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Αθήνα, 08.03.2022 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

 ΧΑΛΚΙΔΑ 10.03.2022 

 
 

Για τη διευκόλυνση αθλητών και προπονητών, σας ενημερώνουμε ότι: 

 

- Η ΖΥΓΙΣΗ θα γίνει κατά σύλλογο την ώρα που αναγράφεται στον 

αναλυτικό πίνακα που επισυνάπτουμε για κάθε πρωτάθλημα.  
 

- Η ΕΙΣΟΔΟΣ των αθλητών και εκπροσώπων σωματείων για την ζύγιση θα γίνει 

από τη εξωτερική πλαϊνή πόρτα των γραφείων του σταδίου, που βρίσκεται στο 

ισόγειο και δεν θα υπάρχει καμία πρόσβαση από το εσωτερικό του σταδίου 

(αρένα ή κερκίδες).  

• Οι αθλητές με τον εκπρόσωπο του σωματείου θα πρέπει να προσέρχονται 

στον υπαίθριο χώρο (έξω από την πλαϊνή πόρτα των γραφείων του 

σταδίου) 5 έως 10 λεπτά πριν τη προγραμματισμένη ώρα που 

αναγράφεται στην ανακοίνωση, προκειμένου να αποφευχθεί 

συγχρωτισμός. 

•  Ο εγγράφως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συλλόγου ή ο 

προπονητής του, θα προσέρχεται με τους αθλητές στην είσοδο της 

πόρτας για θερμομέτρηση και θα παραδίδει τα εξής : 
1. Αποτέλεσμα ελέγχου τέστ Covid-19, σύμφωνα με όσα αναφέρονται , στο 

Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ασφαλούς Λειτουργίας Αγώνων της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Ταεκβοντό που είναι ήδη εγκεκριμένο και αναρτημένο από 

την Γ.Γ.Α. καθώς 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 αναρτιούνται στην ιστοσελίδα της 

Γ.Γ.Α.. : 

https://gga.gov.gr/images/odigies_at
hlitsmos_lockdown_05_03_2022.pdf 
 

Συγκεκριμένα για όλους τους παρευρισκόμενους αθλητές, προπονητές 

και συνοδούς, ο έλεγχος των ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

(τουλάχιστον 15 ημερών), ΝΟΣΗΣΗΣ και των αποτελεσμάτων PCR TEST 72 

ωρών και RAPID TEST 48 ωρών θα γίνεται στην είσοδο της αθλητικής 

εγκατάστασης με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας αναγνώρισης 

πιστοποιητικών. Ως εκ τούτου 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 2005 και άνω, 

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.  

https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_05_03_2022.pdf
https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_05_03_2022.pdf
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Εξυπακούεται ότι για τη συμμετοχή απαιτείται αρνητικό αποτέλεσμα στο 

τεστ από όλους τους παρευρισκόμενους.  

2. Έγγραφη βεβαίωση σωματείου με την οποία θα δηλώνεται ο Υπεύθυνος 

Covid19 που συνοδεύει την ομάδα στα εν λόγω πρωταθλήματα. 

3. Κατάλογο εισερχομένων/εξερχομένων που υπάρχει στην ιστοσελίδα της 

Γ.Γ.Α. (https://gga.gov.gr/images/Κατάλογος_Εισερχ-

Εξερχ_στην_αθλητική_εγκατάσταση_v9.pdf) με τα στοιχεία των 

εισερχόμενων αθλητών, εκπροσώπου ή προπονητή σωματείου, πλήρως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Υπεύθυνο Covid-19 του 

σωματείου.  

 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ (ΑΘΛΗΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, 

ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ TPSS ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ.  

 

• Στη συνέχεια ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συλλόγου ή ο 

προπονητής του θα συνοδεύει τους αθλητές και θα παραδίδει στη 

γραμματεία τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ζύγιση:  

1. τη ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ θεωρημένη από ιατρούς μονάδων 

παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών 

Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από 

ιατρούς του ιδιωτικού τομέα κατέχοντες την καρδιολογική 

ειδικότητα. Σε περίπτωση που η θεώρηση της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΘΛΗΤΗ είναι από ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων, αυτοί θα πρέπει 

να έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο 

Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) και πέραν της σφραγίδας και 

υπογραφής υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφουν τον 

Ατομικό Αριθμό Πιστοποίησής τους.  

2. το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας, θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ., να 

έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα 

από τον Γραμματέα του συλλόγου. Επίσης θα πρέπει να 

αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής – αθλήτρια 

και να είναι επικυρωμένο από το σωματείο. Για τους αθλητές – 

αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα 

να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από 

την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή – αθλήτριας. Η καταχώρηση 

του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.. 

 

• Τέλος ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συλλόγου ή ο προπονητής 

του, αφού υπογράψει την κατάσταση ζύγισης θα αποχωρεί στον 

εξωτερικό χώρο του σταδίου προκειμένου να παραλάβει τους αθλητές 

μετά την ζύγιση.  

 

Δεν επιτρέπεται σε εν ενεργεία αθλητές – αθλήτριες να κάθονται ως 

κόουτς στους αγώνες καθώς και να εξουσιοδοτούνται ως αντιπρόσωποι 

συλλόγων στην διαδικασία των ζυγίσεων. 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ. 
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