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Ανάρτηση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη 

Συντεταγμένα, σταδιακά και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας επαναρχίζει το σύνολο των 
αθλητικών δραστηριοτήτων και επιστρέφουμε με προσεκτικά βήματα στην κανονικότητα. 
Τα μέλη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων ενέκριναν το τεκμηριωμένο και πλήρες πλάνο επανέναρξης 
του ερασιτεχνικού αθλητισμού που τους επανακαταθέσαμε και εισηγήθηκαν ομόφωνα τα εξής:  
- Από τις 10/5/2021 να ξεκινήσουν προπονήσεις όσες κατηγορίες και αθλήματα ομαδικά ή 
ατομικά έχουν διοργανώσεις από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2021, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών (Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων - 
Κορασίδων) που έχουν μοριοδοτούμενα για τα ΑΕΙ πρωταθλήματα. 

- Από τις 10/5/2021 να κάνουν χρήση κολυμβητηρίων και οι αθλούμενοι πολίτες, με τις ίδιες συνθήκες 
testing όπως και οι αθλητές, ενώ οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ. 
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού χωρητικότητας των 
κολυμβητηρίων, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους κανόνες αποστάσεων, ενώ οι 
αθλούμενοι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα κολυμβητήρια σε ώρες που δεν αθλούνται σε 
αυτά επαγγελματίες αθλητές. 
Το πρόγραμμα ορίζεται με ευθύνη της διοίκησης κάθε κολυμβητηρίου. 
- Από 15/05/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο χαμηλό και 
χαμηλο-μεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας. 

- Από 17/5 να ξεκινήσουν οι αθλητικές ακαδημίες με ατομικές προπονήσεις σε μικρά, σταθερά 
γκρουπ έως δέκα (10) ατόμων για 3 εβδομάδες. 
- Από 01/06/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο μεσαίο επίπεδο 
επικινδυνότητας. 
- Από 01/06/2021 να ξεκινήσουν οι προπονήσεις για τα ατομικά αθλήματα χαμηλής 
επικινδυνότητας σε γκρουπ των 6 (αντί για γκρουπ των 2 που είναι μέχρι τώρα). 

- Από 07/06/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο υψηλό επίπεδο 
επικινδυνότητας. 
- Την έναρξη των ιπποδρομιών στον Ιππόδρομο Μαρκοπούλου καθώς οι αγώνες θα γίνονται χωρίς 
θεατές και μόνο με τους απολύτως απαραίτητους συντελεστές. 
- Για τα ιδιωτικά γυμναστήρια θα μελετήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει κατατεθεί στην 
ΓΓΑ για παρατηρήσεις, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες επανέναρξης τους π.χ. στην αρχή 
πιλοτικά μόνο με εμβολιασμένους πολίτες. 
- Όλα τα παραπάνω προτείναμε να γίνονται με χρήση self-test στις προπονήσεις, μια φορα ́ την 
εβδομαδ́α, παρουσία του γιατρού η ́του υπεύθυνου COVID-19 της ομαδ́ας ο οποίος βεβαιων́ει τη 
διεξαγωγη ́τους. 
Για τα αθλημ́ατα υψηλού ρίσκου η χρησ́η self test να γίνεται δύο φορές την εβδομάδα εφοσ́ον 
προπονούνται σε κλειστο ́χωρ́ο. 
- Για τους αγων́ες είναι υποχρεωτικος́ ο ελ́εγχος για τους συμμετέχοντες με rapid test 24 ωρών η ́
PCR τεστ 48 ωρων́ απο ́διαπιστευμένα εργαστηρ́ια. 
Οι αγων́ες θα διεξαγ́ονται χωρίς θεατές και με βασ́η τα επικαιροποιημένα υγειονομικα ́αγωνιστικα ́
πρωτοκ́ολλα που καταθέτουν οι ομοσπονδίες. 
Επιπλέον: 
- Στα πνευματικά αθλήματα (σκάκι, μπριτζ) ειν́αι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. 
- Συστήνεται η χρησ́η ανοικτων́ αθλητικων́ εγκαταστάσεων οπ́ου είναι δυνατο.́ 
- Η ΓΓΑ θα συμπεριλάβει στις νεές διευκρινιστικές οδηγίες ειδικη ́μνεία για την εφαρμογή των οδηγιων́ 
του ΕΟΔΥ για τη χρήση του κλιματισμού/εξαερισμού στις κλειστές αθλητικές εγκαταστασ́εις. 
- Η ΓΓΑ εκδίδει διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογη ́των γενικων́ αρχων́ που περιγραφ́ονται 
στις αντίστοιχες ΚΥΑ 
- Να εξεταστεί η δυνατοτ́ητα οι τελικές φασ́εις των διαφορ́ων πρωταθλημάτων να γίνονται σε μορφη ́
«φούσκας» 
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