
    

 

Πρακτικό 83 / 29.03.2022 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Τετάρτη 23/3/2022 ώρα 
23:00 έως Σάββατο 26/3/2022 ώρα 23:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1: Διοργάνωση 5ου Grand Prix στις 7-10/7/2022. Επιλογή τόπου διεξαγωγής. 
 

ΘΕΜΑ 2: Αξιολόγηση της με αρ. πρωτ. 391 / 19.02.2022 πρότασης τροποποίησης των 
«κανονισμών διεξαγωγής αγώνων» του Γιάννη Δελημιχάλη. 
 

ΘΕΜΑ 3: Αξιολόγηση πρότασης τροποποίησης των «κανονισμών υπολογισμού 
ratings» του Θράσου Μυρσίνη. 
 

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 Σάββατο 26/3/2022 ώρα 23:00 έως Δευτέρα 28/3/2022 
ώρα 23:00. 
 

Αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
 
ΘΕΜΑ 1: Κατατέθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. προς ψήφιση 4 συνολικά προτάσεις στο 
θέμα αυτό, ήτοι: 
 
(i) Ξενοδοχείο Δρακολίμνη στο Τσεπέλοβο Ιωαννίνων 
(ii) Ξενοδοχείο Νιρβάνα στα Καλά Νερά Μαγνησίας 
(iii) Ξενοδοχείο Βαρδούσια στον Αθανάσιο Διάκο Φωκίδας  
(iv) Παιδικές Κατασκηνώσεις Φτελιό στο Πηγάδι Πτελεού Μαγνησίας. 
 
Κατά την ψηφοφορία η πρόταση (iv) έλαβε 5 ψήφους, η πρόταση (i) έλαβε 4 ψήφους, 
ενώ οι προτάσεις (ii) και (iii) δεν έλαβαν καμία ψήφο. Το 5ο Grand Prix θα διεξαχθεί στις 
Παιδικές Κατασκηνώσεις «Φτελιό» στις 7-10/7/2022. 
 



 
ΘΕΜΑ 2: Αξιολογήθηκε η πρόταση τροποποίησης των «κανονισμών διεξαγωγής 
αγώνων» του Γιάννη Δελημιχάλη: «Να θεσπιστεί κανονισμός που να προβλέπει την 
άμεση απομάκρυνση από την αίθουσα όσων ολοκληρώνουν τον αγώνα τους». Κατά την 
ψηφοφορία η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα με ψήφους 9 υπέρ και 0 κατά. Το ΔΣ 
της ΠΕΣ αξιολογεί θετικά την πρόταση και αποφασίζει να την προωθήσει στα τέλη του 
2022 προς τους Ομίλους, ούτως ώστε να τεθεί σε ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις 
τους στις αρχές του 2023. 
 
ΘΕΜΑ 3: Αξιολογήθηκε η πρόταση τροποποίησης των «κανονισμών υπολογισμού 
ratings» του Θράσου Μυρσίνη: «Να παραταθεί (λόγω κορονοϊού) για έναν ακόμη χρόνο 
το προσωρινό μέτρο περί μη μηδενισμού στα ratings των ανενεργών - επί διετία - 
παικτών στις 31/7/2022». Κατά την ψηφοφορία η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα με 
ψήφους 9 υπέρ και 0 κατά. Το ΔΣ της ΠΕΣ αξιολογεί θετικά την πρόταση και αποφασίζει 
να παραταθεί η ισχύς του μέτρου για έναν ακόμη χρόνο, ήτοι μέχρι 31/7/2023. 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
 

Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                       Στεργιόπουλος Νάσος 


