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Ο παρών Κανονισμός δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει την αποφυγή του συνωστισμού 

στις αθλητικές εγκαταστάσεις που δραστηριοποιείται ο Σύλλογος. 

 

Με σκοπό την σωστή εφαρμογή των μέτρων και την ομαλή λειτουργία παρακαλούνται οι 

γονείς και οι αθλητές να βρίσκονται στην Αθλητική Εγκατάσταση τουλάχιστον 10 λεπτά 

πριν την έναρξη των προπονήσεων. 

 

Είσοδος – Έξοδος Αθλητών στην Αθλητική Εγκατάσταση 

• Η συγκέντρωση των αθλητών γίνεται εκτός σταδίου στο σημείο που έχουμε 

το banner του συλλόγου. Από εκεί με την συνοδεία μόνο των προπονητών γίνεται  η 

είσοδος στο στάδιο ανά 10άδες. 

• Η είσοδος στο στάδιο επιτρέπεται μόνο για αθλητές, προπονητές και ιατρικό 

προσωπικό. 

• Εντός του Σταδίου γίνεται καταμέτρηση (παρουσιολόγιο) και θερμομέτρηση των 

αθλητών. Αν κάποιος αθλητής έχει πάνω από 37.5 οC,  η μέτρηση επαναλαμβάνεται 5 

λεπτά αργότερα. Αν και στην δεύτερη μέτρηση έχει πάνω από 37.5 οC ο γονιός 

ενημερώνεται και ο αθλητής δεν συμμετέχει στην  προπόνηση. 

• Στις προπονήσεις δημιουργούνται διαφορετικά γκρουπ με μέγιστο αριθμό των 20 

αθλητών. Σε κάθε ηλικιακή κατηγορία θα υπάρχουν τουλάχιστον 2 προπονητές. Σε όσα 

τμήματα υπάρχει προσέλευση περισσότερων από 40 αθλητών σε δύο προπονήσεις, 

 προστίθεται ένα ακόμα προπονητής. Κατά την διάρκεια των προπονήσεων τηρούνται οι 

αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των Προπονητών και των Αθλητών 

• Η έξοδος των Αθλητών από το Στάδιο γίνεται με την συνοδεία μόνο των προπονητών 

ανά γκρουπ με απόσταση 2 λεπτών ( Στο στάδιο του Παπάγου η έξοδος γίνεται από την 

πόρτα πίσω από τα γήπεδα του μπάσκετ).  Οι γονείς θα περιμένουν τα παιδιά 

στο banner του Συλλόγου.   

• Οι δοκιμαστικές προπονήσεις είναι αυστηρά μέχρι δύο (2), ώστε να σχηματοποιηθούν 

γρήγορα οι ομάδες και ο σύλλογος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κάθε τμήματος. 

Μετά την δεύτερη δοκιμαστική προπόνηση οι αθλητές πρέπει να ενημερώσουν αν θα 

συνεχίσουν ή όχι και να ολοκληρώσουν την διαδικασία της επίσημης εγγραφής τους. 
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Γραμματεία 

• Συνίσταται η Διαδικασία των εγγραφών να γίνεται ηλεκτρονικά με σκοπό να αποφευχθεί 

συνωστισμός στην Γραμματεία. Η ηλεκτρονική αίτηση υπάρχει στο site του 

Συλλόγου( https://ska-hp.gr) 

• Υπάρχει Αυστηρός περιορισμός ατόμων στον χώρο του γραφείου (εντός του Κλειστού 

γηπέδου μπάσκετ). Επιτρέπεται μόνο ένα  άτομο και η γραμματεία. Και είναι 

υποχρεωτική η χρήση μάσκας 

• Για όσο χρονικό διάστημα η γραμματεία βρίσκεται σε ανοικτό χώρο πλησίον του Σταδίου 

ένα γονέας επιτρέπεται να κάθονται μόνο  στις προκαθορισμένες θέσεις. Η γραμματέας 

φοράει μάσκα και στον εξωτερικό χώρο κατά την διάρκεια των εγγράφων   

• Όσες εγγραφές γίνονται στον χώρο της γραμματεία γίνονται με απευθείας εισαγωγή των 

στοιχείων στον φορητό υπολογιστή 

• Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χρησιμοποιείτε στυλό, αυτό θα απολυμάνετε 

μετά από κάθε χρήση 

 

Η πιστή εφαρμογή του Κανονισμού είναι υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών με 

σκοπό την πρόληψη και τη μη μετάδοση του Covid-19.  Ο Σύλλογος έχει αναπτύξει Σχέδιο 

Δράσης για να αποτυπώσει τις προληπτικές δράσεις και τις ενέργειες σε περίπτωση 

ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος  COVID-19.  Το Σχέδιο Δράσης μπορείτε να το 

κατεβάσετε από https://ska-hp.gr/covid-19.html 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Μ. Κόκκινος 
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