Πρακτικό 42 / 14.06.2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Παρασκευή 5/6/2020
ώρα 22:00 έως Παρασκευή 12/6/2020 ώρα 02:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Το ελληνικό σκραμπλ στην εποχή του κορονοϊού: οδηγίες - καλές πρακτικές
διεξαγωγής αγώνων - υγειονομικό πρωτόκολλο - μέτρα προφύλαξης.
ΘΕΜΑ 2: Διοργάνωση του 3ου Grand Prix.
ΘΕΜΑ 3: Αντικατάσταση 2 μελών του "Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας" που έχουν από
καιρό αποχωρήσει και ένταξη σε αυτό 2 νέων μελών.
ΘΕΜΑ 4: Ορισμός συγκεκριμένων ημερομηνιών, πέραν των οποίων θα τεθούν εν ισχύι
οι 2 πρόσφατες γνωμοδοτήσεις του Κέντρου Λεξικολογίας Μπαμπινιώτη καθώς και οι 2
πρόσφατες γνωμοδοτήσεις του "Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας", οι οποίες
πρωτοκολλήθηκαν και αναρτήθηκαν με αριθμούς 167, 168, 170 και 171.
ΘΕΜΑ 5: Σύσταση και έναρξη λειτουργίας του "Τμήματος Εκπαίδευσης".
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.
Ακολούθησε ψηφοφορία από Παρασκευή 12/6/2020 ώρα 02:00 έως Κυριακή 14/6/2020
ώρα 02:00
Αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
ΘΕΜΑ 1: Η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ υιοθετεί το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που
προτάθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συνιστάται εφεξής, σε

όλες τις διοργανώσεις αγώνων σκραμπλ (τουρνουά, πρωταθλήματα, κύπελλα κλπ.) να
λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης ως έπονται:
 Οι παίκτες τηρώντας τις δέουσες αποστάσεις αποφεύγουν χειραψίες, αγκαλιές
και φιλιά.
 Όταν ο καιρός το επιτρέπει, συνιστάται οι αγώνες να διεξάγονται υπαιθρίως.
Άλλως, η αίθουσα των αγώνων θα πρέπει να είναι καλά αεριζόμενη
 Τα τραπέζια των αγώνων θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 2
μέτρα.
 Όλα τα υλικά (ταμπλό, αναλόγια, γράμματα, χρονόμετρα, μολύβια κλπ.) θα
πρέπει πριν την έναρξη της διοργάνωσης να απολυμαίνονται μερίμνη του
διοργανωτή με αντισηπτικά μαντηλάκια μιας χρήσης.
 Οι παίκτες πριν και μετά τον αγώνα συνιστάται να πλένουν τα χέρια τους με
ζεστό νερό και σαπούνι ή να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό ή να
φορούν γάντια μιας χρήσης.
 Οι παίκτες συνιστάται προαιρετικά να φορούν μάσκα, είτε υφασμάτινη είτε μιας
χρήσης
 Οι παίκτες που έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα τους απομακρύνονται άμεσα από
τον αγωνιστικό χώρο και δεν τους επιτρέπεται η εκ του σύνεγγυς
παρακολούθηση άλλου εν εξελίξει αγώνα.
 Οι παίκτες τηρούν τις κατάλληλες μεταξύ τους αποστάσεις ακόμη και κατά την
παρουσία τους στον ευρύτερο χώρο των αγώνων, π.χ. καφέ, μπαρ, εστιατόριο,
καπνιστήριο κλπ., αποφεύγοντας το συνωστισμό. Το ίδιο ισχύει και για την τελετή
απονομών.
ΘΕΜΑ 2: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατατέθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. προς
ψήφιση 5 συνολικά επιμέρους προτάσεις στο θέμα αυτό, ήτοι:
 2 α «Να μην λάβουμε τώρα καμία απόφαση για τον τόπο και τον χρόνο
διεξαγωγής του 3ου Grand Prix. Προέχει να προτάξουμε τη σύγκληση μιας
έκτακτης συνεδρίασης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης "Οδηγίες - καλές
πρακτικές διεξαγωγής αγώνων σκραμπλ"». Η πρόταση καταψηφίσθηκε.
 2 β «Να μην διεξαχθεί το φετινό 3ο Grand Prix. Να διοργανώσουμε μόνον το 16ο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα». Η πρόταση καταψηφίσθηκε.
 2 γ «Να διοργανώσουμε στον ίδιο τόπο (Κατασκήνωση "Φτελιό") μέσα σε 6
απανωτές ημέρες 2 τουρνουά, ήτοι και το 16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το 3ο
Grand Prix». Η πρόταση καταψηφίσθηκε.
 2 δ «Να επιλέξουμε τον τόπο διεξαγωγής του 3ου Grand Prix». Τα μέλη
κατέθεσαν προς ψήφιση 3 τοποθεσίες: (i) Παιδικές Κατασκηνώσεις “Φτελιό” στο
Πηγάδι Πτελεού Μαγνησίας, (ii) Δασικό Χωριό “Λιβαδάκι” στη Μεγάλη Κάψη
Φθιώτιδας, (iii) Ξενοδοχείο “Nikolas” και “Kialoa Bar” στην Παροικιά Πάρου
Κυκλάδων. Κατά την ψηφοφορία η τοποθεσία (i) έλαβε 4 ψήφους, η τοποθεσία
(ii) έλαβε 3 ψήφους, η τοποθεσία (iii) έλαβε 1 ψήφο, ενώ υπήρχε και 1 λευκό.
 2 ε «Να επιλέξουμε τον χρόνο διεξαγωγής του 3ου Grand Prix». Τα μέλη
κατέθεσαν προς ψήφιση 4 χρονικές περιόδους: (i) 2-5/7/2020, (ii) 9-12/7/2020,
(iii) 16-19/7/2020, (iv) 23-26/7/2020. Κατά την ψηφοφορία η περίοδος (i) έλαβε 1
ψήφο, η περίοδος (ii) έλαβε 1 ψήφο, η περίοδος (iii) έλαβε 2 ψήφους, η περίοδος
(iv) έλαβε 3 ψήφους, ενώ υπήρχαν και 2 λευκά.

ΘΕΜΑ 3: Τη θέση της Ρούλας Καραμαντά και της Χριστίνας Ζαχαρίου, που έχουν ήδη
αποχωρήσει, παίρνουν ο Σωκράτης Αληχανίδης και ο Χρήστος Ζευγίτης.
ΘΕΜΑ 4: Oι 4 γνωμοδοτήσεις τίθενται σε ισχύ από 20/6/2020
ΘΕΜΑ 5: Συστήνεται Τμήμα Εκπαίδευσης
Έφορος: Μαραγκουδάκη Αμάντα
Αντικείμενο: "δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης μελών νέων ή παλιών”
Μέλη:
Αθανασιάδου Χρύσα
Εφραιμίδης Σάκης
Καλαϊτζίδης Μάριος
Καραμαντά Ρούλα
Κατσαούνη Εύη
Κουρταλή Σωτηρία
Κυπαρισσούδα Άννα
Μηνά Αλεξάνδρα
Μήτση Αλέκα
Πετρόπουλος Σταύρος
Πουλερέ Βασιλική
Τριανταφύλλου Σεβαστή
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Ο Πρόεδρος
Μυρσίνης Θράσος

Η Γραμματέας
Παναγοπούλου Δήμητρα

