Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ.:009/21
Προς Σωματεία ΕΟΤ
Θέμα: Ενημέρωση για οδηγίες ΓΓΑ, για λειτουργία ανοιχτών αθλ. εγκαταστάσεων από 7/1/2021
\

Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 02/01/2021 με τίτλο: "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την
Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00.", με τις σχετικές
διευκρινίσεις της ΓΓΑ.
Μετά από επικοινωνία με τη ΓΓΑ, σας ενημερώνουμε ότι οι εξαιρέσεις της γενικής αναστολής λειτουργίας των
αθλητικών εγκαταστάσεων εξακολουθούν να ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 7 Ιανουαρίου 2021 και
έως νεότερη ς ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις της λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, σας επισημαίνουμε ότι για την Τοξοβολία
επιτρέπεται η 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 ατομικών αθλημάτων. Συστήνεται από τη ΓΓΑ, όπου υπάρχει περιορισμός
χωρητικότητας, ο χρόνος άσκησης να είναι έως μία (1) ώρα.
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας οι αθλητές/αθλούμενοι κατά τη διάρκεια της
άσκησης.
Για τις προπονήσεις ισχύουν οι οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports
Για τις μετακινήσεις αθλητών για προπονήσεις, σύμφωνα με την από 2/1/2021 ΚΥΑ, ισχύουν:
•

•

Μέχρι νεότερης ενημέρωσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ισχύει η μετακίνηση για ατομική
άθληση (SMS με τον κωδικό «6 ») ώστε να μεταβαίνουν οι αθλούμενοι σε γειτονικές αθλητικές εγκαταστάσεις,
εντός του Δήμου κατοικίας τους.
Οι αθλητές σωματείων μπορούν να μετακινούνται εντός μιας περιφερειακής ενότητας (ή εξαιρετικά στην περίπτωση
της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας), απότην κατοικία τουςστον χώρο προπόνησης του σωματείου τους, αρκεί
να φέρουν:
1. Βεβαίωση του σωματείου τους που θα αναγράφει:
α. ονοματεπώνυμο αθλητή
β. άθλημα
γ. αριθμό δελτίου αθλητή από την αντίστοιχη ομοσπονδία
δ. μέρες και ώρες προπόνησης (μία προπόνηση την ημέρα)
ε. τόπο κατοικίας του αθλητή
στ. τόπο προπόνησης
2. Φωτοτυπία δελτίου αθλητή από την αντίστοιχη ομοσπονδία.
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