
    

 

Πρακτικό 73 / 24.12.2021 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Παρασκευή 17/12/2021 
ώρα 23:30 έως Τρίτη 21/12/2021 ώρα 23:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
 

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση της πρόσφατης εισήγησης - γνωμοδότησης του «Τμήματος 
Ελληνικής Γλώσσας» και ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος. 
 
ΘΕΜΑ 2: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 337 / 02.12.2021 ηλεκτρονική επιστολή της 
Εύας Ζέρβα για την Ομάδα αγωνιστικού σκραμπλ στη Νέα Μάκρη. 
 
ΘΕΜΑ 3: Αξιολόγηση της με αρ. πρωτ. 336 / 02.12.2021 πρότασης του «Τμήματος 
Λεξικού». 
 
ΘΕΜΑ 4: Σύνταξη του «απολογισμού» του 2021. 
 
ΘΕΜΑ 5: Σύνταξη του «ισολογισμού» του 2021. 
 
ΘΕΜΑ 6: Σύνταξη του «προϋπολογισμού» του 2022. 
 
ΘΕΜΑ 7: Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων αιρετών οργάνων. Υπολογισμός εκλογικού 
μέτρου και κατανομή εδρών. Σύνταξη προκήρυξης. 
 
 
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. Τα θέματα 
συζητήθηκαν και τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους θέσεις και 
απόψεις. 
 
 
Ακολούθησε ψηφοφορία από Τρίτη 21/12/2021 ώρα 23:30 έως Πέμπτη 23/12/2021 ώρα 
23:30. 
 
 



 
Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι: 

 

ΘΕΜΑ 1: Η γνωμοδότηση του Τ.Ε.Γ. να πρωτοκολληθεί και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Ένωσης με αρ. πρωτ. 344 / 17.12.2021. Να τεθεί σε ισχύ από 1/9/2022. 
Να ενημερωθούν σχετικά με email οι Όμιλοι για να το προωθήσουν σε όλα τα μέλη 
τους. 
 

ΘΕΜΑ 2: Εστάλη στην ΠΕΣ η με αρ. πρωτ. 337 / 02.12.2021 κάτωθι ηλεκτρονική 
επιστολή της Εύας Ζέρβα: 
 
«Αγαπητό ΔΣ της ΠΕΣ, έχω μια απορία και θα ήθελα την βοήθειά σας. Στη Νέα Μάκρη 
όπου ζω, έχω ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό μια προσπάθεια να οργανώσω μια σταθερή 
και τακτική ομάδα ανθρώπων που παίζουν αγωνιστικό σκραμπλ. Μέχρι τώρα έχει πάει 
αρκετά καλά και μέσα σε ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων έχει συγκροτηθεί μια μικρή αλλά 
σταθερή ομάδα που συναντιέται κάθε εβδομάδα και παίζει με τους κανόνες και τα 
αποδεκτά μας βοηθήματα. Αργά αλλά σταθερά η ομαδούλα μας μεγαλώνει (ξεκινήσαμε 
από 4-5  και τώρα είμαστε πάνω από 10). Αυτό που θα ήθελα να μου διευκρινίσετε είναι 
οι δυνατότητες μιας τέτοιας ομάδας. Τις δυνατότητες ενός Ομίλου τις γνωρίζω αλλά δεν 
γνωρίζω τι δυνατότητες μπορεί να έχει μια ομάδα που δεν είναι όμιλος. Μπορεί για 
παράδειγμα να διοργανώσει δικό της βαθμολογημένο πρωτάθλημα, μπορεί να 
διοργανώσει βαθμολογημένα τουρνουά ή πρέπει βάσει καταστατικού ΠΕΣ να προβεί 
προηγουμένως σε σύσταση ομίλου; Παρακαλώ δείτε τι δυνατότητες μπορεί να έχει μια 
τέτοια ομάδα και ακολούθως ενημερώστε με. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ζέρβα 
Εύα». 
 
Αποφασίστηκε να δοθεί στην Εύα Ζέρβα η ακόλουθη απάντηση: «Δεν απορρέει από το 
καταστατικό της ΠΕΣ κάποιος απαγορευτικός όρος. Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μία 
φορά ότι για να βαθμολογηθεί από την ΠΕΣ μία διοργάνωση, θα πρέπει να πληρούνται 
τρεις προϋποθέσεις: α) η προκήρυξη να αναφέρει ρητώς ότι οι αγώνες διέπονται από 
τους επίσημους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων και από τους επίσημους όρους 
αποδοχής λέξεων που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΠΕΣ, β) να έχουν 
υπογράψει όλοι οι συμμετέχοντες τη δήλωση GDPR προς την ΠΕΣ και γ) να μεριμνήσει 
ο διοργανωτής να στείλει στο τέλος το αρχείο με τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση (ιμέιλ) της ΠΕΣ». 
 

ΘΕΜΑ 3: Εστάλη στην ΠΕΣ η με αρ. πρωτ. 336 / 02.12.2021 πρόταση του «Τμήματος 
Λεξικού»: 
 
«Αγαπητοί κι αγαπημένοι μας φίλοι, η πρόταση που ακολουθεί κατατίθεται από την 
ομάδα μας ύστερα από πολλή σκέψη, πολλές συζητήσεις και λεπτομερή μελέτη των 
υπέρ και των κατά της αλλά πάντα με αποκλειστικό γνώμονα την υποστήριξη του 
παιχνιδιού μας, την εξάπλωση και την αναβάθμισή του. 
 
Έχοντας λοιπόν διαρκώς στο μυαλό μας το καλό του σκραμπλ και της κοινότητάς του, 
που όλοι ευελπιστούμε ότι θα διευρυνθεί, αποφασίσαμε να προτείνουμε να γίνει η 



ηλεκτρονική μας βάση δεδομένων (η οποία περιλαμβάνει αποδεκτές λέξεις 2-8 
γραμμάτων και που ήδη ούτως ή άλλως χρησιμοποιείται ευρέως) εγκεκριμένο εργαλείο 
εφόρευσης επίσημων αγώνων και να προστεθεί στα αποδεκτά βοηθήματα των όρων 
αποδοχής λέξεων. 
 
Οι λόγοι που μας οδήγησαν να σκεφτούμε ότι ένα εγκεκριμένο εφορευτικό εργαλείο θα 
ωφελούσε τόσο την διάδοση όσο και την αναβάθμιση του παιχνιδιού μας συνοψίζονται 
στα κάτωθι: 
 
1. Η εμπειρία κρατών, που έχουν καταφέρει να αναπτύξουν το αγωνιστικό κομμάτι του 
σκραμπλ, μάς διδάσκει ότι δεν μπορούμε να φιλοδοξούμε σε ένα εθνικό – πανελλαδικό 
αγώνισμα, εάν δεν καταφέρουμε πρώτα να έχουμε ένα οριζόντιο εθνικό – πανελλαδικό 
εργαλείο εφόρευσης επίσημων αγώνων. Αγωνιστικά μιλώντας, αυτό σημαίνει ότι για να 
μπορούμε να έχουμε ένα πανελλαδικώς ενιαίο πλαίσιο βαθμολόγησης, θα πρέπει να 
έχουμε κι ένα ενιαίο εργαλείο που θα εφορεύει τους βαθμολογημένους αγώνες. 
 
2. Σε ένα επίπεδο λιγότερο αγωνιστικό αλλά περισσότερο φιλικό προς το ευρύτερο 
σκραμπλιστικό κοινό, ένα εγκεκριμένο εφορευτικό εργαλείο θα βοηθούσε στην 
εξοικείωση του κόσμου με το αγωνιστικό σκραμπλ. Αυτό σημαίνει πως αν το 
σκραμπλιστικό κοινό ενημερωθεί για την ύπαρξη ενός τέτοιου εργαλείου κι αρχίσει να 
παίζει και στο σπίτι του με αυτό το βοήθημα, τότε η προσέλευσή του στους Ομίλους θα 
είναι πολύ πιο ομαλή και δεν θα «χάνουμε» κόσμο επειδή η τάδε ή η δείνα λέξη τού 
φαίνεται περίεργη. Ας μην ξεχνάμε ότι στόχος είναι να φέρουμε στους Ομίλους 
ανθρώπους που παίζουν σκραμπλ, αλλά το παίζουν στο σαλόνι τους με την βοήθεια 
λεξικών της επιλογής τους. Για να το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει να τους 
προσφέρουμε μια εύχρηστη και αποδεκτή λύση, που θα αντικαταστήσει τα όποια 
«σπιτικά» λεξικά. 
 
3. Τόσο σε αγωνιστικό όσο και φιλικό επίπεδο, η αλήθεια είναι ότι άπαξ και γίνει 
ένσταση, όλοι θέλουμε να διευθετηθεί το συντομότερο και δη με τον πιο επαρκή και τον 
πιο αξιόπιστο τρόπο. Με άλλα λόγια, όλοι θέλουμε οι λέξεις μας να κρίνονται επί ίσοις 
όροις όπου και όποτε παίζουμε! 
 
Όλα αυτά που αναφέραμε στοιχειοθετούν την ανάγκη για ένα πανελλήνιο εργαλείο 
εφόρευσης. Και τώρα θα πάμε στο επόμενο βήμα, που δεν είναι άλλο από το γιατί αυτό 
το εργαλείο να είναι το www.greekscrabble.com. Οι λόγοι είναι και πάλι προφανείς και 
χιλιοειπωμένοι, αλλά θα τους ξανακαταγράψουμε προκειμένου να γίνει σαφής η 
πρότασή μας: 
 
1. Η βάση δεδομένων που προτείνουμε είναι η μόνη που έχει συνταχθεί ακολουθώντας 
κατά γράμμα και αποκλειστικά τους όρους αποδοχής λέξεων όπως αυτοί έχουν 
ψηφιστεί και εγκριθεί από τους Ομίλους. 
 
2. Η εν λόγω βάση είναι η μόνη που έχει λάβει υπόψη της μόνον τις επιταγές των 
εγκεκριμένων βοηθημάτων και τις γνωμοδοτήσεις είτε των λεξικογράφων είτε του 
Τμήματος  Ελληνικής Γλώσσας της ΠΕΣ (όπου οι λεξικογράφοι ήταν ασαφείς). 

http://www.greekscrabble.com/


 
3. Επιπροσθέτως και προκειμένου να διευκολυνθούν και οι έφοροι και οι παίκτες, το 
www.greekscrabble.com διαθέτει παραπομπές για όλες τις «κρυμμένες» λέξεις. Αυτό 
σημαίνει πως κανείς έφορος ή παίκτης δεν χρειάζεται να αποστηθίζει τα λεξικά, πράγμα 
που έτσι κι αλλιώς δεν είναι εφικτό. 
 
Ο όγκος των δεδομένων της ηλεκτρονικής μας βάσης είναι τεράστιος. Η βάση 
περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις, οι οποίες αν και έχουν ελεγχθεί και 
επανελεγχθεί, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα σε κάποια ελάχιστα σημεία να 
παρατηρηθούν αστοχίες, λάθη ή ελλείψεις. Για αυτόν το λόγο, τα μέλη του νυν 
«Τμήματος Λεξικού» δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να 
διορθώνουμε, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο (π.χ. Σεπτέμβριο) ή όπως αλλιώς 
ορισθεί από τους Ομίλους, τα όποια σημεία χρήζουν διόρθωσης, είτε λόγω 
γνωμοδοτήσεων των λεξικογράφων ή του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, είτε λόγω 
επισήμανσης κάποιου παίκτη.  Οι όποιες διορθώσεις φυσικά και θα γνωστοποιούνται 
στους Ομίλους καθώς και στα μέλη της ΠΕΣ,  προκειμένου το σύνολο των παικτών να 
παραμένει ενήμερο. Η ίδια η λίστα με τις λέξεις 2-8 γραμμάτων, που είναι 
ενσωματωμένη στην ηλεκτρονική βάση, θα δοθεί στους Ομίλους καθώς και στα μέλη 
της ΠΕΣ, εφόσον η πρότασή μας εγκριθεί και πριν να τεθεί σε ισχύ. 
 
Τέλος, για να αποφύγουμε πιθανές παρανοήσεις, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 
ενδεχόμενη υπερψήφιση της πρότασης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων, δεν 
αφαιρεί από τους επίσημους όρους αποδοχής κανένα από τα εγκεκριμένα μας λεξικά. 
Απλώς θα προστεθεί σ' αυτά τα αποδεκτά έντυπα βοηθήματα και ένα ακόμη, 
ηλεκτρονικό τούτη τη φορά: το www.greekscrabble.com.  
 
Εάν οι Όμιλοι καθώς και τα μέλη της ΠΕΣ επιθυμούν να κάνουν κάποιες επισημάνσεις ή 
να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με την πρόταση αυτή, είμαστε στην διάθεσή τους 
πάντα με αγάπη για το σκραμπλ και τους ανθρώπους που απαρτίζουν την κοινότητά 
μας. 
 
Με φιλικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, 
τα μέλη του «Τμήματος Λεξικού»: 
Μυρσίνης Θράσος, 
Μουζεβίρης Γιώργος, 
Παπαγιαννόπουλος Τάκης, 
Ζέρβα Εύα». 
 
Το ΔΣ της ΠΕΣ αξιολογεί θετικά την πρόταση και την προωθεί προς έγκριση στους 
Ομίλους - Μέλη. 
 

ΘΕΜΑ 4: Συντάχθηκαν ο κάτωθι «απολογισμός» για το 2021: 
 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

 

http://www.greekscrabble.com/
http://www.greekscrabble.com/


(ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 
 
• Διενεργήθηκε πανελλαδική ηλεκτρονική ψηφοφορία, με την οποία εγκρίθηκαν ο 
απολογισμός του 2020, ο ισολογισμός του 2020 και η ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής 
Επιτροπής για το 2020. 
• Διενεργήθηκε πανελλαδική ηλεκτρονική ψηφοφορία, με την οποία 
ανακηρύχθηκαν ως επίτιμα μέλη της Π.Ε.Σ. α) ο κ. Γιώργος Παπαναστασίου, 
Διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) 
και β) ο κ. Γιάννης Καζάζης, Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ως ένδειξη 
αναγνώρισης της πολύτιμης συνεισφοράς τους πάνω στη διασάφηση των γλωσσικής 
φύσεως εκκρεμοτήτων του αγαπημένου μας παιχνιδιού. 
• Κυρώθηκαν και υιοθετήθηκαν άμεσα μία (1) γνωμοδότηση του Ιδρύματος 
Τριανταφυλλίδη και επτά (7) του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Π.Ε.Σ. 
• Ορίστηκε ημερομηνία έναρξης ισχύος των τριών νέων βοηθημάτων (Λεξικό 
Ακαδημίας Αθηνών, Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο, Σχολική Γραμματική 
Μπαμπινιώτη). 
• Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των Γενικών Συνελεύσεων 
των Ομίλων, μέσω της οποίας υπερψηφίσθηκαν και τροποποιήθηκαν εν μέρει πέντε (5) 
εδάφια των «κανονισμών διεξαγωγής αγώνων» και των «όρων αποδοχής λέξεων». 
Ορίσθηκαν συγκεκριμένες ημερομηνίες για να τεθούν όλα αυτά σε ισχύ. 
• Αντικαταστάθηκε ένα μέλος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, που είχε 
αποχωρήσει αυτοβούλως. 
• Επικαιροποιήθηκε το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΠΕΣ. 
• Διοργανώθηκε με επιτυχία το 16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη Βέροια. 
• Διοργανώθηκε με επιτυχία το 4ο Grand Prix στο Δασικό Χωριό Λιβαδάκι. 
• Διοργανώθηκε με επιτυχία το 1ο Τουρνουά Scrabble στην Ελασσόνα. 
• Υποβλήθηκε η ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 
• Το Δ.Σ. προσκάλεσε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ε.Σ. στην ετήσια τακτική 
Γενική Συνέλευση, η οποία ενέκρινε με ενισχυμένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) επί 
των παρόντων και ψηφισάντων μελών το νέο τροποποιημένο καταστατικό, το οποίο στη 
συνέχεια υπογράφηκε από τα παρόντα μέλη. Το νέο καταστατικό εγκρίθηκε στη 
συνέχεια και από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, οπότε το ΔΣ της ΠΕΣ το κοινοποίησε 
άμεσα στους επτά (7) συλλόγους σκραμπλ της χώρας, εκφράζοντας την αισιοδοξία του 
ότι θα αποτελέσει εχέγγυο για την αρμονική εφεξής συμπόρευση όλων των συλλόγων 
σκραμπλ της Ελλάδας. 
• Αξιολογήθηκε πρόταση διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με αύξηση 
των αγώνων από 10 σε 12 και αποφασίστηκε να διεξαχθεί για το θέμα αυτό 
πανελλαδική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ΠΕΣ και ύστερα το ΔΣ να πράξει αυτό 
που θα αποφασίσουν τα μέλη της ΠΕΣ. 
• Αξιολογήθηκαν έξι (6) προτάσεις εν μέρει τροποποίησης των κανονισμών. Μία 
από αυτές αξιολογήθηκε αρνητικά. Οι υπόλοιπες πέντε αξιολογήθηκαν θετικά, οπότε 
αποστέλλονται στους Ομίλους με την παράκληση να συγκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις 
μέχρι το αργότερο 28/2/2022, ούτως ώστε να τοποθετηθούν όλα τα μέλη τους μέσω 
ψηφοφορίας. 
• Καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2022, ο οποίος θα τεθεί προς έγκριση στα 
μέλη της Π.Ε.Σ. μέσω πανελλαδικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 



 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Συντάχθηκε και ο κάτωθι «απολογισμός τριετίας»: 
 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

 
Το έργο των Τμημάτων Εργασίας κρίνεται επαρκώς επιτυχημένο. Το Τμήμα Λεξικού 
έχει σχεδόν ολοκληρώσει μία σύγχρονη, ενημερωμένη και απολύτως συμβατή με τους 
επίσημους κανονισμούς ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων 2 – 15 γραμμάτων, εργαλείο 
απαραίτητο για ταχύτατη και αξιόπιστη εφόρευση των ενστάσεων. Το Τμήμα Ελληνικής 
Γλώσσας εργάστηκε με προσήλωση και αυταπάρνηση, διασαφηνίζοντας δεκάδες 
χιλιάδες αμφισβητούμενους κλιτικούς τύπους των επίσημων λεξικών μας. Το Τμήμα 
Ξενόγλωσσου Σκραμπλ και ειδικότερα η Ομάδα Γαλλόφωνου Σκραμπλ κατάφερε 
σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις και επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο. 
 
Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεργάστηκε αρμονικά με το Διοικητικό Συμβούλιο και 
αντεπεξήλθε άψογα στα καθήκοντά της. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν χρειάστηκε 
(ευτυχώς) να διαδραματίσει κάποιον ιδιαίτερο και αποφασιστικό ρόλο. 
 
Η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ βαδίζει σταθερά και σθεναρά στο μονοπάτι που 
οριοθετούν οι καταστατικές της αρχές. Το μεγάλο στοίχημα για το επόμενο Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι η ενίσχυση της ΠΕΣ, η προσχώρηση περισσότερων τοπικών Ομίλων – 
Μελών, η συσπείρωση όλων των παικτών της ελληνικής σκραμπλικής κοινότητας, η 
διάδοση του παιχνιδιού σε ολόκληρη την Ελλάδα, η υλοποίηση και διοργάνωση του υπό 
σχεδιασμό 1ου Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος σε επίπεδο μαθητών Γυμνασίων 
και η διεθνής προβολή τού υπό μελέτη 1ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Scrabble στην 
Ελληνική Γλώσσα.  
 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο Πρόεδρος 

Θράσος Μυρσίνης 
Θεσσαλονίκη, 22.12.2021 

 
 
Εγκρίθηκε και υπερψηφίστηκε ομόφωνα ο ως άνω «απολογισμός» του 2021. Σύμφωνα 
με το άρθρο 21.19 του καταστατικού, θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση των μελών της Π.Ε.Σ., μέσω πανελλαδικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 5: Συντάχθηκε ο κάτωθι «ισολογισμός» για το 2021: 
 
 

 
 
 
 
Εγκρίθηκε και υπερψηφίστηκε ομόφωνα ο ως άνω «ισολογισμός» του 2021. Σύμφωνα 
με το άρθρο 21.19 του καταστατικού, θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση των μελών της Π.Ε.Σ., μέσω πανελλαδικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 6: Συντάχθηκε ο κάτωθι «προϋπολογισμός» για το 2022: 
 
 

 
 
 
Εγκρίθηκε και υπερψηφίστηκε ομόφωνα ο ως άνω «προϋπολογισμός» του 2022. 
Σύμφωνα με το άρθρο 21.22 του καταστατικού, θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση 
στη Γενική Συνέλευση των μελών της Π.Ε.Σ., μέσω πανελλαδικής ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας. 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ 7: Υπολογίστηκε το εκλογικό μέτρο και η κατανομή των εδρών για το επόμενο 
Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.1.3 του καταστατικού. Το εκλογικό 
σώμα απαρτίζεται σήμερα από 121 ψηφοφόρους. Το εκλογικό μέτρο σήμερα είναι 
13,444. 
 
Από αυτούς τους 121: 
44 είναι εγγεγραμμένα μέλη στον ΟΣΑΠ (οπότε στο επόμενο ΔΣ θα έχει 3 έδρες) 
24 είναι εγγεγραμμένα μέλη στην ΕΣΘ (οπότε στο επόμενο ΔΣ θα έχει 2 έδρες) 
21 είναι εγγεγραμμένα μέλη στον ΟΣΡΔ (οπότε στο επόμενο ΔΣ θα έχει 2 έδρες) 
18 είναι εγγεγραμμένα μέλη στον ΟΣΠ (οπότε στο επόμενο ΔΣ θα έχει 1 έδρα) 
14 είναι εγγεγραμμένα μέλη στον ΟΣΒ (οπότε στο επόμενο ΔΣ θα έχει 1 έδρα). 
 
Κατόπιν συναίνεσης των Προέδρων των Ομίλων, οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την 
Κυριακή 16/1/2022, ώρες 16:00 - 20:00. Σε κάθε όμιλο θα πρέπει δύο 2 άτομα (που δεν 
θα είναι υποψήφιοι) να εκτελέσουν καθήκοντα εφορευτικής επιτροπής. Οι 
υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 11/1/2022. Για το ΔΣ ο 
κάθε όμιλος θα πρέπει να έχει στους υποψηφίους του και ένα τουλάχιστον επιπλέον 
μέλος, ούτως ώστε να υπάρχει και ένας τουλάχιστον αναπληρωματικός (επιλαχών). Για 
την Ελεγκτική Επιτροπή ο κάθε όμιλος θα πρέπει να έχει από έναν υποψήφιο, σύνολο 
5. Θα εκλεγούν οι 3, οι άλλοι 2 θα είναι αναπληρωματικοί. Είναι αυτονόητο ότι την 
Πανελλήνια Ένωση δεν την ενδιαφέρει το αν εκείνος που θα πάει να ψηφίσει, είναι ή δεν 
είναι οικονομικά τακτοποιημένος με τον Όμιλό του. Αυτό θα το διευθετήσει ο κάθε 
Όμιλος, μέσω της Εφορευτικής του Επιτροπής. Ο εκλογικός κατάλογος θα σταλεί στον 
κάθε Όμιλο ξεχωριστά. Σύμφωνα με το καταστατικό, δεν μπορούν να ψηφίσουν όσοι 
δεν βλέπουν το όνομά τους στη σημερινή πανελλήνια κατάταξη παικτών (ratings). 
 
Η προκήρυξη των αρχαιρεσιών της 16/1/2022 θα συνταχθεί με όλες τις ανωτέρω 
λεπτομέρειες στο αμέσως επόμενο πρακτικό, ήτοι στο υπ’ αριθμόν 74 / 24.12.2021. 
 
 
 

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


