
    

 

Πρακτικό 87 / 19.07.2022 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Πέμπτη 14/7/2022 ώρα 
13:00 έως Κυριακή 17/7/2022 ώρα 13:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση του καθηγητή κ. Γιώργου Παπαναστασίου (Λεξικό Ιδρύματος 
Τριανταφυλλίδη) με αρ. πρωτ. 429 / 27.06.2022 και ορισμός ημερομηνίας έναρξης 
ισχύος. 
 

ΘΕΜΑ 2: Πρόταση του Θράσου Μυρσίνη με αρ. πρωτ. 431 / 13.07.2022 για 
τροποποίηση του εδαφίου Γ4 περί υπολογισμού ratings. 
 

ΘΕΜΑ 3: Πρόταση του Ορφέα Βισβίκη με αρ. πρωτ. 428 / 15.06.2022 για υιοθέτηση 
νέου λογότυπου της ΠΕΣ. 
 

ΘΕΜΑ 4: Αίτημα της Ευανθίας Τσαλαπάτη με αρ. πρωτ. 430 / 09.07.2022 για 
υποστήριξη του XII Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα ισπανικά. 
 

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: 

 

 Η πρόταση με αρ. πρωτ. 431 / 13.07.2022 έχει ως εξής: 
 

Αγαπητοί συμπαίκτες, 
στην ιστοσελίδα της ΠΕΣ, μενού "υπολογισμός ratings", αναφέρονται μεταξύ άλλων και 
τα εξής: 
 

«Τον Ιούλιο κάθε έτους διαγράφονται από τη λίστα οι παίκτες που δεν έχουν 
συμμετάσχει σε βαθμολογημένο τουρνουά για 2 έτη, λ.χ. τον Ιούλιο του 2007 
διαγράφονται όσοι έπαιξαν το τελευταίο τους τουρνουά έως τον Ιούνιο 2005. Λόγω της 
πανδημίας, κατ' εξαίρεση και μόνο για το 2021, δεν θα γίνει καμία διαγραφή παικτών 
από την πανελλήνια κατάταξη. Με νεότερη απόφαση του ΔΣ της ΠΕΣ (αρ. πρακτικού 83 
/ 29.03.2022, θέμα Νο 3) παρατείνεται το μέτρο για έναν ακόμη χρόνο, ήτοι έως 



31/7/2023. Ο τρόπος υπολογισμού δημοσιεύεται, όπως διαμορφώθηκε από τον Όμιλο 
Σκραμπλ Καστοριάς (1/3/2007)». 

 

Προτείνω στο ΔΣ της ΠΕΣ να αξιολογήσει την κάτωθι πρότασή μου. Να διορθωθεί η 
ανωτέρω διατύπωση ως έπεται: 
 

«Στις 31 Ιουλίου κάθε έτους αφαιρούνται από τη λίστα της πανελλήνιας κατάταξης τα 
ονόματα όσων παικτών δεν συμμετείχαν σε κανέναν επίσημο (βαθμολογημένο) αγώνα 
για 2 συνεχόμενα έτη. Παίκτης που συμμετάσχει σε βαθμολογημένη διοργάνωση 
ύστερα από διετή (ή και μεγαλύτερης διάρκειας) αποχή, εισέρχεται σ' αυτήν με τα ίδια 
ακριβώς ratings που είχε όταν το όνομά του αφαιρέθηκε από την κατάταξη» 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Θράσος Μυρσίνης 

 

 Η πρόταση με αρ. πρωτ. 428 / 15.06.2022 έχει ως εξής: 
 

Να αντικατασταθεί το νυν λογότυπο (αριστερά) με το προτεινόμενο (δεξιά) :  
 

 

 

 Το αίτημα με αρ. πρωτ. 430 / 09.07.2022 έχει ως εξής: 
 

Καλησπέρα! 
 

Όπως ήδη θα γνωρίζετε, στις 03-04/09/2022 θα πραγματοποιηθεί το ΧΙΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ στην Ισπανική Γλώσσα στο κέντρο της Αθήνας. 
 

Είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθεί σε ελληνικό έδαφος επίσημη διοργάνωση 
Σκραμπλ σε ξένη γλώσσα! Αν θέλει η ΠΕΣ να συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο, ή αν 
θέλετε να το επικοινωνήσετε κι εσείς στον κόσμο, είμαι στη διάθεση σας για 
οποιαδήποτε βοήθεια. Τις επόμενες μέρες, θα ανεβάσω στη σελίδα του FB διάφορες 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το Τουρνουά. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον για όλους 
να παραστεί εκπροσώπηση των Ελλήνων Σκραμπλιστών στις απονομές και στο 
τουρνουά γενικότερα. 
 

Εχω ήδη ζητήσει υλικό από τον όμιλο της Αθήνας 

 

Φιλιά! 
Εύα Τσαλαπάτη 

 



Τα θέματα συζητήθηκαν και τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους 
θέσεις και απόψεις.  
 

Ακολούθησε ψηφοφορία από Κυριακή 17/7/2022 ώρα 13:00 έως Τρίτη 19/7/2022 ώρα 
13:00. 

 

Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι: 
 

ΘΕΜΑ 1: Η γνωμοδότηση να τεθεί σε ισχύ από 1/9/2022. 

 

ΘΕΜΑ 2: Αξιολογείται θετικά η πρόταση και τίθεται άμεσα σε ισχύ. 
 

ΘΕΜΑ 3: Να μην υιοθετηθεί το νέο λογότυπο. 
 

ΘΕΜΑ 4: Η διοργάνωση να υποστηριχθεί από την ΠΕΣ με κάθε πρόσφορο μέσο. 
 

 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γραμματέας 

 Μυρσίνης Θράσος                                                                       Στεργιόπουλος Νάσος 


