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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί μας Αθλούμενοι Απόφοιτοι

σε συνέχεια της από 22 Μαΐου      | Ανακοίνωσής 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.»
 τα από 03-06-2020 και 09-06-2020 γνωμοδοτικά σημειώματα της νομικής υπηρεσίας του ΕΕΙ

σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

 Η αγωνιστική  δραστηριότητα  της  ΣΑΚΑ LIGA με  την  τήρηση  των απαραίτητων υγειονομικών
πρωτοκόλλων  και  διαδικασιών  μπορεί  να  ξεκινήσει  από  την  19-06-2020.  Θα  ακολουθήσουν
σχετικές ανακοινώσεις και το πρόγραμμα των αγώνων από την Επιτροπή Διοργάνωσης.

 Κάθε αθλούμενος απόφοιτος θα  ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία :
◦ συμπλήρωση  του  εγγράφου  της  ΓΓΑ  δελτίο  καταγραφής  αθλούμενου      για  την  ασφαλή

επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα  εις διπλούν 
◦ επίσκεψη σε ιατρό παθολόγο όπου θα παραδίδεται το ένα ως άνω πρωτότυπο, θα λαμβάνει

χώρα εξέταση και θα συμπληρώνεται – σφραγίζεται - υπογράφεται από τον ιατρό η  Φόρμα
Ιατρικής Βεβαίωσης     . 

◦ υπεύθυνη δήλωση (εκτύπωση pdf αρχείου), μέσω του dilosi.services.gov.gr     , με το κατάλληλο
κείμενο     (όλο το κείμενο «Γ»). 

 Τα  τρία  ανωτέρω  έγγραφα  (1.δελτίο  καταγραφής  αθλούμενου,  2.ιατρική  βεβαίωση  και  3.την
υπεύθυνη δήλωση με το κείμενο «Γ») θα παραδίδονται άπαξ στον παρατηρητή της αγωνιστικής , ή
άλλο εντεταλμένο πρόσωπο προς τούτο.

 Στη είσοδο της εγκατάστασης θα τηρείται πρωτόκολλο καταγραφής εισερχομένων – εξερχομένων.

Μένουμε Ασφαλείς. 
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https://www.saka.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_COVID19_2.pdf
https://www.saka.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_COVID19_2.pdf
https://dilosi.services.gov.gr/login?next=/create/q/confirm-personal-info?refname=YPDIL&
https://gga.gov.gr/images/%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97_v5.pdf
https://gga.gov.gr/images/%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97_v5.pdf
https://gga.gov.gr/images/Deltio_Katagrafis_V3.pdf
https://gga.gov.gr/images/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AE_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://gga.gov.gr/images/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%95%CE%9F%CE%94%CE%A5_%CE%A5%CE%B3_%CE%95%CE%A0%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82_%CE%93%CE%93%CE%91_%CE%9F%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC.docx.pdf
https://gga.gov.gr/images/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%93_%CE%A6%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AE_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_01_06_2020.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8z1uCRhYSV33uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTseKXQ5rAW1xMSMwEsDyWmazMcp0_lPNpeRi_lDcfmT8s.
https://www.saka.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%9C%CE%91%CE%AA20_%CE%95.pdf

