
    

 

Πρακτικό 67 / 09.08.2021 

 

Το παρακάτω email εστάλη στους Ομίλους την 30/12/2020: 

 

«Αγαπητοί συμπαίκτες Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά! Είθε το 2021 να επιστρέψουμε 
στην ομαλότητα με υγεία και ασφάλεια! 
 

Στα τέλη του 2020 υπεβλήθησαν στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. για αξιολόγηση πέντε (5) 
προτάσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία, την τροποποίηση, τη βελτίωση, τη 
διασαφήνιση ή την αναδιατύπωση μέρους των επίσημων πανελλαδικά «κανονισμών 
διεξαγωγής αγώνων» και «όρων αποδοχής λέξεων». 
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε διαβάστε το πρακτικό αρ. 54 / 
30.12.2020. Σας παρακαλούμε λοιπόν να κοινοποιήσετε εγκαίρως σε όλα τα μέλη σας 
την παρούσα εισήγηση και να συγκαλέσετε Γενική Συνέλευση του Ομίλου σας, το 
αργότερο μέχρι 30/4/2020, ούτως ώστε να ψηφίσουν όλα τα μέλη υπέρ ή κατά (σε κάθε 
πρόταση ξεχωριστά), υπογράφοντας σε σχετική ονομαστική λίστα. 
 

Θεωρούμε επιτακτική τη συμμετοχή όλων των μελών. Δεδομένων όμως και των 
ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, 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 (λ.χ. ψηφοφορία και με ηλεκτρονικά μέσα;). Εμείς 
από την πλευρά μας, δείχνοντας στην πράξη κατανόηση, αποφασίσαμε - κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 21.25 του καταστατικού της Π.Ε.Σ. - να δοθεί δίμηνη 
παράταση, δηλαδή οι εν λόγω Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων και οι συνεπακόλουθες 
ψηφοφορίες για τις 5 ως άνω προτάσεις να διενεργηθούν όχι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου, 
αλλά το αργότερο μέχρι 30/4/2021. 
 

Οι πέντε (5) προτάσεις θα πρέπει να υπερψηφιστούν με απλή πλειοψηφία, δηλαδή με 
πανελλαδικό ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των μελών που θα ψηφίσουν. 
Μεμονωμένα μέλη της Π.Ε.Σ. που δεν ανήκουν σε κάποιον όμιλο θα ψηφίσουν μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος (email). 
 



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 Υγεία και Καλή Χρονιά! 
 

Με εκτίμηση 

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.» 

 
 

Παρατίθενται αναλυτικά οι 5 προτάσεις: 

 

1η ΠΡΟΤΑΣΗ: Στους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων, κεφάλαιο Η (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
RATINGS), παράγραφος Γ (Λοιπά), εδάφιο Νο 4 γράφει: 
 

«Τον Ιούλιο κάθε έτους διαγράφονται από τη λίστα οι παίκτες που δεν έχουν 
συμμετάσχει σε βαθμολογημένο τουρνουά για 2 έτη, λ.χ. τον Ιούλιο του 2007 
διαγράφονται όσοι έπαιξαν το τελευταίο τους τουρνουά έως τον Ιούνιο 2005». 

 

Να προστεθεί, κατ’ εξαίρεση, λόγω κορονοϊού, μόνο για φέτος, η ακόλουθη διατύπωση: 
 

«Λόγω της πανδημίας, κατ’ εξαίρεση και μόνο για το 2021, δεν θα γίνει καμία διαγραφή 
παικτών από την πανελλήνια κατάταξη». 

 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποφευχθεί στις 31/7/2021 ο μηδενισμός 
δεκάδων παικτών που δεν μπορούσαν να παίξουν επίσημους αγώνες, λόγω της 
πανδημίας. 
 

2η ΠΡΟΤΑΣΗ: Στους όρους αποδοχής λέξεων, εδάφιο Δ11 γράφει: 
 

«Όλα τα συνηρημένα αρχαιοπρεπή ρήματα της γ΄ τάξης σε –όω κλίνονται σύμφωνα με 
τα κλιτικά παραδείγματα της Γραμματικής Τριανταφυλλίδη. Π.χ. ενεστώτας ΠΛΗΡΩ, 
ΠΛΗΡΟΙΣ, ΠΛΗΡΟΙ, ΠΛΗΡΟΥΜΕ, ΠΛΗΡΟΙΤΕ, ΠΛΗΡΟΥΝ, παρατατικός ΠΛΗΡΟΥΣΑ, 
ΠΛΗΡΟΥΣΕΣ, ΠΛΗΡΟΥΣΕ, ΠΛΗΡΟΥΣΑΜΕ, ΠΛΗΡΟΥΣΑΤΕ, ΠΛΗΡΟΥΣΑΝ(Ε), μετοχή 
ΠΛΗΡΩΝΤΑΣ.» 

 

Να τροποποιηθεί ως εξής: 
 

«Όλα τα συνηρημένα αρχαιοπρεπή ρήματα της γ΄ τάξης σε –όω κλίνονται σύμφωνα με 
τα κλιτικά παραδείγματα της Γραμματικής Τριανταφυλλίδη και της Γραμματικής 
Μπαμπινιώτη. Π.χ. ενεστώτας ΠΛΗΡΩ, ΠΛΗΡΟΙΣ, ΠΛΗΡΟΙ, ΠΛΗΡΟΥΜΕ, ΠΛΗΡΟΙΤΕ 
& ΠΛΗΡΟΥΤΕ, ΠΛΗΡΟΥΝ(Ε), παρατατικός ΠΛΗΡΟΥΣΑ, ΠΛΗΡΟΥΣΕΣ, ΠΛΗΡΟΥΣΕ, 
ΠΛΗΡΟΥΣΑΜΕ, ΠΛΗΡΟΥΣΑΤΕ, ΠΛΗΡΟΥΣΑΝ(Ε), μετοχή ΠΛΗΡΩΝΤΑΣ». 

 



Σκοπός της τροποποίησης είναι να καταστεί εφεξής αποδεκτός και ο κλιτικός τύπος 
του β΄ πληθ. ενεστώτα με κατάληξη -ΟΥΤΕ, που δίδεται στα αποδεκτά βοηθήματα του 
Λεξικού για το Σχολείο και το Γραφείο και της Γραμματικής Μπαμπινιώτη. 
 

Τι αλλαγές επέρχονται στη βάση αποδεκτών λέξεων; Καθίστανται ρητώς αποδεκτοί 
οι τύποι του β΄ πληθ. ενεστώτα με κατάληξη -ούτε σε 14 ρήματα των Λεξικών 
Τριανταφυλλίδη και Μπαμπινιώτη (αξιώ, απαξιώ, αροτριώ, βεβαιώ, δηλώ, δηώ, 
διαβεβαιώ, διαβιώ, εγκυστώ, ζηλώ, κοινοβιώ, πληρώ, σκολιώ, υπερπληρώ), καθώς και 
σε 4 ακόμη ρήματα του Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών (εγκαταβιώ, εκπληρώ, ζημιώ, 
υποδηλώ). 
 

3η ΠΡΟΤΑΣΗ: Στους όρους αποδοχής λέξεων, εδάφιο Β6 γράφει: 
 

«Τα παραθετικά των επιθέτων είναι αποδεκτά εφόσον δεν εμπίπτουν στους 
περιορισμούς της γραμματικής Τριανταφυλλίδη (ύλη, χρώμα, μη μεταβαλλόμενη 
κατάσταση) π.χ. ΞΥΛΙΝΟΤΕΡΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΤΕΡΗ, ΤΡΕΛΟΤΑΤΟ). Επίσης είναι δεκτά 
με την ισχύουσα γραφή της γραμματικής: ΝΕΟΤΕΡΟΣ, ΝΕΟΤΑΤΟΣ κι όχι ΝΕΩΤΕΡΟΣ, 
ΝΕΩΤΑΤΟΣ.» 

 

Να τροποποιηθεί ως εξής: 
 

«Τα παραθετικά των επιθέτων είναι αποδεκτά εφόσον δεν εμπίπτουν στους 
περιορισμούς της γραμματικής Τριανταφυλλίδη (ύλη, χρώμα, μη μεταβαλλόμενη 
κατάσταση) π.χ. ΞΥΛΙΝΟΤΕΡΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΤΕΡΗ, ΤΡΕΛΟΤΑΤΟ). Επίσης είναι δεκτά 
με την ισχύουσα γραφή της γραμματικής: ΣΥΧΝΟΤΕΡΟΣ, ΣΥΧΝΟΤΑΤΟΣ και όχι 
ΣΥΧΝΩΤΕΡΟΣ, ΣΥΧΝΩΤΑΤΟΣ. Εξαιρείται το επίθετο ΝΕΟΤΕΡΟΣ,  το οποίο στο Λεξικό 
της Ακαδημίας Αθηνών λημματογραφείται με διπλή ορθογραφία (κ. λόγ. ΝΕΩΤΕΡΟΣ)»  

 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να καταστεί εφεξής αποδεκτή και η λόγια 
ορθογραφία νεώτερος, καθώς συμπεριλαμβάνεται στο αποδεκτό βοήθημα του Λεξικού 
της Ακαδημίας Αθηνών. 
 

Τι αλλαγές επέρχονται στη βάση αποδεκτών λέξεων; Καθίστανται ρητώς αποδεκτοί 
όλοι οι κλιτικοί τύποι του επιθέτου νεώτερος, -η, -ο. 
 

4η ΠΡΟΤΑΣΗ: Να εισαχθεί το εξής νέο εδάφιο: 
 

«Τα προπαροξύτονα ανισοσύλλαβα ουδέτερα ουσιαστικά με καταληκτικό επίθημα -

σιμο, -ξιμο, -ψιμο (π.χ. πλύσιμο, τρέξιμο, σκύψιμο) σχηματίζουν τη γενική ενικού μόνο 
σε -ίματος (π.χ. πλυσίματος, τρεξίματος, σκυψίματος)». 
 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να προσδώσουμε μεγαλύτερο κύρος στη βάση 
αποδεκτών λέξεων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ. 
 



Τι αλλαγές επέρχονται στη βάση αποδεκτών λέξεων ; Καθίστανται ρητώς μη 
αποδεκτοί πλέον όλοι οι κλιτικοί τύποι των εν λόγω ουσιαστικών με κατάληξη -σιμου, -
ξιμου, -ψιμου. 
 

5η ΠΡΟΤΑΣΗ: Στους όρους αποδοχής λέξεων, εδάφιο Β3 γράφει: 
 

«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 «ματα-» και από «επαν(α)-» (όταν βέβαια η προσθήκη του 
προθέματος «επαν(α)-» προσδίδει χαρακτήρα επανάληψης), καθώς και σε ρηματικούς 
τύπους αρχαιόκλιτων ρημάτων, των οποίων η κλίση δεν βρίσκεται μέσα στην αποδεκτή 
νεοελληνική γραμματική. Αποδεκτοί οι κλιτικοί τύποι του ρήματος 
«ξαναεπαναλαμβάνω» που υπάρχει αυτούσιο στο λεξικό Μπαμπινιώτη. Επιτρέπεται η 
τοποθέτηση του προθέματος «ξανα-» σε ρήματα που αρχίζουν από «επαν(α)-» και δεν 
έχουν χαρακτήρα επανάληψης, π.χ. επαναστατώ, επανδρώνω, επαναπαύομαι, 
επανακάμπτω κ.ά.» 

 

Να τροποποιηθεί 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 «πρωτο-», από «ματα-» και από «επαν(α)-» (όταν βέβαια η 
προσθήκη του προθέματος «επαν(α)-» προσδίδει χαρακτήρα επανάληψης), καθώς και 
σε ρηματικούς τύπους αρχαιόκλιτων ρημάτων, των οποίων η κλίση δεν βρίσκεται μέσα 
στην αποδεκτή νεοελληνική γραμματική. Αποδεκτοί οι κλιτικοί τύποι του ρήματος 
«ξαναεπαναλαμβάνω» που υπάρχει αυτούσιο στο λεξικό Μπαμπινιώτη. Επιτρέπεται η 
τοποθέτηση του προθέματος «ξανα-» σε ρήματα που αρχίζουν από «επαν(α)-» και δεν 
έχουν χαρακτήρα επανάληψης, π.χ. επαναστατώ, επανδρώνω, επαναπαύομαι, 
επανακάμπτω κ.ά.». 
 
Σκοπός της τροποποίησης είναι να προσδώσουμε μεγαλύτερο κύρος στη βάση 
αποδεκτών λέξεων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ. 
 



Τι αλλαγές επέρχονται στη βάση αποδεκτών λέξεων ; Καθίστανται ρητώς μη 
αποδεκτοί πλέον αρκετοί κλιτικοί τύποι που στερούνται λογικής, όπως λ.χ. 
ξαναπρωτοήρθα, ξαναπρωτοβγήκα, ξαναπρωτοπέρασα κλπ. 
 

 

 

Στο μεταξύ, με το πρακτικό 58 / 18.04.2021 δόθηκε δίμηνη παράταση (έως 30/6/2021), 
ενώ κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ομίλου Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς, με το 
πρακτικό 64 / 27.06.2021 δόθηκε εκ νέου παράταση ενός μηνός (έως 31/7/2021) για την 
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. 
 

 

Παρατίθενται τα αποτελέσματα των Γενικών Συνελεύσεων των Ομίλων: 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

1 Υπέρ 24, Κατά 0 

2 Υπέρ 24, Κατά 0 

3 Υπέρ 24, Κατά 0 

4 Υπέρ 22, Κατά 2 

5 Υπέρ 24, Κατά 0 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΡΟΔΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 

1 Υπέρ 18, Κατά 0 

2 Υπέρ 18, Κατά 0 

3 Υπέρ 18, Κατά 0 

4 Υπέρ 18, Κατά 0 

5 Υπέρ 18, Κατά 0 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

 

1 Υπέρ 10, Κατά 0 

2 Υπέρ 10, Κατά 0 

3 Υπέρ 10, Κατά 0 

4 Υπέρ 10, Κατά 0 

5 Υπέρ 10, Κατά 0 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

1 Υπέρ 8, Κατά 0 

2 Υπέρ 8, Κατά 0 

3 Υπέρ 8, Κατά 0 

4 Υπέρ 8, Κατά 0 

5 Υπέρ 8, Κατά 0 

 



ΕΝΩΣΗ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

1 Υπέρ 19, Κατά 0 

2 Υπέρ 19, Κατά 0 

3 Υπέρ 19, Κατά 0 

4 Υπέρ 18, Κατά 1 

5 Υπέρ 19, Κατά 0 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΨΗΦΙΣΑΝ 79 

 

1 Υπέρ 79, Κατά 0 

2 Υπέρ 79, Κατά 0 

3 Υπέρ 79, Κατά 0 

4 Υπέρ 76, Κατά 3 

5 Υπέρ 79, Κατά 0 

 

Σύμφωνα με τα ως άνω αποτελέσματα: 
 

Η πρόταση Νο 1 υπερψηφίσθηκε με 100% 

Η πρόταση Νο 2 υπερψηφίσθηκε με 100% 

Η πρόταση Νο 3 υπερψηφίσθηκε με 100% 

Η πρόταση Νο 4 υπερψηφίσθηκε με 96,2% 

Η πρόταση Νο 5 υπερψηφίσθηκε με 100% 
 

Η πρόταση Νο 1 τίθεται άμεσα σε ισχύ. Οι υπόλοιπες 4 υπερψηφισθείσες 
προτάσεις τίθενται εν ισχύι από 1/9/2021. 
 

 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

     Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γραμματέας 

 Μυρσίνης Θράσος                                                                     Παναγοπούλου Δήμητρα 


