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Αθήνα, 27.01.2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΓΩΝΩΝ &  
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ 

για πιστοποιητικά και τεστ που θα ισχύουν για το ΚΥΠΕΛΛΟ 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΑΡΗΣ» 

ΧΑΛΚΙΔΑ 28-30.01.2022 

 

Νέα ώρα έναρξης αγώνων καθημερινά : 10:00 π.μ.  
Ώρα ανακοίνωσης τυχαίας ζύγισης καθημερινά : 08:00 π.μ. 

 

Επίσης σε συνέχεια των ανακοινώσεών μας, που δημοσιεύτηκαν στις 

21.01.2022 και στις 26.01.2022, σας υπενθυμίζουμε τα κάτωθι : 

 

❖ Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες προπονητές, αρχηγοί ομάδων καθώς και όποιος έχει 

δηλωθεί στο TPSS με ιδιότητα από τον σύλλογο, θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά το 

Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ασφαλούς Λειτουργίας Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της 

ΕΛ.Ο.Τ.  
https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%

99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F

%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-

_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-

_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92

%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf 

καθώς επίσης και τις τελευταίες διευκρινιστικές οδηγίες για την άθληση στο σύνολο της 

επικράτειας υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας Covid-19, οι οποίες επικαιροποιούνται κάθε εβδομάδα και ως στιγμής ισχύουν 

οι ακόλουθες:  

https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_17_01_2022.pdf 
 

 
 

Αναλυτικά κατά την είσοδό τους στην αθλητική εγκατάσταση θα πρέπει να 

παρουσιάσουν : 

1. Όσον αφορά τους δηλωμένους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα TPSS (αθλητές – 

αθλήτριες - προπονητές – προπονήτριες – αρχηγοί ομάδων) και διαιτητές, 

γραμματεία αγώνων, υπεύθυνοι διοργάνωσης, συντελεστές κ.λπ., οι οποίοι θα 

εισέλθουν στην αθλητική εγκατάσταση, θα πρέπει να επιδείξουν :  

https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf
https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf
https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf
https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf
https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf
https://gga.gov.gr/images/1._%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5_-_%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D_-_%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F._19.10.2021_5.pdf
https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_17_01_2022.pdf
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• Μοριακό τεστ (RT-PCR) έως 72 ώρες πριν ή άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid 

Antigen Test, RAT) έως 48 ώρες ή πιστοποιητικό εμβολιασμού (τουλάχιστον 

15 ημερών) ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ.  

 

• Όσοι εισέλθουν με πιστοποιητικό PCR ή RAPID TEST, θα πρέπει να κάνουν 

αναζήτηση του αποτελέσματος του τεστ, δια μέσω της πλατφόρμας gov.gr  

και να τα επιδεικνύουν σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.  

 

• Ειδικότερα για αθλητές – αθλήτριες γεννημένους το έτος 2011, εκτός από τη 

διενέργεια εργαστηριακών τεστ (PCR  και Rapid), παρέχεται και η δυνατότητα 

διεξαγωγής Self-Test παρουσία του Υπεύθυνου Covid19 της ομάδας, την 

ημέρα της ζύγισης και για κάθε ημέρα αγώνα.  

 

• Εξυπακούεται ότι για τη συμμετοχή απαιτείται αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ 

από όλους τους παρευρισκόμενους.  
 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Η προσέλευση στον αγωνιστικό χώρο θα γίνεται σταδιακά και από ώρα 08:00 το 

πρωί, προκειμένου να αποφευχθεί συγχρωτισμός λίγο πριν την έναρξη των 

αγώνων στις 10:00. Η είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση θα γίνεται αποκλειστικά 

από μία προκαθορισμένη πόρτα, στην οποία θα υπάρχουν αντισηπτικά διαλύματα 

για υποχρεωτική χρήση όλων όσων εισέρχονται.  

Ο εγγράφως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος σωματείου (προπονητής, αρχηγός 

ομάδας), θα προσέρχεται στην μία και μοναδική είσοδο του σταδίου, με τους 

αθλητές, για θερμομέτρηση και κατάθεση των ανωτέρω πιστοποιητικών. 

 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, 

PCR, RAPID TEST. 

Η χρήση μάσκας, (διπλή ιατρική χειρουργική μάσκα προσώπου ή μάσκα 

προστασίας ΚN95 ή FFP-2) η οποία απαραίτητα πρέπει να καλύπτει το στόμα και 

τη μύτη, θα είναι υποχρεωτική εντός της εγκατάστασης ή του χώρου διεξαγωγής 

της διοργάνωσης για όλους τους εμπλεκόμενους με τη διοργάνωση 

ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ. 


