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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ   

3ΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

6-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ΑΘΗΝΑ  

WORLD COMPANY SPORT GAMES  2021 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Υγειονομικό Πρωτόκολλο (εφεξής “Πρωτόκολλο”) καθορίζει τις απαραίτητες 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι συμμετέχοντες στους Παγκόσμιους 

Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού -  WCSG 2021. 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1.  Η πανδημία του κορωνοιού στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης 

των κρουσμάτων αλλά η διασπορά εξακολουθεί να είναι μεγάλη παρά την 

συνεχιζόμενη εκστρατεία εμβολιασμών λόγω και των νέων μεταλλάξεων. Τα μέτρα 

προσωπικής προστασίας όπως το τακτικό πλύσιμο των χεριών και η χρήση μάσκας 

προσώπου παραμένουν σημαντικά και θα πρέπει να τηρούνται ευλαβικά από όλους.  

2.2. Η Βρετανική μετάλλαξη του ιού SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (Variant of 

Concern, year 2020, month 12, variant 01) διαδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και έγινε 

ένα από τα κυρίαρχα στελέχη μαζί με την μετάλλαξη B.1.617.2 (“ινδική”). Άλλες 

μεταλάξεις όπως αυτή της Νοτίου Αφρικής (501Y.V2) έχουν επίσης εμφανιστεί στην 

Ελλάδα χωρίς όμως να έχουν διασπορά. Πληροφορίες και συνεχής ενημέρωση 

υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/variants/variant.html). 

2.3 Επί του παρόντος δεν υπάρχει θεραπεία για την νόσο από COVID-19. Στην 

Ελλάδα διατίθενται αυτή τη στιγμή τα m-RNA εμβόλια (Pfizer και Moderna) και τα 

εμβόλια με φορέα αδρανοποιημένο αδενοιό (AstraZeneca και Johnson & Johnson). Ο 

στόχος του  Υπουργείου Υγείας είναι να εμβολιαστεί πάνω από το 60% του 

πληθυσμού. 

3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

3.1 Σύμφωνα με τον πρόσφατο Αθλητικό  Νόμο 4809 / ΦΕΚ 102-19 06 2021, 
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Άρθρο 52/8085 η τέλεση των «3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού 

2021» έχει επίσημα αδειοδοτηθεί από την Ελληνική Πολιτεία.  

3.2 Το παρόν Πρωτόκολλο περιγράφει διαδικασίες, δίνει οδηγίες και περιγράφει μέτρα 

προστασίας που αφορούν το σχεδιασμό  και την υλοποίηση  των αγώνων WCSG 

2021, την προετοιμασία των αγωνιστικών χώρων, τις οργανωμένες κινήσεις των 

συμμετεχόντων και τις ενέργειες επί θετικού κρούσματος. 

3.3. Το Πρωτόκολλο βασίζεται στην εκτίμηση υγειονομικού κινδύνου από τον 

COVID-19 σύμφωνα με τα πρόσφατα διαθέσιμα εθνικά και διεθνή δεδομένα και 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ, του ΕΟΔΥ 

και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού (World Federation for 

Company Sport). 

3.4. Τα δεδομένα μπορεί να μεταβληθούν στα πλαίσια μίας νέας έξαρσης ή ύφεσης 

της επιδημίας. Σε αυτή τη περίπτωση το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου θα 

επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις, τα επιστημονικά ευρήματα και τις οδηγίες 

των αρμόδιων Εθνικών Αρχών κατόπιν εισήγησης της Υγειονομικής Επιτροπής των 

Αγώνων και εν έγκρισης της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ. 

3.5. Δεδομένου ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι κατά τη περίοδο τέλεσης των αγώνων 

μπορούν να δραστηριοποιούνται κοινωνικά - σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της 

Πολιτείας - η πιθανότητα μόλυνσης από δραστηριότητες εκτός των προβλεπόμενων 

από το παρόν Πρωτόκολλο παραμένει υψηλή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να τονίζεται 

διαρκώς σε όλους τους εμπλεκόμενους η σημασία της ατομικής ευθύνης για τη λήψη 

όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας και την αποφυγή κοινωνικών 

δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου όπως καθορίζονται από τη Πολιτεία 

(https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_16_08_2021.pdf)  

3.6 Τα προβλεπόμενα στις Οδηγίες που εκδίδει η ΓΓΑ αναρτώνται στον ακόλουθο 

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

sports). Οι οδηγίες αυτές προσδιορίζουν τις ενέργειες και διαδικασίες ομοσπονδιών, 

συλλόγων αθλητών και εγκαταστάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση έναντι της 

λοίμωξης COVID-19 και αποτελούν τη βάση του παρόντος πρωτοκόλλου. 

3.7. Ο Πίνακας 1 των Διευκρινιστικών Οδηγιών που εξέδωσε η ΓΓΑ στις 16-08-21  

(https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_16_08_2021.pdf) 

περιγράφει τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα εντός του χώρου άθλησης 

διαφόρων εγκαταστάσεων και αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του παρόντος 
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πρωτοκόλλου. 

3.8  Ο Πίνακας 2 των Διευκρινιστικών Οδηγιών που εξέδωσε η ΓΓΑ στις 16-08-21  

https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_16_08_2021.pdf) 

περιγράφει το επίπεδο επικινδυνότητας και πρόγραμμα ελέγχων ανά άθλημα και 

αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου. 

3.9. Προκειμένου να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η διασπορά του ιού κατά 

τη διάρκεια της διοργάνωσης WCSG 2021 ενθαρρύνεται η συμμετοχή στους αγώνες 

αθλητών και προσωπικού κατόχων ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 

πιστοποιητικού πρόσφατης νόσου. Σε όσους δεν είναι εμβολιασμένοι ή δεν έχουν 

πιστοποιητικό πρόσφατης νόσου από Covid-19 καθορίζεται η υποχρεωτική 

πραγματοποίηση ή επίδειξη αρνητικού rapid test ανίχνευσης του SARS- CoV-2 την 

ημέρα της λήψης της διαπίστευσης (αθλητές και μέλη διοργάνωσης). Η διαπίστευση 

δίνεται μόνο με αρνητικό αποτέλεσμα του ανωτέρω test ή με επίδειξη ευρωπαϊκού 

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσου. Ο Διοργανωτής θα παρέχει τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης Rapid Tests την ημέρα άφιξης στο Registration Center 

σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αναφοράς Ερρίκος Ντυνάν H.C.  

3.10. Ειδικά για τους συμμετέχοντες που θα έλθουν από το εξωτερικό ισχύουν τα 

οριζόμενα στο πρωτόκολλο άφιξης στη χώρα https://travel.gov.gr/#/  

3.11. Η Υγειονομική Επιτροπή των αγώνων WCSG 2021 αποτελεί το σύνδεσμο με 

την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ για θέματα Covid-19. 

Συμβουλεύει για τα υφιστάμενα μέτρα της πολιτείας και για το πιθανό επίπεδο 

κινδύνου. Επίσης συμβουλεύει για όποιο άλλο θέμα δεν υπάρχουν οδηγίες στο παρόν 

Πρωτόκολλο. 

3.12. Το Νοσοκομείο αναφοράς για τη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι το 

Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν (ENHC) το οποίο θα διαθέσει προσωπικό και μέσα για 

την υποστήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων και στο οποίο θα διακομίζονται 

ιατρικά περιστατικά για εκτίμηση και θεραπεία. Στο Νοσοκομείο Ντυνάν θα 

διακομίζονται και ύποπτα για Covid-19 περιστατικά για αρχική εκτίμηση και μοριακό 

έλεγχο . Η περαιτέρω υγειονομική φροντίδα των περιστατικών Covid-19 θα ακολουθεί 

τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΕΚΑΒ. 

3.13. Δεν είναι δυνατή από το παρόν Πρωτόκολλο η απόλυτη και σε κάθε 

περίπτωση εξασφάλιση έναντι των συνεπειών του COVID-19 και αναγνωρίζεται ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται έκτακτες αποφάσεις από τη 
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Διοργάνωση μετά από Εισήγηση της Υγειονομικής Επιτροπής στα πλαίσια ενός 

συνδυασμού διαχείρισης υγειονομικού κινδύνου και οικονομικού ρίσκου λαμβάνοντας 

υπόψη τις οδηγίες της Πολιτείας, της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ. 

4. ΑΡΧΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

4.1. Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες περί σύνταξης υγειονομικών 

πρωτοκόλλων της ΓΓΑ 

(https://gga.gov.gr/images/odigies_ygeionomika_protokola_v11.pdf) και θα 

επικαιροποιείται με τις εκάστοτε οδηγίες του ΕΟΔΥ από της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμούς που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ 

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

4.2. Εφαρμόζονται οι αποφάσεις της Πολιτείας αναφορικά με τη παρουσία 

φιλάθλων στο γήπεδο. Η παρούσα έκδοση του πρωτοκόλλου βασίζεται στις 

τρέχουσες οδηγίες 

(https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_16_08_2021.pdf). 

4.3. Εφαρμόζονται οι επικαιροποιημένες αποφάσεις της Πολιτείας αναφορικά με 

τα ταξίδια στο εξωτερικό και την άφιξη Ελλήνων και Αλλοδαπών αθλητών από χώρες 

με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης του COVID-19 οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

ΓΓΑ. 

(https://gss.gov.gr/images/Οδηγιες_ΓΓΑ_για_αθλητικές_αποστολές_προς_την_Ελλά

δα_01_10_20.pdf). 

4.4. Ισχύουν όλα τα γενικά μέτρα που αφορούν τη τήρηση αρχείου εισερχόμενων 

στην εγκατάσταση, της υγιεινής των χώρων, της τήρησης ασφαλών αποστάσεων και 

ατομικής υγιεινής και διαδικασιών απολύμανσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

(https://eody.gov.gr/wp- content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf). 

4.5. Όλοι οι αθλητές κατά τη διάρκεια της διαπίστευσης τους στους WCSG 2021 θα 

συμπληρώνουν εκτός από τα προσωπικά τους στοιχεία και το Προαγωνιστικό Ιατρικό 

Ιστορικό της ΓΓΑ. Τα στοιχεία αυτά θα τα διατηρεί στο αρχείο της η Υγειονομική 

Επιτροπή σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Το έντυπο 

προαγωνιστικού ελέγχου μπορεί να βρεθεί στο link: 
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(https://gga.gov.gr/images/entypo_proagonistikou.docx). 

4.6. Όλοι οι αθλητές και το όλο το προσωπικό της Διοργάνωσης (τεχνικό, ιατρικό, 

αγωνιστικό, διοικητικό) θα υποβληθούν έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την 

επίσημη έναρξη των αγώνων σε ανίχνευση του αντιγόνου του SARS-CoV-2 με rapid 

test αντισωμάτων (Rapid Test covid -19: RAT) με μέριμνα της Διοργάνωσης. Η 

διαπίστευση δίνεται μόνο με αρνητικό αποτέλεσμα του ανωτέρω test. Δεν γίνονται 

αποδεκτά αποτελέσματα Rapid Test που έχουν πραγματοποιηθεί ιδιωτικά χωρίς να 

συνοδεύονται από βεβαίωση από πιστοποιημένο εργαστήριο. Εκτός από την ημέρα 

έναρξη και λήξης τα τεστ θα πρέπει να πραγματοποιούνται στο ENHC (κυρίως το 

προσωπικό της διοργάνωσης).  

4.7. Τα άμεσα τεστ αντιγόνου (RAT) θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν τις 

προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 7114, 1/2/2021 ΦΕΚ 

β’ 362 που μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα 

https://gga.gov.gr/images/%CE%A6%CE%95%CE%9A_362_%CE%92_1_2_2021_

Rapid.pdf 

4.8. Η προσκόμιση αρνητικού PCR-test για ανίχνευση του ιού Covid-19 είναι επίσης 

αποδεκτή για χορήγηση διαπίστευσης εφόσον έχει πραγματοποιηθεί εντός των 

τελευταίων 72 ωρών από την επίσημη τελετή έναρξης και ο εξεταζόμενος προσκομίσει 

βεβαίωση πιστοποιημένου εργαστηρίου στην Αγγλική γλώσσα.  

4.9. Τα αποτελέσματα των PCR τεστ έχουν ισχύ για 72 ώρες και τα RAT tests 

(Rapid) για 48 ώρες. Το άμεσο τεστ αντιγόνου (RAT) συστήνεται να πραγματοποιείται 

εντός του τελευταίου 24ώρου πριν την έναρξη των αγώνων.  

4.10. Δεδομένου ότι υπάρχουν συνεχόμενοι αγώνες σε τρεις διαδοχικές μέρες, μπορεί 

να πραγματοποιηθεί μόνο ένα (1) PCR τεστ πριν τον πρώτο αγώνα. Αθλητές που 

αγωνίζονται και τη πρώτη και τη τρίτη ημέρα των Αγώνων θα πρέπει να επαναλάβουν 

ένα RAT test το πρωί της 3ης ημέρας των αγώνων το οποίο είναι απαραίτητο και για 

την επιστροφή τους στη χώρα προέλευσής τους. Ο Διοργανωτής θα παρέχει τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης Rapid Tests την τελευταία ημέρα των Αγώνων  στο 

Registration Center σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αναφοράς Ερρίκος Ντυνάν H.C 

και μοριακό έλεγχο pcr στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. 

4.11. Από τη διαδικασία των τεστ εξαιρούνται όλοι όσοι προσκομίζουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό 
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έλεγχο και ισχύει εώς 180 ημέρες μετά τη νόσηση). Δεκτά γίνονται όλα τα εμβόλια που 
προβλέπονται για την είσοδο στην Ελλάδα και είναι αναρτημένα στο travel.gov.gr 

4.12. Η Υγειονομική Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα είτε τηλεφωνικά 

είτε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου για κάθε ύποπτο σύμπτωμα αθλητή ή 

προσωπικού ή παράγοντα (πχ πυρετό, κόπωση, βήχα, δύσπνοια, ανοσμία). Το 

κρούσμα θα πρέπει να παραμένει στην οικία του ή στο ξενοδοχείο. Εφόσον τα 

συμπτώματα το απαιτούν το κρούσμα θα διακομίζεται στο Νοσοκομείο Αναφοράς της 

Διοργάνωσης (Ερρίκος Ντυνάν H.C.) για ιατρικές εξετάσεις και μοριακό τεστ pcr. Αν 

το ύποπτο κρούσμα επιβεβαιωθεί θετικό με μοριακό τεστ και χρήζει νοσηλείας,  τότε 

αυτή παρέχεται μόνο σε Νοσοκομείο αναφοράς COVID19.  

 

4.13. Επί θετικού αποτελέσματος ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ και το κρούσμα 

απομονώνεται στην οικία του ή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και 

της Πολιτικής Προστασίας. 

 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

5.1. Το προσωπικό όλων των εμπλεκομένων φορέων στη διοργάνωση των 

αγώνων, θα πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο για την ομαλή 

διεξαγωγή, σύμφωνα και με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ. 

 

5.2. Οι συμμετέχοντες θα μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς ή ταξί ή ΙΧ. 

Δεδομένης της συνεχιζόμενης διασποράς του ιού στο γενικό πληθυσμό είναι 

απολύτως απαραίτητη η χρήση μάσκας κατά τη μετακίνηση τους. Η διοργάνωση θα 

χορηγήσει επαρκή αριθμό από μάσκες στο υλικό που θα πάρουν οι συμμετέχοντες 

κατά την διαπίστευση τους. 

 

5.3. Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση θα γίνεται θερμομέτρηση και 

καταγραφή από προσωπικό security σε ειδικό κατάλογο το ονοματεπώνυμο, τα 

στοιχεία επικοινωνίας και η ώρα εισόδου. Σε όλες τις εισόδους θα πρέπει να υπάρχει 

σήμανση για τήρηση αποστάσεων και μέτρων ατομικής προστασίας. Ο εισερχόμενος 

θα υπογράφει δηλώνοντας υπεύθυνα ότι τη συγκεκριμένη ημέρα δεν έχει κανένα από 

τα συμπτώματα του ιού. Ο κατάλογος θα αρχειοθετείται καθημερινά, με μέριμνα της 

διοργάνωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί πιθανή αναγκαία ιχνηλάτηση. 

Παράδειγμα του καταλόγου είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΓΓΑ. 

(https://gga.gov.gr/images/log_sheet_v8.pdf) 
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5.4. Όλοι οι προσερχόμενοι σε χώρους της διοργάνωσης εκτός από τη 

διαπίστευση θα έχουν και έτοιμη για επίδειξη εφόσον ζητηθεί από τη Διοργάνωση τη 

ταυτότητα ή το διαβατήριο τους. 

 

5.5. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο αναφέρει συμπτώματα πυρετού, 

βήχα, δύσπνοιας, μυαλγίας, διάρροιας, πονόλαιμου, ανοσμίας ή υπέρμετρης 

κόπωσης, δε θα του επιτρέπεται η είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση και θα του 

δίνονται συστάσεις επικοινωνίας με την Υγειονομική Επιτροπή. 

 

5.6. Στις εισόδους της εγκατάστασης το προσωπικό security θα επιβάλλει τη 

χρήση μάσκας στους εισερχόμενους. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν διαθέσιμες 

μάσκες για χορήγηση σε περίπτωση που ο εισερχόμενος δεν έφερε τη δική του. 

 

 

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

6.1. Με μέριμνα των υπευθύνων της εγκατάστασης, πριν τον αγώνα όλοι οι χώροι 

θα πρέπει να έχουν καθαριστεί επιμελώς από συνεργείο καθαρισμού. Μετά από τον 

καθαρισμό με κοινό απορρυπαντικό γίνεται απολύμανση του αγωνιστικού χώρου, των 

αποδυτηρίων των τουαλετών, του κυλικείου και των προβλεπόμενων για χρήση 

γραφείων με κατάλληλο διάλυμα σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του 

ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους (https://eody.gov.gr/wp- 

content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf). 

 

6.2. Σε εμφανή σημεία των κοινόχρηστων χώρων θα πρέπει να υπάρχουν 

αναρτημένες ενημερωτικές αφίσες της ΓΓΑ με τα μέτρα προστασίας από τη μετάδοση 

του ιού Covid-19. 

 

6.3. Σε όλους τους χώρους του γηπέδου, σε εμφανή σημεία (π.χ. είσοδο γηπέδου, 

στην είσοδο και εντός των αποδυτηρίων, στη φυσούνα, στο κυλικείο κ.ο.κ.), θα πρέπει 

να υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (ή gel) 70% για απολύμανση 

χεριών. 

 

6.4. Στις τουαλέτες και σε όλους τους νιπτήρες θα πρέπει να υπάρχει υγρό 

σαπούνι χεριών και χειροπετσέτες μιας χρήσης, ενώ στα αποχωρητήρια αναρτάται 

σύσταση για κλείσιμο της λεκάνης πριν το συνήθη καταιονισμό νερού. Χρήσιμο είναι 

να υπάρχει σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα με τον 

καταιονισμό νερού. 
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6.5. Επιτρέπεται η χρήση των αποδυτηρίων στις οργανωμένες αθλητικές 

εγκαταστάσεις, σε προπονήσεις και αγώνες με τις κάτωθι προϋποθέσεις  

 

 6.5.1  Παρουσία ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. εντός των αποδυτηρίων 

 

 6.5.2  Χρήση του 50% της δυναμικότητας των κατιονιστήρων (ντους) 

 

 6.5.3  Αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων Δημόσιας Υγείας.  

 

Στα αποδυτήρια θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχει τουλάχιστον μία θέση 

κενή για διατήρηση αποστάσεων, με κατάλληλη σήμανση. 

 

6.6. Όλες οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης θα πρέπει να έχουν ολο- 

κληρωθεί το αργότερο 3 ώρες πριν την προβλεπόμενη άφιξη των αθλητών. 

 

6.7. Σε κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί καλά αεριζόμενος 

απομονωμένος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία ατόμων με ύποπτα συμπτώματα 

(π.χ. πυρετός) έως ότου επιληφθεί το ιατρικό προσωπικό. 

 

6.8. Στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες 

του Υπουργείου Υγείας για εξαερισμό και κλιματισμό: 

(https://gga.gov.gr/images/iogeneis-loimokseis.pdf) 

 

 

7. ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

7.1. Γενικώς, για την αποφυγή μετάδοσης του ιού Covid-19, ο ΕΟΔΥ και η ΓΓΑ 

προ- τείνουν τα ακόλουθα μέτρα τα οποία θα πρέπει να τηρούνται με αίσθημα 

ατομικής ευθύνης. 

 

 7.1.1. Αποφυγή συνθηκών συγχρωτισμού, χειραψιών και 

εναγκαλισμών. 

 

 7.1.2. Τήρηση απόστασης 2 μέτρων από άλλα άτομα ΚΑΙ 

προστατευτική μάσκα σε κοινόχρηστους χώρους. 

 

 7.1.3. Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 

30 δευτερόλεπτα ή καθαρισμός τους με αντισηπτικό διάλυμα με βάση το οινόπνευμα. 
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 7.1.4. Αποφυγή αγγίγματος του προσώπου (μύτη, στόμα, οφθαλμοί), 

ιδίως αν προηγουμένως υπήρξε επαφή με αντικείμενα που έχουν αγγίξει πολλά άλλα 

άτομα (π.χ. πόμολα, διακόπτες κ.λ.π. σε κοινόχρηστους χώρους). 

  

 7.1.5. Κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντιλο σε 

περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος και απόρριψη του άμεσα σε κάδο απορριμμάτων. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χαρτομάντιλο, χρήση του εσωτερικού των αγκώνων. 

 

 7.1.6. Σε περίπτωση που κάποιος εμφανίσει πυρετό ή άλλα 

συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από ιό Covid-19 (δύσπνοια, έντονη κόπωση, βήχα) 

δεν θα προσέρχεται στην εγκατάσταση και θα ενημερώνεται τηλεφωνικά η Υγειονομική 

Επιτροπή. 

 

 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

 

8.1. Πριν από την έναρξη των Αγώνων η Υγειονομική Επιτροπή ελέγχει ότι όλοι οι 

διαπιστευμένοι έχουν ένα από τα ακόλουθα έγγραφα αντίγραφα των οποίων 

διατηρούνται στο αρχείο της Διοργάνωσης για 4 μήνες για πιθανό έλεγχο από τις 

Αρχές: 

 

 8.1.1  Aρνητικό PCR test 72 ωρών ή RAT test 48 ωρών 

 

 8.1.2  Πιστοποιητικό πρόσφατης νόσου ή λοίμωξης. 

 

 8.1.3  Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του εμβολιασμού 

 

8.2. Οι αθλητές εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες 

οι απαραίτητες διαδικασίες και έχουν λάβει τη θέση τους όλοι οι φορείς υποστήριξης. 

 

8.3. Οι αθλητές κάθονται στους πάγκους τους, διατηρώντας αποστάσεις μεταξύ 

τους. Στους πάγκους θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό διάλυμα. 

 

8.4. Οι αθλητές θα χρησιμοποιούν ατομική πετσέτα και ατομικά δοχεία υγρών 

ενυδάτωσης (νερό - ισοτονικά). Είναι δυνατή και η χρήση χάρτινων ποτηριών μίας 

χρήσης για ενυδάτωση από ψύκτες. 

 

8.5. Τυχόν χορηγικά εδέσματα ή συμπληρώματα διατροφής θα είναι όλα σε 

ατομικές συσκευασίες μίας χρήσης. 
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8.6. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης αποφεύγονται οι εναγκαλισμοί και οι 

χειραψίες. 

 

8.7. Στα διαλείμματα των αγωνισμάτων όλες οι επιφάνειες των αθλητικών οργάνων 

και του γηπέδου απολυμαίνονται με κατάλληλα αντισηπτικά. 

 

8.8. Τυχόν συνεντεύξεις δίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο και καλά αεριζόμενο 

χώρο, τηρώντας τα μέτρα προστασίας και αποστάσεων. 

 

8.9.  Μετά το τέλος της χρήσης των αποδυτηρίων όλοι οι χώροι και οι διάδρομοι θα 

πρέπει να απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων και του 

παρόντος. 

 

 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

 

9.1. Οι διαιτητές οφείλουν να προσκομίσουν στην Υγειονομική Επιτροπή της 

Διοργάνωσης ένα από τα ακόλουθα έγγραφα το αργότερο την προηγούμενη ημέρα 

από τον αγώνα: 

 

 9.1.1  Αρνητικό PCR τεστ 72 ωρών ή RAT τεστ προηγούμενων 48 ωρών. 

 

 9.1.2  Απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν πρόσφατη νόσο ή λοίμωξη. 

 

 9.1.3  Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του εμβολιασμού από τον αρμόδιο φορέα. 

 

9.2. Σε περιπτώσεις που οι διαιτητές προσέρχονται στον αθλητικό χώρο χωρίς τα 

ανωτέρω την ημέρα του αγώνα το test θα πραγματοποιείται από το νοσηλευτικό 

προσωπικό του Νοσοκομείου Αναφοράς Ερρίκος Ντύναν που θα βρίσκεται στην 

αθλητική εγκατάσταση και θα κοινοποιείται άμεσα στην Υγειονομική Επιτροπή μέσω 

ασφαλών εφαρμογών ταχυδρομείου (WhatsApp, Signal, email).   

 

9.3. Οι διαιτητές θα τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας και θα φορούν μάσκα 

σε όλους τους χώρους εκτός από τη διάρκεια του αγώνα. 

 

9.4. Κάθε διαιτητής θα χρησιμοποιεί ατομικά μπουκάλια με νερό (κατά προτίμηση 
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εμφιαλωμένο) ή με ισοτονικό υγρό. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 

 

9.5. Στα δημοσιογραφικά θεωρεία έχουν πρόσβαση οι διαπιστευμένοι 

δημοσιογράφοι, μέλη των ΠΣΑΤ / ΕΣΗΕΑ και συναφών αναγνωρισμένων 

δημοσιογραφικών Ενώσεων. 

 

9.6. Στα δημοσιογραφικά θεωρεία, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον αγώνα, 

θα πρέπει να κάθονται με κενό δύο τουλάχιστον θέσεων (ανάλογα με την 

εγκατάσταση) μεταξύ τους, τηρώντας την απόσταση των 2 μέτρων. Αν υπάρχουν 

διαχωριστικά πάνελ μπορούν να μη φορούνε μάσκα. Αν δεν υπάρχουν πάνελ και δεν 

μπορούν να τηρηθούν μεταξύ τους αποστάσεις μεγαλύτερες των 2m θα πρέπει να 

φορούν συνεχώς μάσκα.  

 

9.7. Συνίσταται στους αγώνες να παρευρίσκονται μόνο πλήρως εμβολιασμένοι 

δημοσιογράφοι και τεχνικοί. 

 

ΘΕΑΤΕΣ 

 

9.8. Από την 19/07/2021 σύμφωνα με την ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας» (ΦΕΚ 3117 ’Β) επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε 

αγώνες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, σε ανοικτές και κλειστές αθλητικές 

εγκαταστάσεις, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

 9.8.1  Για ανοικτές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: 

πληρότητα έως 80% της χωρητικότητας και όχι πάνω από 25.000 θεατές. 

 

 9.8.2  Για ανοικτές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα 

εισιτηρίων: πληρότητα έως 60% της χωρητικότητας και όχι πάνω από 10.000 θεατές. 

 

 9.8.3  Για κλειστές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: 

πληρότητα έως 80% της χωρητικότητας και όχι πάνω από 8.000 θεατές. 

 

 9.8.4  Για κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα 

εισιτηρίων: πληρότητα έως 60% της χωρητικότητας και όχι πάνω από 3.000 θεατές. 

 

9.9. Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για πλήρως εμβολιασμένους θεατές. Επίσης 
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επιτρέπεται και η προσέλευση σε ποσοστό έως 5% του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού 

θεατών σε μη εμβολιασμένους ανήλικους θεατές έως 15 ετών.  Οι ανήλικοι άνω των 

12 και έως την ηλικία των 15 ετών προσκομίζουν PCR test 48 ωρών ή Rapid test 24 

ωρών. Οι ανήλικοι έως και 12 ετών επιτρέπεται να εισέρχονται και με αρνητικό self 

test που έχει  διενεργηθεί την ημέρα του αγώνα.  

 

9.10. Ο έλεγχος γίνεται στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων με την χρήση 

της ψηφιακής πλατφόρμας αναγνώρισης για πιστοποιητικά εμβολιασμού, PCR και 

rapid tests και, όπου υπάρχει η δυνατότητα, διενεργείται αντίστοιχος έλεγχος και κατά 

την έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.  

 

9.11. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής στο 

γήπεδο. 

 

9.12. Όπου αναφέρεται ο όρος πλήρως εμβολιασμένοι συμπεριλαμβάνονται και 

όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο 

θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση.  

 

ΚΥΛΙΚΕΙΑ - CATERING 

 

9.13. Τα κυλικεία των εγκαταστάσεων θα εξυπηρετούν τους συμμετέχοντες μόνο υπό 
μορφή “Self-Service” χορηγώντας μόνο συσκευασμένες ατομικές μερίδες των 
διαφόρων προιόντων. Για το catering ακολουθούνται  οι οδηγίες από τα πρωτόκολλα 
που αφορούν την εστίαση και το σέρβις σε μπουφέ  
https://www.docdroid.net/lNQXCKB/fek-metra-koronoios-pdf#page=37 
  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 

 

9.14. Όσο διαρκούν οι αποφάσεις της Πολιτείας σχετικά με την απαγόρευση 

παρουσίας φιλάθλων στα γήπεδα, οι προωθητικές ενέργειες, η τέλεση shows και 

επιδείξεων από group ψυχαγωγίας στους αγώνες, οι τελετές έναρξης και λήξης, 

απονομών, βραβεύσεων και λοιπών ενεργειών,  θα πραγματοποιούνται τηρώντας τις 

οδηγίες της πολιτείας για χρήση μάσκας και διατήρηση αποστάσεων. 

 

 

10. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ COVID-19 ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

 

10.1. Η διαχείριση ενός ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος αποτελεί μία 

δύσκολη διαδικασία που φυσιολογικά θα δημιουργήσει αναστάτωση. 
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10.2. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα απόλυτου περιορισμού της δια- 

σποράς του ιού ακόμη και αν εφαρμοστούν μοντέλα απομόνωσης όλων των ομάδων 

σε ένα ελεγχόμενο χώρο για όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης (μοντέλα τύπου 

‘bubble”). 

 

10.3. Οι οδηγίες είναι βασισμένες στην τρέχουσα εκτίμηση της επιδημιολογικής 

εικόνας και στις επικαιροποιημένες οδηγίες για διαχείριση κρούσματος οι οποίες είναι 

αναρτημένες στον ιστότοπο της ΓΓΑ. 

(https://gga.gov.gr/images/Updated_testing_and_positive_case_procedures_v2.pdf) 

 

10.4. Ενέργειες επί θετικού αποτελέσματος στον έλεγχο κατά τη διαπίστευση. 

Σε περίπτωση που σε έναν συμμετέχοντα κατά τον προγραμματισμένο έλεγχο, 

διαπιστωθεί θετικό τεστ τότε το κρούσμα τίθεται άμεσα σε καραντίνα στην οικία του ή 

στο ξενοδοχείο του με τις ακόλουθες οδηγίες: 

 

 10.4.1. Ενημερώνονται άμεσα η Υγειονομική Επιτροπή της διοργάνωσης 

και ο ΕΟΔΥ σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 

 10.4.2. Το κρούσμα μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Ντυνάν για 

επιβεβαίωση του αποτελέσματος του Rapid Test με PCR test Covid-19. 

 

 10.4.3. Όσοι επιβεβαιωθεί  ότι έχουν θετικό PCR test Covid-19 και είναι 

ασυμπτωματικοί,  παραμένουν σε απομόνωση για 7 (επτά) ημέρες οπότε και 

πραγματοποιούν δύο PCR test Covid-19 με διαφορά 24 ωρών μεταξύ τους και το 

πρώτο δεν μπορεί να ληφθεί νωρίτερα από την 7η μέρα της πρώτης εργαστηριακής 

επιβεβαίωσης COVID-19 λοίμωξης. Εφόσον συνεχίζουν να είναι ασυμπτωματικοί και 

απύρετοι και τα δύο τεστ είναι αρνητικά, τότε μπορούν να διακόψουν την καραντίνα. 

Επί συνεχόμενου θετικού αποτελέσματος παραμένουν σε οικιακή απομόνωση, 

ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ και παραπέμπονται για ιατρικές εξετάσεις. 

 

 10.4.4. Οι ασυμπτωματικές μη προστατευμένες στενές επαφές, 

ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τυχόν περιορισμό. 

 

 10.4.5. Οι τρίτες επαφές («η επαφή της επαφής») κρούσματος Covid- 19, 

δεν θεωρούνται μη προστατευμένες επαφές και δεν τίθενται σε περιορισμό. 

 

10.5. Ενέργειες σε περίπτωση ενός κρούσματος με συμπτώματα σε αθλητική 

ομάδα 
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 10.5.1. Αν διαπιστωθεί κρούσμα με συμπτώματα (πυρετός - βήχας κλπ) 

σε ένα αθλητή σε μία συγκεκριμένη αθλητική ομάδα ή ομάδα αυτή τίθεται σε αυξημένη 

επιτήρηση και δεν συμμετέχει σε αγώνες μέχρι την εργαστηριακή επιβεβαίωση με test 

PCR Covid-19 της αιτίας των συμπτωμάτων του αθλητή. Η ομάδα μπορεί να συνεχίζει 

να προπονείται μόνη της.  

 

 10.5.2. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε ατομικά αθλήματα στα οποία 

απομονώνεται μόνο το κρούσμα και οι αγώνες συνεχίζονται κανονικά.  

 

 10.5.3. Το κρούσμα μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Ντυνάν για εξετάσεις. 

Εφόσον επιβεβαιωθεί η λοίμωξη από τον κορωνοιό τότε όλα τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας υποβάλλονται και αυτά σε test PCR Covid-19.  

 

 10.5.4. Σε περίπτωση που βρεθούν συνολικά 3 (τρία) θετικά 

αποτελέσματα σε ομαδικό άθλημα, η ομάδα απομακρύνεται οριστικά από τους αγώνες 

και ακυρώνεται η διαπίστευση της.  

 

 10.5.5. Σε περίπτωση που βρεθεί ακόμη ένα μόνο θετικό τεστ (συνολικά 

δύο) τότε η ομάδα συνεχίζει τους αγώνες υπό αυξημένη ενεργητική επιτήρηση. 

 

 10.5.6. Οι ασυμπτωματικές μη προστατευμένες στενές επαφές, 

ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τυχόν περιορισμό. 

 

 10.5.7. Οι τρίτες επαφές («η επαφή της επαφής») κρούσματος Covid- 19, 

δεν θεωρούνται μη προστατευμένες επαφές και δεν τίθενται σε περιορισμό. 

 

 10.5.8. Όλες οι πληροφορίες μεταξύ των υπευθύνων της διοργάνωσης 

θα μεταφέρονται με πλήρη διαφύλαξη της ανωνυμίας και των προσωπικών 

δεδομένων του κρούσματος, είτε αυτό αφορά αθλητή είτε άλλο προσωπικό. 

 

 10.5.9. Η ενημέρωση του τύπου επί θετικού κρούσματος θα γίνεται μέσω 

του γραφείου τύπου των WCSG 2021. Η ανακοίνωση θα έχει μία τυπική και γενικόλογη 

διατύπωση. 

 

10.6. Ενέργειες σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων με συμπτώματα σε μία 

ομάδα 

 

 10.6.1. Αν διαπιστωθεί συρροή τριών (3) ή περισσότερων κρουσμάτων 
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με συμπτώματα σε μία συγκεκριμένη αθλητική ομάδα ή ομάδα αυτή απομακρύνεται 

άμεσα από τους αγώνες μέχρι την εργαστηριακή επιβεβαίωση με test PCR Covid-19 

της αιτίας των συμπτωμάτων.  

 

 10.6.2. Όλη η ομάδα μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Ντυνάν για 

επιβεβαίωση του αποτελέσματος του Rapid Test με PCR test Covid-19. Εφόσον 

επιβεβαιωθεί η λοίμωξη από τον κορωνοιό τότε η ομάδα απομακρύνεται οριστικά από 

τους αγώνες και ακυρώνεται η διαπίστευση της. Τα θετικά κρούσματα  τίθενται σε 

καραντίνα 7 ημερών η οποία διακόπτεται με δύο συνεχόμενα αρνητικά τεστ με 

διαφορά 48 ωρών με το πρώτο πραγματοποιημένο την 7η ημέρα. 

 

 10.6.3. Οι ασυμπτωματικές μη προστατευμένες στενές επαφές, 

ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τυχόν περιορισμό. 

 

 10.6.4. Οι τρίτες επαφές («η επαφή της επαφής») κρούσματος Covid- 19, 

δεν θεωρούνται μη προστατευμένες επαφές και δεν τίθενται σε περιορισμό. 

 

 10.6.5. Όλες οι πληροφορίες μεταξύ των υπευθύνων θα μεταφέρονται με 

πλήρη διαφύλαξη της ανωνυμίας και των προσωπικών δεδομένων του κρούσματος, 

είτε αυτό αφορά αθλητή είτε άλλο προσωπικό. 

 

 10.6.6. Η ενημέρωση του τύπου επί θετικού κρούσματος θα γίνεται μέσω 

του γραφείου τύπου των WCSG 2021. Η ανακοίνωση θα έχει μία τυπική και γενικόλογη 

διατύπωση. 

 

10.7. Διαχείριση θετικών κρουσμάτων 

 

 10.7.1. Όσοι έχουν θετικό PCR test Covid-19 και έχουν συμπτώματα 

ακολουθούν τις ιατρικές οδηγίες των Ιατρών του Νοσοκομείου Ντυνάν και του ΕΟΔΥ. 

Σε περίπτωση νοσηλείας στο σπίτι παρακολουθούνται από τον ΕΟΔΥ και τον 

οικογενειακό τους ιατρό σύμφωνα με τα ισχύοντα. Αλλοδαποί συμμετέχοντες που δεν 

έχουν οικογενειακό ιατρό υποστηρίζονται από το νοσοκομείο αναφοράς Covid- 19 με 

την καθοδήγηση του Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ερρίκος Ντυνάν H.C.  

 

 10.7.2 Όσοι έχουν θετικό PCR test Covid-19 και είναι ασυμπτωματικοί 

παραμένουν σε απομόνωση για 7 (επτά) ημέρες στην οικία τους ή στο ξενοδοχείο 

οπότε και επαναλαμβάνουν το PCR test Covid-19 στο Ντυνάν σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τη ΓΓΑ και τον ΕΟΔΥ. Εφόσον συνεχίζουν να είναι 

ασυμπτωματικοί και το νέο τεστ είναι αρνητικό, τότε μετά την ενημέρωση της 
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Υγειονομικής Επιτροπής της Διοργάνωσης μπορούν διακόψουν την απομόνωση. Επί 

συνεχόμενου θετικού αποτελέσματος παραμένουν σε οικιακή απομόνωση, και 

ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ. 

10.7.3 Οι ασυμπτωματικές μη προστατευμένες στενές επαφές, 

ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τυχόν περιορισμό. 

10.7.4 Οι τρίτες επαφές («η επαφή της επαφής») κρούσματος Covid- 19, 

δεν θεωρούνται μη προστατευμένες επαφές και δεν τίθενται σε περιορισμό. 

10.7.5 Όλες οι πληροφορίες μεταξύ των υπευθύνων της διοργάνωσης  

θα μεταφέρονται με πλήρη διαφύλαξη της ανωνυμίας και των προσωπικών 

δεδομένων του κρούσματος, είτε αυτό αφορά αθλητή είτε άλλο προσωπικό. 

10.7.6 Η ενημέρωση του τύπου επί θετικού κρούσματος θα γίνεται μέσω 

του γραφείου τύπου των WCSG 2021. Η ανακοίνωση θα έχει μία τυπική και γενικόλογη 

διατύπωση. 

11. ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

11.1. Οποτεδήποτε αποφασιστεί η πραγματοποίηση αυξημένης ενεργητικής 

επιτήρησης μίας ομάδας τότε λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

11.1.1 Ενημερώνονται όλοι οι αθλητές και το υπόλοιπο επιτελείο για την 

ανάγκη περιορισμού των κοινωνικών επαφών τους και των μετακινήσεων εκτός από 

τις απολύτως απαραίτητες για την ομάδα. 

11.1.2. Στο χώρο άθλησης προσέρχονται μόνο οι απολύτως απαραίτητοι 

για αυτή. 

11.1.3. Στη προπόνηση όλοι οι υπόλοιποι εκτός των αθλητών φοράνε 

μάσκα. 

11.1.4. Με μέριμνα του αρχηγού ή του προπονητή της ομάδας 

αποστέλλεται κάθε πρωί στις 08:00 στην Υγειονομική Επιτροπή email στο οποίο 

αναφέρεται συνοπτικά ότι όλη η ομάδα (αθλητές, προπονητές και τεχνικό επιτελείο) 

είναι απύρετοι και δεν έχουν άλλα συμπτώματα (εξάντληση, βήχα ή δύσπνοια ή 

συμπτώματα κρυολογήματος ή ανοσμία). 
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 11.1.5. Εφόσον οποιοσδήποτε αναφέρει ένα ύποπτο σύμπτωμα τότε όλη 

η ομάδα παραμένει εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων με ευθύνη του αρχηγού ή 

προπονητή και ενημερώνεται η Υγειονομική Επιτροπή για ενέργειες. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021 

 

09.00 - 20.00  Άφιξη συμμετεχόντων, διαπιστεύσεις στο κέντρο εγγραφών στο  

Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών Φωκιανός  " 

13.30 - 16.00  Μεσημεριανό γεύμα σε μπουφέ στο Ε.Γ.Α Φωκιανός 

17.00 - 18.00  Είσοδος αποστολών στο Παναθηναϊκό Στάδιο 

18.00 - 21.30  Τελετή Έναρξης στο Παναθηναϊκό Στάδιο 

                                    

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021 

 

09.00 - 17.00  Αγώνες  

18:30 – 23.00    Δείπνο σε μπουφέ στον Ε.Γ.Α Φωκιανός  απονομές   

& κοινωνική εκδήλωση  

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 

 

09.00 - 17.00  Αγώνες 

18:30 -23.00    Δείπνο σε μπουφέ στον Ε.Γ.Α Φωκιανός  απονομές   

& κοινωνική εκδήλωση 

                             

 
Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 
 

09.00 - 16.00  Αγώνες και απονομές 

08.00 - 13.00  Αγώνας Δρόμου Athens Company  Run” στο Ο.Α.Κ.Α. 

17.30 - 20.00  Δείπνο σε μπουφέ στον Ε.Γ.Α Φωκιανός   

20.00 - 23.00  Τελετή Λήξης στον Ε.Γ.Α Φωκιανός   

 

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021 

 

Αναχώρηση συμμετεχόντων 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

# ΑΘΛΗΜΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΓΗΠΕΔΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

1 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ 
      

2 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΩΝ – 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΦΩΚΙΑΝΟΣ 

      

3 ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ Ο.Α.Κ.Α. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ 

ΧΩΡΟΣ 
1 600 

3 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Ο.Α.Κ.Α. 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
    

4 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ Ο.Α.Κ.Α. 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 
1 90 

5 ΧΕΙΡΟΠΑΛΗ Ο.Α.Κ.Α. 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 

“ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ”  
2 20 

6 ΣΤΙΒΟΣ Ο.Α.Κ.Α. 
ΓΗΠΕΔΟ Κ1 – 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΙΒΟΥ  
1 250 

7 ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ 
ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ 

& ΦΙΛΙΑΣ 
Inflatable Court 12 200 

8 ΜΠΑΣΚΕΤ Ο.Α.Κ.Α. 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 1 – 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ  
2 90 

9 ΜΠΑΣΚΕΤ Ο.Α.Κ.Α. 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΑ 2,3,4 – 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ  
2 350 

10 BEACH VOLLEYBALL 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ  Π. 

ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

5 250 

11 ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 
THE MALL 

ATHENS 
BOWLING 

CENTER 
12 180 
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12 ΜΠΡΙΤΖ Ο.Α.Κ.Α. 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 

- ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
8 30 

13 ΣΚΑΚΙ Ο.Α.Κ.Α. 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 

- ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
8 30 

14 DARTS 
GAME ON 

SPORTS CAFE 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 70 

15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 11Χ11 / Σ.Ε.Φ. 1 220 

16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5 
ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ - 

ΓΑΛΑΤΣΙ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 
6 300 

17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 7Χ7 
AFC FOOTBALL 

CENTER 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
6 450 

18 ΓΚΟΛΦ 
ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
18 τρύπες 140 

19 ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ο.Α.Κ.Α. 
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. 

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 

SPORTS HALL 

1 150 

20 KETTLEBELL/ΔΡΑΜΙ Ο.Α.Κ.Α. 
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. 

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 

SPORTS HALL 

1 20 

21 
ΑΓΩΝΑΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΣΕΦ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ 

ΧΩΡΟΣ 
1 80 

22 
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ 
Ο.Α.Κ.Α. 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΘΛΗΜΑ 

23 
PETANQUE/ 

ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
Ο.Α.Κ.Α. 

ΒΑ 

ΤΟΜΕΑΣ/ΠΥΛΗ 9 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ  

90 300 

24 RUGBY 7 Ο.Α.Κ.Α. 

ΓΗΠΕΔΟ Κ2 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

1 100 

25 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 
ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ 

ΒΥΡΩΝΑ 
25 90 
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26 ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΗΠΕΔΑ SQUASH 3 180 

27 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Ο.Α.Κ.Α. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ 

25m - 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
1 200 

28 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 
–ΣΕΦ  

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΑ  
15 180 

29 ΤΕΝΙΣ Ο.Α.Κ.Α. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
14 250 

30 ΒΟΛΕΥ Σ.Ε.Φ. 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΑ 
3 200 

31 MAMANET  Σ.Ε.Φ.  
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 

ΓΗΠΕΔΑ 
2 180 

        237 4600 
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