Ψυχικό, 04 Μαΐου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί μας Αθλητές, Γονείς, Προπονητές, Συνεργάτες,
ευχόμαστε να είστε όλοι καλά στην υγεία σας, οπλισμένοι με υπομονή, δύναμη, κουράγιο και
έτοιμοι για την πιο δύσκολη ίσως φάση, αυτή της σταδιακής και με σύνεση άρσης των
περιοριστικών μέτρων προστασίας από τον COVID-19.
Έχοντας διανύσει ήδη 53 ημέρες από την 11η Μαρτίου που το Σωματείο μας έλαβε τη
δύσκολη απόφαση να αναστείλει κάθε αθλητική λειτουργία του, μετά την ανακοίνωση από την
Πολιτεία την 28-04 των βασικών αρχών του Σχεδίου Σταδιακής Αποκλιμάκωσης
Περιοριστικών Μέτρων, εστιάζοντας μάλιστα στο Σχέδιο Σταδιακής Αποκλιμάκωσης
Περιοριστικών Μέτρων για τις Αθλητικές Δραστηριότητες και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

 το από 30-04-2020 δελτίο τύπου της ΓΓΑ, σχετικά με τις Δηλώσεις του Υφυπουργού
Αθλητισμού για την επανεκκίνηση του Αθλητισμού

 το από 28-04-2020 δελτίου τύπου της ΓΓΑ, σχετικά με τη Σύσταση Υγειονομικής
Επιστημονικής Επιτροπής στη ΓΓΑ, η οποία θα εκπονήσει τα υγειονομικά
πρωτόκολλα ασφαλούς χρήσης και τήρησης αυστηρού πλαισίου κανόνων υγιεινής
εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, για τη σταδιακή επανεκκίνηση των αθλητικών
δραστηριοτήτων.
 την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.27813 (ΦΕΚ Β' 1644/03-05-2020) [Άρθρο 1, §§35-38 και άρθρο
3], με την οποία ρυθμίζεται τουλάχιστον μέχρι και την 10-05-2020 το ειδικότερο
καθεστώς λειτουργίας των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων
Ο ΣΑΚΑ διατηρεί το καθεστώς αναστολής λειτουργίας όλων των σωματειακών αθλητικών
τμημάτων του, ήτοι Στίβου, Πετοσφαίρισης και Κολύμβησης, όλων των κατηγοριών, σε
προπονητικό και αγωνιστικό επίπεδο, ατομικό και ομαδικό όπως αποφασίστηκε την 11-032020.
Περαιτέρω, τίθεται σε επεξεργασία στο παρόν στάδιο, σχέδιο σταδιακής επανόδου στις
προπονήσεις σε μελλοντική ημερομηνία και σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας, μόνο
για το τμήμα Στίβου και μόνο για τους Αθλητές και τις Αθλήτριες που δικαιούνται συμμετοχής
στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα των ηλικιακών κατηγοριών Εφήβων / Νεανίδων και άνω.
Θα σας ενημερώνουμε κάθε εβδομάδα τακτικά για κάθε περαιτέρω εξέλιξη, τροποποίηση ή
αναθεώρηση των ανωτέρω.
Μένουμε Ασφαλείς.
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