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Α. ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1: Επωνυμία
1.1 Από τους Συλλόγους – Σωματεία, που εκπροσωπούνται από τους υπογράφοντες
το παρόν καταστατικό αντιπροσώπους τους (εκλεγμένα φυσικά πρόσωπα των
Διοικητικών Συμβουλίων τους), ιδρύεται μη κερδοσκοπικού σκοπού πολιτιστικό και
μορφωτικό σωματείο με την επωνυμία Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ.
Άρθρο 2: Έδρα
2.1 Έδρα του σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη.
Άρθρο 3: Συντομογραφία
3.1 Η συντομογραφία του σωματείου είναι Π.Ε.Σ.
Άρθρο 4: Λογότυπο
4.1 Το σωματείο έχει μοναδικό λογότυπο.
Άρθρο 5: Σφραγίδα
5.1 Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή. Στην περιφέρειά της αναγράφεται η
επωνυμία του σωματείου και το έτος ιδρύσεως, ενώ στο κέντρο της φέρει το
λογότυπο του σωματείου.
Άρθρο 6: Σκοπός
6.1 Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η οργάνωση, ο έλεγχος, η εποπτεία, η
προαγωγή και η διάδοση ανά την επικράτεια του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ
(scrabble), μέσα στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της επικοινωνίας μεταξύ των
μελών του και με γνώμονα το σεβασμό στον αμύθητο πλούτο και την ανεκτίμητη αξία
της ελληνικής γλώσσας.
6.2 Για την ευόδωση του ανωτέρω σκοπού το σωματείο:
6.3 διασφαλίζει και εγγυάται την απαρέγκλιτη και ενιαία ανά την επικράτεια τήρηση
των «κανονισμών διεξαγωγής αγώνων σκραμπλ (scrabble)» καθώς και των «όρων
αποδοχής λέξεων».
6.4 διοργανώνει το ετήσιο πανελλήνιο πρωτάθλημα.
6.5 επεξεργάζεται και μελετά προτάσεις από τα μέλη του, που αποσκοπούν στην
πραγμάτωση του κύριου σκοπού του.
6.6 επιλαμβάνεται του υπολογισμού των «ratings», τηρώντας τη λίστα της
πανελλήνιας κατάταξης αξιολόγησης των βαθμολογημένων μελών του σωματείου Ένωσης, την ενημερώνει αμέσως μετά από κάθε τουρνουά, εισάγει σ’ αυτήν νέους
αβαθμολόγητους παίκτες και διαγράφει κάθε χρόνο (στις αρχές Ιουλίου) όλους τους
ανενεργούς παίκτες του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ (scrabble).
6.7 συνεργάζεται με την ιδιοκτήτρια – κατασκευάστρια – κάτοχο πνευματικών
δικαιωμάτων εταιρεία «Mattel» σε θέματα προβολής, χορηγιών, τεχνικής
υποστήριξης και προμήθειας υλικού.

6.8 διοργανώνει σεμινάρια, επιμορφωτικές διαλέξεις, διαγωνιστικές ημερίδες και
τουρνουά γνωριμίας σε όλη την επικράτεια, με στόχο το ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ (scrabble) να καταστεί σταδιακά γνωστό σε ολόκληρη την πατρίδα μας.
6.9 δύναται να εκδίδει και να διανέμει ενημερωτικά ή περιοδικά έντυπα.
6.10 εποπτεύει όλα τα επίσημα βαθμολογημένα τουρνουά και όλες τις επίσημες
βαθμολογημένες διοργανώσεις (πρωταθλήματα, κύπελλα κλπ.), υπό την έννοια ότι
διασφαλίζει και εγγυάται την απαρέγκλιτη τήρηση των «κανονισμών διεξαγωγής
αγώνων» και των «όρων αποδοχής λέξεων», όπως αυτοί αναρτώνται στις επίσημες
ιστοσελίδες των Ομίλων – μελών της και γίνονται αποδεκτοί από τα ιδρυτικά της
μέλη.
6.11 δημοσιοποιεί εγκαίρως (στην αρχή και στα μέσα κάθε έτους) το «καλεντάρι –
αγωνιστικό ημερολόγιο» με τις ακριβείς ημερομηνίες όλων των επίσημων τουρνουά
του επομένου εξαμήνου. Διοργανώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο ετήσιο
καλεντάρι – αγωνιστικό ημερολόγιο δεν βαθμολογούνται.
6.12 δύναται να συστήσει σώμα εφόρων, το οποίο θα αξιοποιεί για τις ανάγκες του
πανελληνίου πρωταθλήματος, καθώς και για τις ανάγκες των εκάστοτε τουρνουά.
6.13 δύναται να απονέμει ειδικά βραβεία σε όσους επιτυγχάνουν πανελλήνιες
επιδόσεις, που αποτελούν ρεκόρ.
6.14 δύναται να απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε όσους διακρίθηκαν στο παρελθόν
για την ανιδιοτελή προσφορά τους στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ (scrabble).
6.15 δύναται να ανακηρύσσει ως επίτιμα μέλη πρόσωπα που έχουν προσφέρει
εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο (§ 21.11 και 27.10). Αυτά παρίστανται στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ., διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις, χωρίς όμως δικαίωμα
ψήφου (§ 20.5)
6.16 δύναται να αξιοποιεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δίνοντας συνεντεύξεις,
αποστέλλοντας δελτία τύπου και προβάλλοντας τις εκδηλώσεις του.
6.17 αξιοποιεί και καλλιεργεί τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία με
επιστημονικά ιδρύματα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητικές αρχές και
επιφανείς προσωπικότητες από τον ευρύτερο χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και
των επιστημών.
6.18 πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις σε σχολεία και διοργανώνει μαθητικά
τουρνουά, αποσκοπώντας στην εξοικείωση των μαθητών με το ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ (scrabble).
6.19 διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (www.greekscrabble.gr), την οποία
ενημερώνει τακτικά με όλα όσα αφορούν το ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ (scrabble).
6.20 διατηρεί λογαριασμό (προφίλ) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτύου,
μέσω του οποίου προβάλλει το έργο του, τη δραστηριότητά του και τις εκδηλώσεις
του.
6.21 δύναται να διοργανώνει εκδρομές, συνεστιάσεις, χοροεσπερίδες και άλλες
κοινωνικές εκδηλώσεις, που αποσκοπούν στην ψυχαγωγία των μελών του.

6.22 δύναται να οργανώνει και να λειτουργεί παραρτήματα σε πόλη διαφορετική της
έδρας του.
Β. ΜΕΛΗ
Άρθρο 7: Όροι
7.1 Μέλη της Ένωσης είναι οι υπάρχοντες Όμιλοι – Σύλλογοι σκραμπλ (scrabble) με
το σύνολο των φυσικών προσώπων/μελών τους, οι οποίοι εκπροσωπούνται δια των
αντιπροσώπων τους, που υφίστανται νόμιμα και πιο συγκεκριμένα οι: Όμιλος
Σκραμπλ Αθηνών-Πειραιώς (Ο.Σ.Α.Π.), Όμιλος Σκραμπλ Πτολεμαΐδας (Ο.Σ.Π.),
Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Θ.), Όμιλος Σκραμπλ Βέροιας (Ο.Σ.ΒΕ.),
Όμιλος Σκραμπλ Ρόδου-Δωδεκανήσου (Ο.Σ.Ρ.Δ.), που αποτελούν τα ιδρυτικά της
μέλη καθώς και όσοι μελλοντικά προσχωρούν και εγκρίνεται η εγγραφή τους στην
Ένωση.
7.2 Οι ανωτέρω όμιλοι μεριμνούν και παραδίδουν στην Π.Ε.Σ. τα ονόματα των μελών
τους, ούτως ώστε αυτή να προβεί στην έκδοση αγωνιστικού δελτίου για όλους. Νέος
παίκτης που εγγράφεται σε κάποιον όμιλο, αυτομάτως εγγράφεται και στο Μητρώο
Εγγεγραμμένων Μελών της Π.Ε.Σ.
7.3 Εάν ιδρυθεί νέος όμιλος και επιθυμεί την εγγραφή του στην Π.Ε.Σ. ή εάν
αποφασίσει να προσχωρήσει στην Ένωση υφιστάμενος όμιλος, θα πρέπει να
αποδεχθεί με απόφαση της Γ.Σ. του το παρόν καταστατικό. Επιπλέον αποκτά
αμέσως εκπροσώπηση στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. Η είσοδος των εκπροσώπων του νέου
ομίλου γίνεται προσθετικά (δεν αφαιρούνται έδρες από τους υπόλοιπους) και
αναλογικά (βάσει του πλήθους των βαθμολογημένων μελών του). Οι εκπρόσωποι
του νέου ομίλου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στο Δ.Σ. έως τη λήξη της τρέχουσας
θητείας. Αλλαγή της αναλογίας των εκπροσώπων και ανακατανομή των εδρών
μπορεί να γίνεται στο τέλος της εκάστοτε θητείας του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.
7.4 Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι και φυσικά πρόσωπα, τα οποία είτε ανήκουν
σε Όμιλο που δεν συμμετέχει στην Ένωση είτε δεν ανήκουν σε κανέναν υπάρχοντα
Όμιλο, ασχέτως εάν συγκαταλέγονται ή όχι στην επίσημη πανελλήνια λίστα
αξιολόγησης (με ratings) βαθμολογημένων παικτών, αρκεί όμως να έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος τους και να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. Δεν
μπορούν να είναι μέλη όσοι με απόφαση Αρχής στερούνται του δικαιώματος του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όσοι τελούν υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης και
όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακουργήματα του Ποινικού Δικαίου.
Άρθρο 8: Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής
8.1 Για την εγγραφή του ως μέλος της Ένωσης, το υποψήφιο μέλος – Όμιλος –
Σύλλογος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιό της έγγραφη αίτηση, που
υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους του και η οποία πρωτοκολλάται στο
Βιβλίο Πρωτοκόλλου της Ένωσης. Στην αίτηση επισυνάπτεται το Καταστατικό του
Συλλόγου και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του για την ένταξή του στην
Ένωση. Στην απόφαση πρέπει να αναφέρεται επίσης ότι ο Όμιλος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού της, τις ιδρυτικές αρχές και τους
σκοπούς της, με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά.
8.2 Για να εγγραφεί ως μέλος φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλει προς
έγκριση στο Δ.Σ. αίτηση με την οποία ταυτοχρόνως θα δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα το ιδρυτικό καταστατικό του σωματείου. Η αίτηση δύναται να
υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

8.3 Δεν καταβάλλεται από τα μέλη τέλος εγγραφής.
8.4 Το Δ.Σ. εισάγει στην πρώτη του συνεδρίαση το θέμα, εξετάζει την αίτηση και
κατόπιν την εγκρίνει ή την απορρίπτει. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
Άρθρο 9: Δικαιώματα μελών
9.1 Οι Όμιλοι – Μέλη της Ένωσης, που τηρούν τις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού, αποδέχονται τις αποφάσεις των οργάνων της και δεν καθυστερούν τις
τακτικές ταμειακές τους υποχρεώσεις, έχουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχει ο
Νόμος και το παρόν καταστατικό. Διαφορετικά δεν έχουν πλήρη δικαιώματα, αλλά
αυτά περιορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επιμέρους ειδικότερες
διατάξεις του παρόντος.
Ειδικότερα, τα μέλη της Ένωσης έχουν το δικαίωμα: να συμμετέχουν με τους
εκπροσώπους τους στα όργανα Διοίκησης και Ελέγχου αυτής καθώς και στα άλλα
Όργανα της Π.Ε.Σ., να συμμετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν
τις απόψεις τους με ψήφο, να εκλέγουν τα αιρετά μέλη της, να εκλέγονται μεταξύ των
αιρετών μελών της, να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις της, να απολαύουν τα
ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του
σωματείου, να πληροφορούνται για κάθε θέμα που αφορά το ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ (scrabble) μέσω των αρμοδίων οργάνων, να υποβάλλουν προτάσεις που
αφορούν το ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ (scrabble), να συγκαταλέγονται στην
πανελλήνια λίστα αξιολόγησης παικτών (ratings) και να αποχωρούν από το σωματείο
ελεύθερα.
9.2. Όλα τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά τακτοποιημένα και
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.
9.3 Μέλη του σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν με απόφαση
του Δ.Σ. Το σωματείο επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του για τυχόν γεννημένες ήδη
αξιώσεις εναντίον μελών που αποχωρούν, εξαιτίας καθυστερούμενης ετήσιας
χρηματικής συνδρομής ή και έκτακτης οικονομικής εισφοράς ή ακόμη και εξαιτίας
οποιουδήποτε άλλου λόγου.
9.4 Τα επίτιμα μέλη παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., διατυπώνουν απόψεις
και κρίσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου (§ 20.5). Παρίστανται στις συνεδριάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων, διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις, στερούνται όμως
δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (§ 28.8).
Άρθρο 10: Υποχρεώσεις μελών
10.1 Τα μέλη του σωματείου καταβάλλουν άπαξ ετησίως χρηματική συνδρομή.
10.2 Η ετήσια χρηματική συνδρομή ισχύει για 365 ημέρες, αρχής γενομένης από την
ημέρα καταβολής της.
10.3 Το ύψος της χρηματικής συνδρομής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης (§ 27.4).
10.4 Δύναται να συμφωνηθεί έκτακτη οικονομική εισφορά των μελών για την
εκτέλεση συγκεκριμένου έργου.

10.5 Το ύψος της έκτακτης οικονομικής εισφοράς καθορίζεται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης (§ 27.5).
10.6 Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την καταβολή χρηματικής συνδρομής και
εκτάκτων οικονομικών εισφορών.
10.7 Τα μέλη του σωματείου οφείλουν να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών
του, να συμμορφώνονται με τις καταστατικές του διατάξεις, να παρίστανται στις
συνεδριάσεις των οργάνων του, να συμμετέχουν στις ενέργειες και εκδηλώσεις του,
να επιδεικνύουν μεταξύ τους αρμόζουσα συμπεριφορά και αλληλεγγύη, να
συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής
Συνέλευσης και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, και εν γένει με τη νομοθεσία που
αφορά τα σωματεία. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού,
καθώς και του νόμου που αφορά τα σωματεία επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των
υπευθύνων.
Άρθρο 11: Διαγραφή μελών
11.1 Κάθε μέλος (Όμιλος ή φυσικό πρόσωπο) έχει την δυνατότητα να ζητήσει
οποτεδήποτε την παραίτηση ή διαγραφή του εγγράφως. Σε περίπτωση που Όμιλος
μέλος της Π.Ε.Σ. αποφασίσει να αποχωρήσει, οφείλει να προσκομίσει απόφαση της
Γενικής του Συνέλευσης υπερψηφισμένη από το 80% των μελών του. Η αποχώρηση
πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού
έτους και ισχύει για το τέλος του.
11.2 Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να εισηγηθεί προς το Π.Σ. διαγραφή μέλους
αιτιολογημένα (§ 21.3). Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται από το Π.Σ. κυρίως:
α. Αν επί δύο (2) έτη δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το
σωματείο.
β. Αν έχει πάψει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το
Καταστατικό.
γ. Αν υποπέσει σε βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα και κατόπιν σχετικής εισήγησης του
Δ.Σ. προς το Π.Σ. (§ 30.3)
11.3 Μέχρι την έγκριση της διαγραφής από το Π.Σ. η ιδιότητα του μέλους διατηρείται.
11.4 Μέλος που διαγράφεται, μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Δ.Σ. εφόσον
έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.
11.5 Κατά της αποφάσεως του Π.Σ. για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον
της Γενικής Συνέλευσης (§ 30.4).
Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 12: Όργανα
12.1 Τα όργανα διοίκησης του σωματείου είναι:
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
β. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.)
Άρθρο 13: Βιβλία

13.1 Τα βιβλία που τηρεί το σωματείο διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά.
13.2 Τα υποχρεωτικά είναι:
α. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
β. Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
γ. Μητρώο εγγεγραμμένων μελών
δ. Βιβλίο εσόδων – εξόδων
ε. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
και ό,τι άλλο προβλέπεται ή θα προβλεφθεί από την κείμενη νομοθεσία και το παρόν
καταστατικό.
13.3 Τα προαιρετικά είναι:
α. Βιβλίο ιστορίας του συλλόγου
β. Αρχείο αλληλογραφίας
γ. Βιβλίο απογραφής και πάγιας περιουσίας
δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών
ε. Βιβλίο εντυπώσεων επισκεπτών
Το σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία, ανάλογα με τις ανάγκες του.
Άρθρο 14: Πόροι
14.1 Πόροι του σωματείου θεωρούνται:
α. η τακτική ετήσια χρηματική συνδρομή των μελών του
β. έκτακτες οικονομικές εισφορές των μελών του
γ. το παράβολο συμμετοχής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα
δ. το παράβολο συμμετοχής σε τουρνουά που διοργανώνει το σωματείο
ε. έσοδα από πάσης φύσεως χορηγίες
στ. δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς το σωματείο
ζ. εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του σωματείου
14.2 Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς το σωματείο γίνονται δεκτές με
απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση διαφωνίας το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ. που
αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία (§ 21.29 και 27.6).
14.3 Το Δ.Σ. δύναται με αποφάσεις του να εγκρίνει ειδικές εκπτώσεις για μέρος ή το
σύνολο των μελών του σωματείου επί του παραβόλου συμμετοχής σε εκδηλώσεις ή
διοργανώσεις, των οποίων την ευθύνη και την εποπτεία έχει το ίδιο το σωματείο (π.χ.
στο ετήσιο πανελλήνιο πρωτάθλημα, σε άλλα τοπικά τουρνουά, σε λοιπές
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.α.).
Άρθρο 15: Οικονομική διαχείριση
15.1 Η διαχείριση των οικονομικών του σωματείου ενεργείται με βάση τον ετήσιο
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται με
σχετική πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν
τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους. Ο προϋπολογισμός ισχύει από 1ης Ιανουαρίου
μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του επομένου έτους (§ 21.22 και 27.7)
15.2 Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και οι
πληρωμές δύναται να εκτελούνται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου
έτους.
15.3 Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η ετήσια έκθεση
της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση με σχετική

πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του
οικονομικού έτους (§ 21.19, 27.8, 27.9 και 29.2).
15.4 Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο
γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του σωματείου, που
υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
15.5 Από τους πόρους κρατείται στο ταμείο του σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι
500 € και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Ταμιευτήριο.
15.6 Η ανάληψη χρημάτων από το Ταμιευτήριο ενεργείται από τον Ταμία και τον
Πρόεδρο του Δ.Σ - από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας.
15.7 Οι πληρωμές του σωματείου ενεργούνται με έκδοση απλού διπλότυπου
γραμματίου πληρωμής.
15.8 Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Δ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία
και του Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρι 100 € και να ζητήσει
εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση του Δ.Σ.
Άρθρο 16: Σύσταση τμημάτων
16.1 Το σωματείο δύναται, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., να προβεί στη σύσταση και
στελέχωση τμημάτων με συγκεκριμένα καθήκοντα. Επικεφαλής τους ορίζονται μέλη
ως έφοροι – υπεύθυνοι τμημάτων. Αυτοί συνεργάζονται έκαστος στον τομέα του με
τον Πρόεδρο για προτάσεις, κινήσεις, πρωτοβουλίες και λοιπές ενέργειες που
άπτονται των αρμοδιοτήτων τους (§ 21.12 και 22.9).
16.2 Ενδεικτικά, μπορούν – μεταξύ άλλων – να οργανωθούν και να στελεχωθούν
τμήματα:
α. ελληνικής γλώσσας
β. εξωστρέφειας
γ. δημοσίων σχέσεων
δ. μαθητικών τουρνουά
ε. εκπαίδευσης νέων μελών
στ. υλικού και πάγιας περιουσίας
ζ. επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων
η. ελέγχου και κατάρτισης της πανελλήνιας λίστας ratings
καθώς και οποιασδήποτε άλλης αρμοδιότητας προταθεί από τα μέλη.
Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 17: Αξιώματα και αναπληρωτές
17.1 Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε
συμβούλους.
Συμφωνείται ρητώς ότι όλοι οι υφιστάμενοι - και ιδρυτικοί της με το παρόν Ένωσης όμιλοι (Πτολεμαΐδας, Θεσσαλονίκης, Αθηνών – Πειραιώς, Βέροιας και Ρόδου –
Δωδεκανήσου) έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται στο Δ,Σ, της Π.Ε.Σ. με έναν
τουλάχιστον εκπρόσωπό τους. Στην πρώτη θητεία του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. ο όμιλος
Πτολεμαΐδας θα έχει 1 εκπρόσωπο, ο όμιλος Θεσσαλονίκης 3 εκπροσώπους, ο
όμιλος Αθηνών – Πειραιώς 3 εκπροσώπους, ο όμιλος Βέροιας 1 εκπρόσωπο και ο
όμιλος Ρόδου – Δωδεκανήσου 1 εκπρόσωπο.

Οι αρχαιρεσίες ανάδειξης των μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. διεξάγονται με ενιαίο
πανελλαδικά ψηφοδέλτιο, την ίδια ημέρα σε όλους τους Ομίλους – Μέλη της
Ένωσης. Οι υποψήφιοι σταυροδοτούνται από όλα τα μέλη, ανεξάρτητα σε ποιον
όμιλο ανήκουν. Οι όμιλοι εκλέγουν εκπροσώπους ανάλογα με τον αριθμό των εδρών
που έχουν, σύμφωνα με την αναλογία που περιγράφεται στην προηγούμενη
παράγραφο. Διευκρινίζεται ότι τηρείται απαρέγκλιτα η αναλογία, ασχέτως του αν
κάποιοι υποψήφιοι καταταχθούν σε μη εκλόγιμη θέση.
Κάθε φορά που θα λήγει η θητεία του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. η αναλογία αυτή δέον να
υπολογίζεται εκ νέου με βάση τον αριθμό των βαθμολογημένων μελών του κάθε
ομίλου.
Μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα – μέλη της Π.Ε.Σ., που δεν ανήκουν σε υφιστάμενο
Όμιλο ή μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα – μέλη της Π.Ε.Σ. αλλά και ταυτόχρονα μέλη
Ομίλου που αυτός δεν ανήκει στην Π.Ε.Σ., δύνανται να αποκτήσουν το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μόνον αφού εγγραφούν πρώτα σε Όμιλο – Μέλος της
προτίμησής τους και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την
εγγραφή τους.
17.2 Κατά τις αρχαιρεσίες ανάδειξης των μελών του Δ.Σ. εκλέγονται επιπροσθέτως
και πέντε αναπληρωματικοί σύμβουλοι (§ 27.11, 28.9 και 28.10). Τα
αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. θα είναι ένα ανά συμμετέχοντα όμιλο. Σε περίπτωση
παραιτήσεως οιουδήποτε μέλους της ΠΕΣ τη θέση του καταλαμβάνει το
αναπληρωματικό μέλος που εκπροσωπεί τον όμιλο από τον οποίο παραιτήθηκε ο
προηγούμενος, ούτως ώστε να μην υπάρχει μεταβολή του συσχετισμού των
εκπροσώπων των ομίλων στην Π.Ε.Σ..
17.3 Όλα τα μέλη του Δ.Σ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σωματείο αμισθί.
17.4 Τα αξιώματα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία
δεν μπορούν επ’ ουδενί να υπηρετούνται από το ίδιο πρόσωπο.
Άρθρο 18: Συγκρότηση σε Σώμα
18.1 Η συγκρότηση σε Σώμα των μελών του Δ.Σ. γίνεται εντός 20 ημερών από την
ημέρα των αρχαιρεσιών με την πρωτοβουλία του πλειοψηφούντος συμβούλου του
νέου Δ.Σ. του σωματείου, ο οποίος συγκαλεί το νέο Συμβούλιο.
18.2 Τα μέλη του νέου Δ.Σ. κατανέμουν μεταξύ τους με φανερή ψηφοφορία με
σχετική πλειοψηφία τα αξιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 17.1
18.3 Εκλέγεται πρώτα ο Πρόεδρος, έπειτα ο Αντιπρόεδρος, έπειτα ο Γραμματέας και
έπειτα ο Ταμίας.
Άρθρο 19: Διάρκεια θητείας
19.1 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί τρία έτη.
19.2 Το Δ.Σ., εντός του τελευταίου διμήνου πριν από τη λήξη της θητείας του, οφείλει
να συγκαλέσει Γ.Σ., με θέματα τον απολογισμό και την έγκριση των πεπραγμένων
του καθώς και την προκήρυξη αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Άρθρο 20: Συνεδρίαση του Δ.Σ.

20.1 Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά με ηλεκτρονικά μέσα ή και δια ζώσης σε κάθε
επίσημη διοργάνωση (τουρνουά), αλλά και εκτάκτως αν υπάρχει αναγκαιότητα λήψης
απόφασης, πάντα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή μετά από
εισήγηση τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του.
20.2 Στις δια ζώσης ή με ηλεκτρονικά μέσα συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα μέλη του
οφείλουν να παρίστανται αυτοπροσώπως, μετά από έγγραφη ή μέσω e-mail
πρόσκληση του Προέδρου που αναφέρει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, στον τόπο
και χρόνο που προσδιορίζεται με την πρόσκληση.
20.3 Στις δια ζώσης (με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των μελών) ή με ηλεκτρονικά μέσα
συνεδριάσεις, απαιτείται απαρτία και ως τέτοια νοείται η παρουσία τουλάχιστον του
½ των μελών του.
20.4 Για τη λήψη απόφασης στις δια ζώσης ή με ηλεκτρονικά μέσα συνεδριάσεις
απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων μελών.
20.5 Στις δια ζώσης συνεδριάσεις του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και
επίτιμα μέλη, διατυπώνοντας απόψεις και κρίσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
20.6 Στις δια ζώσης συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρίσταται ελεύθερα
οποιοδήποτε μέλος του σωματείου, υπό την προϋπόθεση να είναι οικονομικά
τακτοποιημένο. Μέλος εκτός Δ.Σ. δεν δικαιούται να διατυπώνει απόψεις και κρίσεις
και δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
20.7 Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τον Πρόεδρο,
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο
πρεσβύτερος από τους συμβούλους.
20.8 Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικατασταθεί κάποιο μέλος του Δ.Σ., λόγω
παραίτησης ή άλλου λόγου, τη θέση του παίρνει ο πρώτος αναπληρωματικός, που
προέρχεται από τον ίδιο Όμιλο (§17.2) και γίνεται ξανά συγκρότηση σε σώμα κατά το
άρθρο §18.1. Σε περίπτωση διαδοχικών παραιτήσεων μελών του Δ.Σ. και αδυναμίας
αναπλήρωσής τους και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. είναι λιγότερα από
πέντε, τη διοίκηση του σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που
προκηρύσσει άμεσα αρχαιρεσίες ανάδειξης νέων μελών του Δ.Σ.
Άρθρο 21: Αρμοδιότητες του Δ.Σ.
21.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το σωματείο.
21.2 Αποφασίζει την εγγραφή των μελών.
21.3 Εισηγείται προς το Π.Σ. τη διαγραφή μέλους (§ 11.2)
α. Αν επί δύο (2) έτη δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το
σωματείο.
β. Αν έχει πάψει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το
Καταστατικό.
γ. Αν υποπέσει σε βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα και κατόπιν σχετικής εισήγησης του
Δ.Σ. προς το Π.Σ.
21.4 Έχει την ευθύνη τήρησης του ιδρυτικού καταστατικού και κάθε τροποποίησης
αυτού και του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του σωματείου.
21.5 Προκηρύσσει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

21.6 Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
21.7 Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου και αποφασίζει την διάθεση των
δαπανών για την πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου.
21.8 Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του σωματείου ενώπιον τρίτων.
21.9 Δύναται να διορίζει νομικό σύμβουλο του σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή
τεχνικούς συμβούλους.
21.10 Δύναται να διορίζει υπαλλήλους αμισθί ή επ’ αμοιβή για τα γραφεία του
σωματείου και να συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους αμισθί ή επ’ αμοιβή στο σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του. Οι
αμειβόμενοι δεν πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ., ούτε συγγενείς αυτών.
21.11 Εισηγείται προς τη Γ.Σ. (§ 27.10) την ανακήρυξη ως επίτιμων μελών
προσώπων που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο (§ 6.15).
Αυτά παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις,
χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου (§ 20.5).
21.12 Εποπτεύει το έργο των εφόρων – υπευθύνων τμημάτων (§ 16.1 και 22.9).
21.13 Επεξεργάζεται και μελετά προτάσεις από τα μέλη του, που αποσκοπούν στην
πραγμάτωση του κύριου σκοπού του (§ 6.5).
21.14 Αποφασίζει την απονομή ειδικών βραβείων σε όσους επιτυγχάνουν
πανελλήνιες επιδόσεις, που αποτελούν ρεκόρ (§ 6.13).
21.15 Έχει την ευθύνη της διοργάνωσης του ετήσιου πανελλήνιου πρωταθλήματος (§
6.4, 21.28 και 31.1).
21.16 Επιμελείται σε συνεργασία με τον αντίστοιχο έφορο – υπεύθυνο την έκδοση
ενημερωτικών ή περιοδικών εντύπων (§ 6.9 και 16.1).
21.17 Αποφασίζει την διοργάνωση σεμιναρίων, επιμορφωτικών διαλέξεων,
διαγωνιστικών ημερίδων και τουρνουά γνωριμίας σε όλη την επικράτεια, με στόχο τη
διάδοση του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ (scrabble) (§ 6.8).
21.18 Αποφασίζει τη διοργάνωση εκδρομών, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων και
άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων, που αποσκοπούν στην ψυχαγωγία των μελών του
(§ 6.21).
21.19 Συντάσσει άπαξ ετησίως τον ισολογισμό και τον απολογισμό κάθε έτους, που
υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση με σχετική πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση
μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους (§ 15.3 και 27.8).
21.20 Ενεργεί τα δέοντα ώστε να δημοσιοποιηθεί εγκαίρως (στην αρχή και στα μέσα
κάθε έτους) το «καλεντάρι – αγωνιστικό ημερολόγιο» με τις ακριβείς ημερομηνίες
όλων των επίσημων τουρνουά ολόκληρου του επομένου εξαμήνου (§ 6.11).
21.21 Δύναται να αποφασίσει ειδικές εκπτώσεις για μέρος ή το σύνολο των μελών
του σωματείου επί του παραβόλου συμμετοχής σε εκδηλώσεις ή διοργανώσεις, των
οποίων την ευθύνη και την εποπτεία έχει το ίδιο το σωματείο, π.χ. στο ετήσιο

πανελλήνιο πρωτάθλημα, σε άλλα τοπικά τουρνουά, σε λοιπές ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις κ.α. (§ 14.4).
21.22 Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών του σωματείου, η οποία
ενεργείται με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων. Αυτός
συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται με σχετική πλειοψηφία από την Γενική
Συνέλευση το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους.
Ο προϋπολογισμός ισχύει από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του επομένου
έτους (§ 15.1 και 27.7).
21.23 Επιλαμβάνεται του υπολογισμού των «ratings», τηρώντας τη λίστα της
πανελλήνιας κατάταξης αξιολόγησης των βαθμολογημένων μελών του σωματείου,
την ενημερώνει αμέσως μετά από κάθε τουρνουά, εισάγει σ’ αυτήν νέους
αβαθμολόγητους παίκτες και διαγράφει κάθε χρόνο (στις αρχές Ιουλίου) όλους τους
ανενεργούς παίκτες (§ 6.6).
21.24 Δύναται να μην αναγνωρίσει επίσημα ως βαθμολογημένες (με ratings)
διοργανώσεις (π.χ. τοπικά τουρνουά, εσωτερικά πρωταθλήματα, κύπελλα κλπ.)
εφόσον οι διοργανωτές τους δεν εγγυούνται στην προκήρυξή τους την απαρέγκλιτη
τήρηση των επίσημων πανελλαδικά «κανονισμών διεξαγωγής αγώνων» και «όρων
αποδοχής λέξεων» (§ 6.10) και εφόσον αυτές δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο
«καλεντάρι – αγωνιστικό ημερολόγιο» (§ 6.11).
21.25 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.
21.26 Έχει την ευθύνη της τακτικής ενημέρωσης της ιστοσελίδας του σωματείου,
καθώς και λοιπών λογαριασμών (προφίλ) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
διαδικτύου, μέσω των οποίων προβάλλει το έργο του σωματείου, τη δραστηριότητά
του, τις εκδηλώσεις του και εν γένει όλα όσα αφορούν το ελληνικό αγωνιστικό
σκραμπλ (scrabble) (§ 6.19 και 6.20).
21.27 Δύναται να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του σωματείου πρακτικά
αποφάσεων Δ.Σ. και πρακτικά αποφάσεων Γ.Σ.
21.28 Έχει την ευθύνη της έγκαιρης προετοιμασίας του ετήσιου πανελλήνιου
πρωταθλήματος. Δέχεται από τα μέλη του σωματείου έγγραφες προτάσεις για τον
τόπο διεξαγωγής, τον χρόνο διεξαγωγής, το πλήθος των κατηγοριών και το πλήθος
των αγώνων. Τις προτάσεις αυτές τα μέλη του Δ.Σ. επεξεργάζονται, αξιολογούν και
στη συνέχεια υπερψηφίζουν ή καταψηφίζουν με σχετική πλειοψηφία (§ 31.1)
21.29 Δύναται να αποδεχθεί δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς το
σωματείο. Σε περίπτωση διαφωνίας το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ. που αποφασίζει
με σχετική πλειοψηφία (§ 14.2 και 27.6).
21.30 Δύναται να συντάσσει Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας του σωματείου,
Κώδικα Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, καθώς και Ποινολόγιο. Αυτά θα πρέπει να
εγκριθούν από τη Γ.Σ. (§ 27.14).
21.31 Διορίζει τα μέλη του Π.Σ. (§ 30.1).
21.32 Επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος σχετίζεται με το σωματείο.
Άρθρο 22: Καθήκοντα Προέδρου
22.1 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων ή των
Διοικητικών Αρχών οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και έναντι οποιουδήποτε
τρίτου εκτός αν για συγκεκριμένη περίπτωση το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.
22.2 Συγκαλεί μαζί με το Γραμματέα τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
Γνωστοποιεί μαζί με το Γραμματέα στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα θέματα ημερήσιας
διάταξης του Δ.Σ., προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Γνωστοποιεί
μαζί με το Γραμματέα στα μέλη του σωματείου τα θέματα ημερήσιας διάταξης της
Γ.Σ., προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. (§ 26.2).
22.3 Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα (ή και τον Ταμία) όλα τα έγγραφα του
σωματείου (αποφάσεις, πρακτικά, αλληλογραφία, ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων
και εξόδων κ.ά.).
22.4 Μεριμνά για την εκτέλεση και την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ.
22.5 Παρακολουθεί και ελέγχει μαζί με τον Ταμία τα οικονομικά του σωματείου.
22.6 Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα παραστατικά πληρωμών του σωματείου.
22.7 Κινεί μαζί με τον Ταμία τον τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου του σωματείου.
22.8 Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

22.9 Συνεργάζεται με τους εφόρους – υπευθύνους τμημάτων (§ 16.1 και 21.12).
22.10 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή της
Γ.Σ. τον Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από
τους συμβούλους του Δ.Σ.
Άρθρο 23: Καθήκοντα Αντιπροέδρου
23.1 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του σε περίπτωση
απουσίας, ασθενείας ή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος.
Άρθρο 24: Καθήκοντα Γραμματέα
24.1 Ο Γραμματέας συγκαλεί μαζί με τον Πρόεδρο τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της
Γ.Σ. Γνωστοποιεί μαζί με τον Πρόεδρο στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα θέματα
ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. Γνωστοποιεί μαζί με τον Πρόεδρο στα μέλη του
σωματείου τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. (§ 26.3).
24.2 Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του σωματείου (αποφάσεις,
πρακτικά, αλληλογραφία, ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων κ.ά.).
24.3 Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
24.4 Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων των Γ.Σ. στο βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.
24.5 Τηρεί το μητρώο εγγεγραμμένων μελών και το πρωτόκολλο εισερχομένων και
εξερχομένων εγγράφων.
24.6 Φροντίζει για την αλληλογραφία του σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον
Πρόεδρο.
24.7 Φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
24.8 Φυλάσσει τα πρακτικά αρχαιρεσιών της Εφορευτικής Επιτροπής.
24.9 Φυλάσσει τις ετήσιες εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
24.10 Φυλάσσει τους ετήσιους ισολογισμούς και απολογισμούς.
24.11 Τον Γραμματέα (όταν απουσιάζει ή κωλύεται) αναπληρώνει ένας από τους
συμβούλους, που ορίζεται από το Δ.Σ.
Άρθρο 25: Καθήκοντα Ταμία
25.1 Ο Ταμίας παρακολουθεί και ελέγχει μαζί με τον Πρόεδρο τα οικονομικά του
σωματείου.
25.2 Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα παραστατικά πληρωμών του σωματείου.
25.3 Εισπράττει την ετήσια χρηματική οικονομική συνδρομή των εγγεγραμμένων
μελών, εκδίδοντας το σχετικό παραστατικό.
25.4 Εισπράττει τις τυχόν έκτακτες οικονομικές εισφορές των μελών, εκδίδοντας το
σχετικό παραστατικό.

25.5 Εισπράττει το παράβολο συμμετοχής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, εκδίδοντας
το σχετικό παραστατικό.
25.6 Εισπράττει το παράβολο συμμετοχής σε τουρνουά που διοργανώνει το
σωματείο, εκδίδοντας το σχετικό παραστατικό.
25.7 Τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο εσόδων – εξόδων, στο οποίο καταχωρεί
αναλυτικά όλες τις οικονομικές συναλλαγές του σωματείου.
25.8 Φυλάσσει όλα τα παραστατικά – αποδείξεις εσόδων και εξόδων.
25.9 Κινεί μαζί με τον Πρόεδρο τον τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου του
σωματείου.
25.10 Τον Ταμία (όταν απουσιάζει ή κωλύεται) αναπληρώνει ένας από τους
συμβούλους, που ορίζεται από το Δ.Σ.
Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 26: Ορισμός
26.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου.
Διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.
26.2 Πρόεδρος της Γ.Σ. ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (§ 22.2).
26.3 Γραμματέας της Γ.Σ. ορίζεται ο Γραμματέας του Δ.Σ. (§ 24.1).
26.4 Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται μία φορά ετησίως, κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος σκραμπλ (scrabble).
26.5 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και εκτάκτως:
α. μετά από απόφαση του Δ.Σ.
β. μετά από έγγραφη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων
μελών.
γ. μετά από έγγραφη αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση διαχειριστικής
ανωμαλίας.
26.6 Η έγγραφη αίτηση συγκλήσεως (αφορά τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του § 26.5)
απευθύνεται στο Δ.Σ. και πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τα θέματα που θα
συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει τη Γ.Σ.
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες (§ 29.4).
26.7 Τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη καλούνται στην Γ.Σ. με πρόσκληση που
αποστέλλεται εγκαίρως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με email. Στην πρόσκληση γίνεται
μνεία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου
συγκλήσεως της Γ.Σ.
26.8 Στη Γ.Σ. συζητούνται αποκλειστικά και μόνον τα θέματα που αναφέρονται στην
πρόσκληση. Αυτά ορίζονται από το Δ.Σ. είτε με απόφασή του, είτε εφόσον
προταθούν από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων
μελών και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την συνέλευση.
Άρθρο 27: Αρμοδιότητες της Γ.Σ.

27.1 Η Γ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
27.2 Χαράσσει τη γενική πολιτική και τις κατευθυντήριες γραμμές του σωματείου.
27.3 Αποφασίζει με γνώμονα τη διάδοση ανά την επικράτεια του ελληνικού
αγωνιστικού σκραμπλ (scrabble).
27.4 Συζητά, ψηφίζει και εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και
ψηφισάντων μελών το ύψος της ετήσιας χρηματικής συνδρομής των μελών (§ 10.3).
27.5 Συζητά, ψηφίζει και εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και
ψηφισάντων μελών το ύψος τυχόν έκτακτων οικονομικών εισφορών των μελών (§
10.5).
27.6 Συζητά, ψηφίζει και εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και
ψηφισάντων μελών την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών προς το
σωματείο, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ. (§ 14.2 και 21.29).
27.7 Συζητά, ψηφίζει και εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και
ψηφισάντων μελών, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την εκπνοή κάθε
ημερολογιακού έτους, τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, που
συντάσσεται από το Δ.Σ. Ο προϋπολογισμός ισχύει από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης
Δεκεμβρίου του επομένου έτους (§ 15.1 και 21.22).
27.8 Συζητά, ψηφίζει και εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και
ψηφισάντων μελών τον ισολογισμό και τον απολογισμό κάθε έτους, μέσα σε τρεις (3)
μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους (§ 15.3 και 21.19).
27.9 Συζητά, ψηφίζει και εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και
ψηφισάντων μελών την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, μέσα σε τρεις (3)
μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους (§ 15.3 και 29.2).
27.10 Συζητά, ψηφίζει και εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και
ψηφισάντων μελών απόφαση του Δ.Σ. με την οποία (§ 21.11) ανακηρύσσονται ως
επίτιμα μέλη πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο (§
6.15). Αυτά παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., διατυπώνουν απόψεις και
κρίσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου (§ 20.5).
27.11 Διενεργεί αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (§
17.2 και 28.9), την εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και την εκλογή των
μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
27.12 Εποπτεύει και ελέγχει το Δ.Σ. Συζητά, ψηφίζει και εγκρίνει με ενισχυμένη
πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) επί των παρόντων και ψηφισάντων μελών
προσφυγές μελών κατά αποφάσεων του Δ.Σ.
27.13 Συζητά, ψηφίζει και εγκρίνει με ενισχυμένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4)
επί των παρόντων και ψηφισάντων μελών την παύση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για πολύ σπουδαίο λόγο ή βαριά
παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
27.14 Συζητά, ψηφίζει και εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και
ψηφισάντων μελών Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας του σωματείου, Κώδικα

Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, καθώς και Ποινολόγιο που συντάσσονται από το
Δ.Σ. (§ 21.30).
27.15 Συζητά, ψηφίζει και εγκρίνει με συμμετοχή στην ψηφοφορία του ½ των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών και ενισχυμένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4)
επί των παρόντων και ψηφισάντων μελών την τροποποίηση του παρόντος
καταστατικού ή και κανονισμών που ρυθμίζουν την εσωτερική λειτουργία του
σωματείου.
27.16 Συζητά, ψηφίζει και εγκρίνει με συμμετοχή στην ψηφοφορία του ½ των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών και ενισχυμένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4)
επί των παρόντων και ψηφισάντων μελών την αναστολή εργασιών του σωματείου,
την οριστική του διάλυση και την τύχη της περιουσίας του (§ 33.1, 33.2 και 33.3).
27.17 Αποβολή μέλους από το σωματείο επιτρέπεται α) στις περιπτώσεις που
προβλέπει το καταστατικό και β) αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η
Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 28: Συνεδρίαση της Γ.Σ.
28.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον το ένα
τρίτο (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
28.2 Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα
επαναληπτική το αργότερο εντός των επομένων εξήντα (60) ημερών με τα ίδια
ακριβώς θέματα ημερησίας διατάξεως, οπότε απαρτία θα υφίσταται όσα μέλη κι αν
παρίστανται.
28.3 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και
ψηφισάντων μελών.
28.4 Ειδικά οι αποφάσεις που σχετίζονται με:
α. την προσβολή αποφάσεων του Δ.Σ. και την παύση μελών του Δ.Σ. και
β. την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή και κανονισμών που ρυθμίζουν
την εσωτερική λειτουργία του σωματείου
λαμβάνονται με ενισχυμένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) επί των παρόντων και
ψηφισάντων μελών.
28.5 Απόφαση για τη διάλυση του σωματείου λαμβάνεται με συμμετοχή στην
ψηφοφορία του ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και ενισχυμένη πλειοψηφία
τριών τετάρτων (3/4) επί των παρόντων και ψηφισάντων μελών.
28.6 Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να παρίστανται αυτοπροσώπως στη Γενική
Συνέλευση. Δύναται όμως κατ’ εξαίρεση να εκπροσωπούνται και από αντιπρόσωπό
τους, ο οποίος κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό
νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση) που καταθέτει στη γραμματεία του
σωματείου.
28.7 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με φανερή ονομαστική
ψηφοφορία. Εξαιρούνται αποφάσεις σχετικές με αρχαιρεσίες, εκλογή οργάνων του
σωματείου, επιβολή ποινών, διαγραφή μελών και προσωπικά θέματα, οι οποίες
λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

28.8 Τα επίτιμα μέλη παρίστανται στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων,
διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις, στερούνται όμως δικαιώματος ψήφου, ως και του
δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (§ 9.4).
28.9 Οι αρχαιρεσίες ανάδειξης των αιρετών μελών του σωματείου (Διοικητικό
Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή) προκηρύσσονται από το απερχόμενο Δ.Σ. εντός
του τελευταίου διμήνου της θητείας του.
28.10 Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τις
αρχαιρεσίες. Η ψηφοφορία διεξάγεται με ένα ενιαίο έντυπο ψηφοδέλτιο.
Ζ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 29: Αρμοδιότητες Ε.Ε.
29.1 Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωτές
τους. Τα μέλη της Ε.Ε. εκλέγονται από τη Γ.Σ. μαζί με το Δ.Σ. Η θητεία της Ε.Ε.
συμβαδίζει με την εκάστοτε θητεία του Δ.Σ. Διευκρινίζεται ότι κατά τις αρχαιρεσίες
ανάδειξης των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε., στο ενιαίο πανελλαδικά ψηφοδέλτιο
συγκροτούνται ξεχωριστές λίστες υποψηφίων του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Οι υποψήφιοι για
το Δ.Σ. δεν μπορούν επ’ ουδενί να είναι ταυτοχρόνως υποψήφιοι και για την Ε.Ε.
29.2 Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική κατάσταση του σωματείου και συντάσσει σχετική
έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο τρεις
(3) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους (§ 15.3 και 27.9).
29.3 Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως
οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του
οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του
Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής
Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του σωματείου τα πορίσματα.
29.4 Η Ε.Ε. σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται
στο Δ.Σ. ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη
της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να
συγκαλέσει Γ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες (§ 26.6).
Η. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 30: Αρμοδιότητες Π.Σ.
30.1 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο
αναπληρωτές τους. Τα μέλη του Π.Σ. διορίζονται από το Δ.Σ. (§ 21.31).
30.2 Η θητεία του Π.Σ. συμβαδίζει με την εκάστοτε θητεία του Δ.Σ. Ασκεί πειθαρχικό
έλεγχο στα μέλη του σωματείου για παραπτώματα που εμπίπτουν στις διατάξεις των
Κανονισμών Διεξαγωγής Αγώνων και του Κώδικα Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας.
30.3 Το Π.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ. δύναται να επιβάλει σε μέλη που
έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα και αναλόγως της σοβαρότητας του
παραπτώματος τις κάτωθι ποινές:
α. επίπληξη
β. προσωρινή αποβολή από το σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους
γ. οριστική διαγραφή από το σωματείο

δ. οποιαδήποτε άλλη ποινή δύναται να περιλαμβάνεται στο Ποινολόγιο (§ 11.2,
21.30 και 27.14).
30.4 Απόφαση του Π.Σ. για διαγραφή μέλους, δύναται να προσβληθεί ενώπιον της
Γενικής Συνέλευσης (§ 11.5).
30.5 Οι αποφάσεις που αφορούν στην άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται σε
όλα τα όργανα (Π.Σ., Δ.Σ., Γ.Σ.) με μυστική ψηφοφορία.
Θ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
31.1 Το «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκραμπλ (scrabble)» αποτελεί την κορωνίδα του
ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ (scrabble). Το σωματείο δεσμεύεται ότι θα
διοργανώνει κάθε χρόνο το ετήσιο «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκραμπλ (scrabble)»
(§ 6.4, 21.15 και 21.28).
31.2 Η απόφαση για τον τόπο διεξαγωγής, τον χρόνο διεξαγωγής, το πλήθος των
κατηγοριών και το πλήθος των αγώνων του πανελληνίου πρωταθλήματος πρέπει να
λαμβάνεται το αργότερο 12 μήνες πριν την έναρξή του και να ανακοινώνεται μόλις
λήξει το προηγούμενο.
31.3 Εισηγήσεις και προτάσεις για τον τόπο διεξαγωγής του πανελληνίου
πρωταθλήματος θα πρέπει να κατατίθενται προς συζήτηση το αργότερο 6 μήνες πριν
να ληφθεί η σχετική απόφαση.
31.4 Κατά την ψηφοφορία επιλογής του τόπου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία. Εάν
οι υποψήφιοι τόποι είναι περισσότεροι από 2, τότε η τελευταία σε ψήφους επιλογή
αποχωρεί από τη διεκδίκηση και συνεχίζουν οι υπόλοιπες μέχρι να επιτευχθεί
απόλυτη πλειοψηφία. Εάν στην τελευταία θέση ισοψηφούν δύο επιλογές, τότε
διεξάγεται ειδική ψηφοφορία μεταξύ αυτών των δύο.
Άρθρο 32: Αποκλειστικότητα Αρμοδιοτήτων
32.1 Από την επομένη της δημοσιεύσεως του παρόντος, το σωματείο καθίσταται ο
μοναδικός ανά την επικράτεια φορέας με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στις §
6.3, 6.4, 6.6 και 6.10.
Άρθρο 33: Διάλυση του σωματείου
33.1 Διάλυση του σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με
καταστατική πλειοψηφία, όπως ακριβώς αυτή αναλύεται στο § 27.16.
33.2 Τη διάλυση του σωματείου εισηγείται προς τη Γ.Σ.:
α. το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του ενός τρίτου (1/3) των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σώματος
β. η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας
33.3 Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου την εκκαθάριση ενεργούν ο Πρόεδρος,
ο Γραμματέας και ο Ταμίας. Η περιουσία του σωματείου, που θα απομείνει, κατόπιν
της εκκαθάρισης, θα διανεμηθεί σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Άρθρο 34: Ακροτελεύτιο άρθρο

34.1 Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν εφαρμόζονται οι σχετικές
ισχύουσες διατάξεις περί σωματείων.
34.2 Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα
εγκρίνεται σήμερα, 8/12/2018 στη Ρόδο, από τα ιδρυτικά μέλη, εκπροσώπους των
Ομίλων, και υπογράφεται ως έπεται.

