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Προς: όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με τα υφιστάμενα μέτρα περιορισμού της πανδημίας 

covid19 στον αθλητισμό. 

Με αφορμή την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε για τους υφιστάμενους περιορισμούς που ισχύουν στην παρούσα φάση 

σε σχέση με την πανδημία covid19. 

Τα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνονται αναλυτικά στις Διευκρινιστικές Οδηγίες της 
Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. που συνοδεύουν κάθε φορά την 

ισχύουσα Κ.Υ.Α. και οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα “Αθλητισμός και 
COVID19”:

 https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

Συγκεκριμένα, στις Διευκρινιστικές Οδηγίες αναφέρονται οι υποχρεώσεις των 

εργαζόμενων στον αθλητισμό με την διενέργεια ενός (1) άμεσου τεστ αντιγόνου (rapid 

test) κάθε εβδομάδα, για όσους δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν διαθέτουν 

πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ. Για λεπτομέρειες αναφορικά με την διάρκεια ισχύος 
των πιστοποιητικών σας παραπέμπουμε στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 
51236/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4756Β’/09-09-2022) όπου περιγράφονται αναλυτικά.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη διαχείριση κρούσματος και στενών επαφών όταν 

πρόκειται για αθλητές/τριες (με δελτίο αθλητή σε ισχύ), ακολουθούνται πιστά οι 
κάτωθι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού :

Επικαιροποιημένες Οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχων COVID-19 και για τη 

διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό (04/05/2022)

ενώ αντίστοιχα, όταν πρόκειται για κρούσμα και στενές επαφές χωρίς δελτίο 

αθλητή/τριας (αθλούμενοι) ακολουθούνται οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για τον γενικό 

πληθυσμό (30/05/2022) : https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-karantinas-

kroysmaton-covid-19-kai-epafon-toys/ 

Οι σύνδεσμοι για τις παραπάνω οδηγίες διαχείρισης κρουσμάτων/στενών επαφών 

περιλαμβάνονται στις Διευκρινιστικές Οδηγίες, οι οποίες και επικαιροποιούνται 
συνεχώς με βάση τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα. 

Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να επιστήσουμε την προσοχή σας στον καρδιολογικό 

έλεγχο των αθλητών/τριών που πρέπει να διενεργείται υποχρεωτικά μετά από νόσηση 

με την λοίμωξη covid19 -ακόμη και αν αυτή ήταν ασυμπτωματική- και πριν την 

επιστροφή τους σε προπονήσεις και αγώνες. 
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Τέλος, όσον αφορά στην εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων (προπονητικών ή 

αγωνιστικών) ανά άθλημα ή διοργανώτρια αρχή, αυτά δεν ισχύουν στην παρούσα φάση 

και δεν υπάρχει αναγκαιότητα για την υποβολή ή ενεργοποίησή τους προς το παρόν. 
Αρκεί η ενημέρωση των σωματείων που βρίσκονται στο δυναμικό σας, με τις 
Διευκρινιστικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α.  

Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία καθώς και για την πολύτιμη συμβολή 

σας στην επανεκκίνηση της νέας αγωνιστικής χρονιάς με ασφάλεια. 
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