
Ψυχικό, 05 Ιουνίου 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί μας Αθλητές, Γονείς, Προπονητές, Συνεργάτες & Αθλούμενοι Απόφοιτοι

σε συνέχεια των από 04 Μαΐου      | 10 Μαΐου      | 15 Μαΐου      | 17 Μαΐου      | 22 Μαΐου      | Ανακοίνωσεών μας και
λαμβάνοντας υπόψη:

 το άρθρο 20 «Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων»  και το
Παράρτημα ΙΙΙ, της με αριθμό Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781 ΚΥΑ  (ΦΕΚ τ.Β 2168/04-06-2020),

 τις από 01-06-2020 με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/256761/507 έγγραφο της ΓΓΑ «Πρακτικές Οδηγίες Γ΄
Φάσης Για Την Ασφαλή Άσκηση Σε Οργανωμένους Αθλητικούς Χώρους»

 τις Συστάσεις του ΕΟΔΥ και της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ      για τα ομαδικά αθλήματα
 το  από 22-05-2020 με  αρ.  πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/237328/493      έγγραφο της ΓΓΑ «Οδηγίες προς

αθλούμενους πολίτες για ασφαλή άσκηση σε οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις.»
 το πρωτόκολλο υγιεινής και ασφάλειας για τη διεξεγαγωγή αγώνων      της Super League, στο βαθμό

που  μπορεί  να  εφαρμοστεί  αναλογικά  και  σε  ερασιτεχνικά  πρωταθλήματα,  που  κατόπιν  της
σύμφωνης  γνώμης  των  μελών  της  Υγειονομικής  Επιστημονικής  Επιτροπής  της  ΓΓΑ  έγιναν
αποδεκτές.

 τις  από  29-05-2020,  με  αρ.πρωτ.1311     ειδικές  συμπληρωματικές  οδηγίες  της  Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την έναρξη των ομαδικών προπονήσεων, που κατόπιν της
σύμφωνης  γνώμης  των  μελών  της  Υγειονομικής  Επιστημονικής  Επιτροπής  της  ΓΓΑ  έγιναν
αποδεκτές.

 τις  από  28-05-2020,  με  αρ.πρωτ.  2025/Ε     ειδικές  συμπληρωματικές  οδηγίες  για  τη  διαδικασία
διεξαγωγής  της  προπόνησης  κολύμβησης,  που  προτείνονται  από  την  αρμόδια  Ομοσπονδία
(ΚΟΕ),  που  κατόπιν  της  σύμφωνης  γνώμης  των  μελών  της  Υγειονομικής  Επιστημονικής
Επιτροπής της ΓΓΑ έγιναν αποδεκτές.

σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

# Στίβος
 Ισχύουν όλα όσα έχουμε ανακοινώσει μέχρι και  σήμερα. Δεν ξεκινούν προπονήσεις τμημάτων

υποδομών για αθλητές κάτω των 13ων ετών. 

# Κολύμβηση
 Από την Τρίτη 09-06-2020 οι αθλητές ηλικίας 13ων ετών και κάτω (γεννηθέντες μετά την 31-12-

2007) του Τμήματος Κολύμβησης, έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις προπονήσεις, στο
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Κολυμβητικό Κέντρο «Αθηνούλα Μαρτίνου», στην Κάντζα, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των
προπονητών τους. .  

 Οι προπονήσεις του τμήματος  κολύμβησης του ΣΑΚΑ θα συνεχίσουν στο Κολυμβητικό Κέντρο
«Αλεξάνδρα Προκοπίου» και  κολυμβητήριο Τζων Α. Γαβριήλ., για όσους αθλητές   άνω των 13ων  
ετών,   ήδη προπονούνται.     

 Για την επανεκκίνηση της λειτουργίας του τμήματος Κολύμβησης για τους αθλητές κάτω των 13ων
ετών, θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:
◦ Κάθε αθλητής θα φέρει υποχρεωτικά πρωτότυπο συμπληρωμένο από τον γονέα – κηδεμόνα

τους  συμπληρωμένο από τον γονέα – κηδεμόνα τους το  Έ  ντυπο Προαγωνιστικού Ιατρικού  
Ιστορικού Αθλητών

◦ Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από ιατρό  της οικογένειας τη Φόρμα Ιατρικής Βεβαίωσης 
◦ υπεύθυνη δήλωση (εκτύπωση pdf αρχείου), μέσω του dilosi.services.gov.gr     , με το κατάλληλο

κείμενο     .
 Αθλητές άνω των 13ων ετών, που δεν έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις,   θα ενημερωθούν

ειδικά από τους προπονητές τους.

# Εσωτερικά Πρωταθλήματα Αποφοίτων Ποδοσφαίρου και Καλαθοσφαίρισης 
 Οι  αρμόδιες  Επιτροπές  της  ΣΑΚΑ  LIGA και  της  ΣΑΚΑ  BasketLeague,  έχουν  κληθεί  να

συνεδριάσουν και  να υποβάλλουν το ταχύτερο τις  προτάσεις  τους για  την επανεκκίνηση ή τη
διαφορετική διαχείριση της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020. 

 Η αγωνιστική δραστηριότητα με την τήρηση των απαραίτητων υγειονομικών πρωτοκόλλων και
διαδικασιών  μπορεί  να  ξεκινήσει  -κατά  πάσα  πιθανότητα-  από  την  19-06-2020.  Θα
ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.

 Κάθε αθλούμενος απόφοιτος θα φέρει υποχρεωτικά πρωτότυπο συμπληρωμένο :
◦ το πρότυπο έγγραφο της ΓΓΑ  δελτίο καταγραφής αθλούμενου      για την ασφαλή επιστροφή

στην αθλητική δραστηριότητα 
◦ υπεύθυνη δήλωση (εκτύπωση pdf αρχείου), μέσω του dilosi.services.gov.gr     , με το κατάλληλο

κείμενο     .

# Γενικά
 Όλοι  οι  αθλητές  πριν  από  κάθε  προπόνηση,  θα  ενημερώνουν  τον  προπονητή  τους  ότι  δεν

παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 (κόπωση, δύσπνοια, βήχας, μυαλγία,
διάρροια, πονόλαιμο ή ανοσμία). Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δηλώνουν κάποιο από τα
παραπάνω συμπτώματα. Οι προπονητές ομοίως στο διοικητικό τους Προϊστάμενο. 

 ‘Όλοι οι συμμετέχοντες στην προπόνηση, αθλητές και μη, θα καταγράφονται στον ειδικό κατάλογο
εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση από εντεταλμένο όργανο στην είσοδο της
εγκατάστασης. Όλοι οι συμμετέχοντες στην προπόνηση πριν την απομάκρυνσή τους από το χώρο
οφείλουν  να  υπογράφουν το  σχετικό  έντυπο,  αφού πρώτα ελέγξουν  αν  τα  στοιχεία  τα  οποία
αναγράφονται σε αυτό είναι αληθή.

 Η προπόνηση θα διεξάγεται  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  που έχει  ορίσει  η  Γενική  Γραμματεία
Αθλητισμού, όπως αυτοί θα τροποποιούνται. 

 Ο μέγιστος αριθμός όλων όσων παρευρίσκονται στο χώρο της προπόνησης - άθλησης δεν  
θα ξεπερνά τα   150 άτομα για το στίβο,   τα   24 για την κολύμβηση   (εντός πισίνας), ενώ για   το  
γήπεδο ποδοσφαίρου τα 80  .  

 Δεν επιτρέπεται η προσέλευση θεατών και η άσκοπη παραμονή στο χώρο άθλησης, μετά την
ολοκλήρωσή της.

 Η προσέλευση και η αποχώρηση από το campus Ψυχικού / Κάντζας θα γίνεται αποκλειστικά με
μέριμνα και ευθύνη των αθλουμένων και των οικογενειών τους.
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 Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και για τους αθλούμενους αποφοίτους στα εσωτερικά
πρωταθλήματα του ΣΑΚΑ.

 Παρατίθενται πληροφοριακά έντυπα της ΓΓΑ:
◦  Yγειονομικός Δεκάλογοςγειονομικός Δεκάλογος      |  Τεστ ασφαλούς επιστροφήςστην αθλητική δραστηριότητα      

 Για το τμήμα  βόλεϊ, και και  κάθε άλλο τμήμα υποδομών ή ηλικιακή κατηγορία που δεν έχει
κληθεί  σε  διαδικασία  επανεκκίνησης  προπονήσεων,  ισχύει  μέχρι  νεωτέρας,  το  καθεστώς
αναστολής λειτουργίας.

Μένουμε Ασφαλείς. 

Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης ‘78
Πρόεδρος

 Γιώργος Σακελλαριάδης ‘01
Α’ Αντιπρόεδρος

 Υπεύθυνος Σωματειακού Αθλητισμού
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