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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 

 
Νέες διευκρινιστικές οδηγίες για την άθληση υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid19, έδωσαν στις 21/11/2021 η Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού και η Επιστημονική Υγειονομική Επιτροπή.  
Από τη Γ.Γ.Α. διευκρινίζονται τα εξής σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από 
22/11/2021 έως 06/12/2021, με βάση την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 20/11/2021:  
 
 

Χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων  
 για τη διεξαγωγή αγώνων με παρουσία θεατών 

Ο προληπτικός έλεγχος για τους αγώνες μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) έως 72 ώρες 
πριν ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) έως 48 ώρες πριν τους αγώνες. 
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. 
 
Από τους προληπτικούς ελέγχους με τεστ αντιγόνου COVID-19, εξαιρούνται όσοι 
προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες 
μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει εώς 180 ημέρες μετά τη νόσηση). 
 
Σε ερασιτεχνικές κατηγορίες και για αθλητές έως και 15 ετών, εκτός από τη διενέργεια 
εργαστηριακών τεστ (PCR και rapid), παρέχεται και η δυνατότητα διεξαγωγής self test 
παρουσία του υπεύθυνου CΟVID19 της ομάδας ή του προπονητή την ημέρα του αγώνα 
(από τις 30/11 και έπειτα όλοι αθλητές 12 ετών έως και 15 ετών θα υποβάλλονται μόνο 
σε rapid τεστ για τους αγώνες) 
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Τα PCR tests για αγώνες, ισχύουν για έως και 72 ώρες, κατόπιν προκειμένου για συμμετοχή 
σε αγώνα θα πρέπει η διαδικασία ελέγχου covid19 να επαναληφθεί.  
Τα rapid tests για αγώνες, ισχύουν για έως και 48 ώρες, κατόπιν προκειμένου για 
συμμετοχή σε αγώνα θα πρέπει η διαδικασία ελέγχου covid19 να επαναληφθεί.  
Τα self tests για αγώνες ισχύουν για έως 24 ώρες. Κατόπιν για συμμετοχή σε αγώνα θα 
πρέπει η διαδικασία ελέγχου covid19 να επαναληφθεί. 
 
Θετικό αποτέλεσμα στο self test πρέπει να επιβεβαιώνεται από αντίστοιχο εργαστηριακό 
τεστ (PCR ή Rapid) και έως ότου γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του εργαστηριακού 
ελέγχου ο αθλητής δεν συμμετέχει σε αγώνες ή προπονήσεις. 
 
 

Παρουσία θεατών σε αγώνες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, σε ανοικτές και 
κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Για κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως 70% 
της χωρητικότητας και όχι πάνω από 4.000 θεατές 
 
Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για πλήρως εμβολιασμένους θεατές και έως 5% του μέγιστου 
επιτρεπτού αριθμού θεατών για μη εμβολιασμένους ανήλικους έως και 17 ετών.  
Οι ανήλικοι 13 έως και 17 ετών προσκομίζουν PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών.  
Οι ανήλικοι έως και 12 ετών επιτρέπεται να εισέρχονται και με επίδειξη αρνητικού self test 
που έχει διενεργηθεί την ημέρα του αγώνα. 
 
Ο έλεγχος γίνεται στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων με την χρήση της ψηφιακής 
πλατφόρμας αναγνώρισης για πιστοποιητικά εμβολιασμού, PCR και rapid tests. 
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής στο γήπεδο 
 
 
Τα σωματεία θα πρέπει:  
Α) Να ορίσουν έναν υπεύθυνο COVID-19 και να τον γνωστοποιήσουν στην Ομοσπονδία με 
στοιχεία επικοινωνίας.  
Β) Να προσκομίζουν την κατάσταση των αθλητών τους στην αθλητική εγκατάσταση με τα 
ωράρια προπόνησης.  
Γ) Να αποστέλλουν στην Ομοσπονδία σε εβδομαδιαία βάση, τα συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα των τεστ COVID-19 των αγωνιστικών τους τμημάτων 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή των στοιχείων αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της αθλητικής 
δραστηριότητας για τα συγκεκριμένα σωματεία με βάση και την απόφαση της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων στη συνεδρίαση της 22/09/2021. 
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Πρόγραμμα ελέγχων ανά άθλημα 
ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ 

 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ:  

▪ Αθλητές έως και 17 ετών: δύο (2) self test ανά εβδομάδα παρουσία του υπεύθυνου 
covid ή του προπονητή της ομάδας  

▪ Αθλητές 18 ετών και άνω : δύο (2) rapid test την εβδομάδα  
* εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ 
** Οι προπονητές ακολουθούν ό,τι προβλέπεται για τους ελέγχους των εργαζομένων 
 
ΑΓΩΝΕΣ:  

▪ αθλητές έως και 15 ετών: self test παρουσία του υπεύθυνου COVID της ομάδας ή 
του προπονητή την ημέρα του αγώνα (μέχρι και 29/11)  

▪ αθλητές 16 έως και 17 ετών: PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών  
▪ αθλητές 18 ετών και άνω: PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών  

* Το τεστ πριν τους αγώνες προσμετράται στον εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο  
** εξαιρούνται από το testing οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό 
νόσησης σε ισχύ 
 *** Οι προπονητές: PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών.  
 
Από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή συστήνεται, όταν υπάρχει η δυνατότητα, να 
διενεργείται μοριακό τεστ (PCR test) αντιγόνου COVID-19, καθώς έχει μεγαλύτερη 
ευαισθησία σε σχέση με το τεστ αντιγόνου ταχείας ανίχνευσης (rapid test). 
 
 

Μέγιστη χωρητικότητα αθλητικών εγκαταστάσεων 
Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια 
• 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για τα πρώτα 400 τ.μ.  
 • 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τα άνω των 400 τ.μ 
 

Ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό των αθλητών 
Τέλος, υπάρχει ισχυρή σύσταση από την επιστημονική κοινότητα για εμβολιασμό των 
αθλητών, καθότι, εκτός των άλλων, η νόσηση με λοίμωξη COVID-19 μπορεί να 
δημιουργήσει μακροχρόνιες συνέπειες που έχουν επιπτώσεις στο επίπεδο φυσικής 
κατάστασης των αθλητών και κατά συνέπεια στην καριέρα τους. 
 
Τα περιοριστικά μέτρα θα επανεκτιμώνται και οι οδηγίες ασφαλούς άθλησης θα 
επικαιροποιούνται ανάλογα με τη γενικότερη επιδημιολογική εικόνα της χώρας. 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ο. Ζ-Ζ 

Η Πρόεδρος                                                                  Ο  Γεν. Γραμματέας
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