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Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν 
ΠΡΟ: Σα ζσκαηεία άιαο 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: Επηηξνπή Δηαηηεζίαο ΠΕΠ 
ΘΕΜΑ: Αγώλεο θεθιεηζκέλσλ ησλζπξώλ–Μέηξν πξνζηαζίαο θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξνλντνύ 
COVID-19, ζύκθσλα κε ηε Δ1α/Γ.Π.νηθ.15954/08-03-2020 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε  
 

Κύξηε Πξόεδξε,  
 

Μεηά από ηε ρζεζηλή Δ1α/Γ.Π.νηθ.15954/08-03-2020 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ 
Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο & Επελδύζεσλ, Τγείαο, Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
θαη Εζσηεξηθώλ, ζρεηηθά κε ηελ απαγόξεπζε παξνπζίαο θνηλνύ ζηηο αζιεηηθέο εθδειώζεηο πνπ 
ιακβάλνπλ ρώξα ζην ζύλνιν ηεο Επηθξάηεηαο, ζε θιεηζηνύο θαη αλνηρηνύο ρώξνπο, ζύκθσλα κε ηελ 
εηζήγεζε ηεο Εζληθήο Επηηξνπήο Πξνζηαζίαο Δεκόζηαο Τγείαο, ελεκεξώλνπκε όηη ην ελ ιόγσ κέηξν 
ζα ηζρύζεη θαη ζηηο δηνξγαλώζεηο ηεο ΠΕΠ, όισλ ησλ ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ ην πξνζερέο 
δεθαπελζήκεξν (έσο θαη 22/03/2020) Η ΠΕΠ, θξαηώληαο ππεύζπλε ζηάζε, δελ ζα κπνξνύζε λα 
απνηειέζεη εμαίξεζε ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε θαη κάιηζηα ζε έλα δήηεκα πνπ έρεη λα θάλεη 
κε ηε δεκόζηα πγεία.  

Ελεκεξώλνπκε επίζεο όηη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηνπ σο άλσ πξνιεπηηθνύ κέηξνπ, 
ππεύζπλν νξίδεηαη ην εθάζηνηε γεπεδνύρν ζσκαηείν θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηό δελ κεξηκλήζεη 
ζρεηηθά θαη δελ ην ηεξήζεη, ηόηε νη δηαηηεηέο ηνπ αγώλα ζα έρνπλ ηε ξεηή εληνιή λα κελ αξρίδνπλ ην 
παηρλίδη, κε ππαηηηόηεηα ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ θαη κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη βάζεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ ΚΑΠ. Ωο εθ ηνύηνπ: 

1. Δηθαίσκα λα βξίζθνληαη εληόο γεπέδνπ ζα έρνπλ όζνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλαγξαθνύλ ζην 
θύιιν αγώλα (πνδνζθαηξηζηέο, δηαηηεηέο, παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο, γηαηξόο αγώλα, 
αμησκαηνύρνη νκάδσλ, παξαηεξεηήο αγώλα, κέιε Δ.. ΠΕΠ).  

2. ηελ πεξίπησζε ησλ θιεηζηώλ γπκλαζηεξίσλ κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη θαη ην ζπλεξγείν 
βηληενζθόπεζεο ηνπ θ. Νηθιή, όπνπ απηό είλαη απαξαίηεην. 

3. ηελ πεξίπησζε ησλ αλνηρηώλ αζιεηηθώλ θέληξσλ, όζνη δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
αλαγξαθνύλ ζην θύιιν αγώλα, ππέπει να βπίσκονται εκτόρ τηρ πεπίυπαξηρ τηρ 
σςνολικήρ εγκατάστασηρ, ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξα πέξαλ απηήο θαη νύηε ζην θαθέ ηνπ 
εθάζηνηε αζιεηηθνύ θέληξνπ. 
Σέινο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε γηα αθόκε κία θνξά όηη ην ελ ιόγσ κέηξν είλαη 

πξνιεπηηθό θαη ιακβάλεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηεο Δεκόζηαο Τγείαο. Καινύκε ινηπόλ, ηα 
ζσκαηεία-κέιε καο λα ζηαζνύλ ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα ζπκκνξθσζνύλ πιήξσο κε ην 
κέηξν γηα ην θαιό όισλ καο. Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: ΦΕΚ 08/03/2020 
 

ΜΕ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΑΙΡΕΣΙΜΟΤ 
ΓΙΑ ΣΟ Δ.. ΣΗ ΠΕΠ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ & ΚΤΠΕΛΛΟΤ 
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