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Ένταξη της Ε.Α.Δ. στους 
μηχανισμούς ελέγχου

Άρθρο 23: Μηχανισμοί ελέγχου 
της εφαρμογής κατεπειγόντων 
μέτρων αντιμετώπισης της 
διασποράς του κορωνοϊού και 
διοικητικές κυρώσεις

ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 
61910/ΦΕΚ Β 4674/08.10.2021

Άρθρο 1 (Α/Α 19) Αθλητισμός
Άρθρο 3 (Πίνακας 8) Κυρώσεις
Άρθρο 4 Αρμόδιες αρχές 
ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων



857

27.793

2.014

1.274.550 €

Εντολές ελέγχου

Ε.Α.Δ.

Αντικείμενα ελέγχου

Αριθμός προστίμων

Ποσά που επιβλήθηκαν

Έλεγχοι της Ε.Α.Δ.
Από την έναρξη της πανδημίας έως το τέλος του α’ εξαμήνου 2021 σε όλη την επικράτεια.



Ειδικότερα, από την επανέναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων -μετά το γενικό lockdown- υπό τις τιθέμενες

από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και τα διαλαμβανόμενα στις Οδηγίες και τα Υγειονομικά

Πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την

αποφυγή συνεπειών που έχουν επιπτώσεις στο επίπεδο φυσικής κατάστασης των αθλητών, εντάχθηκε στον

προγραμματισμό της Αρχής σε συνεργασία με τη ΓΓΑ, η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε αθλητικές

εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια προπονήσεων και αγώνων. Οι έλεγχοι έγιναν με τη χρήση ελεγκτικών

εργαλείων (check list) που εκπονήθηκαν από Επιθεωρητές Ελεγκτές της ΜΕΕ, τα οποία παρείχαν τη δυνατότητα

άμεσης αποτύπωσης της εικόνας για την ασφάλεια των χώρων και των φυσικών προσώπων, προκειμένου να

γίνουν άμεσα συστάσεις για την τήρηση των μέτρων, όπου απαιτείτο. Με τις εισηγήσεις μας προς τη ΓΓΑ

συμβάλαμε στην ολοκλήρωση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων που εκπονήθηκαν.



Α/Α
ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ                   

(ονομ-μο) COVID 
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 
(ονομ-μο) 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ή 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΓΗΠΕΔΟΥ covid

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗ 
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ 
ΘΕΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

COVIDFREE.GR

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 
ΘΕΑΤΩΝ   ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ               
80% ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΌΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 8.000                                                                      
(σε κλειστό γήπεδο με ηλεκτρονικό 

εισιτήριο )

ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΘΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ 
ΝΟΣΗΣΑΝΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ 
ΘΕΑΤΕΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ 
Ή PCR 72 ΩΡΩΝ  Ή RAPID TEST48 

ΩΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΩΝ 
(γαλάζια-κίτρινη-μαύρη)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ-

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(κάτοχοι διαπιστεύσεων)

ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (όπου 
είναι υποχρεωτική)  

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΘΕ 
ΟΜΑΔΑΣ ΌΤΙ ΟΙ 

ΚΑΤΟΧΟΙ ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΙΤΕ 

ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ  Ή  
ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΕΣΤ Ή 

ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΗΣΕΙ

ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ  ΣΕ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΕ 

ΕΜΦΑΝΗ ΣΗΜΕΙΑ 
(αλκοολούχο διάλυµα 

(ή gel) 70% για 
απολύµανση

χεριών)

ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ (τουαλέτες, 

αποδυτήρια κλπ)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ-
ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΆ COVID  ΣΕ 
ΕΜΦΑΝΗ ΣΗΜΕΙΑ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ

Με τη λήξη του 2ου 
δεκαλέπτου, θα 

αποχωρεί πρώτη για 
τα αποδυτήρια η

φιλοξενούµενη οµάδα 
και ακολούθως η 

γηπεδούχος οµάδα. 

Κατά τη διάρκεια του
ηµιχρόνου, θα πρέπει 

να αποφεύγεται ο 
συνωστισµός στο 

χώρο των 
αποδυτηρίων

και στους διαδρόµους 
που οδηγούν σε αυτά.

ΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ (αποστάσεις , 

μάσκες  κλπ) ΣΤΙΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟΝ 
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ   (για 
φυσικά πρόσωπα) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ   

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΌ ΤΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ 
ΕΑΔ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

COVID FREE GR

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 2



Κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Οκτώβριο 2021 ελέγχθησαν:

- 8 αθλητικές εγκαταστάσεις σε αγώνες ποδοσφαίρου ερασιτεχνικού πρωταθλήματος, superleague I & II

και football league

- 19 γήπεδα αντισφαίρισης κατά τη διάρκεια προπονήσεων

- 8 κολυμβητήρια (6 κλειστά και 2 ανοικτά) κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή θεραπευτικής άσκησης

- 1 αθλητικό κέντρο πυγμαχίας

- 2 αθλητικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια αγώνων καλαθοσφαίρισης

Ποδόσφαιρο

Καλαθοσφαίριση

Κολύμβηση 

Αντισφαίριση

Πυγμαχία



Από τους επιτόπιους ελέγχους σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων διαπιστώθηκε η συμμόρφωση των

φορέων με τα ισχύοντα μέτρα και τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μη τήρησης των μέτρων κατά τη διάρκεια των αγώνων και προπονήσεων

έγιναν αυστηρές συστάσεις για την τήρησή τους και την ορθή λειτουργία και χρήση της εγκατάστασης.



Σεπτέμβριος 2020 (Αρ. 23, ΚΥΑ 56435/ΦΕΚ 3958/Β/15.09.2020) Γήπεδα  κατά τη διάρκεια αγώνων ερασιτεχνικού 
ποδοσφαίρου 

Κύρια σημεία ελέγχου: 

• Είσοδος – έξοδος (τήρηση καταλόγου εισερχομένων – εξερχομένων και τήρηση απόστασης 1,5 μ. των
εισερχομένων από τον προπορευόμενο τους, θερμομέτρηση)

• Απουσία θεατών

• Ανώτατο όριο 80 ατόμων (αθλητές, προπονητές, παράγοντες και αναγκαίο προσωπικό για την ομαλή
διεξαγωγή του αγώνα) στην εγκατάσταση.

• Υγειονομικό υλικό (καλάθια απορριμμάτων, χειροπετσέτες κλπ) και διαθέσιμο υλικό προστασίας (μάσκες,
αντισηπτικά) στον αγωνιστικό χώρο, αποδυτήρια και κερκίδες

• Τήρηση απόστασης του 1,5 μ. όλων των παρευρισκόμενων στον αγωνιστικό και περιβάλλοντα χώρο (πλην των
ποδοσφαιριστών και των διαιτητών κατά τη διάρκεια του αγώνα) και χρήση προστατευτικής μάσκας



Νοέμβριος 2020 [Αρ. 1 (Α/Α 20) ΚΥΑ 71342/ΦΕΚ 4899/Β/06.11.2020]  3 κλειστά κολυμβητήρια και 1 ανοικτό 
κατά τη διάρκεια προπονήσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ 

Κύρια σημεία ελέγχου:

• Χρήση κλειστών κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση.

• Τήρηση καταλόγου εισερχομένων - εξερχομένων

• Τήρηση αποστάσεων μεταξύ αθλούμενων/εργαζόμενων

• Αριθμός ατόμων εντός των κολυμβητικών δεξαμενών

• Χρήση μάσκας προστασίας

• Χώρος αποδυτηρίων

• Θερμομέτρηση στην κεντρική είσοδο (αθλητές, αθλούμενοι, προπονητές, ιατροί κλπ.)

• Τήρηση κατάλληλων μέσων υγιεινής/απολύμανσης



Νοέμβριος 2020 [Αρ. 1 (Α/Α 20) ΚΥΑ 71342/ΦΕΚ 4899/Β/ 06.11.2020]  16 Γήπεδα αντισφαίρισης κατά τη 
διάρκεια προπονήσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ 

Κύρια σημεία ελέγχου:

• Διάθεση των γηπέδων κατόπιν κράτησης
• Θερμομέτρηση στην είσοδο
• Χώρος αποδυτηρίων 
• Χρήση προστατευτικής μάσκας
• Τήρηση κατάλληλων μέσων υγιεινής/απολύμανσης
• Τήρηση αποστάσεων



Απρίλιος 2021 [Αρ. 1 (Α/Α 20), ΚΥΑ 22439/ΦΕΚ 1441/Β/10.04.2021] & [Αρ. 1 (Α/Α 19) ΚΥΑ 29922,ΦΕΚ 
1944/Β/13.05.2021] 

Αγώνες ποδοσφαίρου (Superleague & Football league, Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος) στα γήπεδα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΟΑΚΑ, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΟΚ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ» 

Κύρια σημεία ελέγχου:

• Είσοδος – έξοδος των αθλητικών εγκαταστάσεων με τήρηση καταλόγου εισερχομένων-εξερχομένων
• Διενέργεια των προβλεπόμενων μοριακών test  
• Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των παρευρισκομένων στη θύρα των επισήμων και στους κοινόχρηστους

χώρους
• Χρήση μάσκας
• Μη λειτουργία των χώρων εστίασης-μικρογευμάτων
• Υποχρεωτική θερμομέτρηση και χρήση αντισηπτικού στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων



Ιούνιος 2021 [Αρ. 1 (Α/Α 19), ΚΥΑ 33505/ΦΕΚ 2233/Β/29.05.2021] 3 Γήπεδα Αντισφαίρισης & 3 Κολυμβητήρια κατά τη 
διάρκεια προπονήσεων στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ποσειδώνιο (Θεσσαλονίκη)

Κύρια σημεία ελέγχου:

• Τήρηση καταλόγου εισερχομένων - εξερχομένων

• Θερμομέτρηση στην κεντρική είσοδο

• Προσκόμιση βεβαιώσεων αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 από τους αθλούμενους (στα κολυμβητήρια)

• Χώρος αποδυτηρίων (κλειστά στα κολυμβητήρια)

• Τήρηση αποστάσεων μεταξύ των αθλούμενων και των παρευρισκόμενων στην εγκατάσταση

• Τήρηση περιορισμών χωρητικότητας στις κολυμβητικές δεξαμενές (1 άτομο ανά 15 τ.μ. νερού στα ανοικτά & 1 άτομο 
ανά 20 τ.μ. νερού στα κλειστά κολυμβητήρια) 

• Χρήση μάσκας προστασίας

• Χρήση μέσων υγιεινής και απολύμανσης



09 & 10 Οκτωβρίου 2021 [Αρ. 1 (Α/Α 19), ΚΥΑ 61910/ΦΕΚ 4674/Β/08.10.2021] 

Αγώνες καλαθοσφαίρισης Basket League στο κλειστό γυμναστήριο Νίκαιας «Πλάτων» και στο κλειστό 
γυμναστήριο Λαυρίου 

Κύρια σημεία ελέγχου:

• Τήρηση ανώτατου ορίου θεατών στην εγκατάσταση (έως 80% της χωρητικότητας και όχι πάνω από 8.000 
θεατές)

• Τήρηση ανώτατου ορίου όλων των εμπλεκόμενων για τη διεξαγωγή του αγώνα (έως 170 άτομα/αθλητές, 
προπονητές, διαιτητές, ιατροί, φυσικοθεραπευτές, αξιωματούχοι αγώνα κ.λπ)

• Παρουσία θεατών αποκλειστικά εμβολιασμένων ή νοσησάντων (ανήλικοι από 12-17 ετών μη εμβολιασμένοι ή 
μη νοσήσαντες : βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού εργαστηριακού ελέγχου COVID-19/ανήλικοι έως και 11 
ετών : αρνητικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος).

• Παρουσία όλων των εμπλεκόμενων για τη διεξαγωγή του αγώνα είτε με βεβαίωση εμβολιασμού/νόσησης είτε 
με βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου.



• Έλεγχος των βεβαιώσεων εμβολιασμού/νόσησης καθώς και των βεβαιώσεων αρνητικού διαγνωστικού 
ελέγχου COVID-19 με χρήση της εφαρμογής Covid Free GR συνδυαστικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας

• Τήρηση κατάστασης διαπιστεύσεων (γαλάζιας, κίτρινης και μαύρης) ανάλογα με τη δυνατότητα 
μετακίνησης εντός του αγωνιστικού χώρου και της υποχρεωτικής χρήσης μέσων ατομικής προστασίας 
(μάσκα προστασίας)

• Τήρηση καταλόγου εισερχομένων – εξερχομένων στην εγκατάσταση
• Τήρηση απόστασης 2μ. μεταξύ των ατόμων σε κοινόχρηστους χώρους και χρήση προστατευτικής μάσκας
• Τήρηση όρων υγιεινής και απολύμανσης
• Ανάρτηση οδηγιών - μέτρα προστασίας σε εμφανή σημεία κοινόχρηστων χώρων

09 & 10 Οκτωβρίου 2021 [Αρ. 1 (Α/Α 19), ΚΥΑ 61910/ΦΕΚ 4674/Β/08.10.2021] 
Αγώνες καλαθοσφαίρισης Basket League στο κλειστό γυμναστήριο Νίκαιας «Πλάτων» και στο 

κλειστό γυμναστήριο Λαυρίου 
Κύρια σημεία ελέγχου:



Από τους ελέγχους διαφάνηκε η προστιθέμενη αξία της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των φορέων με τα

στελέχη της Ε.Α.Δ. με γνώμονα την ενημέρωση, την πρόληψη και βελτίωση των διαδικασιών.

Για το επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζονται έλεγχοι σε αθλητικές εγκαταστάσεις με

αντικείμενο την επιτήρηση της εφαρμογής των κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι

εμπλέκονται στη διοργάνωση αγώνων και διεξαγωγή προπονήσεων, στο πλαίσιο συνεργασίας για την

τήρηση των μέτρων περιορισμού της πανδημίας και με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

https://aead.gr


