
    

 

Πρακτικό 84 / 19.05.2022 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκάλεσε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Πανελλήνιας 
Ένωσης Σκραμπλ να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την 
Παρασκευή 29/4/2022 και ώρα 14:30 στην έδρα του σωματείου (οδός Τρία Πλατάνια 12, 
Φίλυρο Θεσσαλονίκης) και στην περίπτωση που δεν θα σχηματιζόταν απαρτία, η ετήσια 
τακτική Γενική Συνέλευση επρόκειτο να συγκληθεί εκ νέου την επόμενη ημέρα Σάββατο 
30/4/2022 και ώρα 14:30, στο Ξενοδοχείο Φίλιππος στη Λιβαδειά. 
 

Σε όσους αδυνατούσαν να παραστούν δια ζώσης, δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής σε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία με διάρκεια μέχρι και τις 15/5/2022 ώρα 23:59. Στην ημερήσια 
διάταξη της Γ.Σ., καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, ετέθησαν τα κάτωθι 4 

θέματα: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Το Δ.Σ. συνέταξε, ενέκρινε και υπερψήφισε (αρ. πρακτικού 73 / 
24.12.2021) τον κάτωθι «Απολογισμό 2021» (έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού 
Συμβουλίου) και τον Απολογισμό τριετίας. Εγκρίνετε; 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

 

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. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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. 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Το Δ.Σ. συνέταξε, ενέκρινε και υπερψήφισε (αρ. πρακτικού 73 / 
24.12.2021) τον κάτωθι «Ισολογισμό 2021» (οικονομικός απολογισμός προηγουμένου 
έτους). Εγκρίνετε; 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

 

Α. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 2020 518,64 € 

 

Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.530,00 € 

 

Παράβολα συμμετοχής στα τουρνουά 2.010,00 € 

Δωρεές, Χορηγίες 520,00 € 

 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2.031,63 € 

 

Ενοίκιο έδρας σωματείου 240,00 € 

Δικαστικές και νομικές δαπάνες 1.550,00 € 

Έπαθλα, Κύπελλα, Μετάλλια, Πλακέτες, Γραφική Ύλη 75,00 € 

Ανανέωση hosting & domain ιστοσελίδων 166,63 € 

 

Δ. ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 1.017,01 € 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Παρατίθεται εδώ η ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2021. 
Εγκρίνετε; 
 

Την 28η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 19.00 το απόγευμα, τα μέλη της Ελεγκτικής 
Επιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ συνεδρίασαν διαδικτυακά για τον έλεγχο 
της τρίτης  οικονομικής χρήσης έτους 2021. Η Ελεγκτική Επιτροπή έλεγξε τα 
παραστατικά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την 01/01/2021  έως την 
31/12/2021. 

 

Από τον έλεγχο και τα στοιχεία που παρέθεσε η απερχόμενη ταμίας της Ένωσης κ. 
Καρακόλη Αναστασία, προέκυψαν για το 2021: 
 

Yπόλοιπο ταμείου από το προηγούμενο φορολογικό έτος: 518,64 € 

Έσοδα από διοργανώσεις της ΠΕΣ: 2.010,00 € 

Δωρεές – χορηγίες: 520,00 € 



Σύνολο εισπράξεων χρήσης ποσό 3.048,64 € 

 

Ενοίκιο έδρας σωματείου: 240,00 € 

Δικαστικές και νομικές δαπάνες: 1.550,00 € 

Έπαθλα, κύπελλα, μετάλλια, πλακέτες, γραφική ύλη: 75,00 €  
Ανανέωση hosting και domain ιστοσελίδων: 166,63 € 

Σύνολο πληρωμών χρήσης ποσό 2.031,63 €   
 

Διαπιστώθηκε ότι το ταμειακό υπόλοιπο της Ένωσης κατά την 31/12/2021 ήταν 
1.017,01 €. 
 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε εφαρμογή των 
προβλεπόμενων από τον Νόμο διατάξεων για την χρηστή διαχείριση των οικονομικών 
της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ για το διάστημα από 01/01/21 έως 31/12/21, 
διάστημα για το οποίο έλεγξε και όλα τα απαραίτητα παραστατικά. 
 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω στοιχείων εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι δαπάνες έγιναν 
με υπευθυνότητα και σύνεση από το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ και 
προτείνουμε την έγκριση των υποβαλλόμενων στην Γενική Συνέλευση για την 
οικονομική χρήση από 01/01/21 έως 31/12/21. 
 

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής: 
Δελημιχάλης Ιωάννης 

Κατσαούνη Εύη 

Μιχαηλίδου Βαρβάρα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Το Δ.Σ. συνέταξε, ενέκρινε και υπερψήφισε (αρ. πρακτικού 73 / 
24.12.2021) τον κάτωθι «Προϋπολογισμό 2022» (οικονομικός σχεδιασμός για το τρέχον 
έτος). Εγκρίνετε; 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

 

Α. ΕΣΟΔΑ 

 

Παράβολα συμμετοχής στα τουρνουά 1500,00 

Δωρεές 270,00 

Συνδρομή μελών 0,00 

Έκτακτες εισφορές 0,00 

Χορηγίες 0,00 

Σύνολο εσόδων 1770,00 

 

Β. ΕΞΟΔΑ 

 

Λειτουργικό κόστος ιστοσελίδων 130,00 

Έπαθλα, κύπελλα, μετάλλια 130,00 

Γραφική ύλη 70,00 



Ενοίκιο έδρας 240,00 

Λογιστικές αμοιβές 0,00 

Λειτουργικές δαπάνες έδρας 0,00 

Αμοιβές υπαλλήλων 0,00 

Έξοδα μετακινήσεων 0,00 

Γεύματα, σνακ, μπουφέδες 0,00 

Σύνολο εξόδων 570,00 

 

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

 

Στις 29/4/2022 δεν σχηματίσθηκε απαρτία. Στη Γ.Σ. της επόμενης ημέρας παρέστησαν 
48 μέλη. Στη δια ζώσης ψηφοφορία που ακολούθησε, καθώς και στην ηλεκτρονική 
ψηφοφορία, ψήφισαν συνολικά 26 μέλη. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΝΑΙ 26 – ΟΧΙ 0 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: ΝΑΙ 26 – ΟΧΙ 0 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: ΝΑΙ 26 – ΟΧΙ 0 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: ΝΑΙ 26 – ΟΧΙ 0 

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γραμματέας 

 Μυρσίνης Θράσος                                                                       Στεργιόπουλος Νάσος 


