
 

 

 
 ΟΑΚΑ Ανοιχτό Κολυμβητήριο – οδός Σπύρου Λούη (Είσοδος Γ - Ισόγειο) - ΤΚ:15123 ΜΑΡΟΥΣΙ● T: 210 6400186, 210 6400109  F: 210 6400347 

Email: info@archery.org.gr ● www.archery.org.gr 

                                                                                                                         Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021 
                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 339/21 

Προς Σωματεία ΕΟΤ 
 

Θέμα: Ενημέρωση για οδηγίες ΓΓΑ, για λειτουργία ανοιχτών αθλ. εγκαταστάσεων από 16-22/3/2021 
\ 

 

Σας κοινοποιούμε την  υπ΄αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 ΚΥΑ 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 
Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.", με τις σχετικές 
διευκρινίσεις της ΓΓΑ.  

 

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  

καθώς επίσης και για διαχείριση στον αθλητισμό γίνεται με βάση τις επικαιροποιημένες από 12/03/2021 οδηγίες: 
https://gga.gov.gr/images/Updated_testing_and_positive_case_procedures_v2.pdf  
 

Για τις μετακινήσεις αθλητών για προπονήσεις, σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ, ισχύουν:  
• Οι αθλητές σωματείων μπορούν να μετακινούνται εντός μιας  περιφερειακής ενότητας (ή εξαιρετικά στην περίπτωση 

της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας), από την κατοικία τους στον  χώρο  άθλησης.   
 Πρέπει υποχρεωτικά για τον σκοπό αυτό 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. 
 

Για την πρόσβαση στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις της παρούσας παραγράφου (1) δεν απαιτείται η 
διενέργεια προληπτικού ελέγχου COVID-19 με τεστ. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι για την απρόσκοπτη και προστατευμένη λειτουργία του Προπονητηρίου «Ε. Ψάρρα» θα 
πρέπει να τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα της πολιτείας, αλλά και των προϋποθέσεων που έθεσε η Ομοσπονδία 
για την προπόνηση αθλητών σωματείων. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ομοσπονδία θα προβεί στην αναστολή 
λειτουργίας του Προπονητηρίου για αθλητές σωματείων. 

Οι ορισθέντες ως Υπεύθυνοι του Προπονητηρίου «Ε. Ψάρρα» είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή όλων των μέτρων. 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                                      Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                                  
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                Έβελυν Παπαδοπούλου 
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