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ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Β΄ΦΑΗ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΑΚΗΗ Ε ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ 

 

Η Bϋ Φάςθ άρςθσ των περιοριςμϊν ςτθν ακλθτικι δραςτθριότθτα ξεκινάει τθ Δευτζρα 18 Μαΐου 2020. Με 

βάςθ τισ οδθγίεσ τθσ Γεν. Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ όπωσ μασ γνωςτοποιικθκαν ςτισ 15 Μαΐου 2020 

προκειμζνου οι μεμονωμζνοι ακλθτζσ, οι ακλθτικοί ςφλλογοι και άλλοι ςυμπολίτεσ μασ που κάνουν χριςθ 

των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων παρακαλοφμε να λάβουν υπόψθ τουσ και να ςυμμορφϊνονται με τισ 

παρακάτω οδθγίεσ.  

 

Πρόςβαςη ςτην προπόνηςη 

ε κάκε εγκατάςταςθ υπάρχει μία είςοδοσ και ζξοδοσ ςτθν οποία καταγράφονται οι ειςερχόμενοι και 

εξερχόμενοι με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα ιχνθλάτθςθσ τυχόν 

κροφςματοσ COVID-19 από τον ΕΟΔΥ.  

 

Οργάνωςη προπονήςεων 

Οι προπονιςεισ κα διαρκοφν περίπου μία ϊρα. Για να αποφεφγεται ο ςυγχρωτιςμόσ των ειςερχόμενων 

και των εξερχόμενων ακλθτϊν κα υπάρχει ζνα κενό περίπου 15ϋ λεπτϊν μεταξφ των προπονιςεων του 

κάκε γκρουπ. Οπότε ςε κάκε μία ϊρα προπόνθςθσ κα αναλογοφν 75’-90’ λεπτά χριςθσ τθσ εγκατάςταςθσ 

ϊςτε να υπάρχει επαρκισ χρόνοσ για τθν ζξοδο και είςοδο των ακλθτϊν τθν απολφμανςθ των χϊρων 

όπου απαιτείται και τθν αποφυγι ςυνάντθςθσ των ειςερχόμενων με τουσ ακλθτζσ που εξζρχονται από τθν 

ακλθτικι εγκατάςταςθ. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ των αποδυτθρίων και καλό είναι να αποφεφγεται θ 

χριςθ των W.C. 

Οι προπονθτζσ πρζπει να ςχεδιάηουν τθν προπόνθςθ ζτςι ϊςτε να τθροφνται οι όροι αςφαλοφσ άςκθςθσ 

και να μεριμνοφν για τθν τιρθςι τουσ δίνοντασ ζμφαςθ κυρίωσ ςτθν επαρκι διαςπορά των ακλουμζνων 

ςτο χϊρο ςτθν αποφυγι των επαφϊν και ςτθ χριςθ μόνο του ατομικοφ εξοπλιςμοφ από κάκε ακλθτι.  

 

Μζγιςτοσ αριθμόσ αθλουμζνων 

Ο ιόσ μεταδίδεται κυρίωσ με ςταγονίδια δια τθσ αναπνευςτικισ οδοφ. Κατά τθν άκλθςθ κα πρζπει να 

τθροφνται μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ αςφαλείασ μεταξφ των ακλουμζνων ςε ςχζςθ με τθν απόςταςθ που 

τθρείται ςε χϊρουσ κοινωνικισ ςυναναςτροφισ. 



φμφωνα με τα υπάρχοντα επιςτθμονικά δεδομζνα και ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ με επαρκι απόςταςθ 

αςφαλείασ δίνεται παρακάτω ο μζγιςτοσ αρικμόσ ακλουμζνων ανά ακλθτικιεγκατάςταςθ. 

 

τάδια – Δημοτικό τάδιο «Μεγαρζων Ολυμπιονικών» 

80 άτομα εντόσ του ςταδίου ανά ϊρα.  

Η αίθουςα ελευθζρων βαρών θα παραμείνει κλειςτή. 

 

 Κλειςτά́ γήπεδα και γυμναςτήρια   

1 άτομο ανά́ 30 τ.μ. εντόσ του γθπζδου και περιβάλλοντοσ χϊρου (π.χ. ςε ζνα κλειςτό́ γυμναςτιριο 650τ.μ. 

το μζγιςτο κα είναι 22 άτομα).   

 

Ανοικτά γήπεδα μπάςκετ/βόλεϊ/̈χάντμπολ  

20 άτομα (εντόσ του γθπζδου και του περιβάλλοντοσ χϊρου)  

 

Γήπεδα ποδοςφαίρου  

Γιπεδο 11 x 11     60 άτομα (εντόσ του γθπζδου και περιβάλλοντοσ χϊρου) 

Γιπεδο 7 x 7     30 άτομα (εντόσ του γθπζδου και περιβάλλοντοσ χϊρου) 

Γιπεδο 5 x 5     20 άτομα (εντόσ του γθπζδου και περιβάλλοντοσ χϊρου) 

 

Λοιπζσ ανοικτζσ αθλητικζσ εγκαταςτάςεισ  

 Για τισ λοιπζσανοικτζσακλθτικζσεγκαταςτάςεισ που δεν αναφζρονταιπαραπάνω:  

 Για επιφάνειαζωσ 600 τ.μ. προβλζπεται 1 άτομοανά́ 25τμ   

 Για επιφάνειεσ μεγαλφτερεσ των 600 τ.μ.     

o προβλζπεται  1 άτομο ανά́25τ.μ. γιατα πρϊτα 600 τ.μ. 

o 1 άτομοανά́ 50 τ.μ. για τα επιπλζοντ.μ.   

 

 

ΣΕΛΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

Η εξειδίκευςθ των μζτρων ανά άκλθμα γίνεται ςε ςυνεργαςία με τισ οικείεσ ακλθτικζσ ομοςπονδίεσ. Όλοι 

οι εμπλεκόμενοι κα πρζπει να επιδεικνφουν τθν απαραίτθτθ ατομικι ευκφνθ προςτατεφοντασ τον εαυτό 

τουσ και τον ςυνάνκρωπό τουσ από τθ ςοβαρι απειλι τθσ λοίμωξθσ COVID-19.  

Για τυχόν ερωτιςεισ και/ ι περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να απευκφνονται ςτα 

γραφεία του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟ» τθλ. 22960 22161 και 22960 32719. 

 


