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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΖΙΟΥ – ΖΙΤΣΟΥ  

Αρ. Μητρώου Αθλητικής Αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  ΟΧ-88     
 

 
 

AΘΗΝΑ 18/06/2021 
AΡ.ΠΡΩΤ.: 105-1   

 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Αθλητικά Σωματεία Μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο. Ζ-Ζ 
 
 

2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ 2021 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 - ΣΑΒΒΑΤΟ 10 - ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ  

 ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ -16 -18 -21 +21 
 
 
 

 Στο πεδίο που αφορά τα υγειονομικά μέτρα, κατά της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού, που θα ληφθούν εν όψει της διεξαγωγής του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Ζίου Ζίτσου 2021,  κατόπιν συνεννόησης της Ομοσπονδίας 
με την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ, προστίθεται η 
παρακάτω οδηγία:  
«Ο έλεγχος πριν από τους αγώνες μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) ή με 
άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Test, RAT) 24-48 ωρών πριν από τον αγώνα.    
Συστήνεται το άμεσο τεστ αντιγόνου να γίνεται την ημέρα του αγώνα ή αν 
αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ώρο πριν τον αγώνα.   
Αν υπάρχουν διαδοχικές μέρες αγώνες, π.χ. Παρ-Σαβ-Κυρ,  
1 τεστ πριν τον πρώτο αγώνα.  
Αν οι αγωνιστικές μέρες είναι πάνω από τρεις (3) τότε 1 τεστ ανά τρία (3) 
24ωρα.» 

 

 Συνεργασία με το «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» 
(οδός Άρεως 36)  για τη διενέργεια RAPID TEST για αθλητές -προπονητές-
διαιτητές για τις 8-9-10 Ιουλίου 2021 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2021 
Κόστος 15 ευρώ  
Κλείνετε άμεσα ραντεβού, αναφέροντας «Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική 
Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου»  στα τηλέφωνα επικοινωνίας:   
κα Σοφία Διακογιάννη τηλ. 210-9892429  
κα Αθανασία ΤΖΙΤΖΗ τηλ 210-9892491  
ώρες επικοινωνίας 8.00 πμ-14.00 μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή 
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Οι ενδιαφερόμενοι κατά την προσέλευση τους για το τεστ θα προσκομίζουν:  
1) Ταυτότητα 
2) Κάρτα αθλητή 
3) ΑΜΚΑ 

Οι προπονητές και οι διαιτητές θα κλείνουν τηλεφωνικό ραντεβού με τον 
ίδιο τρόπο και εφόσον δεν έχουν λάβει την ατομική κάρτα διαπίστευσης 
τους, θα προσκομίζουν ταυτότητα και ΑΜΚΑ.  

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Οι ενημερώσεις που αφορούν το υγειονομικό πρωτόκολλο γίνονται με τα 
σημερινά  δεδομένα . 
Επειδή η υγειονομική επιτροπή της Γ.Γ.Α. επικαιροποιεί  σχεδόν ανά ημέρα  τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα, θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που 
εγκρίνονται. 
Πιστεύουμε ότι μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του πρωταθλήματος , θα έχουν 
γίνει σημαντικές αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα.  
 

   ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ο. Ζ-Ζ 

Η Πρόεδρος                                                                  Ο  Γεν. Γραμματέας

  

 
  

 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ    ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
 

 


