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ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΟΤ 
 
ΘΕΜΑ:  Λειτουργία προπονητικών χώρων από 1η Ιουνίου 

Σε συνέχεια της ενημέρωσής μας από την ΓΓΑ, σας ενημερώνουμε ότι από 1η Ιουνίου 2020 
επιτρέπεται στα σωματεία η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες όλων των ανηλίκων, 
ανεξαρτήτως ηλικίας.  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την είσοδο στους αθλητικούς χώρους,  
όπως και των υπολοίπων ηλικιών είναι τα εξής: 

 Οι αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία θα πρέπει να προσκομίζουν 
σφραγισμένη από γιατρό ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, η οποία θα τους έχει δοθεί έπειτα από τη 
συμπλήρωση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥΣ το οποίο θα 
τηρείται στο αρχείο του. 

 Οι αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία συμπληρώνουν το ΕΝΤΥΠΟ 1. 
Οι προπονητές, οι εκπαιδευτές και το τεχνικό προσωπικό συμπληρώνουν το ΕΝΤΥΠΟ 2, 
ενώ όσοι συμμετέχουν σε προπονήσεις και δεν είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία 
δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν Ιατρική Βεβαίωση. 

 Όλοι οι εισερχόμενοι στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να καταγράφονται στον ειδικό 
κατάλογο εισερχομένων εξερχομένων που διατηρεί η εγκατάσταση. 

 

Σχετικά με το Ολυμπιακό Προπονητήριο του ΟΑΚΑ «Ε. ΨΑΡΡΑ», από 2 Ιουνίου 2020 
επιτρέπεται η είσοδος για προπονήσεις αθλητών που είναι γεννημένοι πριν τις 31/12/2007. 
Οι προπονήσεις θα γίνονται αποκλειστικά στις επίσημες αποστάσεις των 50, 60 και 70 μέτρων.  

Ο μέγιστος αριθμός ανά σωματείο παραμένει στους 2 αθλητές. Οι αθλητές δεν θα έχουν 
χρονικό περιορισμό στην προπόνηση τους, με εξαίρεση την περίπτωση που ο αριθμός των 
συμμετεχόντων υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμητικό όριο. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αθλητές που έχουν συμπληρώσει τις 2 ώρες προπόνησης θα πρέπει να αποχωρήσουν. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους: 

1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από γιατρό. 

2. ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ, θεωρημένη και σφραγισμένη από γιατρό, σε ισχύ. 
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Κατανοούμε απόλυτα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλα τα σωματεία στην λειτουργία τους, 
ιδιαίτερα με τα πρόσθετα μέτρα που έχει επιβάλει η Πολιτεία μετά από την πανδημία που 
έπληξε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε και αυτή τη φορά να 
ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και θα βγούμε από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση ακόμα πιο 
δυνατοί. Η Ομοσπονδία θα είναι κοντά στα σωματεία και θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να οδηγήσουμε το άθλημά μας σε ακόμα καλύτερες ημέρες. 

 Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ. 

 Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

   
 Δρ. Πέτρος Συναδινός Έβελυν Παπαδοπούλου 
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