ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Σκραμπλ (scrabble) είναι ένα επιτραπέζιο λεξικολογικό παιχνίδι, που βασίζεται
μεταξύ άλλων και στην γνώση και ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας, στοιχείο άρρηκτα
συνδεδεμένο με τον ελληνικό πολιτισμό. Η αναγνώριση της παραπάνω αξίας του είναι
πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο και δημιουργεί σημαντικά οφέλη για όλα τα μέλη της
Ένωσης.
Ο σκοπός του εγχειριδίου αυτού, είναι να περιγράψει και να κωδικοποιήσει τους
κανόνες αθλητικής και ηθικής συμπεριφοράς των μελών της Ένωσης, σε ένα κείμενο το
οποίο είναι απαραίτητο να γίνει κτήμα του κάθε παίκτη που συμμετέχει σε επίσημες
διοργανώσεις – αγώνες ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ – σε τοπικό και σε πανελλήνιο
επίπεδο, είτε είναι ενταγμένος ως μέλος σε νόμιμα συστημένο σωματείο, είτε είναι
ανεξάρτητος παίκτης.
Είναι σημαντικό για τον κάθε παίκτη αλλά κυρίως για την προστασία του επιπέδου του
ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, να ξέρει να παίζει τυπικά, σωστά, και να αποφεύγει τις
παρεξηγήσεις µε τους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Ο παρών κώδικας περιγράφει τι ισχύει στην Ελλάδα. Βασίστηκε στον αντίστοιχο της
Ένωσης Παικτών Σκραμπλ Βορείου Αμερικής (N.A.S.P.A.), απ’ όπου αντλήθηκαν οι
πηγές του, προσαρμόστηκε όμως στα δεδομένα του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ
και τις ανάγκες του. Προκειμένου να διασφαλιστούν το επίπεδο της ψυχαγωγίας, το
πολιτισμένο κλίμα, η ευχάριστη ατμόσφαιρα και το κύρος του ελληνικού αγωνιστικού
σκραμπλ, θεσπίζεται ο παρών «Κώδικας Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας».
Β. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ
Τα μέλη της Ένωσης καθώς και οι έφοροι, λειτουργούν ως πρεσβευτές του παιχνιδιού.
Ως εκ τούτου, όσοι εμπλέκονται στο οργανωμένο αγωνιστικό Σκραμπλ θα πρέπει να
γνωρίζουν τους κανονισμούς του και να απέχουν από επίμεμπτες συμπεριφορές που
είναι επιζήμιες για την ακεραιότητα του παιχνιδιού όταν παρίστανται σε έναν Όμιλο
Σκραμπλ ή στα τουρνουά.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσπαθούν να παρουσιάσουν μια θετική
και πολιτισμένη εικόνα, τόσο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Σκραμπλ (επίσημων και
ανεπίσημων), όσο επίσης και όταν βρίσκονται μακριά από τον τόπο διεξαγωγής των
αγώνων, σε μέρη όπως λ.χ. καφέ, εστιατόρια ή ξενοδοχεία. Τα μέλη της Ένωσης
οφείλουν να είναι δεόντως προσεκτικά όταν τοποθετούνται δημοσίως στο διαδίκτυο,
αποφεύγοντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και εκφράσεις που θίγουν άμεσα ή
έμμεσα τους συμπαίκτες τους, τους εφόρους και τα αιρετά όργανα της Πανελλήνιας
Ένωσης ή και των κατά τόπους Ομίλων, υποβαθμίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το
επίπεδο και πλήττοντας το κύρος του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ. Μεταξύ των
μελών και των λοιπών συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε εκδήλωση αγωνιστικού
σκραμπλ, η πολιτισμένη συμπεριφορά θα πρέπει να τηρείται ανεξαρτήτως τόπου.
Υπενθυμίζεται στα μέλη, στους παίκτες και στους εφόρους ότι οι φίλοι τους, οι σύζυγοι,
οι συγγενείς, οι συνεργάτες και άλλοι που επιθυμούν να παρευρεθούν σε εκδηλώσεις
Σκραμπλ και να παρακολουθήσουν αγώνες δεν θα πρέπει να διαταράσσουν την ομαλή
διεξαγωγή των αγώνων, ούτε όμως και να παρεμποδίζουν τους εφόρους να
επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Τα μέλη, οι παίκτες και οι έφοροι ενθαρρύνονται να
είναι συνεργάσιμοι και ευγενικοί με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που καλύπτουν
εκδηλώσεις Σκραμπλ.
Μια εκδήλωση Σκραμπλ θα πρέπει να είναι μια ευχάριστη εμπειρία για όλους τους
συμμετέχοντες. Συμπεριφορές που θεωρούνται επιβλαβείς για την επίτευξη του στόχου
αυτού δεν θα πρέπει να γίνονται ανεκτές. Οι παίκτες καλούνται να ενημερώνουν τους
διοργανωτές ή τους εφόρους των πρωταθλημάτων και τουρνουά για τυχόν συμβάντα
που είναι επιζήμια για τη θετική ατμόσφαιρα και το πολιτισμένο κλίμα σε μια εκδήλωση
Σκραμπλ.
Γ. Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΕΦΟΡΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ.
Κανένας αγώνας δεν διεξάγεται χωρίς εφόρους. Στα τουρνουά (όπου συνήθως
διεξάγονται ταυτόχρονα δεκάδες αγώνες) συνιστάται η παρουσία δύο τουλάχιστον
εφόρων.
Ο πρώτος είναι ο «έφορος αγωνιστικού» και ο δεύτερος είναι ο «έφορος λεξικών». Σε
περίπτωση αδυναμίας παρουσίας τους ή αντικατάστασής τους, ο αγώνας αναβάλλεται.
Ο «έφορος αγωνιστικού» φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή όλων των αγώνων
υπηρεσίας του και επιλύει τυχόν αγωνιστικά προβλήματα. Είναι αρμόδιος να επιβλέπει
την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των αγώνων, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να
παρεμβαίνει παρά μόνον όταν διαπιστώνει ότι γίνονται μεθοδεύσεις σε παιχνίδια
αναφορικά με τον χρόνο και το τράβηγμα των γραμμάτων. Είναι αρμόδιος να πατήσει το
χρονόμετρο του παίκτη που καθυστέρησε αδικαιολόγητα να εμφανιστεί σε αγώνα που
έχει οριστεί σε συγκεκριμένο χρόνο και εξ’ αιτίας του προκαλείται καθυστέρηση στο

πρόγραμμα της διοργάνωσης. Συλλέγει και φυλάσσει όλα τα υπογεγραμμένα φύλλα
βαθμολογίας.
Ο «έφορος λεξικών» είναι αρμόδιος για την έκβαση των ενστάσεων, επί των οποίων
αποφαίνεται πάντα και κατ’ αποκλειστικότητα. Αποφασίζει για το αν μια λέξη είναι
αποδεκτή ή όχι μετά από ένσταση που διενεργήθηκε, αφού συμβουλευτεί τους
επίσημους κανονισμούς, τα επίσημα βοηθήματα και οποιονδήποτε παρευρισκόμενο
κρίνει ο ίδιος. Σύμφωνα και με τους επίσημους κανονισμούς του ελληνικού αγωνιστικού
σκραμπλ, κατά την αναζήτηση λέξης σε ένσταση ο έφορος θα πρέπει να συμβουλεύεται
και το βοήθημα «Κρυμμένες Λέξεις», το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη
ιστοσελίδα της Ένωσης. Ο παίκτης διατηρεί το δικαίωμά του να παραπέμψει τον έφορο
λεξικών σε συγκεκριμένο σημείο των λεξικών σε περίπτωση που η αμφισβητούμενη
λέξη δεν βρίσκεται στο εν λόγω αρχείο. Ο έφορος λεξικών έχει υποχρέωση να εξηγεί
(εάν του ζητηθεί) το λόγο αποδοχής ή μη της ένστασης. Προσοχή! Ο έφορος δεν θα
πρέπει να αναφέρει στοιχεία σχετικά με τη λέξη στην οποία έγινε ένσταση, τα οποία
είναι πιθανό να βοηθήσουν τους παίκτες στην εξεύρεση άλλου τύπου της λέξης,
παραπλήσιας μορφολογικά λέξης, στην επέκτασή της με γράμμα, κ.λπ. Εάν το κάνει, ο
παίκτης που θίγεται μπορεί να απαιτήσει ακύρωση της κίνησης του αντιπάλου που
εκμεταλλεύθηκε την πληροφορία. Ο έφορος λεξικών διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί
λέξη που δεν ευρίσκεται αυτούσια στα αποδεκτά λεξικά και βοηθήματα, επικαλούμενος
τη γραμματική και τεκμηριώνοντας την απόφασή του, χωρίς όμως να καταστρατηγεί
τους κανονισμούς και τους όρους αποδοχής λέξεων. Με σύμφωνη γνώμη του εφόρου,
έπειτα από απαίτηση του παίκτη σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, μια
ένσταση γίνει αποδεκτή λανθασμένα, και μια ή περισσότερες λέξεις κριθούν μη
αποδεκτές εσφαλμένα, μόνο την ίδια μέρα και μετά το τέλος του αγώνα, προστίθενται
στην διαφορά σκορ (άνοιγμα) που έχει ο παίκτης στη βαθμολογία του τουρνουά οι
βαθμοί που «έχασε» από την κίνηση συν 30 ακόμη βαθμοί. Αυτό δεν επηρεάζει την
έκβαση του συγκεκριμένου αγώνα, δηλ. δεν μεταβάλλει το αποτέλεσμα και τη διαφορά
πόντων. Το αυτό ισχύει και για το αντίστροφο, δηλαδή όταν λέξη γίνει αποδεκτή
εσφαλμένα, αφαιρούνται από τον παίκτη οι βαθμοί που πήρε συν 30 βαθμοί, δίχως
όμως να μεταβάλλεται το φύλλο βαθμολογίας.
Δ. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.
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1 Κατάχρηση Εξοπλισμού
Τα μέλη της Ένωσης δεν επιτρέπεται να ρίχνουν, να χτυπούν, να σπάζουν, να
προκαλούν βλάβη ή καταστροφή οποιουδήποτε εξοπλισμού του παιχνιδιού. Αυτό
περιλαμβάνει (υπό τύπον παραδείγματος, αλλά δεν περιορίζεται σε) πλακίδια
γραμμάτων, σακουλάκια πλακιδίων, αναλόγια, ταμπλό, χρονόμετρα, καρέκλες,
τραπέζια, δοχεία, φύλλα αγώνων, φύλλα ενστάσεων, έγγραφα και εξοπλισμό
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης περιλαμβάνονται προσωπικά αντικείμενα, όπως
ντοσιέ, στυλό, είδη ρουχισμού κ.λπ.
2 Λεκτική Βία

Τα μέλη της Ένωσης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ασκούν λεκτική βία σε
συμπαίκτες, εφόρους, γραμματείς, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συνδέεται με το
παιχνίδι, είτε στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων, είτε ακόμη και εκτός αυτού, είτε και
στο διαδίκτυο. Λεκτική βία ορίζεται ως οποιαδήποτε δήλωση είναι υποτιμητική,
προσβλητική, απειλητική, ή αλλιώς καταχρηστική.
3 Αισχρολογίες
Τα μέλη της Ένωσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε προφορική ή
γραπτή αισχρολογία ενώ παίζεται ένα παιχνίδι ή στα αποδεκτά όρια της περιοχής της
αίθουσας ενός Ομίλου ή του τουρνουά ή στο διαδίκτυο, προκειμένου να προσβάλουν,
να μειώσουν ή να παρενοχλήσουν παίκτες, εφόρους, γραμματείς, υπεύθυνους αγώνων,
διοργανωτές, συνοδούς, συγγενείς, δημοσιογράφους, υπαλλήλους ξενοδοχείων κ.λπ.
Αισχρολογία ορίζεται η προφορική ή και γραπτή χρήση των λέξεων που είναι κοινώς
γνωστές και κατανοητές ως βέβηλες ή βλάσφημες και προφέρονται καθαρά και δυνατά
ώστε να ακουστούν. Η γραπτή αισχρολογία περιλαμβάνει τη γραφή λέξεων που
θεωρούνται βλάσφημες και που μπορούν εύκολα να γίνουν ορατές από συμπαίκτες,
εφόρους ή άλλους περαστικούς. Κατ’ εξαίρεση, λέξεις προσβλητικές, βλάσφημες και
βέβηλες επιτρέπεται να τοποθετούνται στο ταμπλό, να γράφονται στο φύλλο αγώνα και
να γράφονται στο φύλλο ένστασης (όταν βέβαια αμφισβητείται η εγκυρότητά τους).
4 Χειρονομίες
Τα μέλη της Ένωσης δεν επιτρέπεται να επιδίδονται σε κανενός είδους άσεμνες ή
προκλητικές χειρονομίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή στα αποδεκτά όρια της
περιοχής της αίθουσας του Ομίλου ή του τουρνουά ή ακόμη και όταν βρίσκονται μακριά
από τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων, σε μέρη όπως λ.χ. καφέ, εστιατόρια ή
ξενοδοχεία. Χειρονομία ορίζεται ως η πραγματοποίηση κίνησης με τα χέρια ή άλλα
σημεία του σώματος, που είναι κοινώς αποδεκτό ότι έχουν άσεμνο νόημα.
5 Εγκατάλειψη αγώνα χωρίς νόμιμη αιτία
Με την εξαίρεση των αναπόφευκτων διαλειμμάτων ανάπαυσης ή άλλων νόμιμων αιτιών,
τα μέλη της Ένωσης δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο πριν από
την ολοκλήρωση του παιχνιδιού τους. Αυτού του είδους η συμπεριφορά θεωρείται
αντιαθλητική, απρεπής, ασεβής και ενοχλητική για το συμπαίκτη μας.
6 Σκόπιμη μη συνεργασία με συμπαίκτη, έφορο ή άλλον υπεύθυνο
Τα μέλη της Ένωσης υποχρεούνται να είναι συνεργάσιμα με τους συμπαίκτες τους, τους
εφόρους, τους διοργανωτές, τους υπεύθυνους του τουρνουά και το προσωπικό της
αίθουσας που φιλοξενεί μία εκδήλωση αγώνων σκραμπλ (επίσημων και ανεπίσημων)
ανά πάσα στιγμή. Σκόπιμη μη συνεργασία περιλαμβάνει (υπό τύπον παραδείγματος,
αλλά δεν περιορίζεται σε) άρνηση ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής γραφειοκρατίας,
άρνηση συνεργασίας με τους επίσημους σχολιαστές του παιχνιδιού (σε τουρνουά όπου
ο σχολιασμός διαφημίστηκε), άρνηση φυγής από τον αγωνιστικό χώρο όταν τους
ζητήθηκε να το πράξουν, άρνηση τακτοποίησης του αγωνιστικού χώρου, και άλλες
πράξεις μη συμμόρφωσης που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του Ομίλου ή του
τουρνουά.

7 Αντιαθλητική Συμπεριφορά
Τα μέλη της Ένωσης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπεριφέρονται με φίλαθλο
πνεύμα και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την εξουσία των εφόρων και τα δικαιώματα
των συμπαικτών τους και οποιουδήποτε άλλου παρευρισκόμενου. Αντιαθλητική
συμπεριφορά για έναν παίκτη ορίζεται (υπό τύπον παραδείγματος, αλλά δεν
περιορίζεται σε) το να σχολιάζει την ίδια του την κίνηση πριν ακόμη αφεθεί ο
συμπαίκτης του να αποφασίσει αν θα κάνει ένσταση, το να παραπονιέται
επανειλημμένα μεγαλοφώνως για την τύχη του, το να «διορθώνει» το συμπαίκτη του
λέγοντας π.χ. «εκεί έπαιρνες περισσότερους πόντους», το να φλυαρεί, το να ενοχλεί
κατά την παρακολούθηση παιχνιδιού σχολιάζοντας, το να θορυβεί κατά τη διάρκεια
ένστασης, το να εκφέρει γνώμη επί λέξεων δίχως να του ζητηθεί από τον έφορο,
συνεχιζόμενη προκλητική συμπεριφορά απέναντι στους συμμετέχοντες ή τους εφόρους,
αδιαφορία ή συνεχής παράβλεψη των κανόνων του παρόντος Κώδικα,
επαναλαμβανόμενη απουσία από τους αγώνες, δόλος ή σκοπιμότητα κατά την
διεξαγωγή των αγώνων για εξασφάλιση πόντων ή διαμόρφωση αποτελέσματος,
παραπλάνηση με οποιονδήποτε τρόπο του εφόρου για αποδοχή ή μη λέξεως, βοήθεια
με οποιονδήποτε τρόπο σε παίκτη, καθώς και κάθε παράπτωμα από έναν παίκτη που
δεν προσδιορίζεται σε άλλα τμήματα του εν λόγω Κώδικα, αλλά είναι σαφώς
καταχρηστική, αρνητική, ή επιζήμια συμπεριφορά για το κύρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Σκραμπλ, των Ομίλων, των τουρνουά και του οργανωμένου ελληνικού
αγωνιστικού σκραμπλ (scrabble) γενικότερα.
8 Σωματική κακοποίηση και βιαιοπραγία
Τα μέλη της Ένωσης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προβαίνουν σε σωματική
κακοποίηση συμπαίκτη, εφόρου ή άλλου προσώπου εντός των αποδεκτών ορίων της
περιοχής της αίθουσας των Ομίλων ή του τόπου διεξαγωγής των τουρνουά. Η σωματική
κακοποίηση ορίζεται ως το χωρίς συναίνεση άγγιγμα ενός συμπαίκτη, εφόρου ή άλλου
προσώπου σε Όμιλο Σκραμπλ ή σε χώρο τουρνουά, το οποίο βλάπτει, παρενοχλεί,
προκαλεί, ή εκφοβίζει το άτομο αυτό. Βιαιοπραγία ορίζεται η χρήση βίας με σκοπό την
πρόκληση σωματικών βλαβών.
9 Εκφοβισμός, απειλή και παρενόχληση
Τα μέλη της Ένωσης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εμπλέκονται σε
συμπεριφορές που εκφοβίζουν, απειλούν, ή παρενοχλούν τους συναδέλφους,
συμπαίκτες, εφόρους ή υπεύθυνους Ομίλων ή τουρνουά. Αυτό περιλαμβάνει (υπό
τύπον παραδείγματος, αλλά δεν περιορίζεται σε) σεξουαλική παρενόχληση, καταδίωξη,
αντιπαραθετική ή αντικοινωνική συμπεριφορά με προφορικές ή γραπτές απειλές,
ή οποιεσδήποτε άλλες κακόβουλες ενέργειες που μπορεί εύλογα να θεωρηθούν ως
εκφοβιστικές.
10 Εξαπάτηση και δόλος
Τα μέλη της Ένωσης που συμμετέχουν σε επίσημες ή μη διοργανώσεις αγωνιστικού
σκραμπλ (τουρνουά, εσωτερικά πρωταθλήματα κ.ά.) δεσμεύονται ηθικά να μην
εξαπατούν. Η εξαπάτηση είναι μια σοβαρή παράβαση που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
Πράξεις εξαπάτησης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπορεί να περιλαμβάνουν (υπό
τύπον παραδείγματος, αλλά δεν περιορίζεται σε): απόκρυψη επιπλέον γραμμάτων

(εκτός της συνήθους πρακτικής παιξίματος), συγκάλυψη κατάστασης τραβήγματος
επιπλέον γραμμάτων με απόκρυψη, πέταμα, ή καταστροφή τους, μη άμεση αναφορά
τραβήγματος επιπλέον γραμμάτων, σκόπιμη παραποίηση στοιχείων στο φύλλο αγώνα,
χρησιμοποίηση μαρκαρισμένων γραμμάτων, χρήση προκατασκευασμένων λιστών
λέξεων, λεξικών ή άλλων βιβλίων, χρήση κινητού τηλεφώνου ή τάμπλετ με ή και χωρίς
bluetooth ή και handsfree, χρησιμοποίηση συνεργού για απόκτηση πληροφοριών
σχετικά με την εγκυρότητα των λέξεων ή τα γράμματα του συμπαίκτη ή κάθε άλλη
πληροφορία, οπτική επαφή με το περιεχόμενο του σακουλιού των γραμμάτων με
οποιονδήποτε τρόπο, συνεννόηση με συμπαίκτη για να επιτευχθεί συγκεκριμένο
αποτέλεσμα στον αγώνα, προσπάθεια με κάθε μέσο οπτικής πρόσβασης στο φύλλο
αγώνα που ο συμπαίκτης κρύβει, απόπειρα οπτικής πρόσβασης στο αναλόγιο του
συμπαίκτη, εσκεμμένη (με δόλο) ανακοίνωση εσφαλμένου σκορ λέξης ή αθροιστικής
βαθμολογίας, εσκεμμένη (με δόλο) επαλήθευση λάθους σκορ λέξης του συμπαίκτη ή
αθροιστικής βαθμολογίας, εσκεμμένη (με δόλο) εσφαλμένη ανάγνωση του φύλλου
ενστάσεων, απόκρυψη από το συμπαίκτη του φύλλου ενστάσεων που επιστρέφει από
την εφορία, σκόπιμος με δόλο μηδενισμός του χρονομέτρου κατά τη διάρκεια του
αγώνα.
11 Ύποπτες συμπεριφορές
Ο παίκτης του οποίου οι ενέργειες ή και συμπεριφορές θεωρούνται ύποπτες από τον
έφορο θα προειδοποιείται ότι η συμπεριφορά του είναι ύποπτη. Σημείωση: θεωρείται
κατανοητό ότι οι νεοεισερχόμενοι παίκτες είναι πιθανό μερικές φορές να εξαπατήσουν ή
να συμμετέχουν σε ύποπτη συμπεριφορά «κατά λάθος», λόγω της απειρίας τους.
Σημαντικά περιθώρια και το ελαφρυντικό της αμφιβολίας θα πρέπει να δίνεται σε
νεοεισερχόμενους παίκτες που παραβιάζουν τους κανόνες χωρίς κακόβουλη πρόθεση.
Οι κανόνες που αφορούν την εξαπάτηση έχουν γενικά σχεδιαστεί για έμπειρους παίκτες
που προσπαθούν να κερδίσουν άδικο πλεονέκτημα με τις ενέργειές τους, και οι οποίοι
συνειδητοποιούν πως ό,τι κάνουν είναι λάθος και σε αντίθεση με το πνεύμα του
παιχνιδιού.
12 Διακωμώδηση του αγωνίσματος
Τα μέλη της Ένωσης που συμμετέχουν σε επίσημες ή μη διοργανώσεις αγωνιστικού
σκραμπλ (τουρνουά, εσωτερικά πρωταθλήματα κ.ά.) δεσμεύονται να αγωνίζονται με
ήθος, αποφεύγοντας κινήσεις, πράξεις και ενέργειες που διακωμωδούν το αγώνισμα.
Αυτό περιλαμβάνει (υπό τύπον παραδείγματος, αλλά δεν περιορίζεται σε) εικονική
συμμετοχή σε αγώνα με εσκεμμένη, υποκριτική και επαναλαμβανόμενη άρνηση
τοποθέτησης λέξης με πρόφαση αλλαγή γραμμάτων, πάσο κ.λπ., εσκεμμένη και
αδικαιολόγητης χρονικής διάρκειας υπέρβαση του διαθέσιμου χρόνου από αμφότερους
τους συμπαίκτες, επαναλαμβανόμενες και αδικαιολόγητες αποχωρήσεις από τον
αγωνιστικό χώρο με συνακόλουθη αδικαιολόγητη καθυστέρηση επιστροφής σ’ αυτόν.
Ε. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.
Όταν ο έφορος του αγώνα ή η οργανωτική επιτροπή της εσωτερικής διοργάνωσης
(πρωτάθλημα, κύπελλο κ.λπ.) ή ο υπεύθυνος διευθυντής του τουρνουά διαπιστώσει

πέρα από κάθε λογική αμφιβολία ότι ένας παίκτης έχει διαπράξει παράβαση του
παρόντος Κώδικα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου του ή η Οργανωτική Επιτροπή
του τουρνουά έχουν την εξουσία να πειθαρχήσουν τον παραβάτη επιβάλλοντας –
ανάλογα και με τη σοβαρότητα της παράβασης – μία ή και περισσότερες από τις κάτωθι
ειδικές ποινές:
α) προφορική σύσταση
β) έγγραφη προειδοποίηση
γ) επίπληξη
δ) αφαίρεση πόντων από σκορ αγώνα
ε) μηδενισμός σε αγώνα
ζ) αφαίρεση πόντων από βαθμολογικό πίνακα πρωταθλήματος ή τουρνουά
η) αναπροσαρμογή των αποτελεσμάτων των αγώνων
θ) μερικός αποκλεισμός από πρωτάθλημα ή τουρνουά
ι) ολικός αποκλεισμός από πρωτάθλημα ή τουρνουά
κ) προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους από τον Όμιλο
λ) οριστική αποβολή και διαγραφή από τον Όμιλο
Σημείωση: οι αρμόδιοι διοργανωτές του πρωταθλήματος ή του τουρνουά μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τη διακριτική τους ευχέρεια και να επιβάλουν ιδιαιτέρως αυστηρή
ποινή, εάν η παράβαση είναι ιδιαίτερα κατάφωρη.
Ζ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ
Οι υπεύθυνοι των Ομίλων και των τουρνουά υποχρεούνται να αναφέρουν όλες τις
παραβάσεις του παρόντος Κώδικα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Π.Ε.Σ. το
συντομότερο δυνατό, και όχι αργότερα από 7 ημέρες μετά την ημέρα πραγματοποίησης
της παράβασης, χρησιμοποιώντας το έντυπο αναφοράς περιστατικού. Μεμονωμένοι
παίκτες έχουν επίσης το δικαίωμα να αναφέρουν παραβάσεις του Κώδικα στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο της Π.Ε.Σ. χρησιμοποιώντας το έντυπο αναφοράς περιστατικού.
Τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στους Ομίλους θα πρέπει να αναφέρονται στις
Οργανωτικές Επιτροπές των εσωτερικών τους διοργανώσεων και στο Διοικητικό τους
Συμβούλιο. Όλα τα άλλα περιστατικά που σχετίζονται με το οργανωμένο Σκραμπλ, (π.χ.
σε τουρνουά), θα πρέπει να αναφέρονται στην Διοργανωτική Επιτροπή Τουρνουά και
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Π.Ε.Σ.
Όπως περιγράφεται παραπάνω, ένας έφορος μπορεί να επιβάλει πειθαρχικά μέτρα που
εφαρμόζονται στο πλαίσιο των Ομίλων και των πρωταθλημάτων τους. Μετά την
παραλαβή της έκθεσης συμβάντος, το Δ.Σ. του αρμόδιου Ομίλου ή η Επιτροπή
Τουρνουά θα διερευνήσει επίσης το συμβάν και δύναται να επιβάλει ευρύτερες
κυρώσεις κατά των παραβατών, όπως κρίνει σκόπιμο.
Επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, το Δ.Σ. του Ομίλου ή η Επιτροπή Τουρνουά ή το
Π.Σ. της Π.Ε.Σ. μπορεί να απαιτήσει από ένα άτομο να παράσχει επαρκή αποδεικτικά
στοιχεία για το ότι οι περιστάσεις υπό τις οποίες έλαβε χώρα το παράπτωμα έχουν
αντιμετωπιστεί κατάλληλα, πριν επιτραπεί στο εν λόγω πρόσωπο να συμμετάσχει εκ

νέου σε δραστηριότητες Σκραμπλ. Η συσσώρευση παραβάσεων από τον ίδιο παίκτη
μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερης διάρκειας αποβολή ή και άλλα πειθαρχικά μέτρα.
Τα Δ.Σ. των Ομίλων, οι Επιτροπές Τουρνουά και το Π.Σ. της Π.Ε.Σ. θα τηρούν αρχεία
όλων των αναφερόμενων παραβάσεων, καθώς και κάθε δράσης που αναλαμβάνεται σε
σχέση με αυτούς και θα μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες μεταξύ τους. Όλες οι
εκθέσεις – δηλώσεις που κατατίθενται στο Δ.Σ. του Ομίλου ή στο Π.Σ. της
Π.Ε.Σ. θεωρούνται μη εμπιστευτικές, εκτός αν η αίτηση για εμπιστευτικότητα συνοδεύει
την έκθεση – δήλωση. Στις εμπιστευτικές εκθέσεις – δηλώσεις θα δίνεται λιγότερη
βαρύτητα.
Πρωτοβάθμια όργανα για την επιβολή πειθαρχικών μέτρων ορίζονται:
α) Τα Δ.Σ. των νομίμως συστημένων ομίλων, για τις παραβάσεις που λαμβάνουν χώρα
εντός των ομίλων και στα πλαίσια των εσωτερικών τους διοργανώσεων.
β) Οι οργανωτικές επιτροπές των τουρνουά και
γ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Π.Ε.Σ., όταν αυτή λειτουργεί ως διοργανώτρια αρχή
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ή του Grand Prix ή άλλου τουρνουά.
Η. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ε.Σ.
Ως δευτεροβάθμιο όργανο για την κρίση των πρωτοβάθμιων αποφάσεων, ορίζεται
αποκλειστικά το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Π.Ε.Σ. Ένας παίκτης ο οποίος έχει
τιμωρηθεί από πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο, έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση
κατά της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης ως εξής:
1. Σε περίπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη εκδήλωση (σε έναν Όμιλο ή σε τουρνουά
Σκραμπλ) και η απόφαση αφορά τη συμμετοχή στην εκδήλωση, ο παίκτης μπορεί να
ρωτήσει εάν κάποιο μέλος (τακτικό ή αναπληρωματικό) του Π.Σ. της Π.Ε.Σ. είναι
διαθέσιμο, ούτως ώστε αυτό να εκφέρει επί τόπου και μια δεύτερη γνώμη.
2. Με έγγραφη δήλωσή του ενώπιον του Π.Σ. της Π.Ε.Σ. με την οποία δηλώνει ότι θα
αντιταχθεί στην πρωτοβάθμια πειθαρχική απόφαση, εξηγώντας τους λόγους,
αναφέροντας συγκεκριμένους κανόνες και την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων
κατά περίπτωση. Η προθεσμία για υποβολή έγγραφης δηλώσεως είναι 24 ώρες,
δεδομένου ότι τα περισσότερα προβλήματα είναι αρκετά πιο δύσκολο να επιλυθούν με
το πέρασμα του χρόνου. Ο παίκτης έχει το δικαίωμα να δώσει όσες περισσότερες
πληροφορίες μπορεί, συμπεριλαμβάνοντας αυτόπτες μάρτυρες ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία για να υποστηρίξει την υπόθεσή του. Το Π.Σ. της Π.Ε.Σ. θα ζητήσει να του
παρασχεθεί εγγράφως η απόφαση και τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε, και θα
αποφανθεί εντός 30 ημερών από τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Το
Π.Σ. της Π.Ε.Σ. ως δευτεροβάθμιο όργανο μπορεί να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να
άρει την αρχική απόφαση, η οποία θα είναι οριστική.
3. Σε περίπτωση που η πρωτοβάθμια απόφαση προέρχεται από το ίδιο το Π.Σ. της
Π.Ε.Σ. ο τιμωρημένος παίκτης δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση και η απόφαση
θεωρείται τελεσίδικη. Εξαιρούνται αποφάσεις του Π.Σ. της Π.Ε.Σ. για διαγραφή μέλους
της Ένωσης, οι οποίες δύνανται να προσβληθούν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της

Π.Ε.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα § 11.5 και § 30.4 του Ιδρυτικού Καταστατικού της
Ένωσης.
Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται, για τις προαναφερόμενες παραβάσεις,
καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία παραβάσεων που τηρούνται για το σκοπό αυτό, σε
κάθε όμιλο και στην Π.Ε.Σ.
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