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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 Ισχυρή σύσταση οι αθλητές να διαθέτουν επικαιροποιημένη κάρτα υγείας 

 Καθαρισμός-απολύμανση σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για τον 
καθαρισμό/απολύμανση μη υγειονομικών 
χώρων: https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-
ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/ 

 Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους. Εξαιρούνται οι 
αθλητές κατά την διάρκεια της άσκησης.  

 Οδηγίες προληπτικού ελέγχου (testing): Ο έλεγχος πριν από τους αγώνες 
μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν τον αγώνα ή με άμεσο 
τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) 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.) Εάν θα γίνει ομαδική μετακίνηση των αθλητών για τους αγώνες, 
συστήνεται το testing να γίνει πριν την μετακίνηση (πριν την επιβίβαση σε 
αεροπλάνο, πούλμαν κτλ.), εφόσον όμως τηρούνται τα όρια της ως άνω 
παραγράφου.  

 Οδηγίες αποστασιοποίησης και τήρησης αποστάσεων: Στο πρωτόκολλο θα 
πρέπει να αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων στην 
εγκατάσταση που θα βρίσκεται ταυτόχρονα στην εγκατάσταση.  

 Σύσταση για αποφυγή εναγκαλισμών και χειραψιών.  

 Τελετές απονομών δεν επιτρέπονται. Οι αθλητές μπορούν να 
παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα μετάλλιά τους από ένα τραπέζι, χωρίς επαφή, 
χωρίς συνωστισμό. 

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/


 Απαγορεύεται η παρουσία θεατών σε όλους τους αγώνες.  

 Στις κερκίδες μπορούν να βρίσκονται μόνο αθλητές, συντελεστές του αγώνα 
& ελάχιστοι προσκεκλημένοι με διαπίστευση. 

 Συστήνεται απολύμανση πριν και μετά από την χρήση του εξοπλισμού. 

 Αποδυτήρια: ανοικτά. Λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς 
άσκησης Γ' Φάσης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους (από 13/10/2020) 
και την Ενότητα «Αποδυτήρια»  ΓΓΑ_Οδηγίες_COVID-
19_Φάση_Γ_13.10.2020.pdf (gga.gov.gr) 

 Είσοδος – Έξοδος από την αθλητική εγκατάσταση: Τήρηση του «Καταλόγου 
εισερχομένων εξερχομένων»: Κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων στην 
αθλητική εγκατάσταση (από 06/04/2021) log sheet v9 (gga.gov.gr) 

 Διαχείριση κρούσματος σε αθλητές: επικαιροποιημένες οδηγίες για τη 
διαδικασία ελέγχων COVID-19 και για τη διαχείριση κρούσματος στον 
αθλητισμό (13/03/2021) 
https://gga.gov.gr/images/Updated_testing_and_positive_case_procedure
s_v2.pdf 

 Διαχείριση κρούσματος στο τεχνικό επιτελείο ή προσωπικό 
συλλόγου/ομοσπονδίας/εγκατάστασης: Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό 
πληθυσμό:  https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-
lixi-karantinas-apomonosis.pdf 
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