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Σπύρος Ζαννιάς: Πρέπει άμεσα να μπουν στα γήπεδα και τα παιδιά των κατηγοριών U12 & U10 

 

Με τα σημερινά νέα δεδομένα, εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΦΟΑ, ο Πρόεδρος κ. Σπύρος Ζαννιάς έκανε 

την ακόλουθη δήλωση, προς την Οικογένεια του Τένις. 

“Φίλες & Φίλοι, 

Η πραγματικότητα είναι ότι, το πράσινο φως για την είσοδο στα ανοιχτά γήπεδα Τένις των 

μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών και η σταδιακή επανένταξη τού Αθλήματός μας εγκρίνονται 

από τους Ειδικούς Επιστήμονες της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ. 

Είναι επίσης όμως πραγματικό γεγονός ότι, από την προσεχή Δευτέρα «ανοίγουν» και όλα τα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τούτο σημαίνει πως με τους περιορισμούς που 

τίθενται και με βάση τη γεωμετρία των χώρων, οποιοσδήποτε πολίτης ανεξάρτητα ηλικίας μπορεί 

να επισκεφθεί και να παραμείνει στους χώρους αυτούς. 

Η γεωμετρία και οι διαστάσεις των ανοιχτών γηπέδων Τένις είναι πολύ πιο δεκτικές στην 

υποδοχή παιδιών χωρίς κινδύνους και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Υγειονομικά Πρωτόκολλα 

της ΕΦΟΑ, την επιτήρηση των στελεχών των Σωματείων-Μελών και των προπονητών τους. 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων, με αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και εγώ προσωπικά 

ζητήσαμε, κατ’ επανάληψη, να δοθεί η έγκριση για την είσοδο στα ανοιχτά γήπεδα Τένις παιδιών 

μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών. Δεν έγινε δεκτό το αίτημά μας και τούτο γιατί συνδυάζονταν 

με το άνοιγμα των Σχολείων, στις αντίστοιχες ηλικίες.  

Μετά τα παραπάνω και με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις νεότερες αποφάσεις, πιστεύω 

ακράδαντα πως οι συνθήκες επιβάλλουν να μπουν άμεσα στα γήπεδα και τα παιδιά των 

κατηγοριών U12 & U10. 

Τη προσεχή Κυριακή, 24.05.2020, θα συγκληθούν σε κοινή τηλεδιάσκεψη το Δ.Σ.  και η Επιτροπή 

Πρωταθλημάτων της ΕΦΟΑ με βασικά θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Είσοδος στα ανοικτά γήπεδα Τένις των Αθλητών/τριών U12 & U10 

2. Διεξαγωγή των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Ανδρών-Γυναικών, Junior’s και Σχολικό 

Πρωτάθλημα-Χρόνος & Τρόπος Διεξαγωγής τους 

3. Έγκριση ποσού 15.000€, για τη παροχή υγειονομικού υλικού προφύλαξης σε υφασμάτινες 

μάσκες, αντισηπτικά και γάντια στα Σωματεία-Μέλη της ΕΦΟΑ 

Επισημαίνω ότι, η συνεργασία με τον Υφυπουργό κ. Λευτέρη Αυγενάκη και τον Γενικό Γραμματέα 

Αθλητισμού κ. Γιώργο Μαυρωτά με την ΕΦΟΑ υπήρξε άψογη και παραγωγική, τους οποίους και 

ευχαριστούμε.  

Οφείλω επίσης να τονίσω ότι και ολόκληρη η Οικογένεια του Τένις ανταποκρίθηκε με απόλυτη 

συνέπεια στις οδηγίες των Ειδικών Επιστημόνων, τους οποίους ευχαριστούμε και στις Αποφάσεις-

Οδηγίες της Κυβέρνησης.  



 

Είμαι βέβαιος πως και στη συνεχιζόμενη επανένταξη του Αθλήματός μας, τόσο οι Ειδικοί 

Επιστήμονες αλλά και η Πολιτική Ηγεσία θα συναινέσουν στην είσοδο των μικρότερων ηλικιακών 

κατηγοριών στα ανοιχτά γήπεδα Τένις. 

 

Το Γραφείο Τύπου 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


