
Ενημέρωση για την επανέναρξη των προπονήσεων. 

Από την Δευτέρα 17 Μαΐου ξεκινούν οι προπονήσεις των αθλητών και αθλητριών 
του Συλλόγου στο Μπάσκετ, την Ρυθμική & το Τένις 

     Με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και 
του ΕΟΔΥ, για την πρώτη εβδομάδα των προπονήσεων (17-23/5) είναι απαραίτητη 
η προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού self-test, για όλους, με ημερομηνία διεξαγωγής 
του τεστ την Κυριακή 16/5 ή την Δευτέρα 17/5.  

    Η βεβαίωση είναι η ίδια με την βεβαίωση που απαιτείται από τους μαθητές στην 
πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η βεβαίωση θα δοθεί στην Γραμματεία 
πριν την έναρξη της 1ης προπόνησης και στην περίπτωση χειρόγραφης βεβαίωσης θα 
πρέπει απαραίτητα να έχει συμπληρωθεί σε συγκεκριμένη έντυπη φόρμα , την οποία 
μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ : https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-
print.pdf 

✓ Για την 2η εβδομάδα προπονήσεων (24-30/5) η ημερομηνία διεξαγωγής των 
test είναι Κυριακή 23/5 ή Δευτέρα 24/5. 

✓ Για την ηλικία 13 ετών και πάνω περιμένουμε διευκρινήσεις για την 
αναγκαιότητα προσκόμισης και ενός αρνητικού rapid test ανά 2 εβδομάδες, και 
θα σας ενημερώσουμε άμεσα. 

✓ Για αθλητές αθλήτριες που το προηγούμενο διάστημα είχαν ήπια έως σοβαρά 
συμπτώματα λοίμωξης Covid-19 είναι απαραίτητος ο παιδιατρικός & 
καρδιολογικός έλεγχος πριν την έναρξη αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Προσοχή:  

• Υποχρεωτική χρήσης μάσκας από όλους στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι 
αθλητές έρχονται και φεύγουν φορώντας την μάσκα τους. Οι γονείς δεν 
μπορούν να βρίσκονται εντός της αθλητικής εγκατάστασης. 

• Θα υπάρχουν κενά μεταξύ των προπονήσεων για την αποφυγή συνωστισμού 
στο τέλος της προηγούμενης και στην έναρξη της επόμενης προπόνησης. 

• Θα τηρείται κατάσταση εισερχομένων & εξερχομένων στην αθλητική 
εγκατάσταση και θα γίνεται θερμομέτρηση των αθλητών-τριών 

• Απαγορεύεται η χρήση των αποδυτηρίων  
• Συχνή χρήσης απολυμαντικού χεριών από τους αθλητές, όπως επίσης και 

ατομικά μπουκαλάκια νερού κατά την διάρκεια της προπόνησης.  
• Τήρηση αποστάσεων από όλους. 
• Για την καθαριότητα και απολύμανση του χώρου έχουν ακολουθηθεί όλες οι 

οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

Οι υπεύθυνοι του κάθε αθλήματος θα ενημερώσουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις από 
αύριο Κυριακή 16/5 για το αναλυτικό πρόγραμμα προπονήσεων του κάθε τμήματος 
με αναρτήσεις στο site & στο Facebook του Συλλόγου. 

Για πληροφορίες & διευκρινήσεις η Γραμματεία θα είναι ανοιχτή από την Δευτέρα 
17/5/2021 
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