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ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

  

Το παρόν καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε όλες 

τις εθνικές διοργανώσεις των αθλημάτων της Γυμναστικής. Η πραγματοποίηση 

των εθνικών διοργανώσεων θα διέπεται από́ τις ίδιες αρχές ασφαλούς άσκησης 

στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες επικαιροποιούνται με βάση την πορεία 

της επιδημίας στη χώρα.  

Θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται τα ειδικά πρωτόκολλα των αθλημάτων, όπως 

αυτά επικαιροποιούνται και αναρτώνται στον ιστότοπο της ΓΓΑ. Σε περίπτωση 

καινούριων ειδικών οδηγιών από τη ΓΓΑ θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις 

των οδηγιών. 

Γενικότερα, θα ισχύουν όλα τα μέτρα που αφορούν στην τήρηση αρχείου 

εισερχομένων και εξερχομένων στην εγκατάσταση, της υγιεινής των χώρων, 

της τήρησης ασφαλών αποστάσεων και ατομικής υγιεινής και των διαδικασιών 

απολύμανσης εγκαταστάσεων και αθλητικού εξοπλισμού. 

Παρακάτω περιγράφονται διαδικασίες, μέτρα προστασίας και δίνονται οδηγίες 

που αφορούν στη διοργάνωση και πραγματοποίηση των εθνικών 

διοργανώσεων όλων των αθλημάτων της Γυμναστικής, βασιζόμενοι στις 

οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ.  

Πρόσβαση στο χώρο  

Το προσωπικό και όλοι οι συμμετέχοντες στην κάθε διοργάνωση θα 

περιορίζονται στο απολύτως απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή, σύμφωνα 

και με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ. 

 

Σε όλες τις εθνικές διοργανώσεις θα ορίζεται επίσημος ιατρός από την ΕΓΟ, ο 

οποίος και θα παρευρίσκεται στην αθλητική εγκατάσταση καθ’ ‘όλη τη διάρκεια 

των αγώνων. 



 

Σε κάθε εγκατάσταση θα υπάρχει μία συγκεκριμένη είσοδος και έξοδος. 

Η είσοδος στην εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται από όλους φορώντας μάσκα. 

Κατά την είσοδο στην εγκατάσταση θα γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο:  

-  θερμομέτρηση στην είσοδο - κάθε εισερχόμενος/η θα δηλώνει ότι τη 

συγκεκριμένη μέρα δεν έχει κανένα από τα συμπτώματα του ιού 

-  καταγραφή των εισερχομένων-κάθε σωματείο θα εισέρχεται χωριστά. Η 

καταγραφή́ θα γίνεται με ευθύνη της ΕΓΟ και θα φυλάσσεται για πιθανή́ 

ιχνηλάτηση 

-   διαπίστευση των αποστολών - σε όλους τους συμμετέχοντες θα μοιραστούν 

κάρτες διαπίστευσης. Χωρίς κάρτα διαπίστευσης δε θα είναι δυνατή η 

είσοδος στο χώρο  

-  έλεγχος όλων των εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην 

κάθε διοργάνωση 

-  ενημέρωση για τις διαδικασίες προσέλευσης και αποχώρησης, της τήρησης 

ασφαλών αποστάσεων, των μέτρων καθαριότητας χεριών και αθλητικού 

εξοπλισμού, ασφαλούς χρήσης των αποχωρητηρίων. Διανομή έντυπου 

υλικού με τις συγκεκριμένες οδηγίες.  

 

Από  κάθε  σωματείο  θα  επιτρέπεται να εισέρχονται στην εγκατάσταση και να  

παρευρίσκονται στο χώρο καθ΄όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης το μέγιστο: 

    - 1 (ένας) παράγοντας  σωματείου  ο  οποίος  θα  είναι  και  ο  υγειονομικός 

      υπεύθυνος του σωματείου 

- 2 (δύο) προπονητές/τριες - χορογράφοι 

    - ο  ανάλογος  αριθμός  αθλητών /τριών  που  απαιτείται  ανά  άθλημα  και   

      κατηγορία 

Διαδικασίες 

Ο  χωρισμός   των  ομίλων   των  αθλητών /τριών  θα  καθορίζεται   από́  τους  

περιορισμούς  χωρητικότητας των σχετικών αθλητικών εγκαταστάσεων που θα 

χρησιμοποιούνται,   οι   οποίοι   ισχύουν   κατά́   την   έναρξη   της   εκάστοτε 



διοργάνωσης και αναφέρονται στη σχετική́ Κοινή́ Υπουργική́ Απόφαση.   

 

Για   να   αποφεύγεται   ο   συγχρωτισμός   των   αθλητών/τριών   θα   υπάρχουν 

υποχρεωτικά διαλλείματα μεταξύ των ομίλων. Οι χώροι θα αερίζονται συχνά́. 

  

Θα γίνεται απολύμανση των οργάνων -κατά τη διάρκεια του αγώνα και μεταξύ  

των ομίλων με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.  

 

Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους της αθλητικής 

εγκατάστασης και καθ΄όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, εκτός από τους 

αθλητές/τριες. 

Προετοιμασία εγκατάστασης 

Με   μέριμνα   των   υπευθύνων   της   εγκατάστασης  όλοι  οι  χώροι  θα έχουν  

καθαριστεί επιμελώς από συνεργείο καθαρισμού. Επίσης, καθ΄όλη τη διάρκεια  

των   αγώνων   θα   υπάρχει   συνεργείο   καθαρισμού   και  απολύμανσης.  Το  

προσωπικό́  καθαριότητας  κατά́  τη  διάρκεια  της  κάθε  διοργάνωσης θα φορά́  

στολή́ εργασίας και γάντια μιας χρήσεως. 

 

Σε όλους τους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης θα υπάρχει αλκοολούχο 

αντισηπτικό υγρό διάλυμα (με αντλία) για απολύμανση χεριών σε εμφανή́ 

σημεία.   

 

Στις τουαλέτες και τους νιπτήρες θα υπάρχει υγρό σαπούνι χεριών και 

χειροπετσέτες μιας χρήσης. 

 

Θα  υπάρχει  ένας  καλά  αεριζόμανος  και  απομονωμένος  χώρος  (π.χ.  ιατρείο,  

δωμάτιο   αποδυτηρίων)   που  θα   μπορεί   να   χρησιμοποιηθεί,  αν  χρειαστεί,  

προκειμένου  να  απομονωθεί  κάποιο  άτομο  με συμπτωματολογία COVID-19,  

έως ότου επιληφθεί το ιατρικό προσωπικό και μέχρι να ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ από 

τον υπεύθυνο της διοργάνωσης για περαιτέρω ενέργειες.  



 

Δε θα υπάρχουν αποδυτήρια. Οι αθλητές/τριες θα πρέπει να προσέρχονται στην 

αθλητική εγκατάσταση έτοιμοι/ες για να αγωνιστούν. 

 

Θα  γίνεται  ανάρτηση,  στην  είσοδο  και  σε  εμφανή  σημεία  εσωτερικά  της 

εγκατάστασης,  οδηγιών  που  αφορούν  στους  κανόνες και την εφαρμογή της  

υγιεινής  των  χεριών,  στα  συμβατά  συμπτώματα για COVID-19 λοίμωξη, στη  

συμπεριφορά στον αθλητικό χώρο.  

Μέτρα ατομικής προστασίας 

Οι προπονητές/ τριες  και οι υπεύθυνοι  της  διοργάνωσης  μεριμνούν  ώστε να 

τηρούνται  όσο  γίνεται οι αποστάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη  

του αγώνα μεταξύ των αθλητών/τριών - τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση μεταξύ  

αθλητών/τριών  σε στάση. Οι ιδιαιτερότητες  κάθε  αθλήματος  θα λαμβάνονται  

υπόψη από τους υπεύθυνους των αγώνων και θα προσαρμόζονται ανάλογα με  

τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

 

Μετά  από τη λήξη του αγώνα κάθε ομίλου οι αθλητές/τριες θα κατευθύνονται 

σε νιπτήρες όπου θα πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι.  

  

Οι   υπεύθυνοι   της  διοργάνωσης   θα  φροντίζουν  για   την   αποφυγή  του 

συνωστισμού   και   τον   περιορισμό   των   επαφών  μεταξύ  παιδιών - γονέων, 

προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από την κάθε διοργάνωσης.  

Οι κριτές και η γραμματεία των αγώνων που απαιτούνται για κάθε διοργάνωση 

θα κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις, με απόσταση 2 μ. μεταξύ τους φορώντας  

μάσκα.  

Θεατές-Παράγοντες 

Όλες  οι  εθνικές   διοργανώσεις θα  διεξάγονται  χωρίς θεατές. Όσοι επιτρέπεται  

να  παρακολουθούν   τους  αγώνες    θα   κάθονται   αραιά,   αφήνοντας   κενά 

καθίσματα  ανάμεσά  τους  ώστε  να  τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Θα 

δίνονται οδηγίες  από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης. 



 

Για την παρακολούθηση των αγώνων η ΕΓΟ θα μεριμνήσει ώστε να υπάρχει 

ζωντανή μετάδοση (live streaming). 

 

Οι  απονομές θα ακολουθήσουν τις ειδικές οδηγίες από τη ΓΓΑ και το Υπουργείο 

Υγείας. 

 

Τα αποτελέσματα και ότι έντυπο υλικό απαιτείται για την πληροφόρηση και τη 

ροή των αγώνων θα διανέμεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Η ΕΓΟ, σε συνεργασία με τη ΓΓΑ και το Υπουργείο Υγείας θα παρακολουθεί 

συνεχώς τις εξελίξεις που αφορούν στην επιδημία και θα προσαρμόζει τα μέτρα 

στις νέες καταστάσεις εφαρμόζοντας όποιες νέες οδηγίες θα αναρτώνται από 

τη ΓΓΑ. 

 

 

 


