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Προς τα Σωματεία Ε.Ο.Τ. 
 
 

Θέμα: Ενημέρωση για τον κορωνοϊό & σχετικές ανακοινώσεις για αθλητικές εκδηλώσεις ΕΟΤ 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από την κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 726 Β/8-03-
2020 (άρθρο 1), για διεξαγωγή όλων των αγώνων χωρίς παρουσία κοινού, σε κάθε αγώνα θα επιτρέπεται 
η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο μόνο στους αθλητές και προπονητές που συμμετέχουν στον αγώνα και 
όχι σε συνοδούς, γονείς και θεατές, από 9/3/2020 έως και 22/3/2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας. 
 

Ένεκα της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί διεθνώς, λόγω της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η 
ΕΟΤ συμμετέχοντας στην προσπάθεια της πολιτείας για προστασία και περιορισμό των κρουσμάτων του 
ιού, προτρέπει τα σωματεία να μην επιτρέψουν σε αθλητές ή προπονητές που παρουσιάζουν συμπτώματα 
γρίπης να προσέλθουν σε αγώνα ΕΟΤ ή σωματείων, ώστε να αποτραπεί η μετάδοση ιών στους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες, καθώς και υπεύθυνους των αγώνων. 
Προτρέπουμε επίσης τα σωματεία και τους αθλητές για την προσωπική τους συμμετοχή στην αποτροπή της 
μετάδοσης του ιού, τηρώντας τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής, που έχει εξαγγείλει η πολιτεία και τα οποία 
σας έχουμε κοινοποιήσει.  

 

Σας ανακοινώνουμε επίσης την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης ΕΟΤ, που είχε εξαγγελθεί για τις 27 
Μαρτίου 2020, λόγω της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών 
εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020, για προληπτικούς λόγους 
δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 726 Β/8-03-2020 (άρθρο 2). 
 

Η ΕΟΤ θα σας ενημερώσει με νεώτερη ανακοίνωση για την πραγματοποίηση της αναβληθείσας Γενικής 
Συνέλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες της πολιτείας που θα ακολουθήσουν. 
 

Είναι υποχρέωση όλων μας η τήρηση των μέτρων προφύλαξης, καθώς και των περιοριστικών μέτρων 
αποφυγής  της λοίμωξης Covid-19, σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή διεξαγωγή όλων των 
αθλητικών δραστηριοτήτων μας, επιδεικνύοντας συγχρόνως ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. 
Είναι επίσης απαιτητή η συμμόρφωση όλων στην προσπάθεια αυτή. 
 

Θα σας ενημερώνουμε άμεσα για κάθε νεώτερη σχετική ανακοίνωση/ενημέρωση της πολιτείας. 
 

Συνημμένα: -     ΦΕΚ 726 Β/8-03-2020 
- Ενημέρωση ΓΓΑ σχετικά με τη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, 9/3/2020 
- Ενημέρωση Υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, 3/3/2020 

 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 

                                      Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                                  
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                Έβελυν Παπαδοπούλου 
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