Επιστολή του ΣΕΠΚ προς τη ΓΓΑ για την είσοδο των προπονητών στους αθλητικούς χώρους
Παρασκευή, 15 Μάιος 2020 14:50

Ο ΣΕΠΚ κατέθεσε στη ΓΓΑ την πρότασή του για την είσοδο των προπονητών στους
αθλητικούς χώρους, σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης για επαναλειτουργία των
κλειστών γυμναστηρίων της χώρας. Αναλυτικά η επιστολή - πρόταση του ΣΕΠΚ προς τη
ΓΓΑ:

"Αξιότιμοι κύριοι,

Εν όψει της επαναλειτουργίας των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων μετά την άρση
των περιοριστικών μέτρων δια των οποίων έπαυσε η λειτουργία τους για την προφύλαξη
της δημόσιας υγείας και ζωής από την πανδημία, επαναφέρουμε το θέμα του ελέγχου της
εισόδου σε αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα:

Δια της Υ.Α. 17112/2000 (ΦΕΚΒ 847/2000) εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
των ΝΠΔΔ Εθνικών Γυμναστηρίων ΠΔ456/88, σύμφωνα με τον οποίο για να επιτραπεί η
είσοδος σε ένα Κολυμβητήριο, Κλειστό Γυμναστήριο, Αίθουσα Γυμναστικής, Στίβο, Γήπεδο
Ποδοσφαίρου και υπαίθρια γήπεδα κλπ θα πρέπει κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από
τον υπεύθυνο προπονητή, θεσπίσθηκε δε οδηγία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ότι
στα ΝΠΔΔ Εθνικά Γυμναστήρια για την είσοδο του προπονητή είναι απαραίτητη η επίδειξη
του της άδειας ασκήσεως επαγγέλματός του ή του δελτίου ταυτότητάς του.

Τη δεδομένη στιγμή θεωρούμε περισσότερο επιβεβλημένη από ποτέ την αναγκαιότητα
αυτού του μέτρου, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να επιβληθεί σε όλους τους
αθλητικούς χώρους και όχι μόνο στους εποπτευόμενους από την Ελληνική Πολιτεία κι αυτό
διότι η ιδιότητα του προπονητή όπως αυτή ορίζεται στον αθλητικό Νόμο και επιβεβαιώνεται
με την κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και την έκδοση του δελτίου ταυτότητας
προπονητή εξασφαλίζει στους αθλητές τα εχέγγυα της πιστοποιημένης γνώσης, της ορθής
ανάπτυξης αθλητικής προσωπικότητας, της ασφάλειας και προστασίας αλλά και σε όλους
του αθλητικούς φορείς την ταυτοποίηση του προσώπου το οποίο εισέρχεται σε ένα
αθλητικό χώρο, την ευθύνη του για τους αθλητές του, ότι έχει ονοματεπώνυμο και πληρεί
τις προϋποθέσεις για να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή.
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Περαιτέρω, οι παρούσες συνθήκες επιβάλλουν εκ των πραγμάτων τον έλεγχο όλων των
προσώπων που εισέρχονται σε αθλητικούς χώρους και τη δυνατότητα εντοπισμού τους για
οιουδήποτε είδους ενημέρωση, προειδοποίηση, τήρηση των διατάξεων και μέτρων και
πιθανό έλεγχο.

Είναι λοιπόν για τους ανωτέρω λόγους, αναπόδραστη ανάγκη να θεσμοθετηθεί το μέτρο της
επίδειξης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή του δελτίου ταυτότητας προπονητή
καλαθοσφαίρισης (για του οποίου την έκδοση προαπαιτείται άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος και επί του οποίου υπάρχει φωτογραφία του δικαιούχου) για την είσοδο του
προπονητή σε όλους τους αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις όχι μόνο για τη
διασφάλιση των αθλητών και της μεταδιδόμενης σε αυτούς γνώσης και αθλητικής
συμπεριφοράς αλλά πλέον και για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ζωής.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΚ"
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