
 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 24.04.2020 

Αθλητισμός: Επανεκκίνηση βήμα βήμα 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ 

Οι πρώτοι που θα επιστρέψουν σε ρυθμούς προπονήσεων θα είναι οι αθλητές και αθλήτριές 

μας που προετοιμάζονται ή διεκδικούν προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η 

επανεκκίνηση του αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί με όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα 

υποδείξουν οι επιστήμονες. 

Οι ομοσπονδίες θα μπορέσουν να τροποποιήσουν τις διοργανώσεις τους για την τρέχουσα 

αγωνιστική περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες των αθλημάτων τους, σύμφωνα με την τροπολογία 

που κατέθεσε ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης. Ο υφυπουργός Αθλητισμού 

πραγματοποίησε χθες και τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους των αθλητικών ομοσπονδιών στην 

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε ο τρόπος επανεκκίνησης 

του ελληνικού αθλητισμού αλλά και η στήριξη της πολιτείας για τη σωστή επαναλειτουργία. 

Η τροπολογία για την τροποποίηση των προκηρύξεων των πρωταθλημάτων αναφορικά με τη 

φετινή σεζόν εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την κύρωση της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

(ψηφίζεται σήμερα). Σύμφωνα με την τροπολογία, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση τροποποίηση 

των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής όλων των πρωταθλημάτων, 

ομαδικών και ατομικών αθλημάτων, σε επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό επίπεδο, καθώς και 

των σχετικών προκηρύξεων, χωρίς να απαιτείται επικύρωση από γενική συνέλευση. Στην ίδια 

τροπολογία περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν τη μεταβατική λειτουργία του Εθνικού 

Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) έως ότου ολοκληρωθεί η στελέχωση και 

διαπιστωθεί η λειτουργική ετοιμότητα του διαδόχου φορέα (Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης 

του Ντόπινγκ). Το ΕΣΚΑΝ θα παραμείνει με την υπάρχουσα μορφή για περίπου έξι μήνες και θα 

διεκπεραιώνει τα επείγοντα ζητήματα. 

«Παρατείνεται η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) ως 

προς τα επείγοντα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων ντόπινγκ και 

διαχείρισης των αποτελεσμάτων τους, προκειμένου να καλυφθεί το λειτουργικό κενό που θα 

προκύψει μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την οργάνωση του ΕΟΚΑΝ, με το 

οποίο παύει η λειτουργία του ΕΣΚΑΝ, και έως ότου ολοκληρωθεί η στελέχωση και η εν γένει 

λειτουργική ετοιμότητα του ΕΟΚΑΝ», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην τροπολογία. 

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης προσκάλεσε χθες σε τηλεδιάσκεψη όλα τα 

μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Από την τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχε 

και ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, απουσίασαν οι εκπρόσωποι των 

ομοσπονδιών τζούντο και ιστιοπλοΐας. Κατά τη διάρκεια της τηλεσυνάντησης όλοι συμφώνησαν 

ότι προέχει η υγεία των αθλητών και όλες οι κινήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις 

υποδείξεις των επιστημόνων. 

https://www.kathimerini.gr/authors/spyridoyla-spanea


Οι πρώτοι που θα επιστρέψουν σε ρυθμούς προπονήσεων θα είναι οι διακεκριμένοι αθλητές και 

αθλήτριές μας, και ιδιαιτέρως αυτοί που προετοιμάζονται ή διεκδικούν προκρίσεις για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες. Ιδιαίτερα στα ατομικά αθλήματα που διεξάγονται σε ανοικτούς χώρους, η 

επιστροφή στην αγωνιστική δράση θα είναι πιο γρήγορη. 

Η επανεκκίνηση του αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί με όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα 

υποδείξουν οι επιστήμονες. Σύμφωνα με όσα πρότεινε ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης 

Αυγενάκης, θα δημιουργηθεί υγειονομική επιτροπή που θα ελέγχει ότι τηρούνται όλα τα μέτρα, ενώ 

θα συσταθεί και επιτροπή διαχείρισης κρίσεων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κάποιοι εκπρόσωποι 

ομαδικών αθλημάτων ήταν αρνητικοί ως προς την επανεκκίνηση του αθλητισμού. 

Όλοι οι παριστάμενοι ζήτησαν τη βοήθεια της πολιτείας για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που 

θα φέρει η επόμενη μέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τις ομοσπονδίες και τους συλλόγους που 

στεγάζονται σε αθλητικά κέντρα (όπως ΣΕΦ, ΟΑΚΑ κ.λπ.), θα υπάρξει μέριμνα για τη μείωση των 

ενοικίων, ενώ υπάρχει και η πρόταση για να μειωθεί η συνδρομή των παιδιών στους αθλητικούς 

συλλόγους. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εκφράστηκε η αγωνία για τη μοριοδότηση των 

αθλητών-υποψηφίων φοιτητών, η οποία δεν μπορεί να γίνει από τη στιγμή που δεν διεξάγονται 

αγώνες. 

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε και το μητρώο των σωματείων, τα οποία 

θα διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 

γεγονός που θα βοηθήσει να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των σωματείων-σφραγίδων.  

 


