
 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Hμερ. Τροποποίησης: 

20.10.2020, 17.11.2020, 23.11.2020, 04.05.2021, 07.09.2021, 27.09.2021, 

11.10.2021,    26.10.2021,     18.11.2021, 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 2.3 στο περί λοιμοκαθάρσεως (καθορισμός μέτρων για 

παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid – 19) Διάταγμα (Αρ.28) του 2020 

επιτρέπεται από τις 6:00 το πρωί της 29ης Ιουνίου 2020 διεξαγωγή ομαδικών αγώνων 

σε κλειστούς χώρους άθλησης, υπό την επιφύλαξη της πορείας της πανδημίας Covid 

– 19 και τυχόν τροποποιήσεων στα επόμενα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας.  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, 

προστατεύοντας τον εαυτό τους και τους συναθλητές τους από τη σοβαρή απειλή 

της λοίμωξης Covid – 19. Η κύρια ευθύνη παραμένει στο κάθε άτομο ξεχωριστά. Η 

Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

προσωπικού της δεν έχουν και δεν τους καταχωρείται καμία ευθύνη σε περίπτωση 

εντοπισμού κρούσματος και ενδεχομένων επιπτώσεων τέτοιου εντοπισμού. 

H Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και 

τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού θα παρακολουθεί την εξέλιξη της επιδημίας 

και θα προσαρμόζει τα μέτρα σύμφωνα με τα διατάγματα αλλά και τις οδηγίες του 

Υπουργείου Υγείας και του Κ.Ο.Α.  Θα εκδίδει, όποτε κριθεί αναγκαίο, νέες 

κατευθυντήριες οδηγίες. 

Το Πρωτόκολλο ετοιμάστηκε για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων Πετοσφαίρισης.  

 

 

 

 

 

 

Το παρών Υγειονομικό πρωτόκολλο της ΚΟΠΕ θα αναπροσαρμόζεται βάσει των 

Υπουργικών Διαταγμάτων που αφορούν το COVID-19. 
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Επεξήγηση των 2 φάσεων από την έναρξη των προπονήσεων μέχρι και την έναρξη 

του Πρωταθλήματος 

 

Φάση 1 / Από 17 Αυγούστου μέχρι 15 Οκτωβρίου 2021 για 

άνδρες και μέχρι 19 Οκτωβρίου 2021 για γυναίκες 
 

Περίο  δος φάσης προετοιμασίας και Φιλικοί Αγώνες Ομάδων . 

Οδηγίες και μέτρα κατά τη φάση αυτή καταγράφονται στο Παράρτημα 2. 

 

Φάση 2 / Από 15 Οκτωβρίου 2021 και μετά για άνδρες και 19 

Οκτωβρίου 2021 και μετά για γυναίκες 
 

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021: Έναρξη πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α΄Κατηγορίας γυναικών. 
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021: Έναρξη Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας ανδρών. 
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2021: Έναρξη Ευρωπαϊκών Αγώνων. 

Για τα Πρωταθλήματα που ξεκι νούν μεταγενέστερα, θα ι σχύου ν τα ί δι α μέτρα. 

Οδηγίες και μέτρ  α κατά τη φάση αυ τή καταγρ άφονται στο Παράρτημα 3. 

 



 

 

 

 

Από την πρώτη μέρα των Προ  πονήσεων μέχρι και τη λήξη όλων των αγώνων του 
Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου, απαγορεύεται το φτύσιμο από τους/τις 
Πετοσφαιριστές/τριες και το πρ οσωπι κό στο γήπεδο ή πέρ ιξ του αγωνι στικού χώρου . 

Κατά τη δι άρκει α της αλλαγής, μόνο ο/η Πετοσφαι ρι στής/τρια που θα ει σέλθει στο 
γήπεδο θα προ σεγγίζει τον 2ο Διαι  τητή και η αλλαγή θα πρέπει να γί νετ  αι τηρώντας 
την απόσταση των 2 μέτρων. 

Πετοσφαιριστής/τρια ο/η οποίος/α τραυματίζεται κατά  τη διάρκεια ενός αγώνα θα 
προσεγγίζεται μόνο από ένα άτομο, τον Ιατρό της Ομάδας ή του αγώνα ή τον 
Φυσικοθεραπευτή  της Ομάδας. Κανένας συ μπαίχτης ή αντίπαλος δεν δικαιούται να 
έρθει σε απόσταση λι γό  τερ η των 2 μέτρ ων από τον τρ  αυματία παίχτη. Ο Ιατρός έχει την 
ευχέρει α να καλέσει τον φυ σικοθεραπευτή της ομάδας όταν το κρίνει αναγκαίο. 

Γενικές Οδηγίες και Κανόνες 

Όλοι/ες οι Πετοσφαιριστές/τριες και το προσωπικό του κάθε Σωματείου, θα 

πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν του  ς κανόνες ατομι κής 

υγιεινής και  προ στασίας  για  την πρόληψη  κατά του ιού Covid-19,  όπως  αυτοί 

έχουν ανακοινωθεί από το Υπουρ γείο Υγείας, και ότι θα λαμβάνουν ό  λα τα απαραίτητα 

μέτρ  α γι α την προστασία τους, αναγνωρί ζοντας τους κι  νδύνους που σχετίζονται με 

τη συμμετοχή τους στι ς προπονήσεις των ομάδων και τους Αγώνες 

Πρωταθλήματος και Κυπέλλου  , αποδεχόμενοι/ες την ιδιωτική ευθύνη και δεν θα 

έχουν καμιά απαίτηση από τα Σωματεία ή την ΚΟΠΕ σε περίπτωση που 

προσβληθούν από τον ιό . Είναι ευθύνη του Σ ωματείου/Ομάδας να διασφαλί  

σει την ενημέρ ωση προς όλους/λες τους/τις αθλητές/τριες και προσωπικό που 

εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στα μέτρα πρόληψης στον χώρ ο ερ γασί ας για το 

περι εχόμενο αυ τ ών των διατάξεων  στο μέτρο που ισχύουν γι  α αυτού  ς. 

Άτομα που δεν νιώθουν καλά και / ή έχουν συμπτώματα του COVID – 19  (φίλαθλοι, 

παίκτες, προπονητές, συνοδοί, διαιτητές και άλλοι) θα πρέπει να μένουν στο σπίτι και 

να μην παρευρίσκονται στην διοργάνωση. 

Συνιστάται να αποφεύγονται οι ομαδικοί πανηγυρισμοί παιχτών/τριών και προσωπικού 
κατά την επίτευξη πόντου ή με τη λήξη του σετ ή του αγώνα. Οι ομάδες και οι 
παίχτες/τριες θα πρέπει να εφαρμόζουν τρόπους πανηγυρισμού που ν α συ νάδουν με 
τις πρ  όνοι ες των μ έ τ ρ ω ν  ατομι κής προστασίας  . 

 

 



 

 

Συνιστάται όπως οι αθλητές/τριες και το προσωπικό των ομάδων μεταβαίνουν στις αίθουσες 

για τους αγώνες, μεμονωμένα με ιδιωτικά οχήματα. Σε περίπτωση που ομάδα χρησιμοποι εί 

λεωφορείο για τη μεταφορά των αθλητών/τριών και του προσωπικού  της στο γήπεδο, θα 

πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσι ας Υγείας 

και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Σχετι κές οδηγίες για  μέτρα ελέγχου και πρόληψης 

της διασποράς του ιού COVID-19 σε λεωφορεία και άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορείτε 

να βρείτε στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ή στον σύνδεσμο 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg14.pdf  

Το κάθε Σ ωματεί ο, θα πρέπει να προκαθορίσει άτομο που θα είναι υπεύθυνο για την τήρηση 

του Υγειονομικού πρωτοκόλλου κατά τη διάρκεια της προπόνησης και των αγώνων και το 

οποίο θα είναι υπεύθυνο για την τήρηση των μέτρων προστασίας και καλών πρακτικών στο 

χώρο. Το άτομο αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στην ΚΟΠΕ πριν την έναρξη οποιασδήποτε 

προπονητικής ή άλλης δραστηριότητας του σωματείου.                                      

Το ίδιο άτομο (υπεύθυνος Υγειoνομικού πρωτοκόλλου) ή άλλο άτομο το οποίο θα οριστεί από 

το σωματείο, θα έχει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα την Ομοσπονδία σε περίπτωση 

θετικού κρούσματος ή ατόμων με κλινικά συμπτώματα ή στενών επαφών της ομάδας.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Καθήκοντα Υπεύθυνου Υγειονομικού πρωτοκόλλου  

1. Επικοινωνία με Επιτροπή πρωταθλημάτων της ΚΟΠΕ για οποιοδήποτε πρόβλημα: 
α. Θετικό κρούσμα αθλητών/τριών ή παραγόντων. 
β. Στενές επαφές αθλητών/τριών ή προπονητικής ομάδας ή παραγόντων. 

       2.  Υπεύθυνος ότι τηρούνται όλοι οι έλεγχοι εισόδου στην αίθουσα που αφορούν το  
       υγειονομικό πρωτόκολλο (safepass, θερμομέτρηση, κλπ). 

3.  Κατά την διάρκεια των προπονήσεων να γίνεται έλγχος safepass όσων παρευρίσκονται         
στην αίθουσα. 

α. Safepass εμβολιασμού. 
β. Safepass ανάρρωσης λιγότερο των 6 μηνών από την ημέρα της διάγνωσης. 
γ. Κατοχή Rapid test ή PCR των τελευταίων 72 ωρών. 

        4. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης τα αποδυτήρια και τα ντους να είναι κλειστά. 

        5. Υπεύθυνος διαχωρισμός κερκίδων και θέσεων και έλεγχος του αριθμού των φιλάθλων    
που παρευρίσκονται στην αίθουσα βάσει του διθαταγματος της 3.9.2021.    

        6.   Να ενημερώνει τον παρατηρητή αγώνα ως προς τα ακόλουθα: 

              α. Τρόπος ελέγχου εισόδου στην αίθουσα (300 θεατές με μικτό safepass εμβολιασμού,      
                   safepass ανάρρωσης, RCR ή Rapid test).       

        7.   Αθλητές και αθλήτριες που κατέχουν πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg14.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg14.pdf


 

 

σχήματος από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, του Ισραήλ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της 
Ρωσίας, των Η.Α.Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, της Ουκρανίας, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, 
της Αιγύπτου, της Λευκορωσίας, της Σερβίας, του Κατάρ, του Μπαχρείν, των Η.Π.Α., της 
Αρμενίας, της Γεωργίας, του Καναδά, της Κίνας (συμπεριλαμβανομένου Χόγκ Κόνγκ και Μακάο) 
και του Κουβέϊτ, είτε με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό φαρμάκων, είτε 
με τα εμβόλια Spudnik V, Synofar, Sinovac, Astra Zeneca – Covishield και Astra Zeneca – SKBio 
νοουμένου ότι έχει παρέλθει κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δόσεων, ο 
καθορισμένος από το Υπουργείο Υγείας αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας 
δόσης και της ημερομηνίας αγώνα ή προπόνησης.  

Νοείται ότι τα πιστοποιητικά ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος από τις αρμόδιες αρχές 
των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
και της Ελβετίας γίνονται αποδεκτά μόνο σε ψηφιακή μορφή (EU Digital Covid Certificate).                                                                                                                                                                     

Ο αρχηγός αποστολής (τιμ μάνατζερ) κάθε ομάδας υποχρεούνται να παρουσιάσει στον 

παρατηρητή αγώνα όλα τα safe pass της αποστολής της ομάδας του. Σε περίπτωση που υπάρξει 

άτομο που δεν παρουσιάζει safe pass, o παρατηρητής ενημερώνει τον πρώτο διαιτητή ο οποίος 

δεν θα ξεκινήσει αγώνα μέχρις ότου αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο το άτομο που δεν 

έχει safe pass. Αν το εν λόγω άτομο δεν αποχωρήσει ΑΜΕΣΑ από τον αγωνιστικό χώρο, τότε ο 

πρώτος διαιτητής συμπληρώνει το φύλλο αγώνος και ο αγώνας παραπέμπεται στην Δικαστική 

Επιτροπή της ΚΟΠΕ. 

Μασάζ στους αθλητές θα γίνεται μόνο από τον φυσι κοθεραπευ τή ή τους 
φυσικοθεραπευτές της ομάδας, φορώντας μάσκα και γάντια μίας χρήσης.  
Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας φυσικοθεραπευτές στην ομάδα, συνιστάται να 
ασχολείται ο κάθε ένας με συγκεκριμένους/ες αθλητές/τριες. Συστήνεται κατά το δυνατό 
η μεμονωμένη φυσικοθεραπεία ενός/μιας αθλητή/τριας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
πρέπει να τηρείται η απόσταση των 2 μέτρων. 

ο Θετικού Κρούσματος 

Σε περίπτωση που Πετοσφαιριστής/τρια ή μέλος της προπονητικής ή υποστηρικτικής ομάδας 

του Σωματείου εντοπιστεί θετικός/ή στον ιό Covid-19, το άτομο αυτό θα μπαίνει σε 

απομόνωση και παρακολούθηση βάσει των Οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. Η 

προπόνηση ή ο αγώνας τη συγκεκριμένη ημέρα θα αναβάλλονται και όλα τα υπόλοιπα μέλη 

της Ομάδας, Πετοσφαιριστές/τριες και Προσωπικό, θα πρέπει να υποβάλλονται εντός 24 ωρών 

σε διαγνωστικό τεστ (PCR ή Rapid).  

Νοείται ότι όλοι οι χώροι και μέσα  που χρησιμοποιεί η ομάδα θα πρέπει να τυγχάνουν  

απολύμανσης από εγκεκριμένη εταιρεί α. Το άτομο που ήταν  θετικό στον ι ό, θα πρέπει να 

ακολουθεί τις οδηγίες των σχετικών υπηρεσιών του Κράτους (διενέργεια τεστ PCR και καραντίνα 

για 14 ημέρες, βλ.τελευταία παράγραφο για αποδέσμευση).  



 

 

 Όσα μέλη της Ο μάδας έχ ουν αρνητικά τεστ θα μπορ  ούν να επιστρ  έψουν  στι ς δρ αστηρι  ότητες 

της ο  μάδας με καθημερ ι νή κλι νι  κή παρακολ  ού  θηση για 7 μέρ ες (Τα μέλη της Ομάδας θα 

πρέπει να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακι -νήσεις  μέχρι να περάσουv  οι 7 μέρες και να περιορι 

στούν μόνο στι ς μετακινήσεις γι α σκοπούς προπόνησης). Οι προπονήσεις της ομάδας γ ια την 

περίοδο των 7 ημερών θα εί ναι κεκλισμένων των θυρών , και οι στενές επαφές του θετι κού 

κρούσματος θα προπονούνται σε ξεχ ωριστή ώρα από του  ς/τις υπόλοιπους/ες Πετοσφαιρι 

στές/τριες. Την 7η μέρα, θα πρ  έπει να διενερ  γηθεί δ εύτερο δι αγνωστικό τεστ σε όλη την ομάδα. 

Σ ε περίπτωση που Πετοσφαιρι  στής/τρια ή προσωπικό του Σωματείου παρουσιάσει 

συμπτώματα της νόσου, θα πρ  έπει αμέσως να απομονωθεί σε ει δι κό δωμάτι ο, και να 

υποβληθεί αμέσως σε διαγνωστικό τεστ. Η Ο  μοσπονδί α θα πρ  έπει να ενημερ  ωθεί εντός μί ας 

ώρας. Σ ε περίπτωση που το τεστ εί ναι αρνητι  κό, θα πρ  έπει να παραμείνει σε απομόνωση και 

υπό παρακολού  θηση γι α 5 μέρες και να επαναλάβει το τεστ την 5η μέρα. Σε περίπτωση που και 

το δεύ  τερο τεστ εί  ναι αρνητικό θα μπορ εί να επανέλθει στο πρόγρ  αμμα της ομάδας. 

Κατόπιν ενημέρωσης από την μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης (23.11.2020),  

σε περίπτωση που Πετοσφαι  ρι στής/τρια ή μέλος της ομάδας εντοπιστεί θετικός/ή, θα πρέπει να 

τηρηθούν όλες οι πιο πάνω διαδικασίες και επιπλέον θα πρέπει  να ενημερωθούν τα Σωματεία 

που αγωνίστηκαν με την ομάδα αυτή 2 μέρες πριν το θετικό αποτέλεσμα ή 2 ημέρες πριν την 

παρουσίαση του συμπτώματος, ούτως ώστε εντός 24 ωρών να γίνουν διαγνωστικά τεστ στα 

μέλη των ομάδων αυτώ  ν. Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για την περίοδο των Φιλικών 

Αγώνων κατά τη διάρκεια της Προετοιμασίας των Ομάδων. 

Σε περίπτωση που δύο Πετοσφαιριστές/τριες ή μέλος της ομάδας εντοπιστούν θετικοί/ές, 24 ή και 

περισσότερες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, ο αγώνας θα διεξαχθεί με την προϋπόθεση ότι τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας προσκομίσουν αρνητικά τεστ κορωνοϊού πιστοποιημένα από τον ιατρό της 

ομάδας (η ομάδα είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιήσει τα τέστ των υπολοίπων μελών της). Η ομάδα 

είναι υποχρεωμένη να αποστείλει τα αποτελέσματα των τεστ μέχρι το μεσημέρι (12:00) της ημέρας 

διεξαγωγής του αγώνα. Για την τυχόν αναβολή του αγώνα αποφασίζει η Τεχνική Επιτροπή 

πρωταθλημάτων της ΚΟΠΕ.  

Η αποδέσμευση θετικών κρουσμάτων Covid-19 από την καραντίνα μπορεί να γίνει όπως 
φαίνεται στο παράρτημα 4  

ΟΠΑΠ  Κ

Όλες οι αίθουσες που  θα φιλοξενήσουν αγώνες Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, θα πρέπει να 

προκαθορίσουν άτομο που θα έχει αρ  μοδιότητα Δι αχει ριστή του χώρου κατά τη διάρκεια 

Προπόνησης ή αγώνα και τ ο οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη ν τήρηση των μέτρων ατομι κής 

προστασίας και καλών πρακτικών στον χώρο. Το άτομο αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στην ΚΟΠΕ 

πριν την έναρξη οποιασδήποτε προπονητικής  ή άλλης δραστηριότητας του σωματείου 

με σχετική επιστολή (μπορεί να είναι ο Υπεύθυνος Υγειονομικού πρωτοκόλλου ή κάποιος άλλος 



 

 

ο οποίος θα πρέπει να δηλωθεί στην ΚΟΠΕ). 

Ο υπεύθυνος της αίθουσας  θα πρέπει να τηρεί ονομαστικό κατάλογο ατόμων που θα 

εργαστούν για τις ανάγκες του αγώνα, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού 

ασφαλείας (stewards). Ο Κατάλογος θα φυλάγεται από τον υπεύθυνο της αίθουσας για 

τουλάχιστον 60 μέρες και μετά θα καταστρέφεται. 

Οι αίθουσες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο  υποδοχής και απομόνωσης 

ατόμου/ων με συμπτώματα της νόσου.  

Όπου υπάρχει ευχέρ  εια, η άφιξη και είσοδος στην αίθουσα των ομάδων θα πρέπει να γί  

νεται από διαφορετι κή εί σοδο και να αποφεύγετ  αι η επαφή μεταξύ των δύ  ο ομάδων. Η εί  σοδος 

στο Προσωπικό της αίθουσας, διαιτητές, παρ  ατηρητές και όσους θα είναι στον εγκεκριμένο 

κατάλογο από την ΚΟΠΕ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα ή σε οποι ονδήποτε άλλο 

δοθεί άδεια από την ΚΟΠΕ να είναι στην αίθουσα , θα γί νεται μόνο από μια εί σοδο στην ο 

ποία θα υπάρχει φρουρός ασφαλείας. Επίσης στην είσοδο της αίθουσας θα πρ  έπει να 

υπάρχει αντισηπτικό διάλυμα, και όλοι ο  ι εισερχόμενοι, θα πρέπει να απολυμαίνουν τα 

χέρια τους. Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και πριν την αναχώρησή τους από την αίθουσα. 

1. Αριθμός θεατών στις αίθουσες 

(Διάταγμα 3.9.2021 και 8.10.2021 περί υγεινομικού πρωτοκόλλου, σελίδα 2835, παράγραφος 

36) 

Η παρουσία θεατών σε αγώνες που διεξάγονται  σε γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις, 

εξαιρουμένων των γηπέδων ποδοσφαίρου, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του 

Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, διέπεται υπό τους ακόλουθους 

όρους:  

(α) στους εσωτερικούς χώρους: 

      (i) ο μέγιστος αριθμός προσώπων είναι τα 300 πρόσωπα, τηρουμένων των μέτρων 

αποστασιοποίησης που καθορίζονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα και τηρουμένου του 

Κανονισμού 82, ή 

      (ii) ο μέγιστος αριθμός προσώπων είναι τα 500 πρόσωπα, τηρουμένων των μέτρων 

αποστασιοποίησης που καθορίζονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα, στην περίπτωση όπου όλα 

τα πρόσωπα προσκομίζουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια COVID-19 και των 

δύο δόσεων εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 με 

ισχύ έξη μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης, είτε 

το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (EU Digital Covid Certificate), μόνο 

στις περιπτώσεις που το πιστοποιητικό αφορά σε εμβολιασμό για την ασθένεια του COVID-19 ή 

ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19: 



 

 

       Noείται ότι και εφόσον δεν υπερβαίνεται ο συνολικός μέγιστος αριθμός προσώπων, 

εξαιρούνται πρόσωπα ηλικίας κάτω των 12 έως 15 ετών τα οποία προσκομίζουν αρνητική 

εργαστηριακή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου  ή PCR για την ασθένεια του COVID-19 με 

την δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, καθώς και τα πρόσωπα ηλικίας 16 

ετών και άνω που δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματιος τα οποία 

προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση καθώς και αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου ή PCR για την ασθένεια του COVID-19 με την δειγματοληψία να 

έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών.  

Πίνακας με τον μέγιστο αριθμό θεατών που μπορεί να φιλοξενήσει κάθε αίθουσα 

Αίθουσα Θεατές με μέγιστη 
χωρητικότητα 

Θεατές με μικτό  
safepass 

Θεατές με αμιγές 
safepass 

Ελευθερία 6,865 300 500 

Σπύρος Κυπριανού 5,400 300 500 

Κίτιον 2,000  300 500 

ΑΕΛ 2,000 300 500 

Λευκόθεο 1,800 300 500 

Θεμιστόκλειο 1,690 300 500 

Απόλλων 1,623 300 500 

Αφροδίτη 1,500 300 500 

Πανεπιστήμιο 1,500 300 500 

Τεχνική. Σχ. Αυγόρου 850 300 500 

Αθλ. Κ. Ανόρθωσης 554 275 275 

Λυκ. Φώτη Πίττα 500 250 250 

Δερύνειας 480 240 240 

Δημοτικό Παραλιμνίου 411 206 206 

Νεάπολη – Επιστροφή 392 196 196 

Λυκ. Πολεμιδιών 324 162 162 

Γυμν. Αγ.Νεοφύτου 396 198 198 

Γυμνάσιο Γερίου 220 110 110 

 

2. Εισιτήρια θα πωλούνται με προπώληση βάσει του νόμου - Ο περί της Πρόληψης και της 

καταστολής της βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 2008 (48(Ι)/2008) - μόνο σε 

κατόχους κάρτας φιλάθλου και ούτως ώστε να μπορεί να γίνει ιχνηλάτηση από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση θετικού κρούσματος. Άτομα κάτω των 14 ετών που 

δεν έχουν κάρτα φιλάθλου, θα πρέπει να καταγράφονται σε ειδικό ονομαστικό 

κατάλογο κατά την είσοδό τους στην αίθουσα .  Στον κατάλογο θα πρέπει να 

καταγράφεται το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας 

τους. Ο κατάλογος θα φυλάσσεται από την αίθουσα για περίοδο τουλάχιστον 60 

ημέρων και μετά θα καταστρέφεται . 



 

 

3. Η προπώληση των ει σιτηρίων και η διάταξη των θεατών θα πρέπει ν α  γίνεται με 

τρόπο ούτως  ώστε να υπάρχει μία κενή  θέση ανάμεσα στον κάθε θεατή. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχουν καθίσματα, το γηπεδούχο σωματείο έχει την υποχρέωση να 

σηματοδοτήσει την απόσταση μεταξύ των καθήμενων φιλάθλων.   

 
Δείγμα ταξινόμησης θεατών 

√    √   √   √    √   √   √    √   √   √ 
  √   √    √    √    √     √    √   √     √  

√    √   √   √    √   √   √    √   √   √ 

  √   √    √    √    √     √    √   √     √  
√    √   √   √    √   √   √    √   √   √ 

  √   √    √    √    √     √    √   √     √  
√    √   √   √    √   √   √    √   √   √ 

 

    4.  Οι αίθουσες θα πρέπει να φροντίσουν ούτως ώστε η άφιξη και η αναχώρηση των 

φιλάθλων να γίνεται τμηματικά για να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις εισόδους και 

εξόδους. 

5. Απαραίτητη η τοποθέτηση σήμανσης στο δάπεδο στα σημεία εισόδου, γι α διασφάλι 

ση της τήρησης της απόστασης των 2 μέτρων  μεταξύ δύο ατόμων ή δύο ομάδων ατόμων, 

αναλόγως της περίπτωσης. 

6. Στις αίθουσες που δεν διαθέτουν αρκετές εισόδους και εξόδους θα πρέπει να υπάρχει 
στο δάπεδο σήμανση διαδρόμων με την πρέπουσα απόσταση μεταξύ τους ώστε το 
κοινό να κινείται άνετα, γρήγορα και με την τήρηση των αποστάσεων. 

7. Δεν συνίσταται η προσέλευση ατόμων στις αίθουσες ως θεατές εάν ανήκουν σε 

οποιαδήποτε ευπαθή ομάδα για προσβολή από τη μολυσματική ασθένεια COVID-

19. 

8.   Σ υστήνεται ό  πως ορι σθεί άτομο ή άτομα στην κάθε είσοδο για παρατήρ  ηση των 

εισερχόμενων  θεατών και λήψη θερ μοκρασίας σώματος, μέσω ανέπαφου  

ορ  γάνου θερμομέτρ  ησης. 

9.  Εκεί όπου παρατηρείται μαζική κάθοδος θεατών για είσοδο στην αίθουσα, θα γίνεται υ 

ποχρεωτική διασπορ  ά αυ  τών και διευ  θέτηση εξυπηρέτησης αυτών με τάξη και 

τηρουμένης της απαιτούμενης ελάχιστης απόστασης μεταξύ αυτών. 

10. Η έξοδος από την αίθουσα θα γίνεται από το σύνολο των εξόδων κινδύνου του 



 

 

γηπέδου ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Η έξοδος από την αίθουσα δεν θα 

γίνεται ταυτόχρονα για όλους τους θεατές και θα συντονίζεται από τους ερ 

γαζόμενους στην αίθουσα και από προφορικές οδηγίες από τα μεγάφωνα της 

αίθουσας. Οι θεατές θα πρέπει να ενημερώνονται πριν την έναρξη του αγώνα για τους 

κανόνες, όπως και πως, μετά το πέρας του αγώνα θα πρέπει να αναμένουν  στις θέσεις 

του ς μέχρι  να τους υποδείξουν οι εργαζόμενοι στο γήπεδο πώς μπορούν να αποχωρήσουν. 

Η αποχώρηση γί νεται αρχίζοντας με τη σει ρά θεατών που εί ναι πιο κοντά στην έξοδο 

ώστε να μην υ  πάρχει συνωστισμός  . 

11. Ο υ  πεύθυνος ασφαλεί  ας της αίθουσας, θα πρέπει να έχει καταρτισμένο πλάνο όσον 

αφορ  ά την άφιξη στους χ ώρ  ους στάθμευσης, στις ει σόδους και στους κοινό χρ 

ηστους χ ώρους καθώς και πλάνο αποχώρησης των φιλάθλων από την αίθουσα. Το 

πλάνο θα πρέπει να είνα ι ξεκάθαρο π ρος όλους τους εργαζο  μένους ούτως ώστε να 

αποφεύγεται η καθυστέρηση και ο συνωστισμός. 

12. Ο κάθε θεατής υποχρεούται να χρησιμοποιεί μάσκα στις μετακινήσει  ς του, αλλά και 
υποχρεούται να φορ ά αυ  τή ενώ είναι καθήμενος. 

13. Δεν επιτρέπεται οι θεατές να τραγουδού ν ή να ζητωκραυ γάζουν δυ  νατά και 
ομαδικά. Αυ  τό είναι σημαντικό καθότι κατά το δυνατό τραγούδι και 
ζητωκραύ  γασ  μα διασπεί ρονται σταγονί  δια και ως εκ τού  του προκαλείται 
αυξημένο  ς κίνδυνος μετάδοσης του COVID-19. 

14. Δεν επιτρ  έπεται η επαφή των θεατών με αθλη τές ή προπονητικό προσωπικό, 
      τόσο πριν την έναρξη, όσο και μετά το πέρας του αγώνα . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15. Σε περίπτωση διατάγματος όπως όλοι οι αγώνες διεξάγονται κεκλ εισμένων των 
θυρών (χωρίς την παρουσία φιλάθλων) τότε δικαίωμα εισόδου στην αίθουσα 
διεξαγωγής του αγώνα έχουν οι ακόλουθοι (88 άτομα): 

28 Αθλητές/τριες (14 ανά ομάδα)  * 
12 Προπονητικό τιμ (6 ανά ομάδα – Προπονητής, 2 βοηθοί, ιατρός, 
φυσιοθεραπευτής, φροντιστής) * 
2   Διατητές αγώνα  
2   Επόπτες αγώνα  
2   Σημειωτές αγώνα  
1   Ιατρός αγώνα 
1   Γυμνασίαρχος αγώνα 
2   Στατιστικολόγοι (1 κάθε ομάδα)  * 
3   ball boys/girls 
2   Υπεύθυνοι αποστολών ομάδας (1 από κάθε ομάδα)  
1   Παρατηρητής αγώνα  
1   Παρατηρητής διαιτησίας  
4   Εκπρόσωποι ΚΟΠΕ (Πρόεδρος – Γενικός Γραμματέας, Πρόεδρος  
     Επ.Πρωταθλημάτων/μέλος ΔΣ/Ομοσπονδιακοί προπονητές) * 
2   Προσωπικό ΚΟΠΕ (Γενικός Διευθυντής, Λειτουργοί ΚΟΠΕ) 
2   Πρόεδροι των διαγωνιζομένων σωματείων **  
10 Από 5 μέλη του ΔΣ των διαγωνιζομένων σωματείων **  
1   Εκπρόσωπος τύπου ΚΟΠΕ  
1   Εγκεκριμένος φωτογράφος ΚΟΠΕ  *  
5   Τηλεοπτικό συνεργείο – Χειριστές κάμερας (σε περίπτωση τηλεοπτικής 
μετάδοσης) * 
2   Σχολιαστές τηλεοπτικού αγώνα (σε περίπτωση τηλεοπτικής μετάδοσης)  * 
1   Υπεύθυνος ασφαλείας αγώνα  
1   Εγκεκριμένος επιτηρητής αγώνα  
1   Υπεύθυνος Υγειονομικού Πρωτοκόλλου αγώνα  
1   Λειτουργός γηπέδου 

 



 

 

 

Όλ οι οι χώροι γενικά και ο εξοπλισμός στις κερκίδες/εξέδρες της αίθουσας, όλες οι 
επιφάνειες, δάπεδα, πάγκοι, ταμεί α, χώροι υγιεινής (δάπεδα, λεκάνες, νι πτήρες, κλπ.) 
και καθίσματα θα πρέπει να διατηρούνται καθαρ οί και να απολυμαίνονται πριν την 
έναρξη κάθε αγώνα/ κάθε προπόνησης. 

Σ υχνός καθαρισμός και απολύμανση αντικειμένων συχνής χρήσης π.χ. πόμολα, βρύ σες, 
προσθήκες, κλπ. 

Σχολαστικός καθαρι σμός των κερκίδων/εξέδρων των αιθουσών θα πρέπει να 
γίνεται μετά από κάθε αγώνα και κάθε προπόνηση όπου τυχόν παρευ  ρ ίσκονται 
θεατές. 

Ιδιαί τερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στον καθαρισμό των αντικει μένων και 
των επιφανειών, με τις ο  ποί ες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνι σε συ μπτώματα 
ίωσης. Εφόσον προκύψει ανάγκη, ο  ι χώρ οι θα απολυμαίνονται από εξει δικευ μένο 
συνεργεί ο. 

Οι πλαστι κές σακού λες των κάδων, ό  ταν γεμί ζουν, θ α  πρέπει να δένονται σφι κτά και 

να απομακρύνονται αμέσως. Τα γάντι α μετά τη χ  ρήση του ς θα πρέπει να 

απορρίπτον ται αμέσως στι ς πλαστικές σακούλες τω ν κάδων απορριμμάτων. Το 

προσωπι κό καθαρ ι  ότητας θ α πρέπει να εκπαιδευ τεί στην κατάλληλη διαδι  κασί α 

καθαρισμού και απολύμανσης αναφορικά  με τον κορωνοιό COVID-19. Θα 

χρησιμοποιούνται προς τον σκοπό αυτό τα κατάλληλα έγγρ αφα που είναι 

αναρτημένα στην ενότητα « Οδηγίες γι α αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορονοϊού σε εργασιακούς χ ώρους» στην ει δι κή ι στοσελίδα του Γρ αφείου Τύπου 

και Πληροφοριών για τον COVID-19:  

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html 

 

Θα υπάρχει τοποθετημένος τουλάχιστον ένας σταθμός με κατάλληλο αλκοολούχο 
αντισηπτικό διάλυμα απολύμανσης χεριών στην είσοδο κάθε τουαλέτας. Ο αριθμός θα 
αυ ξάνεται ανάλογα με τον αριθμό ατόμων που αναμένεται να προσέλθει στον αγώνα. 
Για κάθε σταθμό θα τοποθετεί ται και πινακίδα με οδηγίες στην ελληνι κή και αγγλι κή 
γλώσσα που να καλεί τους επισκέπτες/προσωπικό να απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν 
την είσοδο και κατά έξοδό τους από την τουαλέτα. 

Θα υ πάρχει ο  πωσδήποτε αδι άληπτος εφοδι  ασ μός των του  αλετών με υγρό σαπο ύνι και 
χειροπετσέτες μιας χρήσης, οι οποί ες θα απορ  ρί πτονται σε κάδους με ποδομοχλό ή άλλο 
μηχ ανι σμό που αποτρέπει την επαφή με τα χ  εριά πλησί ον των νιπτήρων. Στους εν λόγω 
κάδους υ ποχρεωτι  κά θα υ πάρχει μέσα πλαστι κή σακού λα. Στι ς τουαλέτες τίθεται 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html


 

 

απαγόρ ευση χ  ρ ήσης μηχανημάτων για στέγνωμα των χεριών με θερμό αέρα, καθότι η 
λειτουργία τους δυνατό να οδηγεί σε διασπορ  ά σταγονιδίων. 

Στις ει σόδους έξω από τις τουαλέτες θα πρ έπει να τηρείται αυ στηρ ά η απαιτούμενη 
αποστασι οποίηση των 2 μέτρων με τοποθέτηση σ  ήμανσης στο δάπεδο και φρουρό, για 
διασφάλιση της τήρησης των αποστάσεων 2 μέτρων μεταξύ ατόμων καθώς και του 
μέγιστου αριθμού ατόμων εντός των τουαλετών. Ο μέγι στος αριθμός ατόμων εντός των 

τουαλετών δεν θα υ περβαί νει την αναλογί α ενό  ς ατόμου ανά 6 ωφέλι μα τ.μ., ώστε να 
αποφεύγεται ο συγχ  ρωτι  σμός. 

Ειδικά όσον αφορά τον εξαερι σμό στι ς κοι νόχρηστες τουαλέτες, εάν είναι εφι  κτό, εκεί 

όπου υ πάρ  χει εγκατεστημένο σύ στημα τεχνι  κού εξαερι σμού, να γί νεται διασφάλιση του 

τεχ  νικού εξαερισμού στις τουαλέτες σε συ νεχή βάση ό  λο το 24ωρο τ ης ημέρ ας του 

αγώνα όπου τυχόν παρευρίσκονται θεατές, και να αποτρέπεται το άνοιγμα των  

παραθύ ρων της τουαλέτας γι α να επιτευχθεί η ο  ρθή κατεύθυ  νση του αερισμού - 

εξαερ  ι  σμού. Εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύ στημα τεχνικού εξαερ  ισμού τότε ο  ι  

θύρες και τα παράθυρ  α θα πρέπει να μένου  ν ανοι κτά ό  λο το 24ωρο, ή τουλάχ  ιστον γι α 

αρ κετές ώρ ες τόσο πριν, όσο και μετά από κάθε αγώνα στον ο  ποίο παρευρί σκονται 

θεατές. Σ ε κάθε περ ί  πτωση, θα πρ έπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στην τεχνική 

οδηγία για λειτουργία συστημάτων κλιματισμού/εξαερι σ μού που έχει εκδοθεί από το 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι  

κών Ασφαλίσεων, και που δημοσιεύεται στον ιστότοπο:   

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg31.pdf 

 

Το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται για τους ισχύοντες κανόνες με ξεκάθαρη σήμανση. 
Προς τον σκοπό αυ  τό θα γίνεται τοποθέτηση, από τον διαχειριστή του αθλητικού  χώρου, 
στους κοινόχρηστους χώρους  (π.χ. στις εισόδους, κλπ.) αφισών/οδηγιών/ανακοινώσεων 
με τους κανόνες  ατομικής υγιεινής και τήρησης απόστασης 2 μέτρων, τον μέγιστο αριθμό 
ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκεται ταυτόχρονα στις εξέδρες/κερκίδες, αποφυγή 

άσκοπων μετακινήσεων ή αλλαγής θέσεων, κτλ. Επίσης, θα αναγράφεται σε αυτές 
παράκληση πρ ος τους πολίτες να μην εισέρχονται στις κερκίδες/εξέδρες εάν νιώθουν 
αδιαθεσία ή έχουν συμπτώματα του COVID-19. 

 

Το προσωπικό ασφάλειας κατά  τη δι άρκεια του αγώνα/ της  προπόνησης  όταν θα έρχεται 
σε επαφή  με το κοινό, θα πρέπει να φοράει  προστατευτική μάσκα με ορθό τρόπο, η οποία 
θα αλλάζεται σε περίπτωση διαβροχής ή αναλόγως των οδηγιών χρήσης  της. Επίσης, είτε 
θα φοράει γάντια είτε, αν δεν θα φοράει γάντι α, θα εφαρμόζει απολυμαντικό χεριών 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg31.pdf


 

 

πριν από κάθε ενέργεια που απαιτεί αλλαγή των γαντιών. Επίσης, θα φροντίζει αυστηρά 
για την ατομική του υγιεινή. Συνίσταται η αποφυγή χειρισμού των εισιτηρίων. 

Το προσωπικό ασφάλειας να περιορίσει στον βαθμό που είναι δυνατό τη συνομιλία με 
θεατές. 

Το προσωπικό ασφάλειας θα πρέπει να επιβλέπει την τήρηση αποστασιοποίησης 
μεταξύ των θεατών και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. 

Άτομα που δυνατό να εί ναι πιο ευ άλωτα και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να μην 
εκτελο  ύν καθήκοντα  προσωπι κού ασφάλειας και γενικά να μην έρ χονται σε επαφή με το  
κοινό. 

Οδη γίες για αντιμετ ώπιση των επι πτώσ εων τ  ου κορωνοϊού σε εργασιακούς χώρους μπορ είτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Π ληροφοριών στον σύνδεσμο 
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html  

 

Όλ ες οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν αγώνες Πρ ωταθλήματος ή Κυ  πέλλου, της πιο 
πάνω Κατηγορίας θα πρέπει να προκαθορ ί σου  ν άτομο που θα έχει αρ μοδιότητα 
Διαχειριστή του χώρου κατά  τη διάρκεια αγώνα και το οποίο θα είναι υπεύ θυνο γι α την 

τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και καλών πρακτικών στον χ  ώρο. Το άτομο 
αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στην ΚΟΠΕ πριν την έναρξη οποιασδήποτε 
προπονητικής ή άλλης δραστηριότητας του σωματείου. 

Για τους αγώνες Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου της πι ο πάνω κατηγορίας θα επιτρέπεται η 
παρου σία μό  νο 150 φι λάθλων με την πρ οϋ πόθεση ό  τι τα εισι  τήρι  α θα διατίθενται 
μόνο με προπώληση και θα λαμβάνο  νται τα πι ο κάτω μέτρ α. Εάν δεν υπάρ  χει δυνατότητα 
διάθεσης των εισιτήριων μόνο μέσω προπώλησης, τότε ο μέγι στος αρι θμός θεατών 
αυτομάτως μει ώνεται σε 75. 

1. Να καταγράφου  ν όλους τους φιλάθλους σε ο  νομαστι κό κατάλογο κατά την 
είσοδό τους στην αίθουσα. Στον κατάλογο θα πρέπει να καταγράφεται το ό  νομα, 
αρι θμός ταυτότητας και τα στοι  χ  εία επικοινωνίας του κάθε ατόμου. Ο κατάλογος 
αυτός θα φυλάσσεται από τις αρ χές της αίθουσας γι α τουλάχι στον 60 μέρες και 
μετά θα καταστρέφεται . 

2. Ν  α υπάρ χει ενημέρωση του κοινού όπως διατηρο  ύν τουλάχ  ιστον 2 μέτρα 
απόσταση ο ένας από τον άλλο. 

3. Θ α τηρούνται ό  λα όσα αναφέρονται στου ς κανονι σμούς για τις αίθουσες 
Α’ Κατηγο  ρ ί  ας. 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html


 

 

Όλες οι Ομάδες που αγωνίζονται στα πιο πάνω Πρωταθλήματα, θα πρέπει να 
προ καθορίσουν άτομο που θα έχει αρμοδιότητα Διαχειριστή του χώρου κατά τη 
διάρκεια αγώνα και ο οποίος θα είναι υπεύθυνος γι α την τήρ ηση των μέτρων ατομικής 
προ στασίας και καλών πρακτικών στον χώρο. Το άτομο αυτό θα πρέπει να δηλωθεί 

στην ΚΟΠΕ πριν την έναρξη οποιασδήποτε προπονητικής ή άλλης 
δραστηριότητας του σωματείου. 

Θα επιτρέπεται η παρου σία μόνο 150 φιλάθλων με την προϋπόθεση ότι η 
γηπεδούχος ομάδα θα λαμβάνει τα πιο κάτω μέτρα. 

1. Να καταγράφει όλους τους φιλάθλους σε ονομαστικό κατάλογο κατά την 
είσο δό τους στην αίθουσα. Στον κατάλογο θα πρέπει να καταγράφεται το όνομα, 
ο αρι θμός ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε ατόμου. Ο 
κατάλογος αυτός θα φυλάσσεται από το αρμόδιο άτομο της γηπεδούχου  
ομάδας για τουλάχιστον 60 μέρες και μετά θα καταστρέφεται  . 

2. Να υπάρχει ενημέρωση του κοινού όπως διατηρούν τουλάχιστον 2 μέτρα 
απόσταση ο ένας από τον άλλο. 

3. Στις εισόδους να υπάρχει αντισηπτικό διάλυμα με το ο  ποίο οι φίλαθλοι θα 
απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν την είσοδό τους στο γήπεδο. 

4. Θα τηρούνται όλα όσα αναφέρονται στους κανονισμούς για τις αίθουσες 
Α’ Κατηγορίας. 

 

Δεν συ νιστάται η λειτου  ρ γί  α καντί  νας, για αποφυγή συ νωστισμού. Αν λει του ρ  γήσει, θα 
τηρεί ται απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των ατόμων που περιμένουν να εξυπηρετηθούν, 
θα υπάρχει σήμανση στο δάπεδο, και άτομο του προσωπικού θα παρακολουθεί και θα 
ελέγχει την τήρηση των αποστάσεων. Επίσης, εντός της καντίνας δεν θα επιτρέπεται 

περ ι σσότερο από ένα ερ γαζό  μενο άτομο ανά 3 τ.μ. και η καντίνα θα έχ  ει επαρκή και 
συνεχή φυσι κό εξαερισμό. 

Εκεί όπου τυχόν υπάρχουν τοποθετημένοι αυτόματοι κερματοδέκτες πώλησης 
τροφίμων και αναψυ κτι  κών/νερού, θα τοποθετεί ται δί πλα σταθμό  ς με αντισηπτικό 
διάλυ μα απολύ μανσης χερι  ών και πινακίδα με οδηγίες στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα που να καλεί τους θεατές να το χρησιμοποιούν για απολύμανση των χεριών πριν 
και μετά από κάθε χ  ρήση του κερματοδέκτη. 

 
 



 

 

 

1. Οι κοινόχρηστοι χώροι αναφέρονται σε αίθουσες αναμονής, διαδρόμους, 
ανελκυστήρες, τουαλέτες κλπ. 
 

2. Οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης θα πρέπει να τηρούνται σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους. 
 

3. Οι ανελκυστήρες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από μόνο δύο άτομα, με ένα 
μέτρο απόσταση μεταξύ τους. Σε περίπτωση που το μέγεθος του ανελκυστήρα δεν 
επιτρέπει κατάλληλη αποστασιοποίηση, τότε θα χρησιμοποιείται από ένα άτομο  
κάθε φορά. 
 

4. Απολυμαντικά χεριών θα πρέπει να τοποθετηθούν σε όλους τους χώρους 
(συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων). 
 

5. Αν είναι ανοιχτοί για χρήση, οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να καθαρίζονται 
κάθε μία ώρα και να απολυμαίνονται στο τέλος της μέρας.  
 

6. Όλες οι πόρτες και τα παράθυρα, όπου εφαρμόζεται, θα πρέπει να παραμένουν 
ανοιχτές/ά. 
 

Γ ικ ς Κ ονισμός γ α την Πρ α Πρ δ  

Η οποιαδήποτε συλλογή ή/και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από 
οποιονδήποτε βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου θα πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες 
της σχετική  ς νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπι κών Δεδομένων. 

 

  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Μέτρα που απαιτούνται κατά την περίοδο της Προετοιμασίας των Ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων και των φι λι  κών αγώνων. 

Οι Προπονήσει ς θα εί ναι κλειστές γι α τους φι λάθλους και θα απαγορ εύ εται η είσο  δος 
σε οποιον δήποτε πέραν των Πετοσφαιρ ι  στών/τριών και των μελών της Προπονητικής 
και υποστηρι κτι κής Ομάδας. Το ίδιο ι σχύει και γι α τα φι λι κά παιχνίδι α που δεν 
θα διεξάγονται στις επίσημες αίθουσες δι εξαγωγής αγ  ώνων Α’ Κατηγορί  ας . 

Οι φιλικοί αγώνες των Ομάδων που αγωνί  ζονται στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α’ 

Κατηγορίας  ανδρών και γυναικών που θα διεξαχθούν στα επίσημα στάδι  α της Α’ 

Κατηγορί  ας, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από την ΚΟΠΕ, θα μπορούν να γίνουν στην 

παρο  υσί  α φι λάθλων όπως αναφέρεται στον Πίνακα με τον μέγιστο αριθμό θεατών που 

μπορεί να φιλοξενήσει κάθε αίθουσα, μ  ε την προϋ πόθεση ότι θα τηρηθού  ν ό  λα όσα 

αναφέρονται στο παρόν έγγραφο και αφορ  ούν αίθουσες αγώνων πρωταθλήματος 

ΟΠΑΠ Α’ Κατηγορίας. 

Σ τις αθλ ητικές εγκαταστάσει ς θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος 
απομόνωσης  ατόμου/ων με συ μπτώματα του ι ού. 

1. Όλο το Προσωπικό θα πρέπει να φορά προστατευτική μάσκα καθ’ όλη τη 
διάρκεια που θα βρίσκεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας. 
 

2. Η είσοδος στην αίθουσα θα γίνεται μόνο από μια είσοδο. Στις εγκαταστάσεις 
θα έχουν δικαίωμα εισόδου μόνο οι Πετοσφαιριστές/τριες, η προπονητική και 
υποστηρικτική ομάδα. 
 

3. Όλοι/ες οι Πετοσφαιριστές/τριες και προσωπικό που λαμβάνει μέρος σε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα της ομάδας, θα θερμομετρούνται με την άφιξή 
τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας. 
 

4. Σε περίπτωση που η ομάδα χρησιμοποιεί συμπληρώματα διατροφής κατά τη 
διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων, αυτά θα πρέπει να είναι σε μπουκάλια 
μιας χρήσης, με το όνομα του/της κάθε πετοσφαιριστή/τριας στο μπουκάλι 
του/της. 
 

5. Θα πρέπει να υπάρχου ν νερά σε μικρά μπουκαλάκια μιας χρήσης.  
 

6. Στην αίθουσα η Ομάδα θα πρέπει να φροντίσει ούτως ώστε να υπάρχει 
αντισηπτικό, και όλοι/ες οι Πετοσφαιριστές/τριες και το προσωπικό με την 
άφιξή τους, θα πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια τους. Το ίδιο θα πρέπει να 
γίνεται και πριν την αναχώρησή τους από την αίθουσα. 



 

 

 

7. Όλος ο εξοπλισμός θα απολυμαίνεται καθημερινά πριν και μετά την 
προπόνηση. 
 

8. Τα αποδυτήρια θα πρέπει να παραμένουν κλειστά εκτός σε περίπτωση που 
διεξάγεται φιλικός ή επίσημος αγώνας. 
 

9. Η χρήση των ντους απαγορεύεται κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Στην  
περίπτωση φιλικού ή επίσημου αγώνα, να   παραμένει ένα ντους κενό μεταξύ 
δύο ντους και οι Πετοσφαιριστές/τριες να εισέρχονται με σαγιονάρες. 

10. Η χρήση των γυμναστηρίων στις εγκαταστάσει  ς των ο  μάδων θα επιτρ έπεται με 
την πρ οϋ  πόθεση ότι την ί δι α ώρ α στον χ  ώρο θα υ πάρχει ένα άτομο ανά 
4 τετραγωνι κά μέτρα και θα τηρούν  τουλάχιστον 4 μέτρα απόσταση ο ένας από 
τον άλλο κατά τη διάρκεια της άθλησης  . 

11. Ο χρησιμοποιημένος αθλητικός ιματισμός θα μπαίνει σε ξεχωριστή πλαστική 
σακούλα με προσοχή, για αποφυγή επαφής με το δέρμα και τα ρούχα. 
Καθημερινό πλύσιμο στο πλυντήριο, με κοινό οικιακό απορρυπαντικό, σε υψηλή 
θερμοκρασία (60ο-90οC) και καλό στέγνωμα σύμφωνα με τις υφιστάμενες 
οδηγίες. 

12. Σε περίπτωση διεξαγωγής φιλικού αγώνα με άλλη ομάδα, θα πρέπει να 
ενημερώνεται η ΚΟΠΕ γραπτώς τουλάχιστον 48 ώρες πριν και να τηρούνται 
οι κανόνες διεξαγωγής αγώνα που αναφέρονται στο Παράρτημα 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Μέτρα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων, αγώνων πρωταθλήματος 
και κυπέλλου.  
Κατά την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος, οι αθλητές/τριες και το προσωπικό των 
ομάδων Α και Β Κατηγορίας Αντρών και Γυναικών, υποχρεούνται να κατέχουν safepass 
εμβολιασμού ή ανάρρωσης λιγότερο των έξη μηνών από την ημέρα της ασθένειας τους 
με COVID-19 ή αν δεν έχουν safepass, θα πρέπει να παρουσιάζουν Rapid test ή PCR 72 
ωρών.  

1. Πέραν των πετοσφαιριστών/τριών και του προσωπικού που θα είναι 
γραμμένοι στο φύλλο αγώνος, κανένας άλλος δεν δικαιούται να προσεγγίσει 
τον χώρο των αποδυτηρίων ή να ευρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου. 
 

2. Η γηπεδούχος ομάδα θα πρέπει να φροντίσει ούτως ώστε να υπάρχουν 
αντισηπτικά σε όλους τους χώρους των αποδυτηρίων των ομάδων και των 
διαιτητών καθώς και σε ευδιάκριτες θέσεις στους κοινόχρηστους χώρους.  

 
3. Στην αίθουσα θα έχει πρόσβαση, μετά από σχετική έγκριση από την ΚΟΠΕ, 

προσωπικό της εταιρείας που έχει την ευθύνη για τηλεοπτική κάλυψη του 
αγώνα. Η εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει ονομαστικό κατάλογο με μέγιστο 
τα 30 πρόσωπα που θα εργαστούν για τις ανάγκες της τηλεοπτικής κάλυψης 
και θα κατέχουν safepass εμβολιασμού ή ανάρρωσης λιγότερο των έξη μηνών 
από την ημέρα της ασθένειας τους με COVID-19 ή αν δεν έχουν safepass, θα 
πρέπει να παρουσιάζουν Rapid test ή PCR 72 ωρών. 

 
4. Δημοσιογράφοι που θέλουν να καλύψουν τον αγώνα, θα πρέπει να έχουν 

γραπτή διαπίστευση από την ΚΟΠΕ για τον συγκεκριμένο αγώνα  και θα 
κατέχουν safepass εμβολιασμού ή ανάρρωσης λιγότερο των έξη μηνών από την 
ημέρα της ασθένειας τους με COVID-19 ή αν δεν έχουν safepass, θα πρέπει να 
παρουσιάζουν Rapid test ή PCR 72 ωρών. . 
 

5. Απαγορεύεται η συνοδεία των παικτών από escorts κατά την είσοδό τους 
στον αγωνιστικό χώρο. 

6. Συνίσταται να αποφεύγεται η ομαδική φωτογράφιση των ομάδων. 
7. Απαγορεύονται οι χειραψίες. 

 
8. Απαγορεύονται όλες οι εκδηλώσεις πριν την έναρξη του αγώνα, στη διάρκεια 

των τάιμ άουτ, ανάπαυλα των σετ και  μετά το τέλος του αγώνα. 
 

9. Τα μπουκάλια νερού που θα χρησιμοποιούν οι παίχτες/τριες θα πρέπει να είναι 
μιας χρήσης και μετά από κάθε χρήση θα πρέπει να πετάγονται.  
 

10. Όλοι όσοι έχουν δικαίωμα εισόδου μέσα στον αγωνιστικό χώρο πλην των 12 
παικτών που διαγωνίζονται (οι παίκτες που βρίσκονται στην ζώνη 
προθέρμανσης δύνανται να μην φέρουν την μάσκα – εάν παίκτης/τες κάθεται 
στον πάγκο υποχρεούται να φέρει μάσκα) των 2 διαιτητών και των δύο 
προπονητών των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων, πρέπει να φέρουν 
υποχρεωτικά τη μάσκα. 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Αναθεωρημένες οδηγίες αποδέσμευσης κρουσμάτων χωρίς ή με ήπια 

συμπτωματολογία 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τα επικαιροποιημένα βιβλιογραφικά δεδομένα από 

διεθνείς οργανισμούς και κατόπιν σύστασης από τη Συμβουλευτική Επιστημονική 

Επιτροπή, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι έχουν τροποποιηθεί οι κατευθυντήριες 

οδηγίες που αφορούν στην αποδέσμευση από την απομόνωση των κρουσμάτων 

κορωνοϊού χωρίς συμπτώματα ή με ήπια νόσο.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, για την αποδέσμευση από την 

απομόνωση εφαρμόζονται τα εξής: 

 • Ασυμπτωματικά άτομα: Αποδέσμευση από την απομόνωση 10 ημέρες από τη λήψη 

του θετικού δείγματος για SARS-CoV-2.  

• Άτομα με ήπια/μέτρια συμπτωματολογία: Αποδέσμευση από την απομόνωση 10 

ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, νοουμένου ότι ο ασθενής έχει απυρεξία 

για τουλάχιστον 3 ημέρες (χωρίς χρήση αντιπυρετικών) ή βελτίωση των υπολοίπων 

συμπτωμάτων.  

Διευκρινίζεται ότι ο αυτοπεριορισμός για τα θετικά κρούσματα είναι διάρκειας 10 

ημερών. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία αποδέσμευσης του κρούσματος είναι η 11η 

ημέρα από την ημερομηνία του πρώτου θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος ή την 

ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων, η οποία υπολογίζεται ως ημέρα 0.  

Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον 

Προσωπικό τους Ιατρό, για να διασφαλίζεται ότι πληρούνται τα κριτήρια. Όσοι πολίτες 

δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Προσωπικό Ιατρό αποδεσμεύονται από τη Μονάδα 

Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου.  

Οι νέες συστάσεις αφορούν όλους όσοι εμπίπτουν στις δύο πιο πάνω ομαδες 

κρουσμάτων (ασυμπτωματικά ή με ήπια/μέτρια συμπτωματολογία), ανεξαρτήτως από 

το ιστορικό εμβολιασμού τους. Η απόφαση για αποδέσμευση τη 10η μέρα ισχύει 

αναδρομικά και για τις σχετικές αναθεωρημένες οδηγίες έχουν ήδη ενημερωθεί οι 

Προσωπικοί Ιατροί. Για παράδειγμα, ένα θετικό στον ιό άτομο χωρίς συμπτώματα που 

διανύει σήμερα την 8η ημέρα του περιορισμού του, αποδεσμεύεται από τον 

Προσωπικό του Ιατρό μετά από 2 ημέρες. Αντίστοιχα, εάν ένα άτομο είναι σήμερα 

στην 11η ημέρα του περιορισμού, μπορεί να αποδεσμευτεί από τον Προσωπικό του 

Ιατρό από σήμερα.  



 

 

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι οδηγίες για τις στενές επαφές παραμένουν ως έχουν, και 

συγκεκριμένα:  

- Οι στενές επαφές με ιστορικό εμβολιασμού εξαιρούνται άμεσα από την απομόνωση 

εφόσον έχουν συμπληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα με εμβόλιο δύο δόσεων ή 

μετά από 14 ημέρες από τον εμβολιασμό με μονοδοσικό εμβόλιο.  

- Οι στενές επαφές χωρίς ιστορικό εμβολιασμού οφείλουν να παραμείνουν σε 

υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες από την τελευταία τους επαφή με το 

κρούσμα ανεξαρτήτως εργαστηριακού αποτελέσματος (η ημέρα επαφής ορίζεται ως 

ημέρα 0). 

- Οι στενές επαφές χωρίς ιστορικό εμβολιασμού μπορούν να αποδεσμευτούν την 7η 

ημέρα από την τελευταία τους επαφή με το κρούσμα, νοουμένου ότι θα έχουν 

απαραίτητα υποβληθεί, με ιδία έξοδα, σε εξέταση PCR την 7η ημέρα με αρνητικό 

αποτέλεσμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Αναθεωρημένες Οδηγίες Αποδέσμευσης από Απομόνωση Θετικών στον SARS-CoV-2 Ατόμων 

Τα πιο κάτω ισχύουν για όλα τα κρούσματα ανεξαρτήτως εμβολιαστικής κάλυψης. Οι πιο κάτω 

αναθεωρημένες οδηγίες έχουν άμεση και αναδρομική ισχύ.  

Α. ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

Το τέλος Μαΐου 2020 τέθηκαν σε εφαρμογή στην Κύπρο οι «Ενδιάμεσες οδηγίες 

αποδέσμευσης/άρσης απομόνωσης ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από COVID-19» μετά 

την έγκριση της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, οι οποίες βασίζονταν στην μέχρι 

τότε υπάρχουσα σχετική διεθνή βιβλιογραφία και Κυπριακά δεδομένα. Καθώς η πανδημία 

εξελίσσεται και η επιστημονική γνώση εμπλουτίζεται, κρίθηκε αναγκαίο όπως οι οδηγίες αυτές 

αναθεωρηθούν.  

Βιβλιογραφικά δεδομένα τα οποία έχουν συσσωρευθεί τους προηγούμενους μήνες 

υποστηρίζουν τη χρήση στρατηγικής βασισμένης στην ύπαρξη ή όχι συμπτωμάτων, για τη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με την άρση της απομόνωσης. Αυτό συνάδει και με την πλειονότητα 

των πρόσφατα επικαιροποιημένων συστάσεων από διεθνείς οργανισμούς. Επιγραμματικά, τα 

πρόσφατα δεδομένα καταδεικνύουν ότι, ιδιαίτερα σε άτομα με ήπια νόσο, η πιθανότητα να 

καλλιεργηθεί ο ιός από αναπνευστικά τους δείγματα μετά τις 10 ημέρες από την έναρξη των 

συμπτωμάτων είναι σπάνια. Επιπρόσθετα, άτομα των οποίων τα συμπτώματα έχουν 

υποχωρήσει, μπορεί να παραμένουν θετικοί σε εξέταση αναπνευστικών δειγμάτων με PCR για 

πολλές εβδομάδες χωρίς όμως να είναι μεταδοτικοί.  

Οι συστάσεις αφορούν όλους ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού τους. 

Επαναλαμβάνεται ότι καθώς η επιδημία εξελίσσεται και η επιστημονική γνώση συνεχίζει να 

διαμορφώνεται, οι οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 • Για τους ασθενείς που δεν νοσηλεύονται, ΠΡΙΝ από την αποδέσμευση τους θα πρέπει να 

γίνεται επικοινωνία με τον θεράποντα/προσωπικό ιατρό έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι 

πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια.  

• Το κριτήριο αποδέσμευσης με βάση τον εργαστηριακό έλεγχο (2 διαδοχικά αρνητικά 

αποτελέσματα SARS-CoV-2 PCR από δείγματα αναπνευστικού, ληφθέντα με μεσοδιάστημα 

τουλάχιστον 24 ωρών μετά τη 10 η ημέρα) συστήνεται κατά περίπτωση μετά από συνεννόηση 

με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων ή με τις Τοπικές 

Επιτροπές Λοιμώξεων των νοσηλευτηρίων (σε περίπτωση νοσηλευόμενου ασθενή) σε ειδικές 

κατηγορίες όπως π.χ. οι ανοσοκατασταλμένοι και οι βαρέως πάσχοντες από COVID-19 ασθενείς, 

ειδικά όταν μεταφέρονται από την ΜΕΘ σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου για νοσηλεία ή σε 

κέντρα μακροχρόνιας φροντίδας.  

Τονίζεται ότι το πιο πάνω πρωτόκολλο αποδέσμευσης ισχύει για όλα τα εργαστηριακά 

επιβεβαιωμένα κρούσματα ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

 

Εγώ ο πιο κάτω υπογεγραμμένος/νη …………………………………………………………………………………  

κάτοχος της υπ’ αριθμόν ταυτότητας/διαβατηρίου ………………………………………………………….  

χώρα έκδοσης …………………………………… δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με τον νόμο ότι έχω  

ενημερωθεί από το σωματείο μου ……………………………………………… και ότι έχω διαβάσει  

και συμφωνώ για τους κανόνες ατομικής υγιεινής και προστασίας για την πρόληψη  
 
κατά του ιού COVID – 19 όπως αυτοί έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας και  
 
ότι θα λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία μου αναγνωρίζοντας τους  

κινδύνους που λαμβάνω με την συμμετοχή μου στις προπονήσεις της ομάδας μου, και  

σε όλες τις διοργανώσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.  

 

Αποδεχόμενος/νη την ιδιωτική ευθύνη δεν θα έχω καμία απαίτηση από το σωματείο 

μου και την ΚΟΠΕ σε περίπτωση που προσβληθώ από τον ιό.  

 

 

Υπογραφή (πετοσφαιριστή/τριας)…………………………… Ημερομηνία ………………………..
    

 

Υπογραφή (Γονέα/Κηδεμόνα)……………………………….. 

 

 

Σημείωση: Η ευθύνη για την συμπλήρωση της πιο πάνω Υπεύθυνης Δήλωσης και το μάζεμα αυτών, ανήκει στο 

οικείο σωματείο.   

Σε περίπτωση που ο πετοσφαιριστής/τρια είναι κάτω των 18 χρόνων, τότε υπογράφεται από τον γονέα/κηδεμόνα

  

 


