
                                                                                                                                  

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ

Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες, όσον αφορά την είσοδο στο στρατόπεδο και την
παραμονή καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα, με στόχο το σεβασμό στο χώρο που μας παραχωρήθηκε. 

1. Να  έχει  συμπληρωθεί  από  τα  Σωματεία  και  να  έχει  σταλθεί  ο  «Πίνακας  Εισόδου»  στην

Ομοσπονδία, ανά βάρδια εισερχομένων στο στρατόπεδο, όπως ζητήθηκε, μέχρι την Τετάρτη και

ώρα 20:00. ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

2. Σε  κάθε  βάρδια  ο  αρχηγός  της  ομάδας  (αθλητής  ή  προπονητής)  που  θα  ορίσει  το  Σωματείο,

οφείλει  να  έχει  συμπληρωμένο  τον  «Κατάλογο  Εισερχομένων-Εξερχομένων  στον  αγωνιστικό

χώρο»  για  να  γίνεται  ο  αντίστοιχος  έλεγχος  (χωρίς  καθυστερήσεις),  βάση  του  υγειονομικού

πρωτοκόλλου που έχει σταλεί με την προκήρυξη του αγώνα (ανά 3 αθλητές ένα προπονητής ή

εκπαιδευτής με την ενδυμασία του συλλόγου).

3. Η είσοδος στο στρατόπεδο θα γίνει μόλις επιτραπεί από τον αρμόδιο φορέα και θα γίνει τηρώντας

τους  κανονισμούς  που  ορίζουν.  Παρακαλούμε  για  την  έγκαιρη  προσέλευση  στην  πύλη  του

στρατοπέδου, βάση του ωρολογίου προγράμματος. 

4. Τα αυτοκίνητα θα παραμείνουν στον χώρο parking που θα υποδειχθεί.

5. Στο στρατόπεδο αλλά και στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους δηλωμένους

αθλητές,  προπονητές  ή  εκπαιδευτές  και  παράγοντες  βάση  του  ισχύοντος  υγιεινομικού

πρωτοκόλλου. Απαγορεύεται ρητά η είσοδος σε συνοδούς και θεατές.

6. Στον αγωνιστικό χώρο όλοι οι παρευρισκόμενοι πρέπει να φορούν αθλητικά παπούτσια.

7. Η αίθουσα «Δαίδαλος» πρέπει να δοθεί στο τέλος των αγώνων καθαρή χωρίς φθορές και ζημιές. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ: 
 Από Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας,  Έξοδος Θρακομακεδόνες/Ολυμπιακό χωριό,  αριστερά στην

Λεωφ. Κύμης Έξοδος Ολυμπιακό χωριό Είσοδος Γ΄. Τέρμα της οδού Σπύρου Λούη αριστερά στην

οδό Μαραθώνιας διαδρομής έως την πύλη εισόδου στο στρατόπεδο.

 Από Εθνική Οδό Λαμίας – Αθηνών, Έξοδος Κηφισιά/Ολυμπιακό χωριό, δεξιά στη Λεωφ. Κύμης (τα

υπόλοιπα ίδια ως άνω).

 Με συγκοινωνία : Από τον Ηλεκτρικό Σταθμό Κηφισιάς, το λεωφορείο 504 Θρακομακεδόνες – 

Σιδ. Στ. Δεκέλειας – Κηφισιά Στάση: 14η Ολυμπιακού χωριού. Περπάτημα 10 λεπτά (700m).

  Σας ευχαριστούμε για την πιστή τήρηση των μέτρων. 
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