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Σχετικά με το νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 26/02/2021 (ΚΔΠ 93/2021) αναφορικά με
την επανεκκίνηση του αθλητισμού, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σε συνεργασία με το
Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει τα ακόλουθα τα οποία ισχύουν παγκύπρια από  την 1η Μαρτίου 2021. 

Αναφορικά με την άθληση που διεξάγεται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις (γυμναστήρια, σχολές
χορού, γυμναστικής, πολεμικών τεχνών και όλων των άλλων αθλημάτων) διευκρινίζεται ότι για αίθουσες
μέχρι 80 τ.μ. επιτρέπεται η άθληση 1:1 (1 αθλούμενος με 1 προπονητή/γυμναστή). Για αίθουσες μεταξύ
80 τ.μ.- 200 τ.μ. επιτρέπεται η άθληση 2:1 (2 αθλούμενοι με 1 προπονητή/γυμναστή) και για αίθουσες
πέραν των 200 τ.μ. επιτρέπεται η άθληση 4:1  (4 αθλούμενοι με 1 προπονητή/γυμναστή). Επισημαίνεται
ότι δεν επιτρέπεται η προπόνηση/ άθληση επαφής, αλλά μόνο η άθληση με αποστάσεις ασφαλείας. 

Οι πιο πάνω περιορισμοί εφαρμόζονται και στην περίπτωση που οι αίθουσες εκγύμνασης/προπόνησης
αποτελούν μέρος μεγαλύτερων αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. αίθουσα βαρών, αίθουσα pilates,
αίθουσα πολεμικών τεχνών κλπ). Δηλαδή, οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για κάθε αίθουσα ξεχωριστά. 
Υπενθυμίζεται ότι η χρήση αποδυτηρίων (ντους, κοινός χώρος, πάγκοι) απαγορεύεται. 

Όσον αφορά στις ιδιωτικές σχολές γυμναστικής διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η άθληση σε όλες σε
υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, στους χώρους όπου επιτρέπεται η γενική άθληση (πάρκα, γραμμικά
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πάρκα, παραλίες), καθώς και σε περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο της σχολής, νοουμένου ότι οι αθλούμενοι
δεν υπερβαίνουν τα πέντε (5) άτομα περιλαμβανομένου του προπονητή/γυμναστή.  

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι επιβάλλεται η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους προπονητές/
γυμναστές. Νοείται ότι, η μη χρήση μάσκας από τους προπονητές/γυμναστές επιτρέπεται στην
περίπτωση που αυτοί προπονούνται/γυμνάζονται μαζί με τους αθλούμενους. 

Για τις υπαίθριες αλλά και κλειστές αγωνιστικές  κολυμβητικές δεξαμενές μήκους 50μ ή 25μ και
δεδομένου ότι σε αυτές υπάρχουν αγωνιστικές διαδρομές, επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία ενός (1)
ατόμου ανά διαδρομή και μέχρι δύο (2) προπονητών ανά κολυμβητική δεξαμενή. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν αγωνιστικές διαδρομές στην κολυμβητική δεξαμενή (π.χ. προπόνηση υδατοσφαίρισης),
καθώς και σε δεξαμενές μικρότερων διαστάσεων, επιτρέπεται η χρήση από 5 άτομα (περιλαμβανομένου
του προπονητή) ανά κολυμβητική δεξαμενή και με την τήρηση αποστάσεων. 

Σημειώνεται ότι οι οδηγίες αυτές είναι συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα που εκδόθηκαν. 
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