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Δελτίο Τύπου 

 

Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την επανεκκίνηση 

του τομέα του Αθλητισμού 

 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, το 

Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τη σταδιακή και σε φάσεις 

επανεκκίνηση του τομέα του αθλητισμού. 

 

Κατόπιν κοινής πρότασης των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, μετά από 

διαβούλευση με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και με την έγκριση της 

διυπουργικής Καθοδηγητικής Επιτροπής, στο πλαίσιο της Α’ Φάσης του 

πλάνου, επιτρέπεται από τις 8 Φεβρουαρίου η ατομική προπόνηση όλων των 

αθλημάτων σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκα, 

γραμμικά πάρκα και παραλίες, με μέγιστο αριθμό 5 αθλούμενων, 

ανεξαρτήτου ηλικίας, περιλαμβανομένου του προπονητή/γυμναστή (4 

αθλούμενοι+1 προπονητής/γυμναστής). Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η σωματική 

επαφή μεταξύ των αθλούμενων και η προπόνηση γίνεται μόνο για σκοπούς 

εκγύμνασης/φυσικής κατάστασης. 

 

Σε όλες τις υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις επιτρέπεται η προπόνηση με 

μέγιστο αριθμό 5 ατόμων περιλαμβανομένου του προπονητή, εξαιρουμένων 

των γηπέδων ποδοσφαίρου όπου επιτρέπεται η προπόνηση μέχρι 3 

ξεχωριστών ομάδων με μέγιστο αριθμό 5 ατόμων ανά ομάδα. Τονίζεται ότι 

τα μέλη της κάθε ομάδας πρέπει να είναι σταθερά. 

 

Έπειτα από συνεννόηση με την ΚΟΠ, σε σχέση με την επαναλειτουργία των 

πρωταθλημάτων της ΚΟΠ, αποφασίστηκε όπως:  

- Για το πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας, επιτρέπονται από τις 8 

Φεβρουαρίου οι ομαδικές προπονήσεις και από τις 13 Φεβρουαρίου 

η επανέναρξη του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, χωρίς θεατές. 
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- Για τις υπόλοιπες Κατηγορίες των πρωταθλημάτων της ΚΟΠ, 

επιτρέπεται από τις 8 Φεβρουαρίου η ατομική προπόνηση χωρίς 

σωματική επαφή και για σκοπούς εκγύμνασης/φυσικής κατάστασης σε 

ομάδες των 5, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή/γυμναστή. Στα 

γήπεδα ποδοσφαίρου δύνανται να προπονούνται ταυτόχρονα 3 

ξεχωριστές σταθερές ομάδες των 5 ατόμων (περιλαμβανομένου του 

προπονητή).   

 

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις ισχύουν αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα ομαδικά 

πρωταθλήματα. Νοείται ότι στις ανοικτές υπαίθριες εγκαταστάσεις των 

υπόλοιπων αθλημάτων η προπόνηση γίνεται σε σταθερή ομάδα των 5 

ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή. 

 

Όλοι οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι καθώς και οι αθλητές ηλικίας άνω των 12 

ετών θα πρέπει να υποβληθούν σε rapid test αντιγόνου μέσω του δωρεάν 

προγράμματος του Υπουργείου Υγείας ή ιδιωτικά μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου. Στη 

συνέχεια, το 50% των εργαζομένων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και των 

αθλητών άνω των 12 ετών οφείλουν να υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο έλεγχο 

με rapid test αντιγόνου. 

 

Τα άτομα, ανεξαρτήτου ηλικίας, που επιθυμούν να μετακινηθούν για ατομική 

προπόνηση στους χώρους που αναφέρονται πιο πάνω, οφείλουν να 

αποστέλλουν sms στο 8998, με επιλογή του αριθμού 6. Για τα ανήλικα άτομα 

που δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει να προσκομίζεται από τον 

γονέα/νόμιμο κηδεμόνα ενυπόγραφη βεβαίωση για τη μεταφορά του παιδιού 

στον χώρο άθλησης/προπόνησης. Σημειώνεται ότι οι προπονητές/γυμναστές 

οφείλουν να φέρουν το Έντυπο Α (Βεβαίωση Μετακίνησης Εργαζομένου) 

υπογεγραμμένο από τον εργοδότη τους. 

 

Την ευθύνη  εποπτείας  της  τήρησης των μέτρων και συμμόρφωσης των 

πρωτοκόλλων και Διαταγμάτων θα αναλάβει η ΚΟΠ σε ότι αφορά στο 

ποδόσφαιρο και για όλα τα υπόλοιπα αθλήματα ο ΚΟΑ, σε συνεργασία με τις 
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Ομοσπονδίες. Επιπλέον, και για περαιτέρω ενίσχυση των ελέγχων, το 

Υπουργείο Υγείας θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους. Περαιτέρω 

διευκρινίσεις θα εκδοθούν από τον ΚΟΑ και τις αρμόδιες Ομοσπονδίες. 

 

_________________ 
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