
    

 

Πρακτικό 94 / 25.01.2023 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Τρίτη 10/1/2023 ώρα 
18:00 έως Παρασκευή 20/1/2023 ώρα 11:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1: Επιλογή τόπου διεξαγωγής του 18ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. 
 
ΘΕΜΑ 2: Επιλογή ημερομηνιών διεξαγωγής του 18ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. 
 
ΘΕΜΑ 3: Δημοσιοποίηση της λίστας 2-15 γραμμάτων Ε΄ έκδοσης Μπαμπινιώτη, από το 
«Τμήμα Λεξικού» της Π.Ε.Σ. και ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος. 
 
ΘΕΜΑ 4: Πρόταση της Ευανθίας Τσαλαπάτη με αρ. πρωτ. 549 / 14.12.2022 
 
Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος 
έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με το ως άνω θέμα. Το θέμα συζητήθηκε 
και τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους θέσεις και απόψεις. 
Ακολούθησε ψηφοφορία από Παρασκευή 20/1/2023 ώρα 11:00 έως Δευτέρα 23/1/2023 
ώρα 16:00. 
 

Αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
 
ΘΕΜΑ 1: Κατατέθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. προς ψήφιση 10 συνολικά προτάσεις, ήτοι: 
 
(i) Ξενοδοχείο Avantis στην Ερέτρια Ευβοίας 
(ii) Ξενοδοχείο Ηλέκτρα στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας 
(iii) Ξενοδοχείο Μύθος στο Ελατοχώρι Πιερίας 
(iv) Ξενοδοχείο Lepanto Beach στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας 
(v) Ξενοδοχείο Poseidon Palace στην Λεπτοκαρυά Πιερίας 
(vi) Ξενοδοχείο Δρακολίμνη στο Τσεπέλοβο Ιωαννίνων 
(vii) Ξενοδοχείο Xenia Palace στην Πορταριά Μαγνησίας 
(viii) Ξενοδοχείο Evilion στους Νέους Πόρους Πιερίας 
(ix) Ξενοδοχείο Βυζαντινό στην Φιλοθέη Άρτας 
(x) Ξενοδοχείο Trokadero στην Ιτέα Φωκίδας 
 



Κατά την 1η ψηφοφορία η πρόταση (x) έλαβε 4 ψήφους, η πρόταση (iii) έλαβε 3 
ψήφους, η πρόταση (i) έλαβε 1 ψήφο, η πρόταση (vi) έλαβε 1 ψήφο, ενώ οι προτάσεις 
(ii), (iv), (v), (vii), (viii) και (ix) δεν έλαβαν καμία ψήφο. 
 
Στην 1η ψηφοφορία κανένα ξενοδοχείο δεν ψηφίστηκε με απόλυτη πλειοψηφία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 31.4 του καταστατικού «Κατά την ψηφοφορία επιλογής του 
τόπου διεξαγωγής του πανελληνίου πρωταθλήματος απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία. 
Εάν οι υποψήφιοι τόποι είναι περισσότεροι από 2, τότε η τελευταία σε ψήφους επιλογή 
αποχωρεί από τη διεκδίκηση και συνεχίζουν οι υπόλοιπες μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη 
πλειοψηφία. Εάν στην τελευταία θέση ισοψηφούν δύο επιλογές, τότε διεξάγεται ειδική 
ψηφοφορία μεταξύ αυτών των δύο.» 
 
Επειδή στην ψηφοφορία επιλογής ημερομηνιών (θέμα 2) υπερψηφίστηκε το τριήμερο 
της Πρωτομαγιάς, το Ξενοδοχείο Avantis τέθηκε εκτός επαναληπτικής ψηφοφορίας, 
διότι δεν είχε διαθεσιμότητα για το τριήμερο αυτό. Επίσης, σύμφωνα με το § 31.4 του 
καταστατικού, το Ξενοδοχείο Δρακολίμνη αποχώρησε από τη διεκδίκηση. 
 
Κατά την 2η ψηφοφορία η πρόταση (x) έλαβε 5 ψήφους και η πρόταση (iii) έλαβε 4 
ψήφους. 
 
ΘΕΜΑ 2: Κατατέθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. προς ψήφιση 2 συνολικά προτάσεις, ήτοι: 
 
(i) 21/4/2023 - 23/4/2023 
(ii) 29/4/2023 – 1/5/2023 
 
Κατά την ψηφοφορία η πρόταση (ii) έλαβε 7 ψήφους και η πρόταση (i) έλαβε 2 ψήφους. 
 
ΘΕΜΑ 3: Αποφασίστηκε ομόφωνα το νέο βοήθημα να τεθεί σε ισχύ από 1/9/2023. 
 
ΘΕΜΑ 4: Η πρόταση της Ευανθίας Τσαλαπάτη με αρ. πρωτ. 549 / 14.12.2022 έχει ως 
εξής: 
«Καλημέρα ΠΕΣ! 
 
Μιας και τα στατιστικά είναι της μόδας , έχω δημιουργήσει εδώ και κάποιο καιρό την 
ΚΟΥΡΣΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ και σας την παρουσιάζω: 
 
Η Κούρσα είναι ετήσια, μηδενίζει σε κάθε έναρξη της αγωνιστικής περιόδου τον 
Σεπτέμβριο και λήγει τον επόμενο Αύγουστο 
 
Έχουν ληφθεί υπόψη στην Κούρσα όλα τα τουρνουά όλων των εποχών, όπως είναι 
καταχωρημένα στην ιστοσελίδα της ΠΕΣ 
 
Έχει ληφθεί υπόψη ο διαχωρισμός ΟΣΘ/ΕΣΘ από την αγωνιστική περίοδο 2021/2022 
 
Δεν έχουν ληφθεί υπόψη άλλες μετατοπίσεις μελών ανά τα χρόνια, πχ. Αληχανίδης, 
Κοκλιώτη και διατηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια τον τωρινό τους "όμιλο/πόλη", μα οκ, 



μπορούμε να εστιάσουμε στο από εδώ και πέρα, τα ιστορικά στοιχεία είναι πιο πολύ 
ενδεικτικά, καθώς η κούρσα δεν υπήρχε. Αφήνω στην κρίση σας τη δημοσίευσή τους ή 
μη. 
 
Η κούρσα λαμβάνει υπόψη τους 10 πρώτους του κάθε τουρνουά με το σύστημα 
βαθμολόγησης της Φόρμουλα 1 
 
Έχω δει την κούρσα των ομίλων σε εφαρμογή εδώ στην Ισπανία και, αν και δεν είναι 
μία επίσημη κατάταξη, δημιουργεί ωραίο κλίμα και έξτρα ενδιαφέρον γύρω από τα 
τουρνουά, καθώς: 
 
Δίνει μία πιο ομαδική διάσταση στα Τουρνουά. Με νοιάζει να πάει καλά η ομάδα μου, 
και χαίρομαι όταν βλέπω την ομάδα μου να κερδίζει πόντους σε μία διοργάνωση. Ακόμα 
κι αν εγώ δεν τα πήγα καλά, μοιράζομαι μέρος της επιτυχίας. 
 
Υπάρχει κίνητρο συμμετοχής στα τουρνουά. Όσο πιο πολλούς έχω από στον όμιλό μου, 
τόσο περισσότερες πιθανότητες έχω να κατακλύσω τις πρώτες θέσεις (Θέλουμε να 
κατεβαίνει όλη η ομάδα) 
 
Δημιουργείται κίνητρο συσπείρωσης σε ομίλους και διεκδίκησης μεταγραφών. Πχ. Ο 
Γκανόπουλος έχει κίνητρο να εγγραφεί στο όμιλο της Αθήνας και να αισθάνεται μέλος 
αυτής της ομάδας, αν δε μπορεί αν δημιουργήσει όμιλο στην Πάτρα γιατί μόνος του έχει 
μόνο μία "συμμετοχή" στην κούρσα ανά τουρνουά 
 
Δημιουργείται αίσθημα αλληλοβοήθειας στις ομάδες. Δεν παραμελούνται οι πιο 
αδύναμοι παίκτες, θέλουμε να δυναμώσουν όλοι για να έχει πάντα η ομάδα μας δυνατή 
εκπροσώπηση στις διοργανώσεις 
 
Αποκτά λίγο παραπάνω ενδιαφέρον η 10αδα του τουρνουά, ακόμα κι αν δεν 
βραβεύονται όλοι, αντί μόνο οι 3 ή οι 6 πρώτοι. 
 
Για να προλάβω κάποιον που ίσως σκεφτεί ότι θα προκύψουν σικέ παρτίδες για χάρη 
της "ομάδας", σας εγγυώμαι ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. 
 
1ον, διότι το Επίσημο Σκραμπλ παραμένει ατομικό άθλημα, και πάντα θέλω να κερδίζω 
εγώ και να βελτιώσω τη δική μου θέση στην επίσημη κατάταξη, ακόμα κι όταν 
συναντιέμαι με άτομο της ίδιας ομάδας 
 
2ον, διότι στην κρίσιμη στιγμή της διοργάνωσης η μεμονωμένη παρτίδα δε θα 
επηρεάσει τη συνολική βαθμολογία της ομάδας στη διοργάνωση. Στα πρώτα τραπέζια, 
θα παραμείνουν και οι δύο εντός δεκάδας και στα τραπέζια λίγο πιο χαμηλά, αν είναι να 
μείνει μόνο ο νικητής εντός δεκάδας, τότε είναι πάλι μία η άλλη. 
 
Αν βλέπετε κάποιο άλλο μείον, ευχαρίστως να το συζητήσουμε! 
 



Αν όχι, εγώ προτίθεμαι να είμαι υπεύθυνη παρουσίασης, τήρησης και κοινοποίησης της 
κατάστασης της Κατάταξης υπό την αιγίδα της ΠΕΣ μετά από κάθε τουρνουά! 
 
Επίσης θα μπορούσε να προστεθεί και ένα έπαθλο πχ. στο Πανελλήνιο ή στο πρώτο 
τουρνουά κάθε έτους για την νικήτρια της προηγούμενης χρονιάς ή ακόμα και για το 
βάθρο (χρυσό, ασημένιο, χάλκινο). 
 
Σε αναμονή των σχολίων σας! 
Φιλικά, 
Ευανθία Τσαλαπάτη» 
 
Το εν λόγω αρχείο ήδη από 16/12/2022 έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕΣ. Η 
απόφαση για το αν θα αθλοθετηθεί από την ΠΕΣ ένα έπαθλο για την νικήτρια ομάδα της 
προηγούμενης χρονιάς, αποφασίστηκε ομόφωνα να αναβληθεί για επόμενη 
συνεδρίαση. 
 
 
Επομένως, το 18ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα διοργανωθεί από την Πανελλήνια 
Ένωση στο Ξενοδοχείο Trokadero, που βρίσκεται στην Ιτέα, από Σάββατο 29/4/203 έως 
Δευτέρα 1/5/2023. Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί σύντομα.  
 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
 

Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                       Στεργιόπουλος Νάσος 


