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ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

1. H είσοδος και η έξοδος από το Κλειστό Γυμναστήριο θα γίνεται αυστηρά και μόνο από την 

κεντρική πόρτα, στην οποία θα υπάρχει βιβλίο εισόδου/εξόδου, όπου θα καταγράφονται τα 

στοιχεία επικοινωνίας όσων εισέρχονται και εξέρχονται, θα διατηρείται στην εγκατάσταση και θα 

φυλάσσεται για 14 ημέρες προκειμένου να διευκολυνθεί πιθανή αναγκαία ιχνηλάτηση. 

2. Για αθλητές γεννημένους το 2005 και μικρότερους (έως 17 ετών), απαιτείται η προσκόμιση 

βεβαίωσης αρνητικού self-test, μία φορά την εβδομάδα, την οποία θα πρέπει να έχουν ΠΑΝΤΑ 

μαζί τους και να την επιδεικνύουν στον έφορο ή τον προπονητή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα 

επιτρέπεται η είσοδος στην εγκατάσταση και κατ’ επέκταση η συμμετοχή του αθλητή στις 

προπονήσεις. 

3. Για ενήλικους αθλητές και προπονητές, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού rapid-

test, μία φορά την εβδομάδα. Οι βεβαιώσεις των rapid-test θα πρέπει να στέλνονται έγκαιρα στο 

covid19@melissiabc.gr. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην εγκατάσταση 

και κατ’ επέκταση η συμμετοχή του αθλητή στις προπονήσεις. 

4. Από τα 2,3 εξαιρούνται όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό 

ανάρρωσης σε ισχύ. Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και ανάρρωσης, θα πρέπει να στέλνονται 

έγκαιρα στο covid19@melissiabc.gr. 

5. Η είσοδος και η έξοδος από το Κλειστό Γυμναστήριο, όπως και η ολιγόλεπτη παραμονή σε αυτό, 

θα πρέπει να γίνεται από όλους υποχρεωτικά φορώντας μάσκα. Εξαιρούνται οι αθλητές και 

προπονητές μόνο κατά τη διάρκεια της προπόνησης. 

6. Τα αποδυτήρια, τα ντους και οι κερκίδες, θα είναι κλειδωμένα. Η πρόσβαση σε αυτούς τους 

χώρους απαγορεύεται, με μοναδική εξαίρεση η πρόσβαση στα αποδυτήρια και ντους για τα 

τμήματα που αγωνίζονται σε Πρωταθλήματα και όχι Τουρνουά. Για τις φιλοξενούμενες ομάδες, θα 

επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο στα αποδυτήρια Γ (υπόγειο). 

7. Η μόνη τουαλέτα που θα είναι προς χρήση, θα είναι αυτή των ΑΜΕΑ. Πλένετε τα χέρια σας 

σχολαστικά πριν και μετά τη χρήση της. 

8. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, πόρτα πλησίον του παρκέ θα είναι ανοικτή για καλό αερισμό 

του χώρου. 

9. Το ιατρείο θα είναι ο χώρος ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν χρειαστεί, προκειμένου να 

απομονωθεί προσωρινά κάποιο άτομο με συμπτωματολογία COVID-19. Συστήνεται η 

απομάκρυνση του από την εγκατάσταση, η απομόνωση στο σπίτι του και η επικοινωνία με τον 

προσωπικό του ιατρό. 

10. Πριν την προπόνηση κάθε τμήματος θα γίνεται καλή απολύμανση του αθλητικού υλικού που θα 

χρησιμοποιείται (μπάλες, κώνοι, κ.λπ.), όπως και του χώρου όπου κάθε αθλητής θα αφήνει τα 

προσωπικά του αντικείμενα. 

mailto:covid19@melissiabc.gr
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ΑΘΛΗΤΕΣ 

1. Για κάθε ύποπτο σύμπτωμα (πχ. πυρετός, βήχας, δύσπνοια, υπέρμετρη κόπωση, μυαλγίες, 

πονόλαιμος, συνάχι, διάρροια) που παρουσιάζεται σε εσάς ή σε μέλος της οικογένειάς σας, 

ενημερώστε άμεσα τον προπονητή σας, τον έφορό σας ή τον Υπεύθυνο COVID-19 του συλλόγου 

για περαιτέρω οδηγίες. 

2. Σε περίπτωση νόσησης, ενημερώνετε άμεσα τον προπονητής σας, τον έφορό σας ή τον Υπεύθυνο 

COVID-19 του συλλόγου για περαιτέρω οδηγίες. Υποχρεούστε να στέλνετε έγκαιρα στο 

covid19@melissiabc.gr το πιστοποιητικό ανάρρωσης μόλις αυτό εκδοθεί. 

3. Σε περίπτωση πλήρους εμβολιασμού, ενημερώνετε άμεσα τον σύλλογο στέλνοντας έγκαιρα στο 

covid19@melissiabc.gr το πιστοποιητικό εμβολιασμού μόλις αυτό εκδοθεί. 

4. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στους εσωτερικούς του γηπέδου πριν και μετά την 

προπόνηση. 

5. Η είσοδος και η έξοδος από το Κλειστό Γυμναστήριο, όπως και η ολιγόλεπτη παραμονή σε αυτό, 

θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά φορώντας μάσκα. Εξαίρεση μόνο κατά τη διάρκεια της 

προπόνησης. 

6. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας, υγρό αντισηπτικό, μεγάλο μπουκάλι νερό, μάσκα και τη δική σας 

πετσέτα, τα οποία δεν τα μοιράζεστε με κανένα άλλο άτομο! 

7. Τοποθετείτε τα προσωπικά σας αντικείμενα στο σημείο που θα σας υποδείξει ο προπονητής σας 

και δεν τα μετακινείτε μέχρι να αποχωρήσετε από την προπόνηση. 

8. Κάθε αθλητής οφείλει να επιδεικνύει τη δέουσα ατομική ευθύνη και να λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων με τον 

Σύλλογο, αλλά στο σύνολο της προσωπικής και κοινωνικής του ζωής, αποφεύγοντας κοινωνικές ή 

άλλες δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. 

 

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

1. Για κάθε ύποπτο σύμπτωμα (πχ. πυρετός, βήχας, δύσπνοια, υπέρμετρη κόπωση, μυαλγίες, 

πονόλαιμος, συνάχι, διάρροια) που παρουσιάζεται σε εσάς ή σε μέλος της οικογένειάς σας, 

ενημερώστε άμεσα τον έφορο του τμήματός σας και τον Υπεύθυνο COVID-19 του συλλόγου για 

περαιτέρω οδηγίες. 

2. Σε περίπτωση νόσησης, ενημερώνετε άμεσα τον έφορο του τμήματός σας και τον Υπεύθυνο 

COVID-19 του συλλόγου για περαιτέρω οδηγίες. Υποχρεούστε να στέλνετε έγκαιρα στο 

covid19@melissiabc.gr το πιστοποιητικό ανάρρωσης μόλις αυτό εκδοθεί. 

mailto:covid19@melissiabc.gr
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3. Σε περίπτωση πλήρους εμβολιασμού σας, ενημερώνετε άμεσα τον σύλλογο στέλνοντας έγκαιρα 

στο covid19@melissiabc.gr το πιστοποιητικό εμβολιασμού μόλις αυτό εκδοθεί. 

4. Η είσοδος και η έξοδος από το Κλειστό Γυμναστήριο, όπως και η ολιγόλεπτη παραμονή σε αυτό, 

θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά φορώντας μάσκα. Εξαίρεση μόνο κατά τη διάρκεια της 

προπόνησης. 

5. Ενημερώνεστε άμεσα από τους αθλητές σας για την κατάσταση της υγείας τους και σε περίπτωση 

συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας, δύσπνοια, υπέρμετρη κόπωση, μυαλγίες, πονόλαιμος, συνάχι, 

διάρροια) επικοινωνείτε με τον έφορο ή τον Υπεύθυνο COVID-19 του συλλόγου. Το ίδιο αν έχετε 

και εσείς κάποιο σύμπτωμα. 

6. Χρησιμοποιείτε στην προπόνηση αποκλειστικά και μόνο τον προσωπικό σας αθλητικό εξοπλισμό 

(ιματισμός, χρονόμετρα, σφυρίχτρα). 

7. Κάθε προπονητής οφείλει να επιδεικνύει τη δέουσα ατομική ευθύνη και να λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων με τον 

Σύλλογο, αλλά στο σύνολο της προσωπικής και κοινωνικής του ζωής, αποφεύγοντας κοινωνικές ή 

άλλες δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. 

 

 

ΓΟΝΕΙΣ 

1. Για κάθε ύποπτο σύμπτωμα (πχ. πυρετός, βήχας, δύσπνοια, υπέρμετρη κόπωση, μυαλγίες, 

πονόλαιμος, συνάχι, διάρροια) που παρουσιάζεται στον αθλητή ή σε μέλος της οικογένειάς σας, 

ενημερώστε άμεσα τον προπονητή, τον έφορο του τμήματός ή τον Υπεύθυνο COVID-19 του 

συλλόγου για περαιτέρω οδηγίες. 

2. Σε περίπτωση νόσησης του αθλητή, ενημερώνετε άμεσα τον προπονητή, τον έφορο του τμήματός 

ή τον Υπεύθυνο COVID-19 του συλλόγου για περαιτέρω οδηγίες. Υποχρεούστε να στέλνετε 

έγκαιρα στο covid19@melissiabc.gr το πιστοποιητικό ανάρρωσης του αθλητή μόλις αυτό εκδοθεί. 

3. Σε περίπτωση πλήρους εμβολιασμού του, ενημερώνετε άμεσα τον σύλλογο στέλνοντας έγκαιρα 

στο covid19@melissiabc.gr το πιστοποιητικό εμβολιασμού μόλις αυτό εκδοθεί. 

4. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στους εσωτερικούς χώρους του. 

5. Αφήνετε τους αθλητές στον εξωτερικό χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου. 

6. Αν υπάρχει ανάγκη παραμονής στον περιβάλλοντα χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου, κρατάτε 

αποστάσεις σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι γονείς. Συστήνεται η μη παραμονή στον 

περιβάλλοντα χώρο. 

7. Εάν υπάρχει ανάγκη εισόδου στη Γραμματεία, θα γίνεται υποχρεωτικά με χρήση μάσκας και 

εφόσον δεν είναι άλλος γονέας στον χώρο. 

mailto:covid19@melissiabc.gr
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ΑΓΩΝΕΣ 

1. Για αθλητές γεννημένους το 2005 και μικρότερους (έως και 17 ετών), απαιτείται η προσκόμιση 

βεβαίωσης αρνητικού self-test την ημέρα του αγώνα. Η βεβαίωση των self-test θα πρέπει να 

επιδεικνύεται στον έφορο του τμήματος πριν τον αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα 

επιτρέπεται η συμμετοχή του αθλητή στον αγώνα. 

2. Για αθλητές γεννημένους το 2004 και μεγαλύτερους (από 18 ετών), απαιτείται η προσκόμιση 

βεβαίωσης αρνητικού PCR 72 ωρών ή rapid-test 48 ωρών. Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να στέλνονται 

έγκαιρα στο covid19@melissiabc.gr. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή του 

αθλητή στον αγώνα. 

3. Για προπονητές, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού PCR 72 ωρών ή rapid-test 48 

ωρών. Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να στέλνονται έγκαιρα στο covid19@melissiabc.gr. Σε αντίθετη 

περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η είσοδος του προπονητή στον αγώνα. 

4. Από τα 1,2,3,4 εξαιρούνται όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό 

ανάρρωσης σε ισχύ. Τα πιστοποιητικά πλήρους εμβολιασμού και ανάρρωσης, θα πρέπει να 

στέλνονται έγκαιρα στο covid19@melissiabc.gr. 

5. Eπιτρέπεται η παρουσία θεατών με πληρότητα έως 50% της χωρητικότητας του Κλειστού 

Γυμναστηρίου και έως 5% του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού θεατών για μη εμβολιασμένους 

ανήλικους έως και 17 ετών. 

6. Επιτρέπεται η παρουσία θεατών μόνο για: 

a. όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι  

b. όσους διαθέτουν πιστοποιητικό ανάρρωσης σε ισχύ 

c. ανήλικους από 13 έως και 17 ετών (γεννημένοι από 2005 έως και 2009) προσκομίζοντας 

βεβαίωση αρνητικού PCR 72 ωρών ή rapid-test 48 ωρών πριν τον αγώνα 

d. ανήλικους έως και 12 ετών (γεννημένοι το 2010 και μικρότεροι) προσκομόζοντας 

βεβαίωση αρνητικού self-test την ημέρα του αγώνα 

7. Η χρήση μάσκας για τους θεατές είναι υποχρεωτική καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής στο Κλειστό 

Γυμναστήριο. 
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ΘΕΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΜΑ 

1. Αθλητής θεωρείται κρούσμα όταν το αποτέλεσμα PCR ή rapid-test είναι θετικό. Η βεβαίωση του 

PCR ή rapid-test θα πρέπει να στέλνεται άμεσα στο covid19@melissiabc.gr.  

2. Σε περίπτωση θετικού self-test, ο αθλητής θα πρέπει να διενεργεί είτε PCR test, είτε rapid-test. 

Στην περίπτωση που εκτελέσει rapid-test και το αποτέλεσμα αυτού είναι αρνητικό, τότε θα 

πρέπει να διενεργεί και PCR test, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρείται κρούσμα. 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

1. Η επάνοδος αθλητή στην αθλητική δραστηριότητα, μπορεί να γίνει: 

a. Στην περίπτωση ασυμπτωματικών κρουσμάτων: 

i. Χωρίς test (PCR, rapid-test ή self-test) μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημέρα 

της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης (PCR ή rapid-test). 

ii. Με αρνητικό PCR test πριν τις δέκα (10) ημέρες, το οποίο δεν μπορεί να ληφθεί 

νωρίτερα από την 5η ημέρα της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης (PCR ή 

rapid-test). 

 

b. Στην περίπτωση συμπτωματικών κρουσμάτων: 

i. Χωρίς test (PCR, rapid-test ή self-test) μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημέρα 

της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης (PCR ή rapid-test) και εφόσον υπάρχει 

πλήρης ύφεση των συμπτωμάτων COVID-19. Πριν την επιστροφή στις προπονήσεις 

συνίσταται καρδιολογική εξέταση, εκτός της περίπτωσης σοβαρών συμπτωμάτων 

COVID-19 με νοσηλεία όπου απαιτείται πλήρης καρδιολογικός έλεγχος. 

mailto:covid19@melissiabc.gr
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ii. με αρνητικό PCR test πριν τις δέκα (10) ημέρες, το οποίο δεν μπορεί να ληφθεί 

νωρίτερα από την 5η ημέρα της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης (PCR ή 

rapid-test) και εφόσον υπάρχει πλήρης ύφεση των συμπτωμάτων COVID-19. Πριν 

την επιστροφή στις προπονήσεις συνίσταται καρδιολογική εξέταση, εκτός της 

περίπτωσης σοβαρών συμπτωμάτων COVID-19 με νοσηλεία όπου απαιτείται 

πλήρης καρδιολογικός έλεγχος. 

 

2. Η επάνοδος προπονητή και προσωπικού στις δραστηριότητες του συλλόγου, μπορεί να γίνει: 

a. Στην περίπτωση ασυμπτωματικών κρουσμάτων, μετά από καραντίνα πέντε (5) ημερών 

τουλάχιστον. Μετά τις πέντε (5) ημέρες, διακοπή της απομόνωσης με υποχρεωτική μάσκα 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95, KN95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον 

άλλες πέντε (5) ημέρες. 

b. Στην περίπτωση συμπτωματικών κρουσμάτων, μετά από καραντίνα δέκα (10) ημερών 

τουλάχιστον. Εάν τα συμπτώματα συνεχίζουν, παράταση της καραντίνας. 

 

 

ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ 

1. Για αθλητές που είναι στενή επαφή κρούσματος: 

a. Συστήνεται αυξημένη ενεργητική επιτήρηση για δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της 

τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. 

b. Άμεσα διενέργεια PCR ή rapid-test και στη συνέχεια ανά τρεις (3) ημέρες και για μία 

εβδομάδα, δηλαδή διενέργεια τριών (3) tests στο σύνολο.  
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c. Στην περίπτωση προγραμματισμένου αγώνα στην περίοδο της αυξημένης ενεργητικής 

επιτήρησης, διενεργείται PCR test 48 ώρες πριν τον αγώνα ή rapid-test 24 ώρες πριν τον 

αγώνα. 

 

d. Από το b εξαιρούνται α) οι πλήρως εμβολιασμένοι ενήλικοι αθλητές και με την ενισχυτική 

δόση και β) οι εμβολιασμένοι ανήλικοι αθλητές με μονοδοσικό ή 2η δόση, οι οποίοι 

υποβάλλονται ΜΟΝΟ στο 1ο test μετά την εμφάνιση κρούσματος, όπως και στο test πριν 

από προγραμματισμένο αγώνα, ΕΚΤΟΣ και αν έχουν συμπτώματα COVID-19. 

e. Από το b εξαιρούνται οι νοσήσαντες αθλητές (με πιστοποιητικό ανάρρωσης σε ισχύ) και 

δεν υποβάλλονται στους ελέγχους, ΕΚΤΟΣ και αν έχουν συμπτώματα COVID-19. 

2. Για μη αθλητές που είναι στενή επαφή κρούσματος: 

i. Εμβολιασμένο άτομο και με ενισχυτική δόση: Χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (N95, KN95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα (10) 

ημέρες και διενέργεια PCR ή rapid-test την 5η ημέρα της έκθεσης. 

ii. Εμβολιασμένο άτομο με δύο (2) δόσεις ή μονοδοσικό, ή ανεμβολίαστο: 

Παραμονή στο σπίτι για πέντε (5) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. 

Την 5η ημέρα διενέργεια PCR ή rapid-test. Μετά την 5η ημέρα χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95, KN95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για 

τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες. 
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ΕΠΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ 

1. Οι τρίτες επαφές - «η επαφή της επαφής» - κρούσματος, δεν θεωρούνται μη προστατευμένες 

επαφές και δεν τίθενται σε κανέναν έλεγχο και περιορισμό. 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID-19 & ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

1. Υπεύθυνος COVID-19 του συλλόγου είναι ο κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (κιν. 6944358245) 

2. Ο γιατρός του συλλόγου με τον οποίο πρέπει να επικοινωνείτε είναι ο κ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 

(Καρδιοανάλυσις, Ομήρου 60 - Νέα Σμύρνη, τηλ. 2109312191 & κιν. 6972661922) 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

1. Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού COVID-19 

https://eudcc.gov.gr/start/  

Mπορεί να εκδοθεί την επόμενη ημέρα από αυτή που κάνατε την τελευταία δόση εμβολιασμού. 

2. Βεβαίωση Εμβολιασμού COVID-19 

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou 

Mπορεί να εκδοθεί την επόμενη ημέρα από αυτή που κάνατε την τελευταία δόση εμβολιασμού. 

3. Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Νόσησης COVID-19 

https://eudcc.gov.gr/start/ 

Για την έκδοση του πιστοποιητικού: 

a) οι εμβολιασμένοι θα αρκεί να έχουν καταχωρημένο θετικό rapid-test 

b) οι ανεμβολίαστοι ανήλικοι θα αρκεί να έχουν καταχωρημένο θετικό rapid-test 

c) οι ανεμβολίαστοι ενήλικοι καταχωρημένο θετικό PCR test 

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι εώς ενενήντα (90) ημέρες από την πρώτη ημέρα θετικού 

διαγνωστικού test και ισχύει από την 15η ημέρα αυτού. 

4. Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19 

Για την έκδοση της βεβαίωσης: 

a) οι εμβολιασμένοι θα αρκεί να έχουν καταχωρημένο θετικό rapid-test 

b) οι ανεμβολίαστοι ανήλικοι θα αρκεί να έχουν καταχωρημένο θετικό rapid-test 

c) οι ανεμβολίαστοι ενήλικοι καταχωρημένο θετικό PCR test 

Προϋποθέσεις για την έκδοση είναι να έχει περάσει διάστημα 14 ημερών από την ημέρα της 

εξέτασης. 

Η ισχύς της βεβαίωσης είναι εώς ενενήντα (90) ημέρες από την πρώτη ημέρα θετικού 

διαγνωστικού test. 

5. Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 για απουσία από την εργασία 

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19-gia-

apousia-apo-ten-ergasia 

Xορηγείται αποκλειστικά για απουσία από την εργασία και δεν επιβεβαιώνεται από την εφαρμογή 

Covid Free GR. 

6. Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-arnetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19 

Μπορείτε να λάβετε βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος σε διαγνωστικό ελέγχο κορωνοϊού 

COVID-19. Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί για διαγνωστικούς ελέγχους (PCR ή Rapid test) που 

κάνατε μέχρι και ένα μήνα πριν. 

 

https://eudcc.gov.gr/start/
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou
https://eudcc.gov.gr/start/
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19-gia-apousia-apo-ten-ergasia
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19-gia-apousia-apo-ten-ergasia
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-arnetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19
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ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ 

Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: 

1. όσοι έλαβαν προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τη δεύτερη δόση με τα διδοσικά 

εμβόλια Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca ή το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson 

2. όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό με μία 

δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους 

3. από την 1η Φεβρουαρίου 2022, όσοι ενήλικοι από το 1 έχουν λάβει την αναμνηστική δόση προτού 

περάσουν επτά (7) μήνες από την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιασμού 

 


