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Συνεδρίαση ∆Σ ΠΕΣ 20/11/2016

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της ΠΕΣ. Παρόντες ήταν:
Αληχανίδης Σωκράτης, Μέλος
Ζέρβα Παρασκευή, Ταμίας
Καρακόλη Αναστασία, Μέλος
Μαραγκουδάκη Αμάντα, Μέλος
Μυρσίνης Θράσος, Πρόεδρος
Παπασταυρίδης Μάκης, Μέλος
Πετρόπουλος Σταύρος, Αντιπρόεδρος
Σολαχίδου Βάσω, Μέλος
Τοπάλογλου Χαράλαμπος, Μέλος
Τοπάλτση Καίτη, Μέλος
Τσαλαπάτη Ευανθία, Γραμματέας

Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 15:00. ∆ιαπιστώθηκε πλήρης απαρτία.

Θέµατα ∆Σ

Διεξαγωγή Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2016

Ακούστηκαν προτάσεις για διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στη Ρόδο, στο
Βόλο και στη Θεσσαλονίκη. Αποφασίστηκε να δοθεί χρόνος στους εκπροσώπους της Π.Ε.Σ.
να συζητήσουν το θέμα με τα μέλη των ομίλων τους και να αποφασιστεί μέσα σε 10-15
μέρες από το Δ.Σ. μέσω ψηφοφορίας η πόλη διεξαγωγής.

Το σώµα ενέκρινε την πρόταση αυτή.

Δημιουργία Φόρουμ Επικοινωνίας

Αποφασίστηκε η δημιουργία φόρουμ των μελών της Π.Ε.Σ., ώστε να διευκολυνθεί η
επικοινωνία και να εκμηδενιστούν οι μεταξύ τους αποστάσεις.

Διαχείριση Ιστοσελίδας

Ανατέθηκε στην Ευανθία Τσαλαπάτη η διαχείριση της ιστοσελίδας της Π.Ε.Σ. με σκοπό να
γίνει πιο ενεργή. Ο Νίκος Φουστέρης θα εξακολουθήσει να είναι υπεύθυνος για την
ανάρτηση των ratings. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι πρέπει να αναρτηθεί το σωστό κείμενο
των κανονισμών το συντομότερο δυνατόν.

Ηλεκτρονικό Λεξικό

Ενημερώθηκαν τα μέλη της Π.Ε.Σ. για την ύπαρξη ομάδας, η οποία είναι στη διαδικασία
δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λεξικού με όλες τις αποδεκτές λέξεις. Συμφωνήθηκε η αποδοχή
και η ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού λεξικού, βασισμένου στους τρέχοντες κανονισμούς
αποδοχής λέξεων και αναφέρθηκε ότι πιθανές προσθήκες λέξεων θα συζητηθούν σε
δεύτερο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του εγχειρήματος. Επίσης,
αναφέρθηκε ότι θα δημιουργηθεί επιτροπή διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Λεξικού.

Λοιπά θέματα

Αναφέρθηκαν επίσης θέματα:

κανονισμών αποδοχής λέξεων (ενδεικτικά, αφαίρεση κανόνα που αφορά τα bold στον
Μπαμπινιώτη),

νομιμοποίησης της Ένωσης,

δημιουργίας ταμείου ΠΕΣ, βασισμένου στις συνδρομές των μελών για οικονομική στήριξη
στα πανελλήνια πρωταθλήματα

Θεωρήθηκε σωστό, όμως, λόγω πίεσης του χρόνου, αυτά τα θέματα να συζητηθούν
αναλυτικά μέσω του φόρουμ.

Λήξη συνεδρίασης 16:00.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

