Συνεδρίαση διαρκείας ∆Σ ΠΕΣ μέσω φόρουμ - Όλες οι αποφάσεις που λήφθηκαν έως 28/02/2017

Τα μέλη της Π.Ε.Σ. συνεδρίασαν μέσω του φόρουμ κατά το μήνα Φεβρουάριο.
Παρόντες (online) ήταν:
Αληχανίδης Σωκράτης, Μέλος
Ζέρβα Παρασκευή, Ταμίας
Καρακόλη Αναστασία, Μέλος
Μυρσίνης Θράσος, Πρόεδρος
Παπασταυρίδης Μάκης, Μέλος
Τοπάλογλου Χαράλαμπος, Μέλος
Τσαλαπάτη Ευανθία, Γραμματέας
Μαραγκουδάκη Αμάντα, Μέλος
Σολαχίδου Βάσω, Μέλος
Πετρόπουλος Σταύρος, Αντιπρόεδρος
Τοπάλτση Καίτη, Μέλος

Θέµατα ∆Σ

ΘΕΜΑ 1ο: Χωρισμός συμμετεχόντων τουρνουά σε τρεις άτυπες κατηγορίες και βράβευση αυτών
Όλοι οι συμμετέχοντες στα τουρνουά (εκτός του πανελληνίου πρωταθλήματος) θα χωρίζονται σε τρεις
άτυπες κατηγορίες με βάση τα ratings και θα βραβεύονται από την Π.Ε.Σ. ο πρώτος της δεύτερης
άτυπης κατηγορίας και ο πρώτος της τρίτης άτυπης κατηγορίας. Εάν ο πρώτος της δεύτερης ή της τρίτης
κατηγορίας βρίσκεται και στην πρώτη τριάδα του τουρνουά, τότε το βραβείο της αντίστοιχης
κατηγορίας θα περνάει στον δεύτερο

ΘΕΜΑ 2ο: Κινήσεις παικτών κατά τη διάρκεια της ένστασης
Στους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων, κεφάλαιο 4 (ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ), παράγραφος Ε (Ενστάσεις) η
φράση «Ο χρόνος είναι νεκρός και οι παίκτες τοποθετούν το ειδικό κάλυμμα στα γράμματά τους για το

διάστημα που συζητείται η ένσταση» τροποποιείται ως εξής: «Ο χρόνος είναι νεκρός, οι παίκτες
καλύπτουν το ταμπλό με τα δύο φύλλα αγώνα και τοποθετούν το ειδικό κάλυμμα στα γράμματά τους
για το διάστημα που συζητείται η ένσταση»

ΘΕΜΑ 3ο: Μονογράμματες λέξεις
Στους όρους αποδοχής λέξεων, κεφάλαιο Γ (ΜΗ ΔΕΚΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ) προστίθεται το εδάφιο Νο 6: «Δεν είναι
αποδεκτή σε οποιοδήποτε φάση του αγώνα η τοποθέτηση στο ταμπλό μονογράμματων λέξεων»

ΘΕΜΑ 4ο: Προσθήκη αποδεκτής γραμματικής
Στους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων, κεφάλαιο 1 (ΛΕΞΙΚΑ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ), καθώς και στους όρους
αποδοχής λέξεων, κεφάλαιο Α (ΓΕΝΙΚΑ) προστίθενται στα ισχύοντα αποδεκτά βοηθήματα η
«Νεοελληνική Γραμματική της Δημοτικής», Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη, 1996 και η σχολική
«Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής» του Μιχ. Οικονόμου (αποκλειστικά για αρχαιόκλιτα λήμματα και
μόνο εάν για την κλίση τέτοιων λημμάτων δεν βοηθά η νεοελληνική γραμματική).

ΘΕΜΑ 5ο: "Ξανα-"
Στους όρους αποδοχής λέξεων, κεφάλαιο Β (ΔΕΚΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ), η παράγραφος 3 («Όλα τα ρήματα
ανεξαιρέτως με το πρόθεμα «ξανα-», ενώ αυτά από «ξε-» γίνονται δεκτά μόνο εάν βρεθούν αυτούσια
στα βοηθήματα») τροποποιείται ως εξής: «Όλα τα ρήματα ανεξαιρέτως με το πρόθεμα «ξανα-». Ειδικά
για όσα ρήματα αρχίζουν από «α-» είναι δεκτοί οι σύνθετοι τύποι και με ένα «α» και με δύο «α»
(ΞΑΝΑΡΧΙΖΩ και ΞΑΝΑΑΡΧΙΖΩ), εκτός από ρήματα τα οποία αρχίζουν από «α-» και τονίζονται στον
ενεστώτα σε αυτό το «α-» (π.χ. ΑΡΩ, ΑΓΩ κλπ.) και εκτός από ρήματα που αρχίζουν στον ενεστώτα από
«αι-» (π.χ. ΑΙΡΩ, ΑΙΝΩ, ΑΙΤΟΥΜΑΙ κλπ.), στα οποία είναι δεκτοί μόνον οι τύποι με δύο «α» (δηλαδή ναι
στα ΞΑΝΑΑΡΩ, ΞΑΝΑΑΓΩ, ΞΑΝΑΑΙΡΩ, ΞΑΝΑΑΙΝΩ, ΞΑΝΑΑΙΤΟΥΜΑΙ, όχι στα ΞΑΝΑΡΩ, ΞΑΝΑΓΩ, ΞΑΝΑΙΡΩ,
ΞΑΝΑΙΝΩ, ΞΑΝΑΙΤΟΥΜΑΙ). Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του προθέματος «ξανα-» σε ρήματα που
αρχίζουν από «επαν(α)-» με μοναδική εξαίρεση το «ξαναεπαναλαμβάνω» που υπάρχει αυτούσιο στο
λεξικό Μπαμπινιώτη, καθώς και σε ρηματικούς τύπους αρχαιόκλιτων ρημάτων, των οποίων η κλίση δεν
βρίσκεται μέσα στην αποδεκτή νεοελληνική γραμματική. Τα ρήματα από «ξε-» γίνονται δεκτά μόνο εάν
βρεθούν αυτούσια στα βοηθήματα».

ΘΕΜΑ 6ο: Καταλήξεις παρατατικού
Στους όρους αποδοχής λέξεων, κεφάλαιο Δ (ΤΥΠΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ) προστίθεται το εδάφιο Νο 10: «Είναι
αποδεκτοί οι τύποι με το τελικό «-α» στο α΄ και στο β΄ πρόσωπο του παρατατικού της παθητικής φωνής
(ΔΕΟΜΟΥΝΑ, ΔΕΟΣΟΥΝΑ, ΕΠΟΜΟΥΝΑ, ΕΠΟΣΟΥΝΑ, ΗΜΟΥΝΑ, ΗΣΟΥΝΑ, ΘΕΟΜΟΥΝΑ, ΘΕΟΣΟΥΝΑ,
ΛΥΟΜΟΥΝΑ, ΛΥΟΣΟΥΝΑ, ΞΕΟΜΟΥΝΑ, ΞΕΟΣΟΥΝΑ, ΦΥΟΜΟΥΝΑ, ΦΥΟΣΟΥΝΑ κλπ.)»

ΘΕΜΑ 7ο: Αγγλικό Γερούνδιο
Στους όρους αποδοχής λέξεων, κεφάλαιο Β (ΔΕΚΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ) η παράγραφος 6 («Όλες οι ξενικές άκλιτες
λέξεις») τροποποιείται ως εξής: «Όλες ανεξαιρέτως οι ξενικές άκλιτες λέξεις (π.χ. ΓΚΟΛ, ΜΠΑΡ, ΤΑΞΙ,
ΑΣΑΝΣΕΡ κλπ.). Όλες οι λέξεις που προέρχονται από το αγγλικό γερούνδιο είναι αποδεκτές και στους
δύο τύπους, σε –ΙΓΚ και σε –ΙΝΓΚ (ΖΑΠΙΓΚ, ΖΑΠΙΝΓΚ, ΠΑΡΚΙΓΚ, ΠΑΡΚΙΝΓΚ κλπ.)».

ΘΕΜΑ 8ο: Καταλήξεις σε -ΑΓΑ
Στους όρους αποδοχής λέξεων, κεφάλαιο Δ (ΤΥΠΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ), η παράγραφος 4 «Είναι δεκτός ο
παρατατικός με κατάληξη –αγα, σε ρήματα β' συζυγίας με διπλή κατάληξη -άω -ώ (συνηρημένα) εκτός
εάν ρητά αναφέρεται ότι έχουν λόγια προέλευση. Δηλαδή είναι δεκτό το ΑΓΑΠΑΓΑ κατά το ΑΓΑΠΑΩ ΑΓΑΠΩ.» τροποποιείται ως εξής: «Είναι δεκτός ο παρατατικός με κατάληξη –αγα, σε όλα τα ρήματα β'
συζυγίας με διπλή κατάληξη -άω -ώ (συνηρημένα) ακόμη και σε αυτά που αναφέρεται ότι έχουν λόγια
προέλευση. Δηλαδή είναι δεκτό το ΑΓΑΠΑΓΑ κατά το ΑΓΑΠΑΩ – ΑΓΑΠΩ. Εξαιρούνται τα δισύλλαβα
ΔΡΑΩ, ΖΑΩ, ΠΑΩ».

ΘΕΜΑ 9ο: Ευφωνική αύξηση "ε" παρατατικού και αορίστου
Στους όρους αποδοχής λέξεων, κεφάλαιο Δ (ΤΥΠΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ), η παράγραφος 2 («Για τα σύνθετα
ρήματα που παίρνουν εσωτερική αύξηση, ακολουθούνται οι συστάσεις των βοηθημάτων, δηλ: Ο
παρατατικός «ακολουθεί» τον αόριστο, δηλ. εάν το ρήμα παίρνει εσωτερική αύξηση στον αόριστο, τότε
παίρνει υποχρεωτικά και στον παρατατικό: ΕΜΠΝΕΩ-ΕΝΕΠΝΕΑ-ΕΝΕΠΝΕΥΣΑ. Το αντίστοιχο ισχύει όταν
δεν παίρνει εσωτερική αύξηση ή όταν έχει διπλούς τύπους, με και χωρίς αύξηση. ΔΙΑΛΥΣΑ-ΔΙΑΛΥΑ,
ΔΙΑΛΥΣΑ-ΔΙΕΛΥΣΑ. Είναι προφανές ότι εάν το ρήμα παίρνει εσωτερική αύξηση, δεν παίρνει από
μπροστά: ΔΙΕΡΡΕΥΣΑ, ΔΙΕΡΡΕΑ. Όχι όμως ΕΔΙΕΡΡΕΥΣΑ, ΕΔΙΕΡΡΕΑ. Ναι το ΔΙΕΛΥΣΑ, όχι όμως το ΕΔΙΕΛΥΣΑ.
Δεκτό βέβαια το ΕΔΙΑΛΥΣΑ.») τροποποιείται ως εξής:

«Για τα σύνθετα ρήματα που παίρνουν εσωτερική εμφανή αύξηση, ακολουθούνται οι συστάσεις των
βοηθημάτων, δηλ: Ο παρατατικός «ακολουθεί» τον αόριστο, δηλ. εάν το ρήμα παίρνει εσωτερική
εμφανή αύξηση στον αόριστο, τότε παίρνει υποχρεωτικά και στον παρατατικό (ΕΜΠΝΕΩ - ΕΝΕΠΝΕΥΣΑ ΕΝΕΠΝΕΑ), εκτός εάν τα βοηθήματα ορίζουν ρητώς διαφορετικά (π.χ. ΔΙΑΤΕΛΩ - ΔΙΑΤΕΛΕΣΑ &
ΔΙΕΤΕΛΕΣΑ - ΔΙΑΤΕΛΟΥΣΑ, ΑΠΟΣΠΩ - ΑΠΕΣΠΑΣΑ - ΑΠΟΣΠΟΥΣΑ, ΔΙΑΡΚΩ - ΔΙΗΡΚΕΣΑ - ΔΙΑΡΚΟΥΣΑ, ΕΠΙΔΡΩ
- ΕΠΕΔΡΑΣΑ – ΕΠΙΔΡΟΥΣΑ κλπ.).

Το αντίστοιχο ισχύει όταν δεν παίρνει εσωτερική εμφανή αύξηση ή όταν έχει διπλούς τύπους, με και
χωρίς εσωτερική εμφανή αύξηση. ΔΙΑΛΥΣΑ-ΔΙΑΛΥΑ, ΔΙΕΛΥΣΑ-ΔΙΕΛΥΑ.

Είναι προφανές ότι εάν το ρήμα παίρνει εσωτερική εμφανή αύξηση (είτε τονισμένη, είτε ατόνιστη), δεν
παίρνει και δεύτερη από μπροστά: ΔΙΕΡΡΕΥΣΑ, ΔΙΕΡΡΕΑ. Όχι όμως ΕΔΙΕΡΡΕΥΣΑ, ΕΔΙΕΡΡΕΑ. Ναι το
ΔΙΕΛΥΣΑ, όχι όμως το ΕΔΙΕΛΥΣΑ. Δεκτό βέβαια το ΕΔΙΑΛΥΣΑ.

Είναι επίσης προφανές ότι εάν το ρήμα παίρνει υποχρεωτικά ατόνιστη αύξηση, τότε δεν είναι
αποδεκτοί οι τύποι χωρίς αύξηση (ναι τα ΚΥΒΕΥΩ, ΕΚΥΒΕΥΑ, ΕΚΥΒΕΥΣΑ, όχι τα ΚΥΒΕΥΑ, ΚΥΒΕΥΣΑ - ναι τα
ΚΑΛΛΥΝΩ, ΕΚΑΛΛΥΝΑ, όχι το ΚΑΛΛΥΝΑ - ναι τα ΖΗΛΩ, ΕΖΗΛΩΣΑ, ΕΖΗΛΟΥΣΑ, όχι τα ΖΗΛΩΣΑ, ΖΗΛΟΥΣΑ ναι τα ΚΕΛΕΥΩ, ΕΚΕΛΕΥΑ, ΕΚΕΛΕΥΣΑ, όχι τα ΚΕΛΕΥΑ, ΚΕΛΕΥΣΑ - ναι τα ΜΗΚΥΝΩ, ΕΜΗΚΥΝΑ, όχι το
ΜΗΚΥΝΑ).

Δεν είναι αποδεκτή η άτονη εσωτερική εμφανής αύξηση στα σύνθετα και εμπρόθετα ρήματα. Δεκτά τα
ΠΑΡΑΕΦΑΓΑ, ΠΟΛΥΗΘΕΛΕΣ, ΚΑΛΟΕΒΛΕΠΑΝ, όχι τα ΠΑΡΑΕΦΑΓΑΜΕ, ΠΟΛΥΕΘΕΛΑΤΕ, ΚΑΛΟΕΒΛΕΠΑΝΕ.
Δεκτά επίσης τα ΠΑΡΑΦΑΓΑΜΕ, ΠΟΛΥΘΕΛΑΤΕ, ΚΑΛΟΒΛΕΠΑΝΕ, δεκτά και τα ΕΠΑΡΑΦΑΓΑΜΕ,
ΕΠΟΛΥΘΕΛΑΤΕ, ΕΚΑΛΟΒΛΕΠΑΝΕ. Δεκτά βέβαια και τα ΞΑΝΑΕΔΩΣΑΤΕ, ΞΑΝΑΕΔΡΟΣΙΖΑ, ΞΑΝΑΕΠΟΤΙΣΕΣ,
ΞΑΝΑΕΦΥΣΗΞΑΝ, ΞΑΝΑΕΘΕΣΑΜΕ, διότι όλοι οι αποδεκτοί ρηματικοί τύποι επιδέχονται το ξανά από
μπροστά χωρίς την παραμικρή αλλοίωσή τους - εκτός βέβαια των εξαιρέσεων που περιγράφονται στο
κεφάλαιο Β (ΔΕΚΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ), στην παράγραφο 3.

Δεν θεωρείται εσωτερική εμφανής αύξηση η συνηρημένη κρυφή αύξηση. Δεκτά τα ΕΔΙΑΛΥΣΑ,
ΕΚΑΚΟΠΕΣΑ, ΕΞΑΝΑΦΕΡΑ, ΕΠΑΡΑΛΥΣΑ, όχι το ΕΠΑΡΕΛΥΣΑ.

Διευκρινίζεται ότι πολλοί ρηματικοί τύποι εμπεριέχουν εμφανή αύξηση (π.χ. ΕΙΔΑ, ΕΙΠΑ, ΕΙΧΑ, ΗΒΡΑ,
ΗΓΑ, ΗΘΑ, ΗΡΑ, ΗΡΘΑ, ΗΜΟΥΝ, ΗΠΙΑ, ΗΧΘΗΝ, ΗΨΑ, ΥΠΗΡΞΑ κ.ά.). Δεκτά τα ΚΑΛΟΕΙΔΑ, ΚΑΛΟΔΑ,
ΕΚΑΛΟΔΑ, όχι το ΕΚΑΛΟΕΙΔΑ. Δεκτά τα ΞΑΝΑΗΠΙΑ, ΞΑΝΑΠΙΑ, ΕΞΑΝΑΠΙΑ, όχι το ΕΞΑΝΑΗΠΙΑ. Εύκολα
γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι αποδεκτά και τα ΕΣΥΝΗΨΑ, ΕΠΡΟΕΙΠΑ, ΕΚΑΤΕΙΧΑ, ΕΠΑΡΗΧΘΗΝ.

Γενικά, δεν είναι αποδεκτή η διπλή αύξηση των παρελθοντικών χρόνων. Δεκτά τα ΕΔΩΣΑ, ΞΑΝΑΕΔΩΣΑ,
ΞΑΝΑΔΩΣΑ, ΕΞΑΝΑΔΩΣΑ, όχι το ΕΞΑΝΑΕΔΩΣΑ. Δεκτά τα ΕΔΩΣΑΜΕ, ΞΑΝΑΕΔΩΣΑΜΕ, ΞΑΝΑΔΩΣΑΜΕ,
ΕΞΑΝΑΔΩΣΑΜΕ, όχι το ΕΞΑΝΑΕΔΩΣΑΜΕ. Δεκτά τα ΠΡΟΕΒΛΕΨΑ, ΕΠΡΟΒΛΕΨΑ, όχι το ΕΠΡΟΕΒΛΕΨΑ".

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξόδων Πανελληνίου 2017 στη Ρόδο
Η Π.Ε.Σ. θα καλύψει το κόστος διαμονής ενός εφόρου (προτάθηκε ο Κ. Ζαούσης) για το πανελλήνιο
πρωτάθλημα της Ρόδου. Θα εκτυπωθούν 150 τεμ. Αφίσες Α3

ΘΕΜΑ 11ο: Σελίδα ΠΕΣ στο Facebook
Η Π.Ε.Σ. θα αποκτήσει δική της σελίδα στο facebook.

ΘΕΜΑ 12ο: Δημιουργία Καλενταρίου στην ιστοσελίδα
Θα προστεθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ., στη γραμμή μενού, η επιλογή «καλεντάρι» με πλήρη
παράθεση όλων των διοργανώσεων και εκδηλώσεων του 2017

ΘΕΜΑ 13ο: Χρηματοδότηση νέας ιστοσελίδας
Θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία νέας πλατφόρμας για την ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ., κόστους περίπου
150€.

ΘΕΜΑ 14ο: Εγχειρίδιο νέων παικτών
Η Π.Ε.Σ. θα αναλάβει τη δημιουργία εγχειριδίου που θα απευθύνεται κυρίως σε νέους παίκτες. Θα
εκτυπωθεί και θα διανεμηθεί καταλλήλως

ΘΕΜΑ 15ο: Γραμματικές αναφορές σε σχέση με αποδεκτές Γραμματικές
Στους όρους αποδοχής λέξεων, κεφάλαιο Α (ΓΕΝΙΚΑ) προστίθεται η φράση «όλες οι γραμματικές
αναφορές των κανονισμών υπερισχύουν έναντι της οποιασδήποτε αναφερόμενης ως αποδεκτής
γραμματικής σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ τους».

ΘΕΜΑ 16ο: Συνδρομή ΠΕΣ
Καθιερώνεται ετήσια συνδρομή ύψους 3 € για όλους τους ενεργούς (βαθμολογημένους και
αβαθμολόγητους) παίκτες της πανελλήνιας κατάταξης ratings

ΘΕΜΑ 17ο: Εγχειρίδιο SWISS
Θα δημιουργηθεί εγχειρίδιο χειρισμού του ελβετικού προγράμματος κληρώσεων και θα εκπαιδευτεί σε
αυτό ολιγομελής ομάδα παικτών από κάθε όμιλο

ΘΕΜΑ 18ο: Κλίση υποκοριστικών
Στους όρους αποδοχής λέξεων, κεφάλαιο Ε (ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ) η παράγραφος 5 «Τα υποκοριστικά σε –άκι
δεν έχουν γενική πτώση. Αυτά σε –άκος, δεν έχουν πληθυντικό (υπνάκος). Τα μεγεθυντικά σε –άρα(ς),
-ακας, -αρος (ματάρα, ψάρακας, κλπ) και τα υποκοριστικά σε –ούλα, -ίτσα, -άκα, ( ζωούλα, κλπ.) δεν
έχουν γενική πληθυντικού.» τροποποιείται ως εξής: «Τα υποκοριστικά σε –άκι δεν έχουν γενική πτώση.
Αυτά σε –άκος έχουν κλητική ενικού σε –ο και δεν έχουν πληθυντικό (υπνάκος). Τα μεγεθυντικά σε
–άρα(ς), -ακας, -αρος (ματάρα, ψάρακας, κλπ) και τα υποκοριστικά σε –ούλα, -ίτσα, -άκα, ( ζωούλα,
κλπ.) δεν έχουν γενική πληθυντικού.»

ΘΕΜΑ 19ο: Τράβηγμα γραμμάτων από το σακούλι
Στους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων, κεφάλαιο 4 (ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ) η παράγραφος Γ, τράβηγμα
γραμμάτων («Ο παίκτης παίρνει γράμματα ταχέως από το σακούλι, δίχως να τα ανακατεύει ή να τα
ψαύει με το χέρι του, διατηρώντας το ακίνητο στη θέση απέναντι από το χρονόμετρο, πάνω στο
τραπέζι. Στο τέλος του τραβήγματος το σακούλι παραμένει σε θέση τέτοια ώστε το περιεχόμενό του να
είναι αθέατο») τροποποιείται ως εξής: «Ο παίκτης παίρνει γράμματα ταχέως από το σακούλι, δίχως να
τα ανακατεύει ή να τα ψαύει με το χέρι του, διατηρώντας το ακίνητο στη θέση απέναντι από το
χρονόμετρο, πάνω στο τραπέζι. Όσα γράμματα εξάγει ο παίκτης από το σακούλι τα τοποθετεί άμεσα
στο αναλόγιό του και δεν τα κρατάει στο ένα ή το άλλο χέρι του την ώρα που το ξαναβάζει στο σακούλι.
Ό,τι βγαίνει από το σακούλι δεν ξαναμπαίνει για κανένα λόγο. Στο τέλος του τραβήγματος το σακούλι
παραμένει σε θέση τέτοια ώστε το περιεχόμενό του να είναι αθέατο.

ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση όρων μη αποδεκτών λέξεων
Στους όρους αποδοχής λέξεων, κεφάλαιο Γ (ΜΗ ΔΕΚΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ) η παράγραφος 3 "τα αρκτικόλεξα, οι
συντμήσεις και οι αχώριστες με παύλα λέξεις" τροποποιείται ως εξής: "τα αρκτικόλεξα, οι συντμήσεις,
οι λέξεις με απόστροφο και οι αχώριστες με παύλα λέξεις"

ΘΕΜΑ 21ο: Δημιουργία τμημάτων ΠΕΣ
Θα δημιουργηθούν από την Π.Ε.Σ. τμήματα αρμοδιοτήτων, το καθένα με έναν υπεύθυνο και μια
ολιγομελή ομάδα συνεργατών, τα οποία θα στελεχωθούν από μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. αλλά και από
μέλη της Π.Ε.Σ. εκτός Δ.Σ. Συγκεκριμένα:
Τμήμα ελληνικής γλώσσας και ηλεκτρονικού λεξικού (δηλαδή όροι αποδοχής λέξεων, επεξεργασία
λεξικών κλπ.)
Τμήμα βελτίωσης και αναπροσαρμογής κανονισμών (δηλαδή οι γνωστοί κανόνες διεξαγωγής αγώνων)
Τμήμα εξωστρέφειας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης νέων μελών (δηλαδή σεμινάρια, ημερίδες, επαφή με

mattel κλπ.)
Τμήμα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας (δηλαδή επίβλεψη των email, επαφή με φορείς, ΜΜΕ,
χορηγούς κλπ.)
Τμήμα ηλεκτρονικής υποστήριξης και ψηφιακών εφαρμογών (δηλαδή εκπαίδευση στο swiss ή άλλο
αντίστοιχο πρόγραμμα κληρώσεων, υπολογισμός ratings, ψηφιοποίηση λεξικού κλπ.)
Τμήμα σχολικού προσανατολισμού και μαθητικών τουρνουά (δηλαδή επαφή με σχολεία για μαθητικά
τουρνουά)
Τμήμα νομικής υποστήριξης (δηλαδή καταστατικό, πρωτοδικείο, εφορία κλπ.)

