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Ενημέρωση της Οικογένειας του Τένις, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/02.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 

4829/02.11.2020)- Επικαιροποιημένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο 

 

Εγκρίθηκε από την Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ, την οποία συντονίζει ο ΓΓΑ  κ. Γιώργος 

Μαυρωτάς, το επικαιροποιημένο  Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Φ.Ο.Α. που αφορά το 

δεύτερο κύμα της πανδημίας. 

Το εγκεκριμένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο αφορά σε τρία επίπεδα, όπως έχουν 

διαμορφωθεί από την Κυβέρνηση, μετά από τις  εισηγήσεις των Ειδικών Επιστημόνων. 

Παρακαλούμε να αναγνωστεί προσεκτικά η ΚΥΑ, το εγκεκριμένο Υγειονομικό 

Πρωτόκολλο και να τηρηθεί αυστηρά από όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α. 

Περιληπτικά: 

1. Σε περιοχές με γενικευμένο LOCKDOWN δεν επιτρέπεται καμιά αθλητική 

δραστηριότητα και αναστέλλεται κάθε δραστηριότητα των Σωματείων-Μελών.  

2. Σε περιοχές αυξημένης επιτήρησης επιτρέπεται η χρήση των εγκαταστάσεων 

άθλησης από 4 ενήλικες αθλούμενους ή από 6 ανήλικους αθλούμενους, χωρίς τη 

παρουσία προπονητή, ενώ οι λοιπές εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές.  

3. Σε περιοχές υπό απλή επιτήρηση επιτρέπεται η χρήση των εγκαταστάσεων από 4 

ενήλικες αθλούμενους ή 6 ανήλικους αθλούμενους και παρουσία προπονητή. Οι 

λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις παραμένουν ανοικτές τηρουμένων των 

αντίστοιχων Υγειονομικών Πρωτοκόλλων 

4. Η άσκηση της Αντισφαίρισης στην Άμμο (BEACH TENNIS) ακολουθεί πιστά το 

Υγειονομικό Πρωτόκολλο του Τένις με δύο αθλούμενους/γήπεδο και υπό τους 

περιορισμούς των ανωτέρω αναφερόμενων ζωνών 

5. Οι εγκαταστάσεις της Τοιχοσφαίσισης παραμένουν κλειστές 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Α. κ. Σπύρος Ζαννιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το Τένις είναι 

το ασφαλέστερο Ολυμπιακό Άθλημα. Οι προσπάθειες ολόκληρης της Οικογένειας του 

Ελληνικού Τένις το απέδειξαν, τόσο στο πρώτο κύμα της πανδημίας, με την άψογη 

λειτουργία των Σωματείων-Μελών, όσο και στη διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων χωρίς 

προβλήματα, παρέχοντας τα προνόμια σε όλους τους συμμετέχοντες. Είμαι βέβαιος ότι θα 

συνεχίσουμε τη λειτουργία μας με την ίδια υπευθυνότητα. Σε σχέση με τις ανοικτές 
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εγκαταστάσεις της  Υαλοσφαίρισης (Padel Tennis) ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ και 

με όχι περισσότερους από 4 αθλούμενους/γήπεδο. Σε σχέση με τους αθλούμενους στην 

ξυλορακέτα (BEACH  RACKET), ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω για την Αντισφαίριση 

στην Άμμο (BEACH TENNIS), σε ανοικτή παραλία. Η Οικογένεια του Τένις θα ενημερώνεται 

διαρκώς για τις επιπτώσεις του δεύτερο κύματος της πανδημίας. Εκ μέρους του Δ.Σ. της 

Ε.Φ.Ο.Α. σας εύχομαι δύναμη και υπομονή.» 

 

 

Από το Δ.Σ της Ε.Φ.Ο.Α. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


