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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 14/05/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 24/05/2021

Σύμφωνα με τις τελευταίες διευκρινιστικές οδηγίες για τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από

14.05.2021 έως  24.05.2021 με  βάση την ΚΥΑ της  13  Μαΐου 2021 ,  με  τίτλο  Έκτακτα  μέτρα

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

στο σύνολο της Επικράτειας  για το διάστημα από την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 έως και  τη

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 διευκρινίζονται τα εξής : 

Αναστολή της  λειτουργίας  και  χρήσης οργανωμένων αθλητικών  εγκαταστάσεων,  εξαιρουμένων

των ακόλουθων περιπτώσεων: 

• Της λειτουργίας ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο από ομάδες

έως  τριών  (3)  ατόμων,συμπεριλαμβανομένου  του  προπονητή  ή  οικογένειες

(συζύγους/συμβιούντες  και  τέκνα)  και  χωρίς  την  παρουσία  θεατών,  προς  τον  σκοπό

άθλησης μέσω ατομικών αθλημάτων.

• Της λειτουργίας  των αθλητικών  εγκαταστάσεων για προπονήσεις  και  αγώνες  χωρίς  την

παρουσία θεατών: α) των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ανδρών

Superleague 1, Superleague II, Football League και Γ' εθνικής, στα πρωταθλήματα της Α'

κατηγορίας  καλαθοσφαίρισης  ανδρών (Basket  league),  Α2 κατηγορίας  καλοθοσφαίρισης

ανδρών  και  της  Α1  κατηγορίας  καλαθοσφαίρισης  γυναικών,  της  Α'  κατηγορίας

πετοσφαίρισης  ανδρών και  γυναικών  (Volleyleague),της  Α1 κατηγορίας  υδατοσφαίρισης

ανδρών και γυναικών,  της Α1 κατηγορίας χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών,  της Α'
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εθνικής ποδοσφαίρου σάλας, της Α' εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών και στις ευρωπαϊκές

διοργανώσεις, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των οικείων διεθνών ομοσπονδιών, β)

των  εθνικών  ομάδων,  ανδρών  και  γυναικών,  που  έχουν  αγωνιστικές  υποχρεώσεις  στο

συγκεκριμένο διάστημα.

• Της  λειτουργίας  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  για  τη  διεξαγωγή  προγραμματισμένων

αγώνων που αποτελούν κριτήριο πρόκρισης σε διεθνείς διοργανώσεις όπου συμμετέχουν

αθλητές στους οποίους έχει ήδη επιτραπεί η προπόνηση με προηγούμενες αποφάσεις.

• Της  λειτουργίας  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  για  τη  διεξαγωγή  αγώνων  χωρίς  την

παρουσία  θεατών  στα  αθλήματα,ατομικά  και  ομαδικά,  που  ανήκουν  στο  χαμηλό  και

χαμηλό-μεσαίο  επίπεδο  επικινδυνότητας,  όπως  αυτά  και  οι  λοιπές  προϋποθέσεις

καθορίζονται  στις  οδηγίες,  που  αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  της  Γενικής  Γραμματείας

Αθλητισμού.

• Της  λειτουργίας  και  χρήσης  ανοικτών  εγκαταστάσεων  πετοσφαίρισης  σε  άμμο  για

προπονήσεις χωρίς την παρουσία θεατών, εφόσον συμμετέχουν έως τέσσερα (4) άτομα ανά

γήπεδο.

• Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων εφόσον: α)

τηρείται η απόσταση του ενός (1) ατόμου ανά 15 τ.μ. νερού στα ανοικτά κολυμβητήρια και

ενός (1) ατόμου ανά 20 τ.μ. νερού στα κλειστά κολυμβητήρια, β) διενεργείται εβδομαδιαίο

προληπτικό τεστ για κορωνοϊό COVID-19 και γ) τηρούνται τα αποδυτήρια κλειστά. Κατ'

εξαίρεση δεν απαιτείται  η διενέργεια  εβδομαδιαίου τεστ για κορωνοϊό  COVID-19 στην

περίπτωση  προσκόμισης  πιστοποιητικού  εμβολιασμού  και  υπό  την  προϋπόθεση  της

παρόδου  δεκατεσσάρων  (14)  ημερών  από  την  ολοκλήρωση  του  εμβολιασμού.  Οι

αθλούμενοι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα κολυμβητήρια μόνο σε ώρες κατά τις

οποίες δεν αθλούνται αθλητές σωματείων.

Σε  κάθε  περίπτωση,  η  εφαρμογή  των  παραπάνω  εξαιρέσεων  είναι  δυνατή  μόνο  εφόσον

ακολουθείται  υγειονομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει  υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό

έλεγχο  των  αθλητών  για  COVID-19  με  τεστ  αντιγόνου  από  διαπιστευμένα  εργαστήρια  με  τις

προϋποθέσεις που καθορίζονται στις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Επιτρέπεται  η  λειτουργία  αθλητικών  εγκαταστάσεων  για  προπονήσεις  σε  όσες  κατηγορίες  και

αθλήματα, ομαδικά ή ατομικά, έχουν προγραμματισμένες διοργανώσεις κατά την περίοδο Μαΐου-

Σεπτεμβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών (παίδων-εφήβων-νέων και

κορασίδων-νεανίδων-νέων) που συμμετέχουν σε μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα για την εισαγωγή
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τους στην ανώτατη εκπαίδευση με βάση το πρόγραμμα ελέγχων για COVID-19 που υπάρχει στις

οδηγίες της ΓΓΑ.

Από  τις  17.5.2021  επιτρέπεται  η  λειτουργία  των  αθλητικών  ακαδημιών  μόνο  για  ατομικές

προπονήσεις χωρίς ομαδικό παιχνίδι σε σταθερά γκρουπ έως δέκα (10) ατόμων.

Επιτρέπεται η παραμονή σε χώρους εξωτερικής άθλησης, παιδικές χαρές, πάρκα και άλση στην

περίπτωση επισκέψεων ομάδων έως τριών (3) ατόμων ή οικογενειών (συζύγων/συμβιούντων και

τέκνων), και με αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.

Συστήνεται, όπου υπάρχει περιορισμός χωρητικότητας, ο χρόνος άσκησης να είναι έως μία (1)

ώρα.

Οι  ανωτέρω  αθλητικοί  χώροι  θα  λειτουργούν  μέχρι  νεότερης  ενημέρωσης  από  τη  Γενική

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας .

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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