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Συνεχίζεται η ενημέρωση προς την Οικογένεια του Τένις 17.05.2020 – Νέα ΚΥΑ αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.30608/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/17.05.2020/Αρ. Φύλλου 1868, Άρθρο 3 , παρ 1α & 
1β. 
 
Στα ανοικτά γήπεδα των εγκαταστάσεων Τένις, σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί 
και εγκριθεί μέχρι και σήμερα,  μπορούν πλέον να αθλούνται  ένας προπονητής και 
τέσσερις αθλούμενοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί μέχρι την 31.12.2007, ήτοι και παιδιά της 
1ης  τάξης του Γυμνασίου.  
Ενημερώνουμε ακόμη ότι, 

• Ισχύουν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τα ανοικτά γήπεδα Τένις που έχουν 
εγκριθεί μέχρι σήμερα, με τη διαφοροποίηση ότι, επιτρέπεται και η άθληση σε 
διπλά και μικτά, με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις των Υγειονομικών 
Πρωτοκόλλων 

• Στα ανοικτά γήπεδα Beach-Tennis, μπορούν να αθλούνται τέσσερα άτομα ανά 
γήπεδο, με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων 

• Στα κλειστά γήπεδα Τοιχοσφαίρισης-Squash, μπορεί να αθλείται μόνο ένα άτομο, 
με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων 

• Στα ανοικτά γήπεδα Υαλοσφαίρισης-Padel-Tennis, μπορούν να αθλούνται τέσσερα 
άτομα ανά γήπεδο, με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις των Υγειονομικών 
Πρωτοκόλλων 

• Στα ανοικτά γήπεδα Ξυλορακέτας, μπορούν να αθλούνται τέσσερα άτομα ανά 
γήπεδο, με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων 

 
Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Α. κ. Σπύρος Ζαννιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Συνεχίζεται η 
σταδιακή επανένταξη του Αθλήματός μας, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή της, στα προ 
καραντίνας δεδομένα. Είναι ευχάριστο και χρήζει συγχαρητηρίων ότι, η Οικογένεια του 
Τένις εφάρμοσε όλες τις Αποφάσεις-Οδηγίες της Κυβέρνησης και των Ειδικών 
Επιστημόνων, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας. Σε λίγες ημέρες θα 
ακολουθήσει νέα ενημέρωση, σε σχέση με την είσοδο στα γήπεδα Τένις Αθλητών/τριών 
μικρότερων ηλικιών. Έγιναν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες, σε άμεση συνεργασία με το Υφυπουργείο Αθλητισμού και την Γ.Γ.Α., μέχρι την 
πλήρη επανένταξη του Αθλήματός μας. Η προσπάθειά μας πρέπει να συνεχιστεί με τον 
ίδιο βαθμό ευθύνης και τη συνέπεια, που επιδείξαμε από την αρχή μέχρι και σήμερα. Λίγη 
υπομονή ακόμη!» 
 
Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


