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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 12 
Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ 3066 
Β’). 
 

• Χρήση μάσκας : υποχρεωτική σε κλειστούς χώρους και συστήνεται η χρήση της σε 
ανοικτούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός. Εξαιρούνται οι αθλητές κατά 
την διάρκεια της άσκησης. 

• Οδηγίες προληπτικού ελέγχου (testing) : 

‒ Σε ερασιτεχνικές κατηγορίες και για αθλητές έως και 17 ετών   : PCR ή rapid test 
48h ή  self test παρουσία του υπεύθυνου COVID19 της ομάδας την ημέρα του 
αγώνα 

‒ Σε ερασιτεχνικές κατηγορίες και για αθλητές 18 ετών και άνω : PCR ή rapid test 48h 

‒ Τα PCR ή rapid tests για αγώνες (PCR ή rapid), 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. 
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. 

‒ 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.  

‒ 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 έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση). 

‒ Testing προπονητών /Αρχηγοί ομάδας  : οι προπονητές ακολουθούν το testing που 
εφαρμόζεται στο άθλημά τους. 
 

--------------------------------------------------------------- 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΕΙ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ: Αθλητές έως και 17 ετών: self test ανά εβδομάδα, παρουσία του 
υπεύθυνου covid της ομάδας.  
Αθλητές 18 ετών και άνω : rapid test ανά 2 εβδομάδες  
* εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ 
 
Δείτε τους συνδέσμους παρακάτω  
https://gga.gov.gr/images/odigies_ygeionomika_protokola_v8.pdf 
https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_12_07_2021.pdf      
ΔΕΙΤΕ στη σελ. 11  :Πίνακας 2: Επίπεδο επικινδυνότητας και πρόγραμμα ελέγχων ανά 
άθλημα 
 
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ: 
Όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο (testing) αθλητών και τις προϋποθέσεις εισόδου, τα 
προπονητικά και αγωνιστικά πρωτόκολλα θα παραπέμπουν στις ισχύουσες διευκρινιστικές 
οδηγίες της Γ.Γ.Α και στον πίνακα 2, που θα αποτελούν αναπόσπαστα παραρτήματα του 
κάθε πρωτοκόλλου. 

https://gga.gov.gr/images/odigies_ygeionomika_protokola_v8.pdf
https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_12_07_2021.pdf
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Συνεπώς, δεν απαιτείται κάθε φορά επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων στα ζητήματα 
αυτά, καθώς οι παραπάνω προϋποθέσεις τροποποιούνται στις διευκρινιστικές οδηγίες 
της Γ.Γ.Α. σε συνάρτηση με τα επιδημιολογικά δεδομένα. 
 
Οι υγειονομικοί υπεύθυνοι των αθλητικών συλλόγων θα πρέπει να ενημερώνονται σε 
καθημερινά σχετικά με τις τυχόν αλλαγές που υπάρχουν στη παρακάτω σελίδα της ΓΓΑ. 
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 
 
 
Αθήνα 13/07/2021 
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