
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ-ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης σε 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 

Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ 726/Β/8.3.2020), καθώς και του από 10.3.2020 

δελτίου τύπου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έλαβε τις ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

1. Για το Σχολικό Πρωτάθλημα, του οποίου η διεξαγωγή έλαβε προσωρινή 

αναστολή με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, θα ζητήσει την διεξαγωγή 

του σε επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες το 

επιτρέψουν. 

 

2. Αναβάλλονται όλα τα Εθνικά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών μέχρι και 

την 22/03/2020 και εφόσον το αγωνιστικό πρόγραμμα και οι γενικότερες 

συνθήκες το επιτρέψουν, θα διεξαχθούν σε επόμενο χρονικό διάστημα, άλλως 

θα ακυρωθούν. 

 

Η απόφαση αυτή επιβάλλεται καθόσον οι αθλητές/τριες που δεν αγωνίζονται, 

αλλά παραμένουν στο χώρο καθώς και οι συνοδοί τους συνυπολογίζονται στο 

ανώτατο επιτρεπόμενο όριο παρευρισκομένων ατόμων . 

 

3. Για τα Διεθνή Πρωταθλήματα που διεξάγονται στην Αθήνα και στο Ηράκλειο, 

σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή και τη Διεθνή Ομοσπονδία, συστήνει 

αυστηρά στους Διευθυντές και στους Επιδιαιτητές των Αγώνων να μην 

επιτρέψουν τη παρουσία οποιουδήποτε ατόμου για την παρακολούθησή τους, 

σε επαφή με τα γήπεδα και  / ή στις κερκίδες. 

 

4. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή και τη Διεθνή Ομοσπονδία συζητείται η 

αναβολή της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που είναι 

προγραμματισμένη στο Ηράκλειο από 26-29/03/2020. Σε αναμονή της 

απόφασης του Διοικητικού Συμβούλιου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, το 

Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση  αργά σήμερα το 

απόγευμα ή αύριο το πρωί, για τη διεξαγωγή της ανωτέρω Γενικής 

Συνέλευσης στο Ηράκλειο. 

 

 



5. Για τις Ακαδημίες των Σωματείων-Μελών της, οι προπονήσεις και η 

εκμάθηση να γίνονται με την αυστηρή προϋπόθεση της μη παρακολούθησής 

τους από γονείς, συγγενικά και φιλικά πρόσωπα των αθλητών/τριών.  

 

6. Αναβάλλεται η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Φ.Ο.Α., που είχε 

προγραμματιστεί να διεξαχθεί την 29/03/2020 και σε περίπτωση μη απαρτίας 

την 05/04/2020. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Φ.Ο.Α θα 

πραγματοποιηθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα, όταν οι γενικότερες συνθήκες 

το επιτρέψουν. 

 

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση των Σωματείων-Μελών της Ε.Φ.Ο.Α. και των 

Αθλητών/τριών σύμφωνα με τις Κυβερνητικές Αποφάσεις και Οδηγίες. 

 

Από το Γραφείο Τύπου 

 

 

 


