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Ενημέρωση προς την Οικογένεια του Τένις  

04.05.2020 

ΚΥΑ και Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ε.Φ.Ο.Α.  

 

Σε συνέχεια της χθεσινής ζωντανής ενημέρωσης που έκανε ο Πρόεδρος κ. Σπύρος Ζαννιάς, 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα, η ΚΥΑ η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης την 23:40 χθες βράδυ και το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για το Άθλημά μας από 

την Υγειονομική Υποεπιτροπή την οποία συντονίζει ο Γ.Γ.Α. κ. Γ. Μαυρωτάς, όπως έχει 

εγκριθεί.  

Τα σημεία της ΚΥΑ που μας αφορούν σαν Άθλημα είναι το άρθρο3, παρ.1γ & 2 

Το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Φ.Ο.Α., αναρτάται για να προετοιμαστούν τα 

Σωματεία-Μέλη μας και  θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο Γενικό Υγειονομικό 

Πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α., του οποίου η δημοσίευση αναμένεται σήμερα.  

Επισημαίνεται ότι, τα Σωματεία-Μέλη θα πρέπει να αναμένουν την δημοσίευση του 

Γενικού  Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της Γ.Γ.Α. πριν ανοίξουν τις εγκαταστάσεις τους 

στους αθλούμενους. 

Επειδή πολλά σχόλια και «γκρίνιες» γίνονται και ακούγονται σε ηλεκτρονικά και έντυπα 

Μ.Μ.Ε., για το θέμα του ότι δεν εντάσσονται οι ηλικίες κάτω των 15 ετών, ο Πρόεδρος κ. 

Σπύρος Ζαννιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:  

« Στη πρώτη ζωντανή ενημέρωση την Κυριακή 26 Απριλίου 2020, αναφέρθηκα ρητά ότι το 

«άνοιγμα» του Αθλήματός μας ανά ηλικιακή κατηγορία είναι συνυφασμένο με τη 

λειτουργία των σχολείων. Δεν είναι δυνατό να είναι κλειστά τα σχολεία για τις 

συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες και να λειτουργούν οι ακαδημίες εκμάθησης Τένις, 

κάτι παραπάνω γνωρίζουν οι Ειδικοί Επιστήμονες. Αντιλαμβάνομαι γιατί και από που 

προέρχονται όλα όσα λέγονται, όμως μόνο κακό προκαλούν. Η Ε.Φ.Ο.Α. ακολούθησε από 

την πρώτη στιγμή και ακολουθεί πιστά τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και των Ειδικών 

Επιστημόνων. Τονίζω και πάλι ότι οφείλουμε να εφαρμόζουμε τις Αποφάσεις-Οδηγίες της 

Κυβέρνησης, να ακολουθούμε τις οδηγίες των Ειδικών Επιστημόνων και θα πρέπει να 

τηρούμε με ακρίβεια όλα όσα υποδεικνύουν. Άλλωστε η επανένταξη είναι σταδιακή και 

χρειάζεται υπομονή, μέχρι την πλήρη επανένταξη του Τένις αλλά και όλων των 

Αθλημάτων». 

Το Δ.Σ της Ε.Φ.Ο.Α. 
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