
    

 

Πρακτικό 38 / 11.03.2020 

 

Το παρακάτω email εστάλη στους Ομίλους την 1/1/2020: 

 

«Αγαπητοί συμπαίκτες Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά! 
 

Μέσα στο 2019 υπεβλήθησαν στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. για αξιολόγηση διάφορες προτάσεις 
που σχετίζονται με την επεξεργασία, την τροποποίηση, τη βελτίωση, τη διασαφήνιση ή 
την αναδιατύπωση μέρους των επίσημων πανελλαδικά «όρων αποδοχής λέξεων». 
 

Οι παρακάτω 6 προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά: 
 

1 Να υπαχθεί στα επίσημα αποδεκτά βοηθήματα η «Σύγχρονη Γραμματική για όλους» 
του Γ. Μπαμπινιώτη 

 

2 Να υπαχθεί στα επίσημα αποδεκτά βοηθήματα το «Λεξικό για το Σχολείο & το 
Γραφείο» του Γ. Μπαμπινιώτη 

 

3 Να υπαχθεί στα επίσημα αποδεκτά βοηθήματα το «Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής 
Γλώσσας» της Ακαδημίας Αθηνών 

 

4 Να τροποποιηθεί εν μέρει το εδάφιο των όρων αποδοχής λέξεων "...δεκτές είναι όλες 
ανεξαιρέτως οι ξενικές άκλιτες λέξεις (π.χ. ΓΚΟΛ, ΜΠΑΡ, ΤΑΞΙ, ΑΣΑΝΣΕΡ κλπ.)..." με 
την αφαίρεση της λέξης «ταξί» από τα ως άνω παραδείγματα, καθώς αυτή κλίνεται 
κανονικά (Γραμματική Τριανταφυλλίδη 1996, σελ. 255, παράγραφος 598). 
 

5 Να διασαφηνιστεί το εδάφιο των όρων αποδοχής λέξεων "...οι λέξεις - όχι της 
δημοτικής - που απαντώνται μόνο σε συγκεκριμένες φράσεις δεν κλίνονται..." διότι δεν 
γίνεται καμία αναφορά στο τι ισχύει για τις λέξεις της δημοτικής που απαντώνται μόνο 
σε συγκεκριμένες φράσεις. Προτείνεται να θεσπιστεί για αυτές το εξής εδάφιο: «Όσον 
αφορά τις λέξεις της δημοτικής που απαντώνται μόνο σε συγκεκριμένες φράσεις, τα μεν 
ουσιαστικά και επίθετα κλίνονται κανονικά, τα δε ρήματα μόνο στον χρόνο που δίδεται 
και σε όλες τις εγκλίσεις του χρόνου αυτού». 
 



6 Να θεσπιστεί στους όρους αποδοχής λέξεων το εξής εδάφιο: «Δεν είναι δεκτή η 
χρήση του ευφωνικού τελικού ν στα επίθετα, παρά μόνον εάν δίδεται ρητώς στα 
αποδεκτά λεξικά». 
 

Σημ.: Καθεμία από τις 3 πρώτες προτάσεις (αριθ. 1, 2, 3) συνοδεύεται και από μία 
εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη – παρουσίαση – πρόταση αποδοχής και 
ένταξης στα επίσημα βοηθήματα. Οι 3 εν λόγω μελέτες σας αποστέλλονται με το παρόν 
email συνημμένες. Σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε, ούτως ώστε αυτές να 
κοινοποιηθούν εγκαίρως σε όλα τα μέλη των Ομίλων σας. 
 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της Ένωσης (άρθρο 21.25): 
 

«Το Δ.Σ. αξιολογεί προτάσεις μελών του σωματείου (είτε αυτών που υπηρετούν στο Δ.Σ. 
είτε οποιουδήποτε άλλου εγγεγραμμένου και οικονομικά τακτοποιημένου μέλους), που 
σχετίζονται με την επεξεργασία, την τροποποίηση, τη βελτίωση, τη διασαφήνιση ή την 
αναδιατύπωση μέρους ή του συνόλου των επίσημων πανελλαδικά «κανονισμών 
διεξαγωγής αγώνων» και των «όρων αποδοχής λέξεων». 
 

Οι προτάσεις που αξιολογούνται θετικά παραπέμπονται άπαξ ετησίως (το αργότερο στα 
τέλη του Δεκεμβρίου) με σχετική εισήγηση από την Ένωση στους ομίλους – μέλη για 
υπερψήφιση ή καταψήφιση. Ο κάθε όμιλος – μέλος οφείλει να συγκαλέσει Γενική 
Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (το αργότερο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου). 
Τα μέλη ψηφίζουν ονομαστικά και φανερά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε ομίλου 
συγκεντρώνει τα αποτελέσματα και τα αποστέλλει στο Δ.Σ. της Ένωσης. Αυτό με τη 
σειρά του αθροίζει και ενοποιεί τα αποτελέσματα όλων των μελών όλων των ομίλων. Οι 
προτάσεις διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Θέματα επουσιώδη που δεν επηρεάζουν τη 
διεξαγωγή των αγώνων θα πρέπει να υπερψηφιστούν με πανελλαδικό ποσοστό 
μεγαλύτερο από το 50% των μελών που ψήφισαν. Θέματα βαρύνουσας σημασίας 
(έγκριση επιπλέον λεξικών, αλλαγή του διαθέσιμου χρόνου, αλλαγή της μεθόδου 
καταμέτρησης των πόντων κ.ά.) θα πρέπει να υπερψηφιστούν με ενισχυμένη 
πλειοψηφία, δηλαδή με πανελλαδικό ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% των μελών που 
ψήφισαν. Όλα τα υπόλοιπα ενδιάμεσα θέματα για να εγκριθούν θα πρέπει να 
υπερψηφιστούν με ευρεία πλειοψηφία, δηλαδή με πανελλαδικό ποσοστό μεγαλύτερο 
από το 60% των μελών που ψήφισαν. 
 

Όλα όσα υπερψηφιστούν τίθενται εν ισχύι από το επόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 
 

Επί των ζητημάτων αυτών δύνανται να τοποθετούνται με ψήφο και μεμονωμένα μέλη της 
Π.Ε.Σ. που δεν ανήκουν σε κάποιον όμιλο, καθώς και μεμονωμένα μέλη της Π.Ε.Σ. που 
ανήκουν σε όμιλο ο οποίος δεν είναι μέλος της Ένωσης. 
 

Εξαιρούνται θέματα γλωσσικής φύσεως, για τα οποία έρχεται γνωμοδότηση από τους 
επίσημους λεξικογράφους μας. Στην περίπτωση αυτή τα θέματα αυτά δεν τίθενται 
ενώπιον των Γ.Σ. για διαβούλευση και υπερψήφιση, αλλά υιοθετούνται άμεσα από την 
Π.Ε.Σ.» 

 



Σας παρακαλούμε λοιπόν να κοινοποιήσετε εγκαίρως σε όλα τα μέλη σας την παρούσα 
εισήγηση (με τις συνοδευτικές μελέτες) και να συγκαλέσετε Γενική Συνέλευση του 
Ομίλου σας, το αργότερο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, ούτως ώστε να ψηφίσουν όλα τα 
μέλη υπέρ ή κατά (σε κάθε πρόταση ξεχωριστά), υπογράφοντας σε σχετική ονομαστική 
λίστα. 
 

Θεωρούμε πολύ κρίσιμη την ψηφοφορία αυτή και ως εκ τούτου ιδιαιτέρως σημαντική 
έως και επιτακτική τη συμμετοχή όλων των μελών. Αισθανόμαστε την ανάγκη να 
ενθαρρύνουμε ευγενικά τα Δ.Σ. των Ομίλων να διευκολύνουν τα μέλη τους να 
συμμετάσχουν στις Γενικές τους Συνελεύσεις και στις επακόλουθες ψηφοφορίες, 
επιδεικνύοντας κάποια «ευελιξία» στην όλη διαδικασία, με τρόπο βέβαια που 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. του κάθε Ομίλου. 
 

Διευκρινίζονται επίσης και τα εξής: 
 

α) Οι προτάσεις υπ’ αριθμ. 1, 2 και 3 θα πρέπει να υπερψηφιστούν με ενισχυμένη 
πλειοψηφία, δηλαδή με πανελλαδικό ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% των μελών που 
θα ψηφίσουν. 
 

β) Οι προτάσεις υπ’ αριθμ. 4, 5 και 6 θα πρέπει να υπερψηφιστούν με πανελλαδικό 
ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των μελών που θα ψηφίσουν. 
 

γ) Μεμονωμένα μέλη της Π.Ε.Σ. που δεν ανήκουν σε κάποιον όμιλο, καθώς και 
μεμονωμένα μέλη της Π.Ε.Σ. που ανήκουν σε όμιλο ο οποίος δεν είναι μέλος της 
Ένωσης, θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email). 
 

δ) Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν στις αρχές Μαρτίου. 
 

ε) Η πλήρης αποδελτίωση, ψηφιοποίηση και καταγραφή σε ηλεκτρονικά αρχεία όλων 
των νέων αποδεκτών λέξεων 2 – 15 γραμμάτων, που θα προκύψουν από την 
ενδεχόμενη υπερψήφιση των 3 νέων βοηθημάτων, πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. 
Εάν οι 3 πρώτες προτάσεις της παρούσας εισήγησης υπερψηφιστούν με τα 
προβλεπόμενα ποσοστά από την κοινότητα, τότε θα δημοσιοποιηθούν (σχετικά 
σύντομα) και τα αρχεία με τις λίστες των νέων αποδεκτών λέξεων 2 – 15 γραμμάτων. 
Στη συνέχεια θα ορισθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα και θα μεσολαβήσει επαρκής 
χρόνος για να μελετήσουν οι παίκτες τα αρχεία αυτά. Και επιπροσθέτως θα ορισθεί και 
θα συμφωνηθεί μία συγκεκριμένη ημερομηνία, πέραν της οποίας θα τεθούν εν ισχύι οι 
οποιεσδήποτε αλλαγές επέλθουν με την ενδεχόμενη υπερψήφιση οποιασδήποτε εκ των 
6 ως άνω προτάσεων. 
 

Με την πεποίθηση πως θα συνδράμετε όλοι στην εύρυθμη και ομαλή εξέλιξη των εν 
λόγω δημοκρατικών διαδικασιών, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη 
συνεργασία. 
 

Σας ευχόμαστε και πάλι Καλή Χρονιά! 
 



Το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.» 

 

Στο μεταξύ, με το πρακτικό 35 / 22.02.2020 «Η ψηφοφορία στην πρόταση αρ. 6 
ακυρώνεται. Εάν τυχόν κάποιος Όμιλος έχει ήδη διεξαγάγει ψηφοφορία για την 
πρόταση αρ. 6, αυτή θεωρείται ως μη γενόμενη». 
 

Παρατίθενται τα αποτελέσματα των Γενικών Συνελεύσεων των Ομίλων: 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23/2/2020 - ΠΑΡΟΝΤΕΣ 33 

 

1 Υπέρ 26, Κατά 6, Λευκά 1 

2 Υπέρ 29, Κατά 2, Λευκά 2 

3 Υπέρ 32, Κατά 0, Λευκά 1 

4 Υπέρ 22, Κατά 8, Λευκά 3 

5 Υπέρ 20, Κατά 6, Λευκά 7 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΡΟΔΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23/2/2020 - ΠΑΡΟΝΤΕΣ 13 

 

1 Υπέρ 11, Κατά 2 

2 Υπέρ 13, Κατά 0 

3 Υπέρ 13, Κατά 0 

4 Υπέρ 13, Κατά 0 

5 Υπέρ 13, Κατά 0 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23/2/2020 - ΠΑΡΟΝΤΕΣ 9 

 

1 Υπέρ 9, Κατά 0 

2 Υπέρ 9, Κατά 0 

3 Υπέρ 9, Κατά 0 

4 Υπέρ 9, Κατά 0 

5 Υπέρ 9, Κατά 0 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26/2/2020 - ΠΑΡΟΝΤΕΣ 14 

 

1 Υπέρ 14, Κατά 0 

2 Υπέρ 14, Κατά 0 

3 Υπέρ 14, Κατά 0 

4 Υπέρ 14, Κατά 0 

5 Υπέρ 14, Κατά 0 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Δεν διεξήχθη Γενική Συνέλευση 



 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΨΗΦΙΣΑΝ 69 

 

1 Υπέρ 60, Κατά 8, Λευκά 1 

2 Υπέρ 65, Κατά 2, Λευκά 2 

3 Υπέρ 68, Κατά 0, Λευκά 1 

4 Υπέρ 58, Κατά 8, Λευκά 3 

5 Υπέρ 56, Κατά 6, Λευκά 7 

 

Σύμφωνα με τα ως άνω αποτελέσματα: 
 

Η πρόταση Νο 1 υπερψηφίσθηκε με 88,2% 

Η πρόταση Νο 2 υπερψηφίσθηκε με 97,0% 

Η πρόταση Νο 3 υπερψηφίσθηκε με 100% 

Η πρόταση Νο 4 υπερψηφίσθηκε με 87,9% 

Η πρόταση Νο 5 υπερψηφίσθηκε με 90,3% 

 

Σε επόμενη συνεδρίαση θα ορισθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες, πέραν των 
οποίων θα τεθούν εν ισχύι οι 5 ως άνω προτάσεις καθώς και οι οποιεσδήποτε 
αλλαγές επέρχονται με την υπερψήφισή τους. 
 

 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

     Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γραμματέας 

 Μυρσίνης Θράσος                                                                     Παναγοπούλου Δήμητρα 


