
    

 

Πρακτικό 85 / 28.05.2022 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Δευτέρα 23/5/2022 ώρα 
22:00 έως Πέμπτη 26/5/2022 ώρα 11:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση του κ. Χριστόφορου Χαραλαμπάκη (Λεξικό της Ακαδημίας 
Αθηνών) με αρ. πρωτ. 418 / 12.05.2022 και ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος. 
 
ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση του κ. Γιώργου Παπαναστασίου (Λεξικό του Ιδρύματος 
Τριανταφυλλίδη) με αρ. πρωτ. 419 / 22.05.2022 και ορισμός ημερομηνίας έναρξης 
ισχύος. 
 
ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση του «Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας» της Π.Ε.Σ. με αρ. πρωτ. 
420 / 23.05.2022 και ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος. 
 
ΘΕΜΑ 4: Δημοσιοποίηση λίστας 2-8 γραμμάτων από το «Τμήμα Λεξικού» της Π.Ε.Σ. 
και ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος. 
 
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. Ειδικότερα, με την 
εισήγησή του, ο πρόεδρος πρότεινε οι γνωμοδοτήσεις που περιγράφονται στα θέματα 
1, 2, 3 να υιοθετηθούν άμεσα και να τεθούν σε ισχύ από 1/9/2022, όπως άλλωστε 
επιτάσσει και το καταστατικό στα άρθρα 21.25.8, 21.25.9 και 21.25.10. Όσον αφορά το 
θέμα 4, η Έφορος του Τμήματος Λεξικού Εύα Ζέρβα ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. 
σχετικά με την ολοκλήρωση της λίστας αποδεκτών λέξεων 2-8 γραμμάτων και 
γνωστοποίησε στα μέλη του Δ.Σ. την πρόθεση του ΤΛ να προβεί άμεσα (δηλαδή στα 
τέλη Μαΐου) στην υλοποίηση όσων περιλαμβάνονταν στην «Πρόταση Νο 5», η οποία 
υπερψηφίστηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων (αρ. πρακτικού 80 / 
23.02.2022). Κατόπιν τούτου ζητήθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. να κρίνουν εάν το 
εναπομείναν (έως 31/8/2022) χρονικό διάστημα των τριών μηνών είναι «εύλογο και 
επαρκές» (όπως επιτάσσει το καταστατικό στο § 21.25.7), ούτως ώστε να αποφανθούν 
στην τρέχουσα συνεδρίαση εάν το επίσημο αυτό βοήθημα (Greek Scrabble 
Anagrammer) θα τεθεί όντως σε ισχύ από 1/9/2022. Τα θέματα συζητήθηκαν και τα 
μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους θέσεις και απόψεις.  
 



Ακολούθησε ψηφοφορία από Πέμπτη 26/5/2022 ώρα 11:30 έως Σάββατο 28/5/2022 
ώρα 11:30. 
 

Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι: 
 
ΘΕΜΑ 1: Η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα και τίθεται σε ισχύ από 1/9/2022. 
 
ΘΕΜΑ 2: Η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα και τίθεται σε ισχύ από 1/9/2022. 
 
ΘΕΜΑ 3: Η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα και τίθεται σε ισχύ από 1/9/2022. 
 
ΘΕΜΑ 4: Η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα και τίθεται σε ισχύ από 1/9/2022. 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
 

Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                       Στεργιόπουλος Νάσος 


