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ΘΕΜΑ:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ (TESTING)  

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 
 
Κατόπιν έκδοσης της σχετικής Κ.Υ.Α. ( ΦΕΚ 2660 Β΄- 18.6.2021 ) με τίτλο : « Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Δευτέρα 28 
Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00 », ανακοινώθηκαν την 20/6/2021 από την Υγειονομική Επιτροπή της 
Γ.Γ.Α., νέες διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από 19/6/2021 για 
τον αθλητισμό. 
 
Συγκεκριμένα, για τα αθλήματα χαμηλού επιπέδου επικινδυνότητας, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η 
Τοξοβολία, ισχύουν μεταξύ άλλων, τα εξής σχετικά με τους διαγνωστικούς ελέγχους (testing) πριν από 
αγώνες : 

Σε ερασιτεχνικές κατηγορίες, εκτός από τη διενέργεια εργαστηριακών τεστ (PCR και rapid) 48 ωρών, 
παρέχεται και η δυνατότητα διεξαγωγής self-test ως ακολούθως : 

 Σε αγώνες αθλημάτων χαμηλής/χαμηλής-μεσαίας επικινδυνότητας, να προσκομίζεται αποτέλεσμα 
self- test που διενεργήθηκε έως και 24 ώρες πριν τον αγώνα. 

 Το ως άνω testing για αγώνες (PCR ή rapid ή self -test), ισχύει για έως και τρία (3) 24ωρα. 

 Με την πάροδο των τριών 24ώρων, προκειμένου για συμμετοχή σε αγώνα, θα πρέπει η 
διαδικασία ελέγχου covid-19 να επαναληφθεί. 

Είναι σαφές ότι, παρέχεται πλέον η δυνατότητα πραγματοποίησης και αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
(self-test) για τους αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν σε αγώνες Τοξοβολίας, πέραν των 
ελέγχων PCR και RAT που διεξάγονται από διαπιστευμένα εργαστήρια.  
Το αποτέλεσμα του ελέγχου self-test, θα πρέπει να δηλωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται 
στον ιστότοπο: self-testing.gov.gr, ενώ αντίγραφο της δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος, θα φέρουν 
οι ενδιαφερόμενοι στα κατά τόπους προπονητήρια Τοξοβολίας. 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
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