
Συνεδρίαση διαρκείας ∆Σ ΠΕΣ μέσω φόρουμ - Όλες οι αποφάσεις που λήφθηκαν έως 7/08/2017 

 

Τα μέλη της Π.Ε.Σ. συνεδρίασαν μέσω του φόρουμ μέχρι και τις 7/08/2017  

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: Τροποποίηση κανονισμού ενστάσεων 

Το εδάφιο των κανονισμών "Η (Οι) λέξη (-εις) για τις οποίες γίνεται ένσταση καταγράφεται στα ειδικά 
φύλλα από τον παίκτη που τοποθέτησε τη λέξη και παραδίδεται στον έφορο, ο οποίος σημειώνει «Λέξη 
δεκτή» ή Μη δεκτή» και το επιστρέφει" να τροποποιηθεί ως εξής: "Η λέξεις για τις οποίες γίνεται 
ένσταση καταγράφονται από τον ενιστάμενο στο ειδικό φύλλο ενστάσεων και αμέσως μετά το ελέγχει 
και ο παίκτης που τοποθέτησε την αμφισβητούμενη λέξη. Όταν έρχεται ο έφορος να παραλάβει το εν 
λόγω φύλλο, επαληθεύει με μια ματιά ότι πράγματι η λέξη που έχει γραφεί στο χαρτί είναι όντως η ίδια 
με αυτήν που μόλις πριν λίγο έχει τοποθετηθεί επάνω στο ταμπλό. Παρόλ’ αυτά, ειδικά και μόνο για την 
περίπτωση που γίνει αντιληπτό πριν από την καταμέτρηση των πόντων και συναποδοχή του σκορ ότι 
στο φύλλο ενστάσεων είχε γραφεί λέξη διαφορετική από αυτήν που τοποθετήθηκε στο ταμπλό, τότε 
γίνεται επανάληψη της έρευνας της λέξης. Προς αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων συνιστάται η επίδειξη 
του φύλλου ενστάσεων στο συμπαίκτη πριν από την παράδοσή του στον έφορο. Από τη στιγμή που 



παραδίδεται το φύλλο ένστασης στον έφορο, ο παίκτης που υποβάλλει την ένσταση δεν έχει δικαίωμα 
να την ανακαλέσει, ούτε να την τροποποιήσει, ούτε να προσθέσει ή να αφαιρέσει λέξη. Ο έφορος 
συμβουλεύεται τα λεξικά, σημειώνει «κίνηση αποδεκτή» ή «κίνηση μη αποδεκτή» και το επιστρέφει. 
Με μία ένσταση ο ενιστάμενος δύναται να αμφισβητήσει την ορθογραφία δύο ή και περισσότερων 
λέξεων. Ομοίως, ο έφορος συμβουλεύεται τα λεξικά, σημειώνει «κίνηση αποδεκτή» ή «κίνηση μη 
αποδεκτή» και το επιστρέφει. Σε περίπτωση που έστω και μία από τις λέξεις της ίδιας ένστασης ή ακόμη 
και όλες οι λέξεις της ίδιας ένστασης κριθούν άκυρες, ο έφορος σημειώνει «κίνηση μη αποδεκτή» χωρίς 
όμως να εξηγεί στους παίκτες ποια ή ποιες λέξεις κρίθηκαν άκυρες. Ο ενιστάμενος δεν έχει το δικαίωμα 
να κάνει και δεύτερη απανωτή ένσταση μόλις ο έφορος επιστρέψει την πρώτη".  

 

ΘΕΜΑ 2ο: Διοργάνωση από την ΠΕΣ του 1ου Τουρνουά Σερρών 

Κατατέθηκε από τον Πρόεδρο ολοκληρωμένη πρόταση για την διοργάνωση από την ΠΕΣ του 1ου 
τουρνουά Σερρών στις 9-10 Σεπτεμβρίου 2017. Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα. 

avatar 

Scrabblapati 

 

Αριθμός μηνυμάτων : 286 

Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2016 

 

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών Αποστολή προσωπικού μηνύματος 


