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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, διευκρινίζονται τα εξής σε σχέση με τα
περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από 01/09/2022 έως 09/09/2022 με βάση την ΚΥΑ που
εκδόθηκε στις 31/08/2022 με τίτλο:
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής
απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Παρασκευή 9
Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.» (Β’ 4604).
Η χρήση των οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων και η διεξαγωγή αθλητικών
δραστηριοτήτων γίνεται ως ακολούθως:
1) Λειτουργία οργανωμένων ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων για άθληση
ελεύθερη ή οργανωμένη και για αγώνες, από αθλούμενους (όσοι δηλαδή δεν διαθέτουν
δελτίο αθλητικής ιδιότητας από ομοσπονδία) πολίτες και αθλητές, σε ομαδικά και ατομικά
αθλήματα που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες από τη ΓΓΑ ομοσπονδίες, χωρίς να
υφίστανται επιπλέον περιορισμοί στα πλαίσια της πανδημίας πέραν των αναφερόμενων στις
παρούσες οδηγίες.
Οι επαγγελματίες αθλητές και οι προπονητές σωματείων που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ, υποχρεούνται στην διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για
covid19 μία (1) φορά την εβδομάδα (rapid test ή PCR test) καθώς οι περιπτώσεις τους
εμπίπτουν στις διατάξεις που εφαρμόζονται για τον προληπτικό έλεγχο εργαζομένων.

2) Εκτός σταδίου διοργανώσεις: Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων μαζικού αθλητισμού εκτός
σταδίων (εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων), χωρίς περιορισμό στον αριθμό των
συμμετεχόντων και χωρίς να υφίστανται περιορισμοί στα πλαίσια της πανδημίας.
3) Επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε αγώνες και προπονήσεις, ατομικών και ομαδικών,
επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αθλημάτων, στις εξέδρες σε ανοικτές και κλειστές
αθλητικές εγκαταστάσεις, με πληρότητα 100% της χωρητικότητας.
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Σύσταση για χρήση μάσκας όπου παρατηρείται συνωστισμός.
Τα αποδυτήρια θα είναι ανοικτά και θα λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες δημόσιας υγείας.
Στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του Υπουργείου
Υγείας για εξαερισμό και κλιματισμό: https://gga.gov.gr/images/iogeneis-loimokseis.pdf
Η διαδικασία των ελέγχων και η διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό θα γίνεται με βάση τις
επικαιροποιημένες από 04/05/2022 οδηγίες της Γ.Γ.Α. :
https://gga.gov.gr/images/Updated_odigies_diaxeirishs_krousmatos_COVID-19_04_05_2022.pdf
Οι ανωτέρω οδηγίες διαχείρισης κρούσματος-στενών επαφών ισχύουν μόνο για αθλητές (με δελτίο
αθλητικής ιδιότητας). Για όσους δεν διαθέτουν δελτίο αθλητή ισχύουν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον
γενικό πληθυσμό :
https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-karantinas-kroysmaton-covid-19-kai-epafon-toys/
Τα περιοριστικά μέτρα θα επανεκτιμώνται και οι οδηγίες ασφαλούς
επικαιροποιούνται ανάλογα με τη γενικότερη επιδημιολογική εικόνα της χώρας.

άθλησης
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Οι προϋποθέσεις που ίσχυαν σε προηγούμενες φάσεις της πανδημίας και δεν αναφέρονται στις
παρούσες οδηγίες παύουν να εφαρμόζονται (π.χ. δελτίο εισερχομένων-εξερχομένων, περιορισμοί
χωρητικότητας εγκαταστάσεων, πίνακας προληπτικών ελέγχων αθλητών, πρωτόκολλα εκτός
σταδίου διοργανώσεων κτλ).
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