
    

 

Πρακτικό 33 / 14.02.2020 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Παρασκευή 7/2/2020 
ώρα 23:00 έως Τρίτη 11/2/2020 ώρα 23:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1: Προκήρυξη 16ου ΠΠΣ. Προετοιμασία, σύνταξη, επιμέρους λεπτομέρειες, 
δημοσιοποίηση 
 

ΘΕΜΑ 2: Αφίσα 16ου ΠΠΣ. Καλλιτεχνική επιμέλεια, σχεδιασμός, προτάσεις, επιλογή 
μακέτας 
 

ΘΕΜΑ 3: Δελτίο Τύπου 16ου ΠΠΣ. Σύνταξη, αποστολή, προβολή της διοργάνωσης 
 

ΘΕΜΑ 4: Έντυπο Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EU GDPR) 
 

ΘΕΜΑ 5: Εκκαθάριση Μητρώου Μελών. Σύνταξη ονομαστικού καταλόγου για την 
ψηφοφορία της προσεχούς έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
 

ΘΕΜΑ 6: Ορισμός τόπου και ημερομηνίας για την προσεχή έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
Διερεύνηση δυνατότητας και εναλλακτικής (ηλεκτρονικής) ψηφοφορίας 
 
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 Τρίτη 11/2/2020 ώρα 23:00 έως Πέμπτη 
13/2/2020 ώρα 23:00.  
 

Αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
 
ΘΕΜΑ 1: Αίρεται η απόφαση υπ’ αριθμ. 1 (πρακτικό 32 / 1.2.2020). Το 16ο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Airotel Achaia Beach. Οι κρατήσεις των 
ενδιαφερομένων για διαμονή θα πραγματοποιηθούν μόνο μέσω του πρακτορείου 
SeaTickets. Πρέπει να συνταχθεί και να δημοσιοποιηθεί άμεσα η προκήρυξη, αφού 
διευθετηθούν το συντομότερο τόπος, χρόνος, κόστος συμμετοχής, πλήθος κατηγοριών, 



διαχωριστικό όριο κατηγοριών, πλήθος αγώνων ανά κατηγορία, πρόγραμμα, έφορος, 
έπαθλα κ.λπ. 
 
Κατατέθηκαν δύο προτάσεις: 
α) Να ορισθεί το πλήθος των αγώνων στη Β΄ κατηγορία 
β) Να ορισθεί (για το φετινό ΠΠΣ) ως σταθερό διαχωριστικό όριο των δύο κατηγοριών 
τα 1.300 ratings. Σκοπός είναι ο παίκτης που πρόκειται να ταξιδέψει και να συμμετάσχει, 
να γνωρίζει εκ των προτέρων σε ποια κατηγορία θα αγωνιστεί. 
 
Διεξήχθησαν δύο ψηφοφορίες επί των ως άνω προτάσεων. Με την πρώτη εξ αυτών 
αποφασίστηκε ομόφωνα να διεξαχθούν φέτος 10 αγώνες στη Β΄ κατηγορία. Με τη 
δεύτερη ψηφοφορία αποφασίστηκε να ορισθεί για φέτος το σταθερό διαχωριστικό όριο 
των 1.300 ratings. 
 
ΘΕΜΑ 2: Πρέπει να ασχοληθούμε με την καλλιτεχνική επιμέλεια της αφίσας. Ο ρόλος 
της δεν θα είναι διακοσμητικός, αλλά θα αποτελέσει σημαντική παράμετρο, καθώς - 
σύμφωνα με τον εγκριθέντα προϋπολογισμό - έχει προβλεφθεί η εκτύπωση περίπου 
200 τεμ. Α3 έγχρωμων αφισών (έναντι περίπου 80 €), που θα τοιχοκολληθούν τις 
παραμονές του πρωταθλήματος στο κέντρο της Πάτρας και εκτιμάται ότι μπορεί να 
φέρουν κάποιες επιπλέον συμμετοχές Πατρινών. Τα μέλη θα φροντίσουν να 
προσκομίσουν μακέτες και η τελική επιλογή θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες. 
 
ΘΕΜΑ 3: Το Γραφείο Τύπου της Π.Ε.Σ. θα μεριμνήσει εγκαίρως, αφού βεβαίως 
προηγουμένως ετοιμαστούν η προκήρυξη και η αφίσα. 
 
ΘΕΜΑ 4: Εγκρίθηκε ομόφωνα το ενιαίο ειδικό έντυπο που επιμελήθηκε το μέλος της 
Π.Ε.Σ. και νομικός Πέννυ Μολφέτα, το οποίο φέρει τον τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ 
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EU GDPR 2016/679) ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΚΡΑΜΠΛ». Το αρχείο 
θα αναρτηθεί άμεσα στην κύρια ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ., μενού «Όροι χρήσης 
προσωπικών δεδομένων». Το έντυπο αυτό θα πρέπει να το υπογράψουν άπαξ όλοι 
(είτε μέλη της Π.Ε.Σ. είτε μη μέλη). Με το έντυπο θα ζητείται η ρητή συγκατάθεση όλων 
των προσώπων που συμμετέχουν σε επίσημες διοργανώσεις που βαθμολογούνται με 
ratings από την Ένωση (π.χ. τουρνουά, κύπελλα, εσωτερικά πρωταθλήματα κλπ.), τα 
οποία θα συναινούν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα από την 
Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη συμμετοχή 
τους (είτε ως μέλη της Π.Ε.Σ. είτε ως μη μέλη) στις δραστηριότητές της (π.χ. ανάρτηση 
του ονόματός τους στις ιστοσελίδες της Π.Ε.Σ., δηλαδή στα προγράμματα κληρώσεων 
των τουρνουά που αναρτώνται σε αυτές, στη βαθμολογία της πανελλήνιας κατάταξης 
παικτών σκραμπλ που αναρτάται σε αυτές κ.λπ.). Ορίζεται ένα εύλογο μεταβατικό 
χρονικό στάδιο μέχρι 20/3/2020, κατά το οποίο θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλες 
αυτές οι ατομικές δηλώσεις συγκατάθεσης και με την παρέλευση αυτού του μεταβατικού 
σταδίου θα εφαρμοστεί άμεσα ο εν λόγω Γενικός Κανονισμός. Διευκρινίζεται ότι κατόπιν 
γνωμοδότησης της νομικού και σύμφωνα με όσα ορίζει ο εν λόγω Γενικός Κανονισμός, 
οι δηλώσεις συγκατάθεσης δεν δύνανται επ’ ουδενί να είναι ομαδικές. 



 
ΘΕΜΑ 5: Αποφασίζεται ομόφωνα η άμεση εκκαθάριση του Μητρώου Μελών της Π.Ε.Σ. 
Θα περιλαμβάνει τους παίκτες που έκαναν ατομική αίτηση εγγραφής καθώς επίσης και 
τους παίκτες των πέντε συνιδρυτών Ομίλων που η Π.Ε.Σ. τους θεώρησε μέλη της με 
απόφαση του Δ.Σ. της το Σεπτέμβριο του 2019. Δεν θα περιλαμβάνει τους παίκτες που 
ζήτησαν γραπτώς τη διαγραφή τους από την Π.Ε.Σ. καθώς και τους παίκτες για τους 
οποίους τα Δ.Σ. των Ομίλων τους μας έστειλαν ενημερωτική επιστολή, με την οποία μας 
γνωστοποίησαν ότι δεν είναι μέλη της Ένωσης. 
 
ΘΕΜΑ 6: Αποφασίζεται ομόφωνα να προσκληθούν όλα τα μέλη της Π.Ε.Σ. σε έκτακτη 
Γενική Συνέλευση το Σάββατο 22/2/2020 ώρα 22:50 στην Αθήνα, Κάισσα Cafe, Λεωφ. 
Μεσογείων 12, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την θέσπιση (με ψηφοφορία των 
παρόντων) του δικαιώματος ηλεκτρονικής ψήφου (μέσω email) αποκλειστικά για 
ονομαστικές (φανερές) ψηφοφορίες. Στη Γ.Σ. θα ψηφίσουν οι παρόντες, ενώ οι απόντες 
μπορούν να ψηφίσουν με ενυπόγραφη ατομική ή και ομαδική εξουσιοδότηση. Εάν δεν 
σχηματισθεί απαρτία, θα συγκληθεί επαναληπτική Γ.Σ. με το ίδιο θέμα ημερήσιας 
διάταξης, στον ίδιο τόπο, την Κυριακή 23/2/2020 ώρα 18:30. Τα ζητήματα α) της 
"βαθμολόγησης με ratings όλων των παικτών του Σκραμπλ, ανεξαρτήτως του αν είναι ή 
όχι μέλη της Π.Ε.Σ." και β) του εντύπου GDPR περί προσωπικών δεδομένων, θα 
συζητηθούν αμφότερα εκτός ημερησίας διατάξεως. Με την πρόσκληση θα 
γνωστοποιηθεί σε όλα τα μέλη ότι εφόσον θεσπισθεί και κατοχυρωθεί η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τότε από τη μεθεπόμενη της Γ.Σ. θα ξεκινήσει ηλεκτρονική 
ψηφοφορία (με email) διάρκειας 15 ημερών, στην οποία όλα τα μέλη της Π.Ε.Σ. θα 
κληθούν να ψηφίσουν σε 4 ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα: «Προτείνεται να 
βαθμολογούνται με ratings από την Π.Ε.Σ. όλοι οι παίκτες του Σκραμπλ, ανεξαρτήτως 
του αν είναι ή όχι μέλη της Π.Ε.Σ.». Δεύτερο ερώτημα: έγκριση ισολογισμού. Τρίτο 
ερώτημα: έγκριση απολογισμού. Τέταρτο ερώτημα: έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής 
Επιτροπής. Σε όλα τα ερωτήματα τα μέλη της Π.Ε.Σ. θα ψηφίσουν υπέρ ή κατά. Με την 
ίδια πρόσκληση να καταστεί σαφές και ξεκάθαρο ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της 
ηλεκτρονικής αυτής ψηφοφορίας, θα πρέπει όλοι όσοι συμμετέχουν σε επίσημες 
(βαθμολογημένες με ratings) διοργανώσεις (πρωταθλήματα, κύπελλα, τουρνουά κλπ.), 
είτε είναι μέλη της Π.Ε.Σ. είτε δεν είναι μέλη, να υπογράψουν εντός μεταβατικού 
χρονικού διαστήματος (μέχρι 20/3/2020) τη δήλωση συγκατάθεσης περί προσωπικών 
δεδομένων. Είναι αυτονόητο ότι για λόγους διαφάνειας, όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα 
(email) της ψηφοφορίας θα γνωστοποιηθούν στα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
 

          Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γραμματέας 
    Μυρσίνης Θράσος                                                              Παναγοπούλου Δήμητρα 


