
    

 

Πρακτικό 56 / 27.01.2021 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Παρασκευή 22/1/2021 
ώρα 23:00 έως Κυριακή 24/1/2021 ώρα 23:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1: Σύνταξη του "απολογισμού" του 2020 και του "ισολογισμού" του 2020 (Άρθρο 
21.19 του ιδρυτικού καταστατικού). 
 

ΘΕΜΑ 2: Ανακήρυξη ως επίτιμων μελών της Π.Ε.Σ. α) του κ. Γιώργου Παπαναστασίου, 
Διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) 
και β) του κ. Γιάννη Καζάζη, Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ως ένδειξη 
αναγνώρισης της μέχρι σήμερα πολύτιμης συνεισφοράς τους πάνω στη διασάφηση των 
γλωσσικής φύσεως εκκρεμοτήτων του αγαπημένου μας παιχνιδιού. 
 

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση της πρόσφατης εισήγησης - γνωμοδότησης του "Τμήματος 
Ελληνικής Γλώσσας" και ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος. 
 
 
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. Οι κ. Γ. 
Παπαναστασίου και Γ. Καζάζης ήδη επικοινώνησαν προ της συνεδριάσεως με το Δ.Σ., 
εκφράζοντας τις εγκάρδιες ευχαριστίες τους, τονίζοντας εκ παραλλήλου ότι η πρόταση 
τούς τιμά ιδιαιτέρως. Τα θέματα συζητήθηκαν και τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας 
τις προσωπικές τους θέσεις και απόψεις. 
 
 
Ακολούθησε ψηφοφορία από Κυριακή 24/1/2021 ώρα 23:00 έως Τρίτη 26/1/2021 ώρα 
23:00. 
 

 

 

 

 

 

 



Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι: 
 
ΘΕΜΑ 1: Συντάχθηκε ο κάτωθι «ισολογισμός» για το 2020: 
 

 
 
Συντάχθηκε και ο κάτωθι «απολογισμός» για το 2020: 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

 
(ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 

 

 Διενεργήθηκαν έκτακτες πανελλαδικές αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τριών νέων 
εκπροσώπων του Ομίλου Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. 

 Συντάχθηκε έντυπο για τη συμμόρφωση της Π.Ε.Σ. με τον Γενικό Κανονισμό EU 
GDPR 2016/679 περί προσωπικών δεδομένων. 

 Κυρώθηκαν και υιοθετήθηκαν άμεσα τέσσερις (4) γνωμοδοτήσεις του Ιδρύματος 
Τριανταφυλλίδη και πέντε (5) του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Π.Ε.Σ. 

 Αποφασίστηκε η σύσταση ακόμη πέντε (5) Τμημάτων Εργασίας μελών της 
Π.Ε.Σ. Πρόκειται για τα τμήματα «Διοργανώσεων», «Χορηγιών», «Πολιτισμού», 
«Εκπαίδευσης» και «Ξενόγλωσσου Σκραμπλ». Το τελευταίο δημιούργησε και 
δικό του ξεχωριστό λογότυπο. 

 Θεσπίσθηκε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το δικαίωμα ηλεκτρονικής 
ψήφου (μέσω email) αποκλειστικά για ονομαστικές (φανερές) ψηφοφορίες 

 Διενεργήθηκε πανελλαδική ηλεκτρονική ψηφοφορία, με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση της παραγράφου 6.6 του καταστατικού, ούτως ώστε εφεξής να 
βαθμολογούνται με ratings από την Π.Ε.Σ. όλοι οι παίκτες του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ, ανεξαρτήτως του αν είναι ή όχι μέλη της Π.Ε.Σ.  



 Οριοθετήθηκε η διαδικασία που πρέπει να τηρείται μετά το πέρας οιασδήποτε 
επίσημης (βαθμολογημένης με ratings από την Ένωση) διοργάνωσης 
αγωνιστικού σκραμπλ για την ασφαλή μεταφορά αρχείων αποτελεσμάτων από 
τον διοργανωτή προς τον αρμόδιο για τη βαθμολόγηση φορέα (εν προκειμένω 
την Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ), την ανάθεση της επεξεργασίας των 
δεδομένων από την Π.Ε.Σ. σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τον εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος υπολογισμό της βαθμολογίας και την εκ νέου ασφαλή 
μεταφορά των αρχείων προς την Π.Ε.Σ. για την ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες 
του σωματείου και πιο συγκεκριμένα στην «πανελλήνια κατάταξη παικτών 
σκραμπλ». 

 Διενεργήθηκε πανελλαδική ηλεκτρονική ψηφοφορία, με την οποία εγκρίθηκαν ο 
απολογισμός του 2019, ο ισολογισμός του 2019 και η ετήσια έκθεση της 
Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2019. 

 Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των Γενικών Συνελεύσεων 
των Ομίλων, μέσω της οποίας υπερψηφίσθηκαν τρία (3) νέα βοηθήματα και 
τροποποιήθηκαν εν μέρει δύο (2) εδάφια των «όρων αποδοχής λέξεων». 
Ορίσθηκαν συγκεκριμένες ημερομηνίες για να τεθούν όλα αυτά σε ισχύ. 

 Προκηρύχθηκε το 16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Πάτρα, αλλά στη συνέχεια 
αναβλήθηκε επ’ αόριστον λόγω της πανδημίας. 

 Υιοθετήθηκε το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που προτάθηκε από τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

 Αντικαταστάθηκαν δύο μέλη του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, που είχαν 
αποχωρήσει αυτοβούλως. 

 Διοργανώθηκε με επιτυχία το 3ο Grand Prix στις Παιδικές Κατασκηνώσεις 
“Φτελιό” στο Πηγάδι Πτελεού Μαγνησίας. 

 Υποβλήθηκε η ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 
 Αποφασίστηκε η εξ αναβολής διοργάνωση του 16ου ΠΠΣ στη Βέροια, το οποίο 

όμως και πάλι αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας. 
 Ελήφθη επιστολή «πρόσκληση» από το Δ.Σ. του Ο.Σ.Θ. με την οποία ζητείτο α) 

η τροποποίηση του καταστατικού της Π.Ε.Σ. και β) η αφαίρεση της επωνυμίας 
του Ο.Σ.Θ. από αυτό. Εστάλη απάντηση, την οποία επιμελήθηκαν δύο νομικά 
γραφεία. 

 Ιδρύθηκε νέο σωματείο σκραμπλ με την επωνυμία "Ένωση Σκραμπλ 
Θεσσαλονίκης". Η προσωρινή του διοίκηση υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην 
Π.Ε.Σ., επισυνάπτοντας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση έγινε 
αποδεκτή. 

 Αναλύθηκαν, συζητήθηκαν και ψηφίσθηκαν πλήθος επιμέρους προτάσεων 
τροποποίησης του καταστατικού, τις οποίες έλαβε το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. α) από τον 
Όμιλο Σκραμπλ Πτολεμαΐδας και β) από το Δ.Σ. του Ομίλου Σκραμπλ Αθηνών – 
Πειραιώς. Ελήφθησαν υπόψη και συμβουλές νομικής φύσεως από το ίδιο 
γραφείο νομικών που είχε επιμεληθεί και το ιδρυτικό μας καταστατικό. Όλα τα 
προηγούμενα ενσωματώθηκαν στο νέο προταθέν καταστατικό και ακολούθως 
αυτό εγκρίθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. μέσω ψηφοφορίας. Ζητήθηκε από όλα τα 
εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ε.Σ. να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του νέου 
καταστατικού με κατάθεση επιπλέον προτάσεων.  



 Διενεργήθηκε πανελλαδική ηλεκτρονική ψηφοφορία, με την οποία εγκρίθηκε 
παμψηφεί το νέο προταθέν καταστατικό με ψήφους 65 υπέρ και 0 κατά. Επίκειται 
η άρση των μέτρων που επεβλήθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας για τον περιορισμό της μετάδοσης και της διασποράς του 
κορονοϊού, ούτως ώστε να συγκληθεί και η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Σ. Εκεί, το 
νέο καταστατικό θα πρέπει να υπογραφεί από τα παρόντα μέλη με ενισχυμένη 
πλειοψηφία ¾ και στη συνέχεια να κατατεθεί προς έγκριση στα Δικαστήρια 
Θεσσαλονίκης. 

 Κατασκευάστηκαν ενενήντα δύο (92) σετ ξύλινων γραμμάτων, τα οποία 
διατέθηκαν στους Ομίλους και σε μεμονωμένους παίκτες. Ως αντάλλαγμα, 
συμφωνήθηκε εκ των προτέρων η καταβολή ενός συμβολικού ποσού εν είδει 
δωρεάς προς την Π.Ε.Σ. με σκοπό την ενίσχυση του ταμείου της. 

 Καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2021, ο οποίος στη συνέχεια εγκρίθηκε 
από τα μέλη της Π.Ε.Σ. μέσω πανελλαδικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

 Αξιολογήθηκαν θετικά πέντε (5) προτάσεις εν μέρει τροποποίησης των 
κανονισμών. Εστάλησαν στους Ομίλους με την παράκληση να συγκαλέσουν 
Γενικές Συνελεύσεις μέχρι το αργότερο 30/4/2021, ούτως ώστε να τοποθετηθούν 
όλα τα μέλη τους μέσω ψηφοφορίας. 

 
 
Εγκρίθηκαν και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα ο ως άνω «ισολογισμός» και ο ως άνω 
«απολογισμός» του 2020. Σύμφωνα με το άρθρο 21.19 του ιδρυτικού καταστατικού, θα 
πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών της Π.Ε.Σ., 
μέσω πανελλαδικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 
 
ΘΕΜΑ 2: Αμφότεροι ανακηρύσσονται ομόφωνα επίτιμα μέλη της ΠΕΣ. Σύμφωνα με το 
άρθρο 27.10 του ιδρυτικού καταστατικού, η εν λόγω απόφαση για να τεθεί σε ισχύ θα 
πρέπει να εγκριθεί και από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Π.Ε.Σ., μέσω 
πανελλαδικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 
 
ΘΕΜΑ 3: Αποφασίζεται ομόφωνα η γνωμοδότηση του Τ.Ε.Γ. να πρωτοκολληθεί και να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης με αρ. πρωτ. 233 / 20.01.2021. Να τεθεί σε ισχύ 
από 15/2/2021. Να ενημερωθούν σχετικά με email οι Όμιλοι για να το προωθήσουν σε 
όλα τα μέλη τους. 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
 
     Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                     Παναγοπούλου Δήμητρα 


