Συνεδρίαση ∆Σ ΠΕΣ 25/10/2015

Παρόντες

Καρακόλη Αναστασία, Μέλος
Μουζεβίρης Γιώργος, Μέλος
Πετρόπουλος Σταύρος, Αντιπρόεδρος
Σουντουλίδου Χρυσούλα, Μέλος
Τοπαλίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος
Τοπάλτση Καίτη, Μέλος
Φουστέρης Νίκος, Γραµµατέας

Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 14:00. ∆ιαπιστώθηκε η κατάλληλη απαρτία.

Θέµατα ∆Σ

Νοµιµοποίηση οργάνου. Ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και ενηµέρωσε για ενέργειες
που έχουν σχέση µε την νοµιµοποίηση του οργάνου. Συγκεκριµένα:
• Οι όµιλοι πρέπει να εγκρίνουν σε έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις το προσχέδιο του
καταστατικού που θα τους αποσταλεί.
• Το καταστατικό θα κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
• Προϋπολογισµός δαπάνης: περίπου 600 €.

Προτάθηκε κάθε ενεργό µέλος της ΠΕΣ για να έχει δικαίωµα συµµετοχής στις
βαθµολογούµενες διοργανώσεις να συµµετάσχει οικονοµικά για την κάλυψη των
εξόδων (περίπου 3 €). Το κάθε µέλος θα εφοδιαστεί µε την ειδική κάρτα της ΠΕΣ που
θα περιέχει όλες τις πληροφορίες για την συµµετοχή του στα τουρνουά.

Το σώµα ενέκρινε την πρόταση αυτή.

Τις επόµενες ηµέρες θα σταλεί στα µέλη σηµείωµα µε προσχέδιο του
καταστατικού και της απόφασης που πρέπει να λάβει το ∆Σ κάθε οµίλου προκειµένου
να προχωρήσει η διαδικασία νοµιµοποίησης του οργάνου.

Ταµείο. Αποφασίστηκε οµόφωνα τη θέση του ταµία να την αναλάβει η Αµάντα
Μαραγκουδάκη του ΟΣΡ∆ στη θέση του Νίκου Φουστέρη που αναλαµβάνει επίσηµα
καθήκοντα γενικού γραµµατέα.

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα. Σχετικά µε τον τόπο διεξαγωγής του 12
ου
ΠΠΣ
προτάθηκε η Χαλκιδική και η Κατερίνη. Το µέλος του ∆Σ Σουντουλίδου Χρυσούλα
ανέλαβε να προσκοµίσει προσφορές από ξενοδοχεία της Κατερίνης, ο δε πρόεδρος
προσφορές από ξενοδοχεία της Χαλκιδικής.

Όροι αποδοχής λέξεων. Σύµφωνα µε τις επαφές που είχαµε µε το ινστιτούτο µελέτης
ελληνικής γλώσσας «Μανόλης Τριανταφυλλίδης» και συγκεκριµένα µε τον διευθυντή
κ. Ι. Παπαναστασίου, θα µας αποσταλεί σύντοµα περιγραφικός κανόνας που θα
διευθετεί το θέµα της αποδοχής των ρηµάτων που σχηµατίζουν παρατατικό σε –ΑΓΑ
και τον σχηµατισµό των παραθετικών επιθέτων που υποδηλώνουν κατάσταση.
Επίσης, για πρώτη φορά µετά από την απόφαση του προηγούµενου ∆Σ έγιναν
αποδεκτές οι λέξεις ΝΑΥ και ΜΟΙ που υπάρχουν στα ισχύοντα λεξικά όπως είχαµε
αποφασίσει ενώ εκκρεµεί η απόφαση για την λέξη ΠΑΦ.
Αποφασίστηκε επίσης σε συνεννόηση µε τον Όµιλο Καστοριάς (και αφού

γίνει αποδεκτό από τον όµιλο το αίτηµα αυτό), η έκδοση από την ΠΕΣ τευχιδίου που
θα περιλαµβάνει όλα τα τριγράµµατα και τα αναπτύγµατά τους όπως αυτά
προκύπτουν από την υιοθέτηση της ∆’ έκδοσης του λεξικού Μπαµπινιώτη πλέον των
υπολοίπων υπαρχόντων βοηθηµάτων.
Ειδικά για την φετινή αγωνιστική περίοδο, η ΠΕΣ θέτει στην κρίση των
οµίλων τον τρόπο µε τον οποίο θα διεξαχθούν οι εσωτερικές διοργανώσεις τους σε
ότι αφορά την υιοθέτηση της ∆’ έκδοσης του λεξικού Μπαµπινιώτη και των επιπλέον
3γραµµάτων που προκύπτουν απ΄ αυτή ενώ από το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα και
έπειτα όλοι οι όµιλοι θα είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν του όρους αποδοχής
λέξεων όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί από την ΠΕΣ.

Κανονισµοί.
Τέθηκε το θέµα της ποινής των ενστάσεων. Συζητήθηκαν εναλλακτικές προτάσεις.
Τα µέλη καλούνται να συζητήσουν στους οµίλους τους και στη συνεδρίαση του ∆Σ
στη Ρόδο θα ληφθεί η τελική απόφαση. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν ήταν οι εξής:
Σε περίπτωση άκυρης ένστασης
α) απώλεια σειράς,
β) ποινή 5 πόντων ανά λέξη,
γ) καµία ποινή.

Λήξη συνεδρίασης 15:00.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Τοπαλίδης Παναγιώτης

Φουστέρης Νίκος

