
 

Το αγωνιστικό υγειονομικό πρωτόκολλο για τα 
πρωταθλήματα μπάσκετ 

Το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο για το αγωνιστικό κομμάτι των πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης 
δημοσιοποίησε η ΓΓΑ. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτό θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις και τα επιστημονικά 
δεδομένα.  
Σχετικά με την παρουσία θεατών  
«α)καλύπτουν το 60% της χωρητικότητας του κλειστού γυμναστηρίου χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα 
εισιτηρίων και όχι πάνω από 3000 θεατές,  
β) καλύπτουν το 80% της χωρητικότητας του κλειστού γυμναστηρίου με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων 
και όχι πάνω από 8000 θεατών, οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και έως 5% του μέγιστου αριθμού 
θεατών για μη εμβολιασμένους ανήλικους ως 17 ετών.  
Οι ανήλικοι προσκομίζουν PCR test  72 ωρών ή rapid test 48 ωρών.  
Οι ανήλικοι έως και 12 ετών επιτρέπεται να εισέρχονται και με αρνητικό self test που έχει διενεργηθεί την 
ημέρα του αγώνα.  
Όπου αναφέρονται εμβολιασμένοι εννοούνται και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο 
εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση». 

Σε ότι αφορά τα σωματεία, ισχύουν τα εξής: 

 «Κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου είναι υποχρεωτική η διενέργεια τεστ αντιγόνου για 
COVID-19, από διαπιστευμένα εργαστήρια.  

Ο έλεγχος πριν από τους αγώνες μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) έως 72 ώρες πριν τον αγώνα ή με 
άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) έως 48 ώρες πριν τους αγώνες.  

Αν υπάρχουν διαδοχικές μέρες αγώνες, π.χ. Παρ-Σαβ-Κυρ, 1 τεστ πριν από τον πρώτο αγώνα. Αν οι 
αγωνιστικές μέρες είναι πάνω από τρεις (3) τότε 1 τεστ ανά τρία (3) 24ωρα. 

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). 

Σε ερασιτεχνικές κατηγορίες για αθλητές έως 15 ετών, εκτός από τη διενέργεια εργαστηριακών τεστ 
(PCR & Rapid), παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής self test παρουσία του υπευθύνου COVID19 της 
ομάδας την ημέρα του αγώνα και κατόπιν υποβάλλεται η σχετική κατάσταση όσων έχουν αρνητικό 
αποτέλεσμα και μπορούν να αγωνισθούν στη γραμματεία, από τον υπεύθυνο covid19 της ομάδας». 

Ο έλεγχος γίνεται στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας 
αναγνώρισης για πιστοποιητικά εμβολιασμού. 
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