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ΠΡΟΣ τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ της ΕΟΤ 
 
 

Θέμα:  Ανακοίνωση για τρόπο λειτουργίας προπονητηρίων τοξοβολίας 
\ 

 
 

Παρά τις δυσκολίες από την μεγάλη έξαρση του 2ου κύματος της πανδημίας και το lockdown που ανακοίνωσε 
η πολιτεία, το άθλημά μας εξακολουθεί ανήκει στα πιο ασφαλή αθλήματα, με μηδενικά κρούσματα Covid-19 
από την έναρξη λειτουργίας μας. 
Μετά τις νέες ανακοινώσεις των αρμοδίων υπουργών, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο λειτουργίας των 
σωματείων μας για το διάστημα έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με βάση την ΚΥΑ με Αριθ. Πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 
71342 που εκδόθηκε στις 6.11.2020 με θέμα:  

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» 
………………………………….. 
 

20. Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις) 
 

Οι προβλέψεις του παρόντος σημείου ισχύουν και για επιπρόσθετες αθλητικές δραστηριότητες εκτός 
ωρολογίου προγράμματος σχολείων, ΑΕΙ και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών. 
Περαιτέρω οδηγίες, υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνες και εξειδίκευση ατομικών 
αθλημάτων, όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports  
Της  λειτουργίας ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως τριών (3) 
ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης 
μέσω ατομικών αθλημάτων. 
……………………………………. 
 

Καθώς και τις διευκρινήσεις όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ: 
 

Διευκρινιστικές οδηγίες για την άθληση υπό τα περιοριστικά μέτρα 7-30/11/2020 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕIA ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2020 
………………………………. 
 

Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των 
ακόλουθων περιπτώσεων: 
1) Λειτουργία ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς χρήση αποδυτηρίων, αποκλειστικά και μόνο από 
ομάδες έως τριών (3) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών, προς 
τον σκοπό άθλησης μέσω των εξής ατομικών αθλημάτων: 

- στίβος (έως 60 άτομα συνολικά εντός της ανοικτής αθλητικής εγκατάστασης) 
- αντισφαίριση,                                                                      - ποδηλασία, 
- σκοποβολή,     - γκολφ, 
- τοξοβολία,     - ιππασία, 
- ιστιοπλοΐα (έως διμελή πληρώματα),     - μηχανοκίνητος αθλητισμός, 
- κωπηλασία (έως διμελή πληρώματα),     - ορειβασία/αναρρίχηση, 
- κανόε καγιάκ,     - θαλάσσιο σκι 
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Συστήνεται, όπου υπάρχει περιορισμός χωρητικότητας, ο χρόνος άσκησης να είναι έως 1 ώρα. 
……………………………………….. 
 

Βάση των ανωτέρω, οι αθλητές τοξοβολίας μπορούν να ασκούνται ατομικά σε ανοιχτά προπονητήρια των 
σωματείων τους ή στο προπονητήριο της Ομοσπονδίας (Ολυμπιακό προπονητήριο ΟΑΚΑ «Ε. Ψάρρα») σε 
ομάδες των τριών (συμπεριλαμβανομένου του προπονητή) και σε συνολικό αριθμό ανάλογα με την 
χωρητικότητα των προπονητηρίων τους και σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ. 
 

Ειδικότερα για το προπονητήριο του ΟΑΚΑ η Ομοσπονδία αποφάσισε να διευρύνει το ωράριο λειτουργίας και 
να συμπεριλάβει και το Σαββατοκύριακο, ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα σωματεία να συνεχίσουν 
την δραστηριότητα τους με εκ περιτροπής προπόνηση των αθλητών τους. 
Στο ΟΑΚΑ, το κάθε σωματείο θα μπορεί να έχει ταυτόχρονα μία ομάδα των τριών ατόμων 
(συμπεριλαμβανομένου και του προπονητή) και είναι υπεύθυνο για την ομαδοποίηση των αθλητών του ώστε 
να μην υπάρξει άσκοπη μετακίνηση αθλητών.  
Ο μέγιστος συνολικός αριθμός αθλητών στο ΟΑΚΑ θα είναι 28. 
 

Οι ώρες προπόνησης για τους σωματειακούς αθλητές, με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, 
είναι: 
Δευτέρα  15:00-20:00 
Τετάρτη 15:00-20:00 
Παρασκευή 15:00-20:00 
Σάββατο 10:00-15:00 
Κυριακή 10:00-14:00 
 

Ειδικότερα για τους  επίλεκτους αθλητές του Νομού Αττικής, θα συνεχίσουν τις προπονήσεις τους κάθε Τρίτη 
και Πέμπτη από 15:00 έως 18:00 με την προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού των 3 αθλητών ανά σωματείο 
υπό την καθοδήγηση του Ομοσπονδιακού Προπονητή Αλέξανδρου Παμβουξόγλου. 
 

Οι επίλεκτοι αθλητές του Νομού Θεσσαλονίκης  θα προπονούνται αντίστοιχα στον χώρο των ΣΕΑΦΑΑ ΑΠΘ 
στην Θέρμη  με τον Ομοσπονδιακό προπονητή Αλέξανδρο Νασούλα τις ίδιες μέρες και ώρες. 
 

Οι υπόλοιποι επίλεκτοι αθλητές θα προπονούνται μέχρι την άρση των μέτρων στα σωματεία τους, 
ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες και τα αντίστοιχα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

 
 

Θα θέλαμε να συστήσουμε σε όλους ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το δύσκολο για όλους διάστημα, ώστε να 
παραμείνουμε όλοι υγιείς όπως έχει γίνει μέχρι τώρα και να επανέρθουμε με το καλό στην κανονικότητα 
μετά την άρση των μέτρων.  
 

Η Ομοσπονδία θα είναι κοντά σας σε ότι χρειαστεί και με συνεχή ενημέρωση για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη. 
 

Συνημμένα: Επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο λειτουργίας προπονητηρίων τοξοβολίας (ισχύει μόνο για Α.Χ.)  

 
 

Με εκτίμηση και αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                                      Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                                  
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                Έβελυν Παπαδοπούλου 
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