
Ωραιόκαστρο, 25.08.2020

Δ. Ωραιοκάστρου: Συστάσεις - οδηγίες σε
αθλητικούς συλλόγους ενόψει της έναρξης των

αθλητικών αγωνιστικών δραστηριοτήτων

Με  στόχο  την  ασφαλή  έναρξη  των  αθλητικών
αγωνιστικών  δραστηριοτήτων  στις  οργανωμένες
αθλητικές  εγκαταστάσεις  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου  με
εντολή του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, η
Αντιδημαρχία Αθλητισμού απέστειλε επιστολή προς τους
Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου με συστάσεις - οδηγίες
προστασίας από την πανδημία Covid-19.

"Μετά την τελευταία αύξηση των κρουσμάτων του Covid-
19  κυρίως  ανάμεσα  σε  άτομα  νεαρής  ηλικίας  που
επιστρέφουν από τις διακοπές τους, σε συνδυασμό με την
επιστροφή  στις  αθλητικές  δραστηριότητες  εντός
οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας
θεωρήσαμε  απαραίτητο  να  ενημερώσουμε  τους
αθλητικούς συλλόγους αναφορικά με τις οδηγίες και τις
συστάσεις που σχετίζονται με την έναρξη των αθλητικών
αγωνιστικών  δραστηριοτήτων  των  συλλόγων,  σύμφωνα
με  τις  οδηγίες  του  ΕΟΔΥ  και  της  υγειονομικής
επιστημονικής  επιτροπής  της  Γενικής  Γραμματείας
Αθλητισμού",  τονίζει  ο  αντιδήμαρχος  Αθλητισμού  και
Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου,
Δαμιανός Ιωσηφίδης.

Στην επιστολή, που εστάλη στις 19 Αυγούστου 2020 και
στην οποία επισυνάπτονται σχετικά έντυπα, επισημαίνεται
ότι οι αθλητικοί σύλλογοι θα πρέπει ανά τακτά χρονικά
διαστήματα να ανατρέχουν στις παρακάτω ηλεκτρονικές



διευθύνσεις, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τυχόν
επικαιροποιημένων συστάσεων - οδηγιών: 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/    

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/
2981-covid19-sports 

Στην  επιστολή  διευκρινίζεται  επίσης,  ότι  για  να  είναι
δυνατή  η  χρήση  των  δημοτικών  αθλητικών
εγκαταστάσεων  από  τους  αθλητές  -  προπονητές  -
παράγοντες  των  συλλόγων,  οι  αθλητικοί  σύλλογοι
απαιτείται  να  υποβάλλουν  ηλεκτρονικά  στο  email του
Γραφείου  Αθλητισμού  (oraiosport@gmail.com)  τα  εξής
έγγραφα:

1.  Ονομαστική  κατάσταση  αθλητών  -  προπονητών  -
παραγόντων  που  θα  εισέρχονται  στην  αθλητική
εγκατάσταση.

2. Ιατρική βεβαίωση για όλους τους προαναφερθέντες.

3.  Ορισμός  ατόμου  που  θα  είναι  υπεύθυνο  για  την
εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου. 

Σημειώνεται  ότι  οι  ονομαστικές  λίστες  μπορεί  να
επικαιροποιηθούν  στο  Γραφείο  Αθλητισμού  με  την
παραπάνω  διαδικασία  σε  περίπτωση  που  εντάσσονται
στους συλλόγους νέοι αθλητές.

Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων αθλητικών συλλόγων
για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να
επικοινωνούν με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού του Δήμου
Ωραιοκάστρου καλώντας στο τηλέφωνο 2310689747. 
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