
 

     _____________________________________________________________________________________________ 
      Ευρυδάμαντος 40, 117-45 Αθήνα  Τ. : 210 9819961 / 210 9823840  Fax : 210 9817558  Εmail : info@eoyda.gr 
     _____________________________________________________________________________________________ 
      Εvrydamantos 40, 117-45  Athens, Greece. Tel.: +30 210 9819961 / + 30 9823840 Fax: +30 210 9817558  

 
 
 

 

Ε.Ο.Υ.Δ.Α. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 
 
          HELLENIC FEDERATION UNDERWATER ACTIVITIES & SPORT FISHING 
 

Υπό την εποπτεία της Γ.Γ.Α. 
Ιδρυτικό μέλος : CMAS & CIPS  -  ΜΕΛΟΣ : FIPSm, FIPSe.d. 

 

 

 

      

 Αθήνα  29/06/2020   Πρός     

      Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού 

            Αριθ. Πρωτ. 7650/1   κ. Γεώργιο Μαυρωτά 
 
 
  

 
ΘΕΜΑ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Υ.Δ.Α. 

 

  
Κάθε διοργανωτής σύλλογος της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. οφείλει: 

 
 - Να ακολουθούν οι αθλητές, προπονητές, παράγοντες, κριτές εργαζόμενοι  τους γενικούς 

  κανόνες προσωπικής υγιεινής που έχει εξαγγείλει ο ΕΟΔΥ. 
 

 - Να ενημερώνει όλους τους παριστάμενους για τα μέτρα ασφαλείας που έχει θεσπίσει η  

  Πολιτεία σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. 
 
- Στο σκάφος να επιβαίνουν μόνο τρία άτομα. Δηλαδή επιτρέπεται μόνο ο οδηγός  και δύο 
  αθλητές. 
 
- Να απολυμαίνει το σκάφος κάθε ημέρα. 

 
- Να υπάρχουν απολυμαντικά σπρέι και λοσιόν στην τράπεζα εκάστοτε αγώνα, στο σκάφος 
  και γενικώς σε όποιο σημείο της αθλητικής εγκατάστασης χρησιμοποιείται από τους αθλητές 
  και τους παρευρισκόμενους. 
 
- Απαγορεύεται ο συνωστισμός  στην εξέδρα εκκίνησης και σε οποιοδήποτε σημείο της αθλητικής 
  εγκατάστασης. Επιβάλλεται παντού να τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ αθλητών, 

  προπονητών, στελεχών, εργαζομένων στην αθλητική εγκατάσταση. 
 
- Να απολυμαίνει τις τουαλέτες ή δυνατόν μετά από κάθε χρήση ή να υπάρχει απολυμαντικό  

  ώστε να τις απολυμαίνουν οι χρήστες μετά από κάθε χρήση. 
 
- Στην τράπεζα αγώνα να τηρείται μεταξύ αθλητή, αφέτη και προπονητή η απόσταση ασφαλείας 

  τουλάχιστον 1,5 μέτρο. 
 
- Οι αθλητές να χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους αθλητικό εξοπλισμό ειδάλλως να  
  απολυμαίνεται ο κοινός εξοπλισμός μετά από κάθε χρήση. 
 
- Να διαμορφώσει απόσταση ασφαλείας μεταξύ των κριτών (1,5 μέτρο). 
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- Να προμηθεύει με ατομικά σφραγισμένα μπουκαλάκια νερού τους αθλητές, κριτές. 
 

- Να χρησιμοποιεί σκεύη μιας χρήσης για τη σίτιση των κριτών, των στελεχών και των αθλητών 
  σε όποιο αγώνα αυτό καθίσταται αναγκαίο. 
 
- Κάθε αθλητής οφείλει να έχει ενήμερη την κάρτα υγείας αθλητή από καρδιολόγο να έχει 

  ενήμερο και έν ισχύ το δελτίο αθλητή της Ομοσπονδίας μας, Όσον αφορά την ιατρική βεβαίωση  
   εκδίδεται, μετά από τη συμπλήρωση και υπογραφή από τον ιατρό, του Εντύπου προαγωνιστικού  
   ιατρικού ιστορικού αθλητών (https://gga.gov.gr/images/entypo_proagonistikou.docx) το οποίο  
   παραμένει στο αρχείο  του ιατρού ή στην κατοχή του αθλητή/αθλήτριας.  
 
- Να συμπληρώνει τον κατάλογο εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση  

   https://gga.gov.gr/images/log_sheet_v8.pdf και να επιβλέπει και να εξασφαλίζει την τήρηση  

   όλων των επιβαλλόμενων Μέτρων.-            
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