Πρακτικό 70 / 29.09.2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Σάββατο 25/9/2021 ώρα
13:00 έως Δευτέρα 27/9/2021 ώρα 22:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 282 / 23.09.2021 αίτημα του Ομίλου Σκραμπλ
Ρόδου - Δωδεκανήσου για την «υιοθέτηση από την ΠΕΣ ενός υγειονομικού
πρωτοκόλλου για τη διεξαγωγή των τουρνουά».
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 Δευτέρα 27/9/2021 ώρα 22:00 έως Τετάρτη 29/9/2021
ώρα 22:00.
Αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθεί η κάτωθι απάντηση:
α) Η Πολιτεία δεν έχει εκδώσει ακόμη κάποιο υγειονομικό πρωτόκολλο για τα
πολιτιστικά σωματεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το scrabble δεν είναι άθλημα και ότι οι
παίκτες του δεν είναι αθλητές.
β) Η ΠΕΣ (από νομικής απόψεως) δεν αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο των Ομίλων Μελών της, αλλά το συντονιστικό τους όργανο. Συνεπώς δεν έχει την δικαιοδοσία να
επιβάλει στους Ομίλους - Μέλη την τήρηση ενός συγκεκριμένου υγειονομικού
πρωτοκόλλου, ούτε βέβαια και να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο στην περίπτωση μη
τήρησης.
γ) Η ΠΕΣ έχει ήδη θεσπίσει ένα υγειονομικό πρωτόκολλο για τις διοργανώσεις στις
οποίες διοργανώτρια αρχή είναι η ίδια η Ένωση (βλ. πρακτικό αρ. 42 / 14.06.2020). Το
ΔΣ της ΠΕΣ συνιστούσε τότε ρητώς το πρωτόκολλο αυτό να υιοθετηθεί και από άλλους
διοργανωτές τουρνουά, δηλαδή από τους Ομίλους - Μέλη της.
δ) Με την παρούσα συνεδρίαση επικαιροποιούμε και τροποποιούμε το ανωτέρω
υγειονομικό μας πρωτόκολλο, προσθέτοντας και τα εξής: «Συνιστάται οι παίκτες να

κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης και να έχουν προβεί σε
self test (έως και 24 ώρες πριν την έναρξη των αγώνων). Σε διαφορετική περίπτωση,
συνιστάται στους παίκτες να έχουν προβεί ή σε rapid test (έως και 48 ώρες πριν την
έναρξη των αγώνων) ή σε μοριακό PCR test (έως και 72 ώρες πριν την έναρξη των
αγώνων). Όλοι οι παίκτες επιβάλλεται υποχρεωτικά να φορούν μάσκα. Κατ’ εξαίρεση,
όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι μπορούν να αγωνίζονται χωρίς μάσκα, εφόσον οι
αγώνες διεξάγονται σε αγωνιστικό χώρο που θεωρείται ανοιχτός».
ε) Συνιστάται η υιοθέτηση αυτού του υγειονομικού πρωτοκόλλου και από τους Ομίλους Μέλη της Ένωσης, όταν αυτοί έχουν το ρόλο του διοργανωτή.
Κατά συνέπεια, το επικαιροποιημένο υγειονομικό πρωτόκολλο της ΠΕΣ έχει ως έπεται:















Όταν ο καιρός το επιτρέπει, συνιστάται οι αγώνες να διεξάγονται υπαιθρίως.
Άλλως, η αίθουσα των αγώνων θα πρέπει να είναι καλά αεριζόμενη.
Συνιστάται οι παίκτες να κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό
νόσησης και να έχουν προβεί σε self test (έως και 24 ώρες πριν την έναρξη των
αγώνων). Σε διαφορετική περίπτωση, συνιστάται στους παίκτες να έχουν προβεί
ή σε rapid test (έως και 48 ώρες πριν την έναρξη των αγώνων) ή σε μοριακό
PCR test (έως και 72 ώρες πριν την έναρξη των αγώνων).
Όλοι οι παίκτες επιβάλλεται υποχρεωτικά να φορούν μάσκα. Κατ’ εξαίρεση, όσοι
είναι πλήρως εμβολιασμένοι μπορούν να αγωνίζονται χωρίς μάσκα, εφόσον οι
αγώνες διεξάγονται σε αγωνιστικό χώρο που θεωρείται ανοιχτός
Οι παίκτες τηρώντας τις δέουσες αποστάσεις αποφεύγουν χειραψίες, αγκαλιές
και φιλιά.
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 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.
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
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