ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ &
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ
(σύμφωνα με την τελευταία ΦΕΚ 1987/23.05.2020 και τον κανονισμό του Παγκρητίου
Σταδίου)

(Ισχύει και για αθλητικούς συλλόγους και προπονητές τους, που
γυμνάζουν υποψηφίους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
στρατιωτικών σχολών και για μεμονωμένους Καθηγητές Φυσικής
Αγωγής)

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΩΝ
i.

ii.

Αίτηση σταδίου για αθλητική χρήση χώρων (αν δεν είναι ήδη μέλη στο
στάδιο ως αθλούμενο
χρήση του εντύπου Α1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
επισυνάπτεται – με υπογραφή κηδεμόνα αν το άτομο είναι ανήλικο)
Ιατρική βεβαίωση (Έντυπο 3 - παρακαλούμε ενημερωθείτε από την ΚΥΑ στην
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού:

iii.

iv.

https://gga.gov.gr/images/%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9
A%CE%97_%CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%
97_v5.pdf ).
Έκδοση κάρτας μέλους σταδίου (γίνεται από την γραμματεία του σταδίου αν
δεν υπάρχει ήδη ή ενεργοποίηση της αν υπάρχει ήδη με την καταβολή του
αντίστοιχου ποσού 20,00 € / μηνιαίως σύμφωνα με τον κανονισμό του
σταδίου ή τις αποφάσεις του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ).
Αντίγραφο δήλωσης σχολής η βεβαίωση δήλωσης σχολής για τριτοβάθμια
εκπαίδευση (το αντίγραφο μπορεί να το πάρει ο υποψήφιος από το σχολείο
του).

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται μια μόνο φορά στην γραμματεία του Παγκρητίου
Σταδίου (κα. Ρένα Πηγάκη, τηλ: 2810 264574) και η είσοδος στους χώρους γίνεται
με την επίδειξη της κάρτας μέλους του σταδίου σύμφωνα με τις λίστες εισόδους
των αθλούμενων υποψηφίων που θα καταρτιστούν.
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Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από τον προπονητή των υποψηφίων πρίν
την κατάρτιση του προγράμματος χρήσης ζωνών.
Αν ο υποψήφιος /αθλούμενος έχει κάρτα πρόσβασης στο Παγκρήτιο στάδιο δεν
χρειάζεται να κάνει αίτηση και έκδοση της. Πρέπει όμως να φέρει/αποστείλει τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
i.

v.
vi.

Αίτηση σταδίου για αθλητική χρήση χώρων ( Έντυπο Α4) αν δεν είναι ήδη
δηλωμένος προπονητής αθλητικού συλλόγου συνοδευόμενη από αντίγραφο
πτυχίου ΚΦΑ.
Έντυπο εισερχομένων αθλουμένων για την χρήση του χώρου σε ζώνες
(Έντυπο Α2 – επισυνάπτεται).
Ιατρική βεβαίωση (Έντυπο 3 - παρακαλούμε ενημερωθείτε από την ΚΥΑ στην
Γενική

ii.
iii.

Γραμματεία

Αθλητισμού:

https://gga.gov.gr/images/%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A
%CE%97_%CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97_v
5.pdf ).
Υπογραφή συμφωνητικού χρήσης χώρων, αν δεν είναι ήδη δηλωμένος
προπονητής αθλητικού συλλόγου ο οποίος έχει υπογράψει συμφωνητικό.
Έκδοση κάρτας μέλους σταδίου (γίνεται από την γραμματεία του σταδίου αν
δεν υπάρχει ή η ενεργοποίηση της αν υπάρχει ήδη).

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται μια μόνο φορά στην γραμματεία του Παγκρητίου
Σταδίου (κα. Ρένα Πηγάκη, τηλ: 2810 264574) και η είσοδος στους χώρους γίνεται
με την επίδειξη της κάρτας μέλους του σταδίου σύμφωνα με τις λίστες εισόδους
των αθλούμενων υποψηφίων που θα καταρτιστούν.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από τον προπονητή των υποψηφίων πριν
την κατάρτιση του προγράμματος χρήσης ζωνών.
Αν προπονητής έχει κάρτα πρόσβασης στο Παγκρήτιο στάδιο δεν χρειάζεται να
κάνει αίτηση και έκδοση της. Πρέπει όμως να φέρει/αποστείλει τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά.

Β.

ΖΩΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της αθλητικής εγκατάστασης για υποψηφίους σχολών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Σάββατο σε ζώνες
όπως παρακάτω:
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ (ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Α1 Ζώνη : 8:00 – 9:30 (είσοδος: 7:45-8:00)
(Ζώνη Υποψηφίων Τριτοβάθμιας Πληρότητα μέχρι τώρα : 0%- από εφαρμογή
προηγούμενης ΚΥΑ)
Α2 Ζώνη :9:45 – 11:15 (είσοδος: 9:30-9:45 )
(Ζώνη Υποψηφίων Τριτοβάθμιας Πληρότητα μέχρι τώρα : 0%- από εφαρμογή
προηγούμενης ΚΥΑ)
Α3 Ζώνη : 11:30 - 13:00 (είσοδος: 11:15-11:30)
(Ζώνη Υποψηφίων Τριτοβάθμιας Πληρότητα μέχρι τώρα : 0%- από εφαρμογή
προηγούμενης ΚΥΑ)
Δ Ζώνη : 20:00 – 21:30 (είσοδος: 19:45 -20:00/ αποχώρηση: 21:30-21:35)
(Ζώνη Υποψηφίων Τριτοβάθμιας - Πληρότητα μέχρι τώρα : 60 % - από εφαρμογή
προηγούμενης ΚΥΑ – )
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Α1 Ζώνη : 8:00 – 9:30 (είσοδος: 7:45-8:00)
(Ζώνη Υποψηφίων Τριτοβάθμιας Πληρότητα μέχρι τώρα : 0%- από εφαρμογή
προηγούμενης ΚΥΑ)
Α2 Ζώνη :9:45 – 11:15 (είσοδος: 9:30-9:45 )
(Ζώνη Υποψηφίων Τριτοβάθμιας Πληρότητα μέχρι τώρα : 0%- από εφαρμογή
προηγούμενης ΚΥΑ)
Α3 Ζώνη : 11:30 - 13:00 (είσοδος: 11:15-11:30)
(Ζώνη Υποψηφίων Τριτοβάθμιας Πληρότητα μέχρι τώρα : 0%- από εφαρμογή
προηγούμενης ΚΥΑ)
Η χρήση του σταδίου θα γίνεται με τον περιορισμό που θέτεται από τις σχετικές
ΚΥΑ (μέγιστος αριθμός 80 ατόμων για κάθε ζώνη – εκτός και αν αυτό αλλάξει με
σχετική απόφαση)
Ενδιάμεσα στις ζώνες δεν θα είναι κανένας αθλητής/τρια, αθλούμενος,
προπονητής/τρια στον χώρο έτσι ώστε να εκτελούνται οι κατάλληλες ενέργειες
απολύμανσης των χώρων και εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν. Η καθαριότητα
και απολύμανση θα ακολουθήσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν σταλεί.
Σημειώνεται ότι οι ζώνες Α1, Α2, Α3 και Δ στο βοηθητικό γήπεδο οριοθετούνται
ως ζώνες για υποψηφίους ΣΕΦΑΑ, στρατιωτικών σχολών, λιμενικού, αστυνομίας
που αθλούνται με επίσημο προπονητή και ανάλογα την πληρότητα τους από
υποψηφίους ή αθλούμενους θα γίνει και η ανάλογη περαιτέρω διαχείρισης τους
με αθλητές ή άλλη κατηγορία αθλούμενων.

Γ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ
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Η πρόσβαση αθλητών/τριών, αθλούμενων υποψηφίων και προπονητών/τριών και
για ΣΕΦΑΑ και στρατιωτικές σχολές θα γίνεται από την δυτική πύλη του σταδίου
με έλεγχο στις οριοθετημένες ροές ΕΙΣΟΔΟΥ και ΕΞΟΔΟΥ έξω από το βοηθητικό
γήπεδο στο δυτικό χώρο στάθμευσης με αποστάσεις δύο (2) μέτρων για κάθε
αθλούμενο προπονητή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση αθλητών/τριων- αθλούμενων και
προπονητών/τριων από το βοηθητικό στο κεντρικό γήπεδο και αντίθετα, μόνο στην
περίπτωση που προπονητής πρέπει να μεταβεί από το κεντρικό στο βοηθητικό
γήπεδο για να εξασκήσει τα καθήκοντα του μεταξύ δύο προπονητικών ζωνών.
Η πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση θα είναι δυνατή μόνο σε αθλητές/τριες
και προπονητές/τριες και υποψήφιους στρατιωτικών σχολών που έχουν κάρτα
μέλους του σταδίου και είναι οικονομικά τακτοποιημένοι.
Κατά την πρόσβαση στο στάδιο, τόσο στην είσοδο όσο και την έξοδο αθλητές/τριες
και προπονητές/τριες θα θερμομετρούνται από το προσωπικό του σταδίου ως ένα
επιπλέον μέτρο πρόληψης.
Δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε αθλητές/τριες , αθλούμενους ή
προπονητές/τριες που βρίσκονται εκτός των ορίων θερμοκρασίας που θέτουν τα
υγειονομικά πρωτόκολλα, και άμεσα θα ενημερώνεται ο εκπρόσωπος του
συλλόγου, ο προπονητής και οι αρμόδιοι φορείς.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση προπονητή/τριας λόγω υψηλής
θερμοκρασίας το τμήμα του θα ακυρώνεται και θα ενημερώνεται αντίστοιχα ο
σύλλογος και οι αρμόδιοι φορείς.
Προτείνεται αθλητές/τριες – αθλούμενοι - υποψήφιοι και προπονητές με
οποιοδήποτε σύμπτωμα που πιθανόν σχετίζεται με τον κορωνοιό και αναφέρεται
στα υγειονομικά πρωτόκολλα να μην έρχονται για προπόνηση στην αθλητική
εγκατάσταση και να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Στον χώρο δεν θα λειτουργεί κυλικείο (μέχρι νεωτέρας) οπότε οι αθλητές,
αθλούμενοι και προπονητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα για την
ολοκλήρωση της προπόνησης
Το τελικό πρόγραμμα εισόδου στις ζώνες θα ολοκληρωθεί με την συνδρομή όλων
των συλλόγων που θα εμπλακούν και κατά προτεραιότητα με την κάλυψη των
αθλητών/τριων και θα αναρτηθεί προς εφαρμογή μετά την έναρξη της τρίτης φάσης
επανέναρξης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
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Σημειώνεται ότι είναι πολύ σημαντικό να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά για να
ενταχθεί στο πρόγραμμα των ζωνών κάποια ομάδα υποψηφίων.
Προτείνεται στους εκπρόσωπους των συλλόγων να προχωρήσουν γρήγορα στη
συμπλήρωση των εντύπων, δεδομένου ότι μετά από αυτά από κοινού θα πρέπει να
προχωρήσουμε στον τελικό προγραμματισμό των ζωνών και των
ομάδων/προπονητών.
Η έλεγχος πρόσβασης στην εγκατάσταση θα γίνεται ανά ομάδα και προπονητή
αθλητικού συλλόγου στην αντίστοιχη ζώνη, παρουσία του προπονητή.

Δ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΧΏΡΩΝ
Τα αποδυτήρια στο βοηθητικό κτιριακό συγκρότημα του σταδίου δεν θα είναι σε
λειτουργία σύμφωνα με τα εν ισχύ ΦΕΚ.
Για την διευκόλυνση της προπόνησης αθλητών και προπονητών θα είναι σε
λειτουργία με όλα τα απαραίτητα μέτρα:




για τους χρήστες του βοηθητικού γηπέδου, θα είναι διαθέσιμες δύο
εξωτερικές τουαλέτες στο κτιριακό συγκρότημα αποδυτηρίων του
βοηθητικού σταδίου (με κατάλληλη σήμανση για να είναι εύκολα
προσβάσιμες και με τα απαραίτητα απολυμαντικά μέσα στους νιπτήρες )
εξοπλισμός στίβου όπως βατήρες, εμπόδια, εξοπλισμός σκάμματος και
άλματος σε ύψος θα βρίσκονται εντός του κεντρικού και βοηθητικού
γηπέδου.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ
Επισημαίνεται ότι η ατομική ευθύνη κάθε ενός από μας αποτελεί το κλειδί στην
σωστή εφαρμογή της τρίτης φάσης επανέναρξης της αθλητικής δραστηριότητας.
Η σωστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων χρήσης ατομικών ειδών προστασίας,
ατομικού εξοπλισμού, και εξοπλισμού σταδίου, σε όλες τις περιπτώσεις θα
συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της φάσης αυτής.
Η απολύμανση του εξοπλισμού (ατομικού και κινητού) που θα χρησιμοποιείται από
αθλητές και προπονητές θα είναι ατομική ευθύνη του αθλητή/τριας τόσο αυτού
που το χρησιμοποίησε όπως και αυτού θα τον χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τα
υγειονομικά πρωτόκολλα των αθλημάτων.

5
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΕΝΑΡΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΓΡΚΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΊΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ COVID19 ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Α.Κ.Η

Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία Διαχείρισης φακέλου αθλητικών συλλόγων
Θύρα 1, Παγκρήτιο Στάδιο,
τηλ: 2810264576- 2810264591, fax: 2810264561
email: infosxoleia@aahaeota.gr - κα.Ρένα Πηγάκη
Γραμματεία Σταδίου – ¨Έκδοση Καρτών Εισόδου – Οικονομικά θέματα
Θύρα 9, Παγκρήτιο Στάδιο,
τηλ: 2810264560, fax: 2810264561
email: paggym@aahaeota.gr - κ. Βασίλης Κομψέλης – κα. Φαίη Αλεξάκη
Πρωτόκολλο ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ - Σταδίου:
Θύρα 1, Παγκρήτιο Στάδιο,
τηλ: 2810264567, 2810264566, fax: 2810264561
email: pagritio@aahaeota.gr
Συντονιστής Λειτουργιών:
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπο Α1
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Έντυπο Α2

(ενδεικτικό έντυπο για εισερχομένους αθλητές, αθλούμενους – υποψηφίους)
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Έντυπο Α3
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Έντυπο Α4
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