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ΜΕΤΑ

• Άρση όλων των αθλητικών

δραστηριοτήτων από την 

πολιτεία λόγω COVID-19.

• Ανάγκη διαχείρισης της 

πανδημίας.

ΠΡΙΝ

• Απαξίωση αθλητικών

εγκαταστάσεων Ο.Α.Κ.Α.

• Απουσία προβλεπόμενων 

μέτρων προστασίας από 

υγειονομικούς κινδύνους.

COVID-19
Οι περιορισμοί και η επιβολή νέων δεδομένων στον Αθλητισμό.



Εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων 
στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α.

- Χρήση μάσκας προστασίας σε όλους τους χώρους των 
εγκαταστάσεων και στα γραφεία
- Διενέργεια PCR tests σε εβδομαδιαία βάση
- Απολύμανση σε όλους τους χώρους
- Ενημέρωση για τα μέτρα προστασίας



Εφαρμογή τηλεργασίας
Αποφυγή συνωστισμού στις εγκαταστάσεις



• Επανεκκίνηση προπονήσεων σε όλες τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α.

• Λήψη οικονομικών μέτρων ελάφρυνσης των αθλητικών

σωματείων που δραστηριοποιούνται στο Ο.Α.Κ.Α.

• Λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για 

προπονήσεις και αγώνες χωρίς την παρουσία θεατών. 

• Διενέργεια rapid tests από τον ΕΟΔΥ πριν από κάθε 

αθλητικό ή πολιτιστικό δρώμενο.

Επαναλειτουργία αθλητικών δραστηριοτήτων 



Σταδιακή επανεκκίνηση του Αθλητισμού υπό τις οδηγίες του 
Υφυπουργείου Αθλητισμού.

«Υγειονομικός δεκάλογος» για τους αθλητές, για τους

προπονητές και το λοιπό προσωπικό ομάδας, καθώς

και για τη διοίκηση και το προσωπικό των αθλητικών

εγκαταστάσεων.

Υγειονομικό υλικό (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά),

ειδικά φυλλάδια αλλά και αφίσες από την Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού



Τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των
Υγειονομικών Πρωτοκόλλων
στην ασφαλή και σταδιακή επανεκκίνηση της
αθλητικής δραστηριότητας στη χώρα.

Διενέργεια θερμομετρήσεων στους αθλητές πριν την 

είσοδό τους στο χώρο των προπονήσεων.

Έντυπο «ιατρικού ιστορικού αθλητή»

Αυτοψία εφαρμογής των μέτρων της σταδιακής 

επανεκκίνησης του αθλητισμού από τον Υφυπουργό 

Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη.



Κάλυψη αναγκών προετοιμασίας αθλητών
για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων

με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων 



Απολύμανση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

Αποφυγή εξάπλωσης κρουσμάτων στις αθλητικές

μας εγκαταστάσεις.

Επανέναρξη αθλητικών εκδηλώσεων.

Διεξαγωγή προπονήσεων.



Φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων

Ο τελικός eSports WRC διεξήχθει κατά τη διάρκεια του 

Λήψη όλων απαραίτητων μέτρων προστασίας ενάντια στη

νόσο Covid-19.

Στο ΟΑΚΑ το World League Super Final πόλο γυναικών.



Εφαρμογή των Υγειονομικών 
Πρωτοκόλλων σε όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων μας.



Ομιλητής: Κωνσταντίνος Χαλιορής

Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού Αθλητικού 

Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης» ΟΑΚΑ, μέλος της Υ.Ε.Ε. 

της Γ.Γ.Α.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


