
Η αγωνιστική περίοδος των τμημάτων πλησιάζει, και πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε.  
 
Μέχρι σήμερα έχετε αποδείξει ότι είστε υπεύθυνοι και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε ώστε 
διαχειριστούμε φέτος τις οδηγίες αγώνων 
 
Βάση των νέων οδηγιών σας ενημερώνουμε συνοπτικά για  τις μέχρι τώρα κυριότερες οδηγίες. 
 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας (ΦΕΚ 4337 Β’). 
Επίσης, 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. 

 
Σε ερασιτεχνικές κατηγορίες και για αθλητές έως και 17 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 και κατόπιν υποβάλλεται η σχετική κατάσταση όσων έχουν αρνητικό 

αποτέλεσμα 

ΑΓΩΝΕΣ: 

Αθλητές έως και 17 ετών : PCR 72 ωρών ή rapid 
test 48 ωρών ή self test παρουσία του 

υπεύθυνου COVID19 της ομάδας την ημέρα του 
αγώνα 

Αθλητές 18 ετών και άνω : PCR test 72 ωρών ή 
rapid test 48 ωρών 

 

*για κάθε τμήμα θα μιλήσουμε με λεπτομέρειες 
**εξαιρούνται από το testing οι πλήρως 

εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν 
πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ 

*** Η δυνατότητα διενέργειας self test αντί για 

rapid test στους ανήλικους αθλητές θα ισχύει 
έως και 31/10/2021 προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα  

να ολοκληρώσουν ως τότε τον εμβολιασμό τους 
 
 

Φίλαθλοι 
Οι ενήλικοι και ανήλικοι εισέρχονται στο γήπεδο μόνο ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  

Οι ανήλικοι  μη εμβολιασμένοι έως και 17 ετών  εισέρχεται μόνο το 5% του μέγιστου 
επιτρεπτού αριθμού θεατών.  
Στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΝΟΝΑΥΤΩΝ : 15 άτομα 
Στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ : 25 άτομα 

 Οι ανήλικοι 13 έως και 17 ετών προσκομίζουν στην είσοδο 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. 

Στην περίπτωση που είναι χειρόγραφη η δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός 
ηλεκτρονικής δήλωσης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Όπως διαβάσετε για να μπορέσει να υπάρξει σωστή λειτουργία κάθε τμήμα πρέπει να έχει 
όχι λιγότερα από δύο άτομα ώστε να μπορέσουν να γίνουν όλα στους προβλεπόμενους 
χρόνους. 
Πρέπει να υπάρξει βοήθεια από άνδρα ή γυναίκα που να έχει πιστοποιητικό και να έχει την 
διάθεση να βοηθήσει σε όλη αυτή την  διαδικασία πριν από τον αγώνα  
Παρακαλώ αξιολογήστε την ανάγκη και δηλώστε στον προπονητή της ομάδας την 
διαθεσιμότητα σας, ώστε να τον/την δηλώσουμε ως μέρος της ομάδας  
 
Για όλη την διαδικασία χρειαζόμαστε για τα παιχνίδια εντός έδρας κατά ελάχιστο τρία άτομα 

 Ένα άτομο για να σκανάρει τα πιστοποιητικά των φιλάθλων. (θέση εντός γηπέδου) 

 Ένα άτομο για την πραγματοποίηση των self-test των αθλητών 

 Ένα άτομο ως έφορος της ομάδας για τις διεργασίες της γραμματείας και διαιτησίας 
 
Για όλη την διαδικασία για τα παιχνίδια εκτός έδρας χρειαζόμαστε  κατά ελάχιστο δυο άτομα 

 Ένα άτομο ως έφορος της ομάδας για τις διεργασίες της γραμματείας και διαιτησίας 

 Ένα άτομο για την πραγματοποίηση των self test των αθλητών 

Οι αθλητές που πρέπει να πραγματοποιούν τα ημερήσια self-test πριν φύγουμε για το 

γήπεδο των αντιπάλων θα ορίσουμε τόπο συνάντησης που θα γίνονται τα self-test  

Στις ομαδικές που είναι μόνο αθλητές ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩ ΠΡΩΤΙΣΤΟΣ θα πρέπει να διαβαστούν από 
τους κηδεμόνες του αθλητή. 
Με ή χωρίς πιστοποιητικό πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. 
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