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Ανακοίνωση 
 

13/10/2021 

 
Θέμα: Λειτουργία κλειστού γυμναστήριου Μάρκος Καραναστάσης του ΕΛΜΕΠΑ 

 

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το γυμναστήριο και η αίθουσα καλαθοσφαίρισης του 

Κλειστού Γυμναστηρίου Μάρκος Καραναστάσης του ΕΛΜΕΠΑ, θα λειτουργήσουν, σύμφωνα 

με το ακόλουθο πρόγραμμα λειτουργίας από την Δευτέρα 18.10.2021 σύμφωνα με το ισχύον 

υγειονομικό πρωτόκολλο και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.  

 

Πρόγραμμα Γυμναστηρίου: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00-23:00 (διαμορφώνεται ανάλογα με τις 

ανάγκες και την προσέλευση των αθλούμενων) 

 

Πρόγραμμα Αίθουσας Καλαθοσφαίρισης: Δευτέρα–Παρασκευή 12:00–16:00 ή 17:00. Το 

αναλυτικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί έως 22.10.2021. 

 

Για τη χρήση της αίθουσας καλαθοσφαίρισης είναι αναγκαία η επίδειξη εβδομαδιαίου τεστ 

αντιγόνου (PCR ή rapid test) από τους αθλούμενους πολίτες (16 ετών και άνω) με εξαίρεση 

όσους προσκομίζουν  πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 

ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση). Ταυτόχρονα 

θα τηρείται κατάσταση εισερχομένων στην αίθουσα που θα υπογράφεται από τους 

αθλούμενους. 

 

Για τη χρήση του γυμναστηρίου είναι αναγκαία η επίδειξη από τους αθλούμενους τεστ 

αντιγόνου (PCR ή rapid test) που έχει πραγματοποιηθεί έως 48 ώρες πριν την προσέλευση 

τους στο γυμναστήριο, με εξαίρεση όσους προσκομίζουν  πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 

πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 

ημέρες μετά τη νόσηση).  

 

Για να έχουν την δυνατότητα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να χρησιμοποιούν τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις είναι αναγκαίο να προχωρήσουν στην εγγραφή τους μετά από 

αίτηση τους και την έκδοση κάρτας μέλους η οποία θα συνοδεύεται από ιατρική γνωμάτευση 

(κάρτα υγείας). 

 

Η διαδικασία έκδοσης κάρτας μέλους είναι η ακόλουθη: 

1. Επίσκεψη σε ιατρό και έκδοση της κάρτας υγείας. Προσοχή η κάρτα υγείας είναι 

αναγκαίο να φέρει την σφραγίδα του ιατρού πάνω στην φωτογραφία σας. Η κάρτα 

υγείας θεωρείται από ιατρό Δημόσιου φορέα (νοσοκομεία, κέντρα υγείας), ή από 

ιδιώτη ιατρό (γενικό ιατρό, παθολόγο, ή καρδιολόγο). Σε περίπτωση που υπάρχει η 

δυνατότητα για την έκδοση κάρτας υγείας από το ιατρείο του ΕΛΜΕΠΑ θα 

ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση (την δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η 

δυνατότητα). 

2. Συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής η οποία μαζί με την κάρτα υγείας και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά (που αναγράφονται στη αίτηση εγγραφής) 

προσκομίζονται στο γραφείο του γυμναστηρίου (γραμματεία) στο κλειστό 

γυμναστήριο Μάρκος Καραναστάσης, Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 15:00. 

3. Πληρωμή της συνδρομής μέσω του e-shop ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ 

(https://eshop.eadip.hmu.gr) στο μενού Υπηρεσίες/Γυμναστήριο ανάλογα με την 

ιδιότητα του μέλους (φοιτητής, διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικό προσωπικό κλπ). 

https://eshop.eadip.hmu.gr/


4. Έκδοση της κάρτας μέλους μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών. 

5. Παραλαβή της κάρτας μέλους από το γραφείο του γυμναστηρίου. 

 

Επίσης η είσοδος των αθλούμενων είναι αναγκαίο να γίνεται με προσυνεννόηση (ραντεβού) 

μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή ραντεβού (https://gym.hmu.gr), και με καταγραφή των 

προσωπικών τους στοιχείων, στην είσοδο του γυμναστηρίου, για να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση 

τους σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος.  

 

Η διαδικασία ραντεβού είναι η ακόλουθη: 

1. Εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή ραντεβού. Κατά την εγγραφή σας θα ζητηθεί να 

«ανεβάσετε» σε ψηφιακή μορφή κάποια απαραίτητα έγγραφα. 

2. Έλεγχος και αποδοχή της αίτησης εγγραφής από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του 

γυμναστηρίου. 

3. Ενημέρωση με email για την αποδοχή εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή 

ραντεβού.  

4. Κλείσιμο ραντεβού. Κάθε μέλος μπορεί να κλείσει ραντεβού για 1 ώρα και για έως 4 

φορές την εβδομάδα (ανάλογα με την ζήτηση). Να επισημανθεί ότι λόγω της 

εφαρμογής του πρωτοκόλλου λειτουργίας των γυμναστηρίων η ταυτόχρονη 

παρουσία αθλούμενων στο γυμναστήριο είναι περιορισμένη.   

 

Η εφαρμογή του e-shop εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 14.10.2021 και η 

ηλεκτρονική εφαρμογή ραντεβού θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 15.10.2021. Τα 

έντυπα της κάρτας υγείας και της αίτησης εγγραφής επισυνάπτονται στο παρόν email και 

υπάρχουν επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΙΠ (https://eadip.hmu.gr/ στο μενού 

Χρηστικά/Έντυπα/Γυμναστήριο), στο facebook, εκτυπωμένα στο γραφείο του γυμναστηρίου 

(ή το γυμναστήριο) στο κλειστό γυμναστήριο Μάρκος Καραναστάσης αλλά και στο γραφείο 

της φοιτητικής μέριμνας. 

 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες: 

Γραφείο γυμναστηρίου (γραμματεία): 2810-379148, email: athletics@hmu.gr  

Γυμναστήριο: 2810-379823 

Facebook: Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Μάρκος Καραναστάσης 

 

 
 

Ο Δ/νων Σύμβουλος 

της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

Περιουσίας Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου 

Βιδάκης Νικόλαος 

Αν. Καθηγητής 

 

https://gym.hmu.gr/
https://eadip.hmu.gr/
mailto:athletics@hmu.gr

