδρος του ΟΣΑΠ Σία Καραΐνδρου, η Πρόεδρος του ΟΣΠ Βαρβάρα 
Μιχαηλίδου και ο Πρόεδρος της ΕΣΘ Γιώργος Μουζεβίρης. 
 
Οι σύμβουλοι, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα § 18.2 και 
18.3 του καταστατικού, εξέλεξαν ομόφωνα (ψήφοι 9 υπέρ) Πρόεδρο τον Θράσο 
Μυρσίνη. 
 
Ο Πρόεδρος πρότεινε για Αντιπρόεδρο τον Άκη Καραϊωσηφίδη, ο οποίος αρχικώς 
αποδέχθηκε μετά χαράς την πρόταση. Αμέσως μετά, η Εύα Ζέρβα διαφώνησε με την 
επιλογή αυτή, αναπτύσσοντας τα επιχειρήματά της και ζήτησε από το σώμα να 
αναθέσει το αξίωμα αυτό σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Ακολούθως διαφώνησε με την ως 
άνω επιλογή και το μέλος Νάσος Στεργιόπουλος, που ανέπτυξε τα δικά του 
επιχειρήματα. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο το μέλος Ανθούλα Χατζηγεωργίου, η οποία 
συμφώνησε με τους προλαλήσαντες, ανέπτυξε τα δικά της επιχειρήματα και 
αντιπρότεινε για τη θέση του Αντιπροέδρου την Εύα Ζέρβα. Κατόπιν τούτου τα μέλη 
προέβησαν σε ψηφοφορία, επιλέγοντας έναν εκ των δύο υποψηφίων για τη θέση αυτή 
(Καραϊωσηφίδης Άκης – Ζέρβα Εύα). Από την ψηφοφορία αναδείχθηκε ομόφωνα 
(ψήφοι 9 υπέρ) Αντιπρόεδρος η Εύα Ζέρβα. 
 



Ο Πρόεδρος πρότεινε για Γραμματέα τον Νάσο Στεργιόπουλο, ο οποίος αποδέχθηκε 
την πρόταση και εξελέγη ομόφωνα (ψήφοι 9 υπέρ) από το σώμα στη θέση του 
Γραμματέα. 
 
Ο Πρόεδρος πρότεινε για Ταμία την Ανθούλα Χατζηγεωργίου, η οποία αποδέχθηκε την 
πρόταση και εξελέγη ομόφωνα (ψήφοι 9 υπέρ) από το σώμα στη θέση του Ταμία. 
 
Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε τα άτυπα αξιώματα του Αναπληρωτή Γραμματέα και του 
Αναπληρωτή Ταμία (τα οποία θεσπίστηκαν από το προηγούμενο Δ.Σ. με το πρακτικό 
αρ. 7 / 17.03.2019) να αναλάβουν αντιστοίχως η Βάσω Σολαχίδου και η Σέβα 
Τριανταφύλλου. Το σώμα συμφώνησε και πάλι ομόφωνα. 
 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 
 
Πρόεδρος Μυρσίνης Θράσος 
Αντιπρόεδρος Ζέρβα Εύα 
Γραμματέας Στεργιόπουλος Νάσος 
Ταμίας Χατζηγεωργίου Ανθούλα 
Σύμβουλος Γκαλίδη Αλεξάνδρα 
Σύμβουλος Καραϊωσηφίδης Άκης 
Σύμβουλος Καρακόλη Αναστασία 
Σύμβουλος Σολαχίδου Βάσω 
Σύμβουλος Τριανταφύλλου Σέβα 
 
Η σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής έχει ως εξής: 
Δελημιχάλης Γιάννης 
Κατσαούνη Εύη 
Μιχαηλίδου Βαρβάρα 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
Χατζηπαντελή Ιωάννα (α΄ επιλαχούσα) 
Τσιάμης Άκης (β΄ επιλαχών) 
 
 
 

 
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 

 
     Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                       Στεργιόπουλος Νάσος 


