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                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                      

             ∆ΙΕΥ/ΝΣΗ : ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας-                                       Αµπελόκηποι 14/05/2021 
                     Παιδείας – Αθλητισµού – Πολιτισµού   

   Γραφείο:    Αθλητισµού & Ν.Γενιάς                                             
   Tηλ.           : 2310 – 725 775                     

 FAX           : 2310 – 725 076                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Το Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Τμήματος Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού 

της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού του Δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης, ακολουθώντας τις διευκρινιστικές οδηγίες για την άθληση στο σύνολο 

της επικράτειας υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας covid-19 της ΓΓΑ όσο αφορά τις προπονήσεις αθλητών των κατηγοριών ατομικών και 

ομαδικών αθλημάτων που έχουν διοργανώσεις κατά την περίοδο Μαΐου–Σεπτεμβρίου 2021       

(https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_09_05_2021d.pdf) συμπεριλαμβανομένων 

των ηλικιακών κατηγοριών (παίδων-κορασίδων, εφήβων-νεανίδων, νέων γυναικών) ηλικίες 13-18 

που έχουν μοριοδοτούμενα για τα ΑΕΙ πρωταθλήματα και που έως τώρα δεν επιτρεπόταν η χρήση 

τους, και τις οδηγίες για επανεκκίνηση ακαδημιών αθλημάτων ηλικίας 6-12 ετών                                                         

https://gga.gov.gr/images/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE

%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD_v4.pdf) ανακοινώνει: 

 

Η άρση των περιορισμών στην αθλητική δραστηριότητα ξεκινάει τη Δευτέρα 10 Μαίου 2021  

με την προσέλευση στις οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις αθλητών των κατηγοριών 

ατομικών και ομαδικών αθλημάτων που έχουν διοργανώσεις κατά την περίοδο Μαΐου – 

Σεπτεμβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών (παίδων-κορασίδων, 

εφήβων-νεανίδων, νέων,νέων γυναικών) ηλικίες 13-18 ,που έχουν μοριοδοτούμενα για τα ΑΕΙ 

πρωταθλήματα και που έως τώρα δεν επιτρεπόταν η χρήση τους.  

 

Διαδικασίες επανεκκίνησης για κάθε σωματείο: 

Α) Να ορίσουν έναν υπεύθυνο COVID-19 και να τον γνωστοποιήσουν στην αντίστοιχη 

Ομοσπονδία με στοιχεία επικοινωνίας. 

 Β) Να προσκομίζουν την κατάσταση των αθλητών τους στην αθλητική εγκατάσταση με τα 

ωράρια προπόνησης. 

 Γ) Να προσκομίζουν μια φορά την εβδομάδα στην αθλητική εγκατάσταση τα 

αποτελέσματα των τεστ COVID-19 για τους αθλητές που συμμετέχουν στις προπονήσεις. 

 Δ) Να αποστέλλουν στην αντίστοιχη Ομοσπονδία σε εβδομαδιαία βάση, τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα των τεστ COVID-19 των αγωνιστικών τους τμημάτων με τη μορφή: 

Ημερομηνία: Όνομα σωματείου: Υπεύθυνος COVID: Άθλημα: Κατηγορίες: Αριθμός ελέγχων 

εβδομάδας: Αριθμός κρουσμάτων εβδομάδας:  

Ε) Σε περίπτωση κρούσματος να ενημερώνουν άμεσα την αθλητική εγκατάσταση και τη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο covid19@gga.gov.gr.  
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Κάθε εβδομάδα η Ομοσπονδία θα αποστέλλει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στη 

διεύθυνση covid19@gga.gov.gr το σύνολο των εβδομαδιαίων τεστ όλων των σωματείων με τη 

μορφή: Ημερομηνία: Ομοσπονδία: Αριθμός ελέγχων εβδομάδας: Αριθμός κρουσμάτων 

εβδομάδας: 

 

Εβδομαδιαίος προληπτικός έλεγχος:  

1. Σε κάθε αθλητική ομάδα θα προσκομίζεται η δήλωση αποτελέσματος του self test από το 

τεστ στο οποίο υποβάλλονται τα παιδιά για το σχολείο σε εβδομαδιαία βάση. Ο 

υπεύθυνος COVID-19 θα σημειώνει στον ονομαστικό κατάλογο της ομάδας όσα έχουν 

αρνητικό αποτέλεσμα και θα το υποβάλλει στην εγκατάσταση μια φορά την εβδομάδα. 

2. Αναλόγως τη διαβάθμιση για το «επίπεδο επικινδυνότητας» του εκάστοτε αθλήματος- θα 

απαιτείται η διενέργεια και rapid test ως εξής: 

> μία φορά ανά τρεις εβδομάδας για τα αθλήματα επιπέδου επικινδυνότητας «χαμηλού-

μεσαίου», 

> μία φορά ανά δύο εβδομάδες για τα αθλήματα επιπέδου επικινδυνότητας «μεσαίου» 

και «υψηλού». 

 

Συστήνεται, στην αρχή, λόγω των περιορισμών χωρητικότητας η διάρκεια προπόνησης να 

μην ξεπερνάει τα 75’ και να υπάρχουν 15’ μεταξύ των προγραμματισμένων προπονήσεων 

ώστε να μην συναντιούνται τα προπονητικά γκρουπ. 

Συστήνεται τα ομαδικά αθλήματα κλειστού χώρου να ξεκινήσουν τις πρώτες δύο 

εβδομάδες (10-23/05/2021) με ατομικές προπονήσεις χωρίς ομαδικό παιχνίδι και τα 

μαχητικά αθλήματα τις δύο πρώτες εβδομάδες (10-23/05/2021) να μην κάνουν 

προπονήσεις με επαφές. 

Συστήνεται όπου είναι δυνατόν οι προπονήσεις να γίνονται σε εξωτερικούς χώρους.  

Στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του 

Υπουργείου Υγείας για εξαερισμό και κλιματισμό: https://gga.gov.gr/images/iogeneis-

loimokseis.pdf  

Οι μέγιστες χωρητικότητες των αθλητικών εγκαταστάσεων καθορίζονται στον Πίνακα 1. Το 

πρόγραμμα ελέγχων των αθλητών για COVID-19 καθορίζεται στον Πίνακα 2.  

Ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας (χαμηλό-χαμηλό/μεσαίο-μεσαίο-υψηλό) του 

αθλήματος καθορίζεται ο βαθμός ελέγχου με τεστ αντιγόνου COVID-19 (το 25%-50%-100% 

των αθλητών του σωματείου ανά εβδομάδα).  

Ειδικά για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του προγράμματος (10-15/5) όλοι οι αθλητές 

αθλημάτων χαμηλού-μεσαίου, μεσαίου και υψηλού ρίσκου θα πραγματοποιήσουν το 

εβδομαδιαίο τεστ COVID-19 (rapid test ή PCR) και από την επόμενη εβδομάδα θα 

ακολουθούν τα προβλεπόμενα ποσοστά ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας του 

αθλήματος που φαίνονται στην 4η στήλη. 
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Η άρση των περιορισμών στην αθλητική δραστηριότητα όσο αφορά την επανεκκίνηση των 

ακαδημιών αθλημάτων ξεκινάει τη Δευτέρα 17  Μαίου 2021. 

 

Διαδικασίες επανεκκίνησης για κάθε σωματείο: 

 1. Καθορισμός ενός υπεύθυνου Covid σε κάθε σύλλογο ανά άθλημα που θα αποτελεί και 

το σημείο επαφής για οτιδήποτε έχει να κάνει με την πανδημία. 

 2. Συστήνεται ο σύλλογος να στείλει ενημερωτικό έντυπο στους γονείς με το οποίο εξηγεί 

τη διαδικασία επανένταξης στην αθλητική δραστηριότητα. 

 3. Στο έντυπο να επισημαίνεται ότι για παιδιά που νόσησαν θα πρέπει να προηγηθεί 

παιδιατρική εκτίμηση πριν την επανέναρξη της αθλητικής δραστηριότητας. 

 4. Στο έντυπο θα πρέπει να αποτυπώνεται με σαφή τρόπο το πρόγραμμα άθλησης του 

πρώτου μήνα καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής των παιδιών από τον αθλητικό 

χώρο. Επίσης θα επισημαίνεται ότι θα πραγματοποιούνται test Covid-19 στα παιδιά και ότι η 

συγκατάθεση στα τεστ είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους. 

 5. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να προσκομίζει στην αθλητική εγκατάσταση την ονομαστική 

κατάσταση των παιδιών με τα ωράρια προπόνησης. 

 

Οδηγίες άσκησης περιόδου προσαρμογής: 

 1. Την πρώτη περίοδο των 2 εβδομάδων επιτρέπονται μόνο προπονήσεις φυσικής 

κατάστασης και ατομικής τεχνικής, όχι δηλαδή ομαδικό παιχνίδι. 

 2. Διάρκεια προπονήσεων 45-60 λεπτά στην αρχή.  

3. 15’ κενό μεταξύ των προπονητικών περιόδων ώστε να μην συναντιούνται τα 

προπονητικά γκρουπ που αρχίζουν και τελειώνουν την προπόνηση.  

4. Μικρά γκρουπ έως 10 παιδιών με έναν προπονητή τα οποία παραμένουν σταθερά και 

δεν αλλάζουν σύνθεση, ούτε έρχεται σε επαφή το ένα γκρουπ με το άλλο.  

5. Σε ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 έως 40 παιδιά χωρισμένα σε 4 γκρουπ. 

 6. Σε ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 έως 20 παιδιά με δύο προπονητές, ένα γκρουπ 

στο μισό γήπεδο.  

7. Σε κλειστά γήπεδα μπάσκετ, βόλλεϋ, χάντμπολ έως 16 παιδιά με δύο προπονητές, ένα 

γκρουπ στο μισό γήπεδο. Σε αντίστοιχα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ, βόλλεϋ, χάντμπολ έως 20 

παιδιά με δύο προπονητές, ένα γκρουπ στο μισό γήπεδο.  

8. Σε άλλες κλειστές εγκαταστάσεις 1 άτομο ανά 25τμ και σε άλλες ανοικτές εγκαταστάσεις 

1 άτομο ανά 20τμ χωρίς να ξεπερνιούνται οι παραπάνω αριθμοί. 

 9. Ατομική φυσική κατάσταση 9.1 Τρέξιμο με αποστάσεις 5 μέτρων 3 9.2 Ασκήσεις χωρίς 

μπάλα (κοιλιακοί, πουσάπς, καθίσματα κλπ), όχι ασκήσεις επαφής, όχι ασκήσεις σε ζευγάρια, όχι 

χρήση γυμναστηρίου(αποδυτήρια -ντούζ).  

10. Ατομική τεχνική  

10.1 Ατομική μπάλα που δεν την αλλάζουν μεταξύ τους.  

10.2 Μόνο στο ποδόσφαιρο επιτρέπονται οι πάσες με τα πόδια.  

 

Εβδομαδιαίος προληπτικός έλεγχος:  

1. Σε κάθε αθλητική ομάδα θα προσκομίζεται η δήλωση αποτελέσματος του self test από 

το τεστ στο οποίο υποβάλλονται τα παιδιά για το σχολείο σε εβδομαδιαία βάση. Ο υπεύθυνος 

COVID-19 θα σημειώνει στον ονομαστικό κατάλογο της ομάδας όσα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα 

και θα το υποβάλλει στην εγκατάσταση μια φορά την εβδομάδα.  
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2. Συστήνεται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, κάθε 15 ημέρες ένα από τα self test να 

διενεργείται στην αθλητική εγκατάσταση για εκπαιδευτικούς λόγους επιτηρούμενο από 

εθελοντές υγειονομικούς (π.χ. γονείς, συνεργάτες συλλόγου κλπ).  

3. Ο υπεύθυνος COVID-19 της ομάδας αναλαμβάνει ώστε με βάση τα αποτελέσματα να 

αποστείλει στην Ομοσπονδία μια αναφορά που θα περιλαμβάνει: το όνομα της ομάδας, την 

ημερομηνία, τον αριθμό των τεστ που έγιναν και τον αριθμό των τυχόν θετικών αποτελεσμάτων. 

 

Ειδικά για τις αθλητικέ εγκαταστλασεις του Δήμου μας: 

ΖΩΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΙΒΟΥ «Α.ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ» 

 

Για τους συλλόγους (δικαίωμα εισόδου σε πρώτη φάση έχουν επίλεκτοι αθλητές καθώς και αθλητές 

που θα συμμετέχουν στα τοπικά και πανελλήνια πρωταθλήματα) είναι οι παρακάτω: 

08:00-09:30 

10:00-11:30 

13:30-15:00 

15:30-17:00 

17:30-19:00 

19:30-21:00 

 

• Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εισερχομένων στο κλειστό γυμναστήριο στίβου  

«Α.ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ»  είναι 80 άτομα.  

 

ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  

«Απόστ. Αστρεινίδης», «Κ.Μιγκοτζίδη» Γήπεδο για 11 Χ 11  

έως 40 παιδιά χωρισμένα σε 4 γκρουπ κατ΄ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών 

ασφαλείας) 

«Βασιλ. Μαυρουδάκη» Γήπεδο για 5 Χ 5  

έως 20 παιδιά με δύο προπονητές, ένα γκρουπ στο μισό γήπεδο κατ΄ανώτατο όριο (εντός του 

γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας)  

 

ΚΛΕΙΣΤΑ - ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 

 

• «Ι. Λεμονίδης» : έως 16 παιδιά με δύο προπονητές, ένα γκρουπ στο μισό γήπεδο. 

•    Διαδημοτικό Κλειστό γυμναστήριο: έως 16 παιδιά με δύο προπονητές, ένα γκρουπ στο μισό          

       γήπεδο. 

• Σχολικό γυμναστήριο «Μαρ. Καλπακίδου»: έως 16 παιδιά με δύο προπονητές, ένα γκρουπ 

στο μισό γήπεδο. 

• Σχολικό γυμναστήριο 1
ου

 Λυκείου (Παπαφλέσσα): έως 16 παιδιά με δύο προπονητές, ένα 

γκρουπ στο μισό γήπεδο. 

• Σχολικό γυμναστήριο 2
ου 

& 4
ου

 Δημ.Σχολείου Μενεμένης: έως 16 παιδιά με δύο προπονητές, 

ένα γκρουπ στο μισό γήπεδο. 

• Γυμναστήριο Ενόργανης (Υπόγειο Δημαρχείου «Βασίλης Τσολακίδης») έως 10 παιδιά με 

ένα προπονητή 

• Σε αντίστοιχα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ, βόλλεϋ, χάντμπολ έως 20 παιδιά με δύο 

προπονητές, ένα γκρουπ στο μισό γήπεδο. 
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Παρακαλούνται όλοι οι σύλλογοι που θέλουν να χρησιμοποιούσουν τις ανοιχτές ή κλειστές 

αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου μας να στείλουν στο Γραφείο Αθλητισμού και Ν. Γενιάς τα 

ακόλουθα:  

1. Έγγραφο του συλλόγου με σφραγίδα και υπογραφή στο οποίο να ορίζουν έναν υπεύθυνο 

COVID-19 με στοιχεία επικοινωνίας, που θα παρακολουθεί τα ειδικά υγειονομικά 

πρωτόκολλα αθλημάτων που τους αφορούν και ποια τμήματα θα προπονούνται σε κάθε 

αθλητική εγκατάσταση. 

2. Να προσκομίζουν μια φορά την εβδομάδα στην αθλητική εγκατάσταση τα αποτελέσματα 

των τεστ COVID-19 των αθλητών που συμμετέχουν στις προπονήσεις και να επιβλέπουν  

ώστε όλοι οι αθλητές να υπογράφουν στο παρουσιολόγιο της εγκατάστασης.  

 

Το πρόγραμμα προπονήσεων που θα ισχύει σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι αυτό που 

δημιουργήθηκε από την αρχή της προπονητικής περιόδου 2020-2021. 

 

Έναρξη προπονήσεων από 17 Μαΐου 2021.  

 

 

                                                                                                 Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Ν.Γενιάς 

        

                                                                                                           Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
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Πίνακας 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


