
    

 

Πρακτικό 93 / 30.12.2022 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Παρασκευή 23/12/2022 
ώρα 11:00 έως Τετάρτη 28/12/2022 ώρα 15:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

 

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση του «Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας» της Π.Ε.Σ. με αρ. πρωτ. 
496 / 22.11.2022 και ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος. 
 

ΘΕΜΑ 2: Πρόταση του Γιώργου Μουζεβίρη με αρ. πρωτ. 562 / 20.12.2022 

 

ΘΕΜΑ 3: Πρόταση του Θράσου Μυρσίνη με αρ. πρωτ. 564 / 23.12.2022 

 

ΘΕΜΑ 4: Σύνταξη του Απολογισμού 2022 

 

ΘΕΜΑ 5: Σύνταξη του Ισολογισμού 2022 

 

ΘΕΜΑ 6: Σύνταξη του Προϋπολογισμού 2023 

 

 

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. 

 

 

Ειδικότερα: 
 

 Η πρόταση με αρ. πρωτ. 562 / 20.12.2022 έχει ως εξής: 
 



 
 

«Αγαπητοί συσκραμπλιστές, μετά από την θετική αντίδραση που είχε στην σκραμπλική 

κοινότητα η πρόταση για τουρνουά round robin, την οποία ανάρτησα στην ομάδα του 
facebook ΠΕΣ-ΜΕΛΗ, σας αποστέλλω την πρόταση και επίσημα για να εξεταστεί από 
το ΔΣ της ΠΕΣ η υλοποίησή της μέσα στο έτος 2023.  
 

Στο συγκεκριμένο τουρνουά η κλήρωση δεν θα γίνεται με το γνωστό ελβετικό σύστημα, 
αλλά με το σύστημα πουλ (round robin) ή αλλιώς ΟΛΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ. Πιο συγκεκριμένα 
το τουρνουά αυτό θα αποτελείται από κατηγορίες (ανάλογα με τον αριθμό των 
συμμετεχόντων) όπου οι παίκτες θα παίξουν με όλους τους παίκτες της κατηγορίας 
τους. Ο αριθμός των παικτών της κάθε κατηγορίας δεν θα υπερβαίνει τους 14, με άλλα 
λόγια ο μέγιστος αριθμός αγώνων του τουρνουά θα είναι 13, ενώ ο ελάχιστος αριθμός 
αγώνων θα είναι 9. Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε τις περιπτώσεις για αριθμό 
συμμετεχόντων από 20 έως 42. Βέβαια αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος των 42, τότε 
προστίθεται και 4η κατηγορία (για αριθμό συμμετεχόντων από 43 έως 56 άτομα) και το 
μοτίβο είναι το ίδιο. Οι κατηγορίες θα διαμορφώνονται με βάση τα ratings. Όταν π.χ. ο 
αριθμός των συμμετοχών είναι έως 28, τότε διαμορφώνονται δύο κατηγορίες A και B με 
βάση την κατάταξη των παικτών στην λίστα των ratings. Αντίστοιχα, αν ο αριθμός των 
συμμετεχόντων είναι έως 42, τότε θα έχουμε τρεις κατηγορίες κ.ο.κ.. 
 

Οι δηλώσεις συμμετοχών θα κλείνουν 1 εβδομάδα πριν το τουρνουά και η κλήρωση θα 
αναρτάται μία μέρα πριν το τουρνουά με όλους αγώνες όλων των κατηγοριών. Οι 



παίκτες δηλαδή θα ξέρουν πριν την προσέλευσή τους στο τουρνουά πότε και με ποιον 
θα παίξουν. Η τελική βαθμολογία θα είναι ακριβώς όπως και στα εσωτερικά 
πρωταθλήματα, δηλαδή με βάση τον αριθμό των νικών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα 
επιπλέον κριτήρια είναι ιεραρχικά: α) η διαφορά επίθεσης και άμυνας σε όλο το 
τουρνουά (άνοιγμα) και β) η συνολική επίθεση. Προφανώς θα βραβεύονται οι 3 πρώτοι 
σε κάθε κατηγορία. Το χρονικό διάστημα για ένα τέτοιο τουρνουά είναι 3 μέρες (2 
διανυκτερεύσεις), και το πρόγραμμα για τον μέγιστο αριθμό αγώνων (13) θα είναι το 
παρακάτω: 4 αγώνες την πρώτη μέρα (15.00, 16.30, 18.00, 19.30), 6 αγώνες την 
δεύτερη (10.00, 11.30, 13.00, 16.30, 18.00, 19.30) και 3 αγώνες την τρίτη (10.00, 11.30, 
13.00). Προφανώς για να τηρηθούν τα ωράρια θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι 
κανονισμοί. Δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος παίκτης αργήσει περισσότερο από 20 
λεπτά να προσέλθει στο χώρο του τουρνουά, ο έφορος θα πατάει το χρόνο. Επίσης σε 
περίπτωση που έχουν περάσει 40 λεπτά από την έναρξη του γύρου και κάποιος 
παίκτης δεν έχει προσέλθει ακόμα στο χώρο του τουρνουά, θα χάνει bye τον αγώνα. 
Στην περίπτωση του bye αγώνα, θα κατοχυρώνεται μία νίκη στον αντίπαλο. 
Σας ευχαριστώ, Γ. Μουζεβίρης.» 

 

 Η πρόταση με αρ. πρωτ. 564 / 23.12.2022 έχει ως εξής: 
 

«Αγαπητοί συμπαίκτες, παρακαλώ να αξιολογηθεί από το ΔΣ της ΠΕΣ η παρακάτω 
πρόταση τροποποίησης των «κανονισμών διεξαγωγής αγώνων»: 
 

να αντικατασταθεί η φράση: 
 

«Εάν ο παίκτης καθυστερήσει, ο αντίπαλος δύναται να απαιτήσει την έναρξη της 
χρονομέτρησης του καθυστερημένου, εν απουσία του, μόλις η καθυστέρηση φθάσει τα 
20 λεπτά.» 

 

από τη φράση: 
 

«Εάν ο παίκτης καθυστερήσει, ο έφορος υποχρεούται να αρχίσει τη χρονομέτρηση του 
καθυστερημένου, εν απουσία του, μόλις η καθυστέρηση φθάσει τα 5 λεπτά από τη 
στιγμή που έγινε η κλήρωση.» 

 

Σκοπός της πρότασης είναι: 
α) να δείχνουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα και περισσότερο σεβασμό απέναντι στους 
συμπαίκτες μας 

β) να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό το φαινόμενο των καθυστερήσεων μεταξύ δύο γύρων 
ενός τουρνουά 

 

Θράσος Μυρσίνης» 

 

Ωστόσο, ακολούθησε αντιπρόταση του Γραμματέα Νάσου Στεργιόπουλου, ο οποίος 
ζήτησε από τον Πρόεδρο Θράσο Μυρσίνη να καταθέσει στο σώμα των μελών μία νέα 
τροποποιημένη διατύπωση, με λιγότερη αυστηρότητα αλλά και με περισσότερη 



σαφήνεια. Ο Πρόεδρος αποδέχθηκε άμεσα το αίτημα του Γραμματέα και κατέθεσε προς 
αξιολόγηση το κάτωθι αναδιατυπωμένο εδάφιο: 
 

«Εάν ο παίκτης καθυστερήσει, ο έφορος υποχρεούται να αρχίσει τη χρονομέτρηση του 
καθυστερημένου, εν απουσία του, μόλις η καθυστέρηση φθάσει τα 10 λεπτά από τη 
στιγμή που έγινε η κλήρωση και κατ’ εξαίρεση (μόνο στην περίπτωση που μετά την 
κλήρωση μεσολαβεί πολύωρη μεσημβρινή ή νυκτερινή διακοπή) μόλις η καθυστέρηση 
φθάσει τα 10 λεπτά από την επίσημη ώρα έναρξης του γύρου.» 

 

 

Ακολούθησε ψηφοφορία από Τετάρτη 28/12/2022 ώρα 15:00 έως Παρασκευή 
30/12/2022 ώρα 15:00. 
 

 

Αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
 

ΘΕΜΑ 1: Η γνωμοδότηση του Τ.Ε.Γ. να τεθεί σε ισχύ από 1/9/2023. Να ενημερωθούν 
σχετικά με email οι Όμιλοι για να το προωθήσουν σε όλα τα μέλη τους. 
 

ΘΕΜΑ 2: Να το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Προέχει επειγόντως να αποφασίσουμε για 
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.  
 

ΘΕΜΑ 3: Αξιολογείται θετικά η νέα τροποποιημένη διατύπωση και προωθείται προς 
ψήφιση στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομίλων. 
 

ΘΕΜΑ 4: Συντάχθηκε ο κάτωθι «απολογισμός» για το 2022: 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

 

(ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 
 

• Διενεργήθηκαν πανελλαδικές αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
• Διορίστηκαν οι Έφοροι των Τμημάτων Εργασίας, τα μέλη του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου και ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου. 
• Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των Γενικών Συνελεύσεων 
των Ομίλων, μέσω της οποίας υπερψηφίσθηκαν και τροποποιήθηκαν εν μέρει τέσσερα 
(4) εδάφια των «κανονισμών διεξαγωγής αγώνων» και των «όρων αποδοχής λέξεων». 
Ορίσθηκαν συγκεκριμένες ημερομηνίες για να τεθούν όλα αυτά σε ισχύ. 
• Διενεργήθηκε πανελλαδική ηλεκτρονική ψηφοφορία, βάσει της οποίας 
αποφασίσθηκε στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να διεξαχθούν 12 αγώνες. 
• Αξιολογήθηκαν δύο (2) προτάσεις εν μέρει τροποποίησης των «κανονισμών 
διεξαγωγής αγώνων». Αμφότερες αξιολογήθηκαν θετικά, οπότε αποστέλλονται στους 
Ομίλους με την παράκληση να συγκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις μέχρι το αργότερο 
28/2/2023, ούτως ώστε να τοποθετηθούν όλα τα μέλη τους μέσω ψηφοφορίας. 



• Αξιολογήθηκαν θετικά δύο (2) προτάσεις εν μέρει τροποποίησης των εδαφίων 
περί «υπολογισμού ratings». 
• Αξιολογήθηκε αρνητικά πρόταση υιοθέτησης νέου λογότυπου της Π.Ε.Σ. 
• Το Δ.Σ. προσκάλεσε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ε.Σ. στην ετήσια τακτική 
Γενική Συνέλευση, η οποία (σε συνδυασμό και με πανελλαδική ηλεκτρονική ψηφοφορία) 
ενέκρινε τον απολογισμό του 2021, τον ισολογισμό του 2021, την ετήσια έκθεση της 
Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2021 και τον προϋπολογισμό του 2022. 
• Δημοσιοποιήθηκε η λίστα 2-8 γραμμάτων από το Τμήμα Λεξικού και ορίσθηκε 
ημερομηνία έναρξης ισχύος. 
• Εγκρίθηκε η ένταξη δύο ακόμη μελών της Π.Ε.Σ. στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας. 
• Κυρώθηκαν και υιοθετήθηκαν άμεσα τρεις (3) γνωμοδοτήσεις του Ιδρύματος 
Τριανταφυλλίδη, μία (1) γνωμοδότηση της Ακαδημίας Αθηνών και τρεις (3) 
γνωμοδοτήσεις του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Π.Ε.Σ. 
• Υποστηρίχθηκε το ΧΙΙ Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα ισπανικά, το οποίο φέτος 
διεξήχθη στην Αθήνα. 
• Διοργανώθηκε με επιτυχία το 17ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη Λιβαδειά. 
• Διοργανώθηκε με επιτυχία το 5ο Grand Prix στην Κατασκήνωση «Φτελιό». 
• Διοργανώθηκε με επιτυχία το 1ο Τουρνουά Scrabble στην Χαλκίδα. 
• Υποβλήθηκε η ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 
• Υπεγράφη από κοινού με τον Όμιλο Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς «Σύμβαση 
Προσωπικών Δεδομένων» για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων όσων συμμετέχουν στις διοργανώσεις του Ο.Σ.Α.Π. 
• Καταρτίστηκαν ο Προϋπολογισμός του 2023, ο Ισολογισμός του 2022 και ο 
Απολογισμός του 2022, τα οποία θα τεθούν προς έγκριση στα μέλη της Π.Ε.Σ. μέσω 
πανελλαδικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 
 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Πρόεδρος 

Θράσος Μυρσίνης 

Θεσσαλονίκη, 21.12.2022 

 

 

Εγκρίθηκε και υπερψηφίστηκε ομόφωνα ο ως άνω «απολογισμός» του 2022. 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 2022: 

 



 
 

Εγκρίθηκε και υπερψηφίστηκε ομόφωνα ο ως άνω «ισολογισμός» του 2022. 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 2023: 

 



 
 

Εγκρίθηκε και υπερψηφίστηκε ομόφωνα ο ως άνω «προϋπολογισμός» του 2023. 

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. 
 

 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γραμματέας 

 Μυρσίνης Θράσος                                                                       Στεργιόπουλος Νάσος 


