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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 

Έκδοση 7 Σεπτεμβρίου 2021 
 
 
Αθλητικές Εγκαταστάσεις Μπόουλινγκ  
  
Σε κάθε αθλητική εγκατάσταση, θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:  
  

1. Η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει σε εμφανή σημεία στις πύλες εισόδου, τις 
αφίσες της ΓΓΑ για τα μέτρα πρόληψης https://gga.gov.gr/images/GGA_stay_safe.jpeg  

2. Σε κάθε εγκατάσταση θα υπάρχει κατάλογος εισερχομένων (έντυπο της Γ.Γ.Α.):  
https://gga.gov.gr/images/Κατάλογος_Εισερχ- Εξερχ_στην_αθλητική_εγκατάσταση_v9.pdf    

ο οποίος θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από κάθε εισερχόμενο κάθε ημέρα. 
Τα έντυπα θα φυλάσσονται με μέριμνα του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων για 
διάστημα 1 μηνός και μόνο για σκοπούς ιχνηλάτησης πιθανών κρουσμάτων Covid-
19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.  

3. Στην είσοδο, στα σημεία παραλαβής αθλητικού εξοπλισμού, στα τραπέζια των 
διαδρόμων μπόουλινγκ, στα αποδυτήρια, στο κυλικείο και στις τουαλέτες, θα πρέπει 
να υπάρχουν εμφανή αντισηπτικά και υλικά πλυσίματος και καθαρισμού χεριών.  

4. Κάθε αθλητής – αθλήτρια και αθλούμενος, θα έχει προσωπική μπάλα την οποία θα 
απολυμαίνει ο ίδιος με προσωπική ευθύνη κάνοντας χρήση του διαθέσιμου από την 
εγκατάσταση μέσου.  

5. Μετά τον αγώνα οι μπάλες και ο υπόλοιπος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα 
πρέπει να απολυμανθεί σχολαστικά τόσο στην επιφάνεια όσο και στις εσοχές των 
δακτύλων, με χρήση απολυμαντικών ή και ειδικού εξοπλισμού ατμού με μέριμνα του 
προσωπικού της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. 
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-
poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/  

6. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους, από 
τους αθλητές – αθλήτριες, αθλούμενος, τους προπονητές, τους εκπροσώπους της 
Ομοσπονδίας και το προσωπικό της εγκατάστασης. Οι αθλητές - αθλήτριες και οι 
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αθλούμενοι κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των προσπαθειών τους, δεν είναι 
υποχρεωτικό να φορούν προστατευτική μάσκα. 

7. Όπου είναι δυνατόν, τα παράθυρα της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι ανοικτά 
και σε κάθε περίπτωση, όλοι οι χώροι της εγκατάστασης θα πρέπει να αερίζονται 
τακτικά.  

8. Σε περίπτωση χρήσης κλιματιστικών εφαρμόζονται οι οδηγίες του  Ε.Ο.Δ.Υ.  για την 
αποφυγή ανακύκλωσης του αέρα της εγκατάστασης                                        
https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf  

9. Η λειτουργία των αποδυτηρίων της εγκατάστασης επιτρέπεται με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
9.1. Παρουσία ενός (1) ατόμου ανά 15 τ.μ. εντός των αποδυτηρίων. 
9.2. Χρήση του 50% της δυναμικότητας των κατιονιστήρων (ντους).  
9.3. Αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων Δημόσιας Υγείας. 

10. Το προσωπικό καθαριότητας της εγκατάστασης θα πρέπει κατά την διάρκεια της 
εργασίας του να φορά μάσκα και γάντια μιας χρήσης τα οποία θα πρέπει να αλλάζει 
τακτικά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθηθεί υγιεινή χεριών 
με χρήση σαπουνιού και αντισηπτικού.  

11. Οι εργαζόμενοι στην αθλητική εγκατάσταση κατά την διάρκεια των αγώνων, οι 
οποίοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι, πρέπει να προσκομίζουν μοριακό τεστ (RT-
PCR) έως 72 ώρες πριν τους αγώνες ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, 
RAT) έως 48 ώρες πριν την έναρξη των αγώνων. 

12. Ο μέγιστος αριθμός αθλητών και αθλούμενων ανά διάδρομο είναι τέσσερις (4).  
13. Ο μέγιστος συνολικός αριθμός ταυτόχρονα παρευρισκόμενων στην αθλητική 

εγκατάσταση ορίζεται σε πέντε (5) ανά διάδρομο, από τους οποίους οι τέσσερις (4) 
είναι αθλητές και ο ένας (1) αποκλειστικά από τις κατηγορίες διοργανώτρια αρχή, 
προπονητές, υπάλληλοι της αθλητικές εγκατάστασης και δημοσιογράφοι. Όλοι όσοι 
έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν στην διοργάνωση, οφείλουν να ζητήσουν και να 
λάβουν εγγράφως την αντίστοιχη πιστοποίηση από την Ομοσπονδία. 

14. Οι Αθλητές θα πρέπει να διαθέτουν ενεργό αθλητικό δελτίο στην Ε.Ο.Α.Α. και κάρτα 
υγείας, με ημερομηνία έκδοσης, μετά την 1 Σεπτεμβρίου 2021. 

15. Όπου αυτό είναι εφικτό, συστήνεται να μεσολαβεί ένας κενός διάδρομος.  
16. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις απαγορεύεται η παρουσία θεατών. 
17. Για την παρουσία των συντελεστών του αγώνα και των προσκεκλημένων, πρέπει να 

εκδοθούν οι αντίστοιχες διαπιστεύσεις από την Ε.Ο.Α.Α. 
18. Απαγορεύεται σε Αθλητές, αθλούμενους και Προπονητές να έχουν επαφή, χειραψίες 

και εναγκαλισμούς.   
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Μετακινήσεις 
 
Δεν προβλέπεται η ομαδική μετακίνηση αθλητών για συμμετοχή τους σε αγώνες. Σε 
περιπτώσεις που αυτό κριθεί απαραίτητο, η Ε.Ο.Α.Α. θα ανακοινώσει ειδικό πρωτόκολλο.  
 
Απονομές 
 
Οι απονομές των μεταλλίων και των κυπέλων στους αθλητές δεν επιτρέπονται. Στις 
περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται, οι αθλητές και οι αθλήτριες θα παραλαμβάνουν τα 
μετάλλια ή τα κύπελλα μόνοι τους  από τραπέζι, χωρίς επαφή και χωρίς συνωστισμό.  
 
Οδηγίες προληπτικού ελέγχου (testing) 
 
Ο προληπτικός έλεγχος για τους αγώνες μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) ή με άμεσο τεστ 
αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) έως 48 ώρες πριν τους αγώνες. Συστήνεται, το άμεσο 
τεστ αντιγόνου να γίνεται την ημέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 
24ώρο πριν τον αγώνα. Αν υπάρχουν διαδοχικές ημέρες αγώνες, για παράδειγμα 
Παρασκευή Σάββατο Κυριακή, το τεστ πρέπει να γίνεται πριν την πρώτη ημέρα του αγώνα. 
Αν οι αγωνιστικές μέρες είναι πάνω από τρεις (3) τότε θα πρέπει να πραγματοποιείται ένα 
(1) τεστ ανά τρία (3) 24ωρα. 
Από τους προληπτικούς ελέγχους εξαιρούνται όσοι αθλητές και αθλήτριες προσκομίσουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο εκδίδεται τριάντα (30) 
ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και έχει ισχύ για εκατό ογδόντα (180) ημέρες μετά 
την νόσηση.  
Θετικό αποτέλεσμα σε άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) πρέπει να 
επιβεβαιώνεται από αντίστοιχο εργαστηριακό τεστ (PCR ή Rapid) και έως ότου 
γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου, ο αθλητής – αθλήτρια δεν 
μπορεί να συμμετέχει σε αγώνες.   
  
Διαχείριση κρούσματος σε αθλητές 

 

Η διαχείριση κρούσματος σε αθλητές – αθλήτριες  πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
οδηγίες της ΓΓΑ και του Ε.Ο.Δ.Υ.  
https://gga.gov.gr/images/Updated_testing_and_positive_case_procedures_v2.pdf  

Η διαχείριση κρούσματος στο τεχνικό επιτελείο ή στο προσωπικό της Ομοσπονδίας και 
της αθλητικής εγκατάστασης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.  

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf  
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Διαχείριση κρούσματος σε προπονητές ή το προσωπικό  

 

Η διαχείριση κρούσματος σε προπονητή ή στο προσωπικό της εγκατάστασης, του 
σωματείου ή της Ομοσπονδίας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες Ε.Ο.Δ.Υ.  
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf  

 

Χρήστες Εγκαταστάσεων 
 
1. Αθλητές – Αθλήτριες και αθλούμενοι άνω των 17 ετών 
Για την είσοδο και χρήση της εγκατάστασης από αθλητές – αθλήτριες και αθλούμενους 
(προπονήσεις και αγώνες), είναι απαραίτητη η επίδειξη: 
1.1 Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
1.2 Πιστοποιητικό νόσησης ή 
1.3 Εβδομαδιαίο τεστ αντιγόνου (PCR ή rapid test) 
 
2. Αθλητές – Αθλήτριες και αθλούμενοι άνω των 12 και έως 17 ετών 
Για την είσοδο και χρήση της εγκατάστασης από αθλητές - αθλήτριες και αθλούμενους για 
αγώνες, είναι απαραίτητη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και οι μη εμβολιασμένοι 
ανήλικοι άνω των 12 ετών και έως 17 ετών προσκομίζουν PCR τεστ 72 ωρών ή Rapid τεστ 
48 ωρών. 
 
3. Ανήλικοι έως και 12 ετών  
Οι ανήλικοι αθλητές – αθλήτριες και αθλούμενοι, έως 12 ετών, επιτρέπεται να εισέρχονται 
στην αθλητική εγκατάσταση με αρνητικό Self-test το οποίο έχει διενεργηθεί την ημέρα του 
αγώνα. 
 
 
Χρήση των εγκαταστάσεων από Σωματεία 
 
Ειδικά για την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις αθλητών 
σωματείων, θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από την Γ.Γ.Α. διαδικασία. 
 
Η Ε.Ο.Α.Α. σε συνεργασία με την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α., θα 
παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και αν αυτό κριθεί απαραίτητο, θα εισηγηθεί την 
τροποποίηση του πρωτοκόλλου.  
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