
    

 

Πρακτικό 80 / 23.02.2022 

 
Το παρακάτω email εστάλη στους Ομίλους την 30/12/2021: 
 
 
Αγαπητοί συμπαίκτες, αξιότιμοι Πρόεδροι Χρόνια Πολλά! 
 
Μέσα στο 2021 υπεβλήθησαν στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. για αξιολόγηση έξι (6) 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». 
 
Η μία από αυτές αξιολογήθηκε αρνητικά (αποφασίστηκε δηλαδή να μην προωθηθεί 
προς ψήφιση στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων), ενώ οι πέντε (5) από αυτές 
αξιολογήθηκαν θετικά (αποφασίστηκε δηλαδή να προωθηθούν στα τέλη του έτους προς 
ψήφιση στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων). 
 
 

ΟΙ 5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 
 

Πρόταση 1: Να υπαχθεί στα αποδεκτά βοηθήματα το "Λεξικό COVID-19", Μαριάννας 
Κατσογιάννου & Ζωής Στεφανίδου, 2020. Η πρόταση αυτή συνοδεύεται από αναλυτική 
μελέτη - παρουσίαση - πρόταση αποδοχής, στην οποία έχει ενσωματωθεί και η πλήρης 
λίστα όλων των νέων λέξεων 2 – 15 γραμμάτων που προέκυψαν από την ενδελεχή 
μελέτη, αποδελτίωση και ψηφιοποίηση του λημματολογίου του ως άνω λεξικού. 
 
Πρόταση 2: Να υπαχθεί στα αποδεκτά βοηθήματα η Ε΄ έκδοση του "Λεξικού Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας", Γ. Μπαμπινιώτη, 2019. Η πρόταση αυτή συνοδεύεται από 
αναλυτική μελέτη - παρουσίαση - πρόταση αποδοχής. 
 
Πρόταση 3: Να τροποποιηθεί εν μέρει η παράγραφος Γ (τράβηγμα γραμμάτων) του 
κεφαλαίου Δ (Διεξαγωγή Αγώνα) των «κανονισμών διεξαγωγής αγώνων σκραμπλ». 
 
Να αντικατασταθεί το εδάφιο 
 



«Το τράβηγμα των γραμμάτων γίνεται υποχρεωτικά ως εξής: Ο παίκτης παίρνει 
γράμματα ταχέως από το σακούλι, δίχως να τα ψαύει με το χέρι του, διατηρώντας το 
ακίνητο στη θέση απέναντι από το χρονόμετρο, πάνω στο τραπέζι. Όσα γράμματα 
εξάγει ο παίκτης από το σακούλι τα τοποθετεί άμεσα στο αναλόγιό του και δεν τα 
κρατάει στο ένα ή το άλλο χέρι του την ώρα που το ξαναβάζει στο σακούλι. Ό,τι βγαίνει 
από το σακούλι δεν ξαναμπαίνει για κανένα λόγο. Στο τέλος του τραβήγματος το 
σακούλι παραμένει σε θέση τέτοια ώστε το περιεχόμενό του να είναι αθέατο» 
 
από το εδάφιο 
 
«Το τράβηγμα γραμμάτων γίνεται υποχρεωτικά ως εξής: Ο παίκτης σηκώνει το σακούλι 
στο ύψος του προσώπου του, ώστε να μην έχει οπτική επαφή με το περιεχόμενό του 
και παίρνει γράμματα ταχέως, δίχως να τα ψαύει με το χέρι του. Όσα γράμματα βγάζει 
κάθε φορά ο παίκτης από το σακούλι τα τοποθετεί άμεσα στο αναλόγιό του. Δεν 
επιτρέπεται να τα κρατάει επί μακρόν στο ένα ή το άλλο χέρι, ούτε βέβαια να κρύβει τα 
χέρια του (που έχουν μέσα τους γράμματα) κάτω από το τραπέζι. Ό,τι βγαίνει από το 
σακούλι δεν ξαναμπαίνει για κανένα λόγο. Ο παίκτης, είτε τραβά τα γράμματα με μία 
κίνηση, είτε με διαδοχικές, οφείλει κάθε φορά και προτού ξαναβάλει το χέρι του στο 
σακούλι να δείχνει το εσωτερικό της παλάμης του στο συμπαίκτη του. Στο τέλος του 
τραβήγματος το σακούλι παραμένει σε θέση τέτοια ώστε το περιεχόμενό του να είναι 
αθέατο». 
 
Πρόταση 4: Να εισαχθεί στους «όρους αποδοχής λέξεων» το εξής νέο εδάφιο: 
 
«Στα αποδεκτά βοηθήματα συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως γνωμοδοτήσεις, 
τόσο των συνεργαζόμενων λεξικογραφικών κέντρων, όσο και του Τμήματος Ελληνικής 
Γλώσσας της ΠΕΣ. Οι γνωμοδοτήσεις αποσαφηνίζουν ερμηνευτικά κενά των 
αποδεκτών μας λεξικών και διορθώνουν τυχόν λανθασμένους κλιτικούς τύπους που 
προκύπτουν από αυτά. Κατά συνέπεια, η ετυμηγορία τόσο των λεξικογραφικών 
κέντρων, όσο και του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της ΠΕΣ κατισχύει των ίδιων των 
λεξικών, σε περίπτωση ασάφειας σε αυτά ή ακόμη και καταγραφής σε αυτά τυχόν 
λανθασμένου κλιτικού υποδείγματος. Μεταγενέστερη γνωμοδότηση, προερχόμενη από 
ένα εκ των συνεργαζόμενων λεξικογραφικών κέντρων, αίρει προγενέστερη του 
Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Π.Ε.Σ. εφόσον υπάρχει – έστω και εν μέρει – 
διάσταση μεταξύ τους». 
 
Πρόταση 5: Να προστεθεί στα αποδεκτά βοηθήματα των «όρων αποδοχής λέξεων» και 
η ηλεκτρονική βάση δεδομένων (αποδεκτών λέξεων) Greek Scrabble Anagrammer. 
 
«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 ευρύτερο 
σκραμπλιστικό κοινό ενημερωθεί καταλλήλως για την ύπαρξη ενός τέτοιου εργαλείου 
και 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). 



 
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». 
 

*   *   *   *   *   *   *   * 

 
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε όλοι προσεκτικά τις 10 (σχετικές με την ως άνω 
διαδικασία) παραγράφους από την 21.25.1 έως την 21.25.10 στο νέο τροποποιημένο 
καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ. 
 

*   *   *   *   *   *   *   * 

 



Παρακαλούμε λοιπόν να κοινοποιήσετε και να προωθήσετε εγκαίρως σε όλα τα μέλη 
σας (ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι μέλη της ΠΕΣ) το παρόν email με την ανωτέρω 
εισήγηση. Παρακαλούμε να συγκαλέσετε Γενική Συνέλευση του Ομίλου σας, το 
αργότερο μέχρι τις 28/2/2022, ούτως ώστε να ψηφίσουν όλα τα μέλη υπέρ ή κατά (σε 
κάθε πρόταση ξεχωριστά), υπογράφοντας σε σχετική ονομαστική λίστα. Θεωρούμε 
πολύ κρίσιμη την ψηφοφορία αυτή και ως εκ τούτου ιδιαιτέρως σημαντική έως και 
επιτακτική τη συμμετοχή όλων των μελών. 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. Ενδεικτικά, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης και των 
μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, θα μπορούσαν λ.χ. τα μέλη των Ομίλων που 
δυσκολεύονται να παραστούν σε μία δια ζώσης Γενική Συνέλευση, να ψηφίσουν και 
ηλεκτρονικά (μέσω email) ή ακόμη και με ενυπόγραφη εξουσιοδότηση. Όλα αυτά βέβαια 
εναπόκεινται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. του κάθε Ομίλου. 
 

*   *   *   *   *   *   *   * 

 
Τέλος, φρονούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν επίσης και τα εξής: 
 
α) Οι προτάσεις υπ’ αριθμ. 1, 2 και 5 θα πρέπει να υπερψηφιστούν με ενισχυμένη 
πλειοψηφία, δηλαδή με πανελλαδικό ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% των μελών που 
θα ψηφίσουν. 
 
β) Οι προτάσεις υπ’ αριθμ. 3 και 4 θα πρέπει να υπερψηφιστούν με σχετική πλειοψηφία, 
δηλαδή με πανελλαδικό ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των μελών που θα 
ψηφίσουν. 
 
γ) 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, θα ψηφίσουν (μερίμνη του ΔΣ της ΠΕΣ) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
(email). 
 
δ) Παρακαλούμε θερμά, οι Όμιλοι να στείλουν τα αποτελέσματά τους προς το ΔΣ της 
ΠΕΣ (pes@greekscrabble.gr) το αργότερο έως 28/2/2022. Τα συγκεντρωτικά 
πανελλαδικά αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν από τον πανελλαδικό συντονιστικό 
φορέα του ελληνικού σκραμπλ στις αρχές Μαρτίου. 
 

*   *   *   *   *   *   *   * 

 
Με την πεποίθηση πως θα συνδράμετε όλοι στην έγκαιρη, εύρυθμη και ομαλή 
διεκπεραίωση των εν λόγω δημοκρατικών διαδικασιών, σας ευχαριστούμε εκ των 
προτέρων για τη συνεργασία. 
 
Ευχόμαστε εγκάρδια σε όλους τους συμπαίκτες μας, είτε είναι είτε δεν είναι μέλη της 
ΠΕΣ, 
 



Καλή Πρωτοχρονιά! 
 
Με εκτίμηση 
 
Το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. 
 

 

 

 

Παρατίθενται τα αποτελέσματα των Γενικών Συνελεύσεων των Ομίλων: 
 
ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
1 Υπέρ 6, Κατά 22, Λευκά 4 
2 Υπέρ 31, Κατά 0, Λευκά 1 
3 Υπέρ 30, Κατά 1, Λευκά 1 
4 Υπέρ 9, Κατά 18, Λευκά 5 
5 Υπέρ 17, Κατά 6, Λευκά 9 
 
ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΡΟΔΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 
1 Υπέρ 5, Κατά 11 
2 Υπέρ 13, Κατά 3 
3 Υπέρ 15, Κατά 1 
4 Υπέρ 16, Κατά 0 
5 Υπέρ 16, Κατά 0 
 
ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 
 
1 Υπέρ 0, Κατά 12 
2 Υπέρ 11, Κατά 1 
3 Υπέρ 11, Κατά 1 
4 Υπέρ 11, Κατά 1 
5 Υπέρ 11, Κατά 1 
 
ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 
 
1 Υπέρ 0, Κατά 10 
2 Υπέρ 10, Κατά 0 
3 Υπέρ 10, Κατά 0 
4 Υπέρ 10, Κατά 0 
5 Υπέρ 10, Κατά 0 
 
ΕΝΩΣΗ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
1 Υπέρ 7, Κατά 11 



2 Υπέρ 17, Κατά 1 
3 Υπέρ 16, Κατά 2 
4 Υπέρ 18, Κατά 0 
5 Υπέρ 18, Κατά 0 
 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.Σ. (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, § 21.25.5) 
 
1 Υπέρ 0, Κατά 1 
2 Υπέρ 1, Κατά 0 
3 Υπέρ 1, Κατά 0 
4 Υπέρ 1, Κατά 0 
5 Υπέρ 1, Κατά 0 
 
 
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΨΗΦΙΣΑΝ 89 
 
1 Υπέρ 18, Κατά 67, Λευκά 4 
2 Υπέρ 83, Κατά 5, Λευκά 1 
3 Υπέρ 83, Κατά 5, Λευκά 1 
4 Υπέρ 65, Κατά 19, Λευκά 5 
5 Υπέρ 73, Κατά 7, Λευκά 9 
 
Σύμφωνα με τα ως άνω αποτελέσματα: 
 
Η πρόταση Νο 1 υπερψηφίσθηκε με 21,2% 
Η πρόταση Νο 2 υπερψηφίσθηκε με 94,3% 
Η πρόταση Νο 3 υπερψηφίσθηκε με 94,3% 
Η πρόταση Νο 4 υπερψηφίσθηκε με 77,4% 
Η πρόταση Νο 5 υπερψηφίσθηκε με 91,3% 
 

 

 

Η πρόταση Νο 1 καταψηφίσθηκε και απορρίπτεται. Η πρόταση Νο 3 τίθεται 
άμεσα σε ισχύ. Η πρόταση Νο 4 τίθεται σε ισχύ από 1/9/2022. Οι προτάσεις Νο 2 
και Νο 5 θα τεθούν σε ισχύ από 1/9/2022, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα 
τηρηθούν όσα προβλέπει το καταστατικό στο § 21.25.7: «Κατ’ εξαίρεση και 
προκειμένου για υπερψηφισθέν νέο βοήθημα (Λεξικό ή Γραμματική), θα πρέπει το 
μέλος που κατέθεσε την πρόταση και συνέταξε την τεκμηριωμένη μελέτη – 

παρουσίαση (§ 21.25.2), να μεριμνήσει (σε συνεργασία και με το Τμήμα Λεξικού) 
για την πλήρη αποδελτίωσή του και τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης 
δεδομένων με όλους τους νέους κλιτικούς τύπους που προκύπτουν από αυτό. 
Αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως, να κοινοποιηθεί στους παίκτες και να 
μεσολαβήσει εύλογος και επαρκής χρόνος μέχρι να τεθεί σε ισχύ. Ειδάλλως, η 
έναρξη ισχύος του νέου βοηθήματος μετατίθεται για την 1η Σεπτεμβρίου του 



επομένου έτους». Εάν αυτά δεν τηρηθούν, δηλαδή εάν η πλήρης αποδελτίωση 
των δύο βοηθημάτων των προτάσεων Νο 2 και Νο 5 και η δημιουργία 
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με όλους τους νέους κλιτικούς τους τύπους δεν 
ολοκληρωθούν εγκαίρως, εάν δεν κοινοποιηθούν εγκαίρως στους παίκτες και 
εάν δεν μεσολαβήσει εύλογος και επαρκής χρόνος μέχρι τις 1/9/2022, τότε το ΔΣ 
της ΠΕΣ δύναται κατά την απόλυτη κρίση του να μεταθέσει την έναρξη ισχύος 
τους για την 1/9/2023 (και πάλι βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι τότε θα 
πληρούνται όσα προβλέπονται στο ως άνω άρθρο). 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
 
     Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                       Στεργιόπουλος Νάσος 

 


