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ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΞΟΩΡΝΘΝΙΙΝ VOLLEY LEAGUE 2020-2021 
 

1. ΔΗΠΑΓΩΓΖ 
 

Σν παξόλ Τγεηνλνκηθό Πξσηόθνιιν (εθεμήο “Πξσηόθνιιν”) θαζνξίδεη ηηο 
απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ όιεο νη νκάδεο πνπ 
ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο ηεο Volley League κε ζηόρνπο ηελ κέγηζηε 

δπλαηή πξνζηαζία ηεο αηνκηθήο θαη δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θνξσλνηό 
COVID-19 θαη ηελ νκαιή έλαξμε, δηεμαγσγή θαη νινθιήξσζε ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2020-2021. 
 

2. ΞΑΟΑΓΝΣΔΠ 

2.1. Σν Πξσηόθνιιν πεξηγξάθεη δηαδηθαζίεο, δίλεη νδεγίεο θαη πεξηγξάθεη 
κέηξα πξνζηαζίαο πνπ αθνξνύλ ηε δηνξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

θηιηθώλ αγώλσλ ησλ TAA- κειώλ ηεο ΔΑΠ, ηεο δηνξγάλσζεο League Cup, 
ηεο δηνξγάλσζεο ησλ αγώλσλ επίδεημεο ALL STAR GAME (ζε πεξίπησζε 

δηεμαγσγήο ηεο), ησλ αγώλσλ ηεο Volley League (Πξσηαζιήκαηνο Α1 
Δζληθήο Θαηεγνξίαο Πεηνζθαίξηζεο Αλδξώλ), ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 
αγσληζηηθώλ ρώξσλ, ηηο νξγαλσκέλεο θηλήζεηο ησλ Οκάδσλ θαη ηηο 

ελέξγεηεο επί ζεηηθνύ θξνύζκαηνο. 
 

2.2. Σν Πξσηόθνιιν βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε πγεηνλνκηθνύ θηλδύλνπ από 
ηνλ COVID-19 από ηα πξόζθαηα δηαζέζηκα εζληθά θαη δηεζλή δεδνκέλα θαη 

ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΓΓΑ, 
ηνπ ΔΟΓΤ θαη ηεο FIVB. 
 

2.3. Σα δεδνκέλα κπνξεί λα κεηαβιεζνύλ ζηα πιαίζηα κίαο λέαο έμαξζεο 
ηεο επηδεκίαο θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε ην πεξηερόκελν ηνπ Πξσηνθόιινπ 

ζα επηθαηξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο, ηα επηζηεκνληθά επξήκαηα θαη 
ηηο νδεγίεο ησλ αξκόδησλ Δζληθώλ Αξρώλ κε απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΑΠ 
θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Τγεηνλνκηθήο ηνπ Δπηηξνπήο θαη ελ ζπλερεία ζα 

ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο ΓΓΑ. 
 

2.4. Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ ε δηαζπνξά ηνπ 
ηνύ ζηηο δηνξγαλώζεηο ηεο Volley League ζαλ ειάρηζην κέηξν 

επηδεκηνινγηθήο παξαθνινύζεζεο θαζνξίδεηαη ε ππνρξεωηηθή 
πξαγκαηνπνίεζε ηεζη αληηγόλνπ ή κνξηαθήο αλίρλεπζεο ηνπ SARS-
CoV-2 κε ηεζη ξηλνθαξπγγηθνπ επηρξίζκαηνο (test PCR γηα COVID 

19). Σα ηεζη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ σο αθνινύζσο: 
α.   Έλα ηεζη από εβδνκήληα δύν (72) έσο ζαξάληα νθηώ (48) ώξεο πξηλ 

από ηελ πξώηε εκέξα ζπγθέληξσζεο ηεο Οκάδαο γηα πξνπόλεζε. 
β. Σν πξώην ηεζη πξαγκαηνπνηείηαη από όιν ην πξνζσπηθό ηεο Οκάδαο 
(αζιεηηθό, πξνπνλεηηθό, ηερληθό). 

γ. Οη δηαδηθαζίεο επί ζεηηθνύ θξνύζκαηνο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
ηέινο ηνπ παξόληνο Πξσηνθόιινπ. 

 
25.Θαζνξίδεηαη επίζεο o ππνρξεωηηθόο εβδνκαδηαίνο πξνιεπηηθόο  
έιεγρν ηωλ αζιεηώλ γηα COVID-19 κε ηεζη αληηγόλνπ ή κνξηαθνύ 

ηύπνπ από δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα,  
 

i. Ρεζη όιε ε απνζηνιή 48 ώξεο πξίλ από ηνλ πξώην επίζεκν 
αγώλα     θάζε ΡΑΑ  

ii. Ρεζη όιε ε απνζηνιή 48 ώξεο πξίλ απν θάζε επόκελν αγώλα 

κε ηελ πξνϋπόζεζε νηη εληόο ηεο εβδνκάδαο έρεη νξηζηεί έλαο 
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αγώλαο. 
iii. Ρεζη όιε ε απνζηνιή ζηελ αξρή θάζε εβδνκάδαο (εκέξα 

Γεπηέξα), ζηελ εβδνκάδα πνπ έρνπλ νξηζηεί δπν (2) αγώλεο. 
iv. Ρεζη γηα ηνπο Γηαηηεηέο 48 ώξεο πξηλ από θάζε αγώλα. 

(Όπωο νξίδεηαη ζηελ Θ..Α.-2/11/2020 http://www.et.gr/idocs-
nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w4
94E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-
zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmh
EembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW ) 

 
Ρα απνηειέζκαηα ηωλ ηεζη ππνρξεωηηθά λα θνηλνπνηνύληαη ζηελ 

ΔΠΑΞ εληόο 12 ωξέο απν ηελ έθδνζε ηνπο, (info@volleyleague.gr)   
Πε πεξίπηωζε πνπ δελ θνηλνπνηεζνύλ εγθαίξωο, ε νκάδα δελ κπνξεί 

λα ζπκκεηέρεη ζηνλ επεξρόκελν επίζεκν αγώλα ηεο. 

1.1. Ο Τγεηνλνκηθόο ύκβνπινο ηεο Volley League απνηειεί ην ζύλδεζκν 

κε ηελ Δηδηθή Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο ΓΓΑ θαη ηνπ ΔΟΓΤ. πκβνπιεύεη ην 
Γ ηεο ΔΑΠ γηα ηα πθηζηάκελα κέηξα ηεο πνιηηείαο θαη γηα ην πηζαλό 
επίπεδν θηλδύλνπ κίαο δηνξγάλσζεο ρξεζηκνπνηώληαο θαη ηα δηαζέζηκα 

εξγαιεία Risk Assessment ηεο FIVB. Δπίζεο ζπκβνπιεύεη γηα όπνην άιιν 
ζέκα δελ ππάξρνπλ νδεγίεο ζην παξόλ Πξσηόθνιιν. 

 

1.2. Γελ είλαη δπλαηή από ην παξόλ Πξσηόθνιιν ε απόιπηε θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε εμαζθάιηζε έλαληη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ COVID-19 θαη 

αλαγλσξίδεηαη όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
απνθάζεηο από ηελ ΔΑΠ κεηά από Δηζήγεζε ηνπ πγεηνλνκηθνύ ζπκβνύινπ 

ηνπ ζηα πιαίζηα ελόο ζπλδπαζκνύ δηαρείξηζεο πγεηνλνκηθνύ θηλδύλνπ θαη 
νηθνλνκηθνύ ξίζθνπ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο νδεγίεο ηεο Πνιηηείαο, ηεο ΓΓΑ, 
ηνπ ΔΟΓΤ, θαη ησλ Γηνξγαλσηξηώλ Αξρώλ. 

 

2. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

 
3.1   Ο ηόο κεηαδίδεηαη θπξίσο κε κηθξνζηαγνλίδηα θαηά ηελ νκηιία ή ην 

βήρα θαη  ην πηαξκό. Ο ηόο δεη γηα αξθεηό δηάζηεκα ζε επηθάλεηεο θαη κπνξεί 
λα κνιπλζεί θαλείο αλ αγγίμεη κηα κνιπζκέλε επηθάλεηα θαη κεηά θέξεη ηα 
ρέξηα ηνπ ζην ζηόκα, ζηε κύηε ή ζηα κάηηα. Πξόζθαηα παξνπζηάζηεθαλ 

δεδνκέλα όηη ν ηόο κεηαδίδεηαη θαη ακηγώο αεξνγελώο ρσξίο ηε παξνπζία 
ζηαγνληδίσλ. Ιόγσ ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ ηα ζεκαληηθόηεξα κέηξα 

πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο είλαη ην ηαθηηθό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ θαη ε ρξήζε 
κάζθαο πξνζώπνπ ζε θιεηζηνύο ρώξνπο. 
3.2  Ζ κεηαδνηηθόηεηα ηνπ αζπκπησκαηηθνύ θνξέα ηνπ ηνύ εθηηκάηαη 

κεηαμύ 30- 50%. Από κειέηεο έρεη πξνηαζεί όηη ν θίλδπλνο δηάδνζεο ηνπ ηνύ 
από έλα αζπκπησκαηηθό θνξέα ζε έλα πγηή είλαη πςειόηεξνο όηαλ ππάξρεη 

ζπλερήο επαθή δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο ησλ 15 ιεπηώλ ζε απόζηαζε 
κηθξόηεξε από 1,5m. Ζ κεηαδνηηθόηεηα είλαη κεγαιύηεξε από αζζελείο κε 
ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ όπσο ππξεηόο, βήραο θαη δύζπλνηα. 

 
3.3.   Δπί ηνπ παξόληνο δελ ππάξρεη ζεξαπεία γηα ηελ λόζν από COVID-19 

θαη αθόκε δελ ππάξρεη δηαζέζηκν εκβόιην. Ο ζηόρνο όισλ ησλ Τγεηνλνκηθώλ 
Αξρώλ θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (ΠΟΤ) είλαη ε θαζπζηέξεζε 
ηεο δηαζπνξάο ηεο λόζνπ κέζσ ησλ αηνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ώζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξθόξησζε ησλ Δζληθώλ πζηεκάησλ 
Τγείαο κέρξη ηελ αλαθάιπςε ελόο απνηειεζκαηηθνύ εκβνιίνπ. 

 

3. ΑΟΣΔΠ ΞΟΩΡΝΘΝΙΙΝ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w494E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w494E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w494E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w494E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w494E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW
mailto:info@volleyleague.gr
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3.1. Ηζρύνπλ θαη εθαξκόδνληαη ηα εηδηθά πξσηόθνιια νκαδηθώλ 

αζιεκάησλ όπσο απηά επηθαηξνπνηνύληαη θαη αλαθνηλώλνληαη από ηνλ ΔΟΓΤ 
από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ θαη αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΓΓΑ (https://gga.gov.gr/images/Instructions_EODY-GGA_team_sports_- 
_01_07_2020.pdf) . Δηδηθόηεξα ηζρύνπλ όια ηα γεληθά κέηξα πνπ αθνξνύλ 
ηε ηήξεζε αξρείνπ εηζεξρόκελσλ ζηελ εγθαηάζηαζε, ηεο πγηεηλήο ησλ 

ρώξσλ, ηεο ηήξεζεο αζθαιώλ απνζηάζεσλ θαη αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ησλ 
δηαδηθαζηώλ απνιύκαλζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη αζιεηηθνύ

 εμνπιηζκνύ 
(https://gga.gov.gr/images/Οδεγίεο_Γ_Φάζεο_γηα_αζθαιή_άζθεζε_01_06

_2020c. pdf). ε θάζε πεξίπησζε νη θαηλνύξγηεο εηδηθέο νδεγίεο από ηε ΓΓΑ 
ζα ελζσκαηώλνληαη ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο εθδόζεηο ηνπ Πξσηνθόιινπ. 
 

3.2. Δθαξκόδνληαη νη απνθάζεηο ηεο Πνιηηείαο αλαθνξηθά κε ηε παξνπζία 
θηιάζισλ ζην γήπεδν. ε πεξίπησζε πνπ επηηξαπεί ε παξνπζία θηιάζισλ 

ζα αθνινπζεζνύλ νη νδεγίεο ηεο Πνιηηείαο θαη ζα επηθαηξνπνηεζεί θαη ην 
παξόλ Πξσηόθνιιν. 
 

3.3. Δθαξκόδνληαη νη επηθαηξνπνηεκέλεο απνθάζεηο ηεο Πνιηηείαο 
αλαθνξηθά κε ηα ηαμίδηα ζην εμσηεξηθό θαη ηελ άθημε Διιήλσλ θαη 

Αιινδαπώλ αζιεηώλ από ρώξεο κε πςειό θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ COVID-
19 νη νπνίεο αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
 Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ 

(https://gga.gov.gr/images/Οδεγηεο_ΓΓΑ_γηα_δηεζλή_ηαμίδηα_αζιεηώλ_V2.
docx- 1.pdf) Γεδνκέλνπ όηη ε επηδεκηνινγηθή εηθόλα είλαη κεηαβαιιόκελε ηα 

πεξηζηαηηθά ζα αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 
νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ. 

 

3.4. Αξκόδηνο γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξσηνθόιινπ είλαη ν 
Ηαηξόο θάζε Οκάδαο, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ (πιήξεο όλνκα, δηεύζπλζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ν αξηζκόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ) ζα 
γλσζηνπνηεζνύλ ζηελ ΔΑΠ κε έγγξαθν ηνπ θάζε ΣΑΑ ππνγεγξακκέλν από 

ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ πνπ ζα απνζηαιεί κέζσ ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε info@volleyleague.gr ην αξγόηεξν ζηηο 22 
Oθησβξίνπ 2020. 

 

3.5. Όινη νη αζιεηέο πξηλ ηελ πξώηε πξνπόλεζε ζπκπιεξώλνπλ ην 

Πξναγσληζηηθό Ηαηξηθό Ηζηνξηθό ηεο
 ΓΓΑ (https://gga.gov.gr/images/entypo_proagonistikou.docx) ην 
νπνίν δηαηεξεί ζην αξρείν ηνπ ν Ηαηξόο ηεο Οκάδαο θαη ππνβάιινληαη ζε 

πιήξε θιηληθό έιεγρν θαη θαηά πεξίπησζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. Δπί 
θιηληθώλ ελδείμεσλ ή ηζηνξηθνύ λόζνπ COVID-19 ππνβάιινληαη ζε εηδηθό 

θιηληθό θαη εξγαζηεξηαθό θαξδηνινγηθό έιεγρν. 
 

3.6. Όινη νη αζιεηέο θαη ην όιν ην πξνζσπηθό ησλ Οκάδσλ (ηερληθό, 
ηαηξηθό, πξνπνλεηηθό) πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί από εβδνκήληα δύν (72) 
έσο ζαξάληα νθηώ (48) ώξεο πξηλ από ηε πξώηε ζπγθέληξσζε ηεο Οκάδαο 

ζε ηεζη αληηγόλνπ ή ηεζη κε κνξηαθή αλίρλεπζε ηνπ SARS-CoV-2 κε RT-PCR 
ηεζη ξηλνθαξπγγηθνπ επηρξίζκαηνο (test PCR γηα covid - 

19) θαη λα πξνζθνκίζνπλ έγγξαθε βεβαίσζε αξλεηηθνύ ηεζη ην νπνίν 
ζπιιέγεη θαη δηαηεξεί ζην αξρείν ηνπ ν Ηαηξόο ηεο Οκάδαο. Οη γηαηξνί ησλ 
νκάδσλ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ εμεηάζεσλ πνπ 

έρνπλ δηελεξγεζεί γηα ινγαξηαζκό ησλ ΣΑΑ. θαη ππνρξενύληαη λα ηα 

https://gga.gov.gr/images/Instructions_EODY-GGA_team_sports_-_01_07_2020.pdf
https://gga.gov.gr/images/Instructions_EODY-GGA_team_sports_-_01_07_2020.pdf
https://gga.gov.gr/images/%252525CE%2525259F%252525CE%252525B4%252525CE%252525B7%252525CE%252525B3%252525CE%252525AF%252525CE%252525B5%252525CF%25252582_%252525CE%25252593_%252525CE%252525A6%252525CE%252525AC%252525CF%25252583%252525CE%252525B7%252525CF%25252582_%252525CE%252525B3%252525CE%252525B9%252525CE%252525B1_%252525CE%252525B1%252525CF%25252583%252525CF%25252586%252525CE%252525B1%252525CE%252525BB%252525CE%252525AE_%252525CE%252525AC%252525CF%25252583%252525CE%252525BA%252525CE%252525B7%252525CF%25252583%252525CE%252525B7_01_06_2020c.pdf
https://gga.gov.gr/images/%252525CE%2525259F%252525CE%252525B4%252525CE%252525B7%252525CE%252525B3%252525CE%252525AF%252525CE%252525B5%252525CF%25252582_%252525CE%25252593_%252525CE%252525A6%252525CE%252525AC%252525CF%25252583%252525CE%252525B7%252525CF%25252582_%252525CE%252525B3%252525CE%252525B9%252525CE%252525B1_%252525CE%252525B1%252525CF%25252583%252525CF%25252586%252525CE%252525B1%252525CE%252525BB%252525CE%252525AE_%252525CE%252525AC%252525CF%25252583%252525CE%252525BA%252525CE%252525B7%252525CF%25252583%252525CE%252525B7_01_06_2020c.pdf
https://gga.gov.gr/images/%252525CE%2525259F%252525CE%252525B4%252525CE%252525B7%252525CE%252525B3%252525CE%252525AF%252525CE%252525B5%252525CF%25252582_%252525CE%25252593_%252525CE%252525A6%252525CE%252525AC%252525CF%25252583%252525CE%252525B7%252525CF%25252582_%252525CE%252525B3%252525CE%252525B9%252525CE%252525B1_%252525CE%252525B1%252525CF%25252583%252525CF%25252586%252525CE%252525B1%252525CE%252525BB%252525CE%252525AE_%252525CE%252525AC%252525CF%25252583%252525CE%252525BA%252525CE%252525B7%252525CF%25252583%252525CE%252525B7_01_06_2020c.pdf
https://gga.gov.gr/images/%2525CE%25259F%2525CE%2525B4%2525CE%2525B7%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525B5%2525CF%252582_%2525CE%252593%2525CE%252593%2525CE%252591_%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1_%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9%2525CE%2525B5%2525CE%2525B8%2525CE%2525BD%2525CE%2525AE_%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CE%2525BE%2525CE%2525AF%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1_%2525CE%2525B1%2525CE%2525B8%2525CE%2525BB%2525CE%2525B7%2525CF%252584%2525CF%25258E%2525CE%2525BD_V2.docx-1.pdf
https://gga.gov.gr/images/%2525CE%25259F%2525CE%2525B4%2525CE%2525B7%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525B5%2525CF%252582_%2525CE%252593%2525CE%252593%2525CE%252591_%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1_%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9%2525CE%2525B5%2525CE%2525B8%2525CE%2525BD%2525CE%2525AE_%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CE%2525BE%2525CE%2525AF%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1_%2525CE%2525B1%2525CE%2525B8%2525CE%2525BB%2525CE%2525B7%2525CF%252584%2525CF%25258E%2525CE%2525BD_V2.docx-1.pdf
https://gga.gov.gr/images/%2525CE%25259F%2525CE%2525B4%2525CE%2525B7%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525B5%2525CF%252582_%2525CE%252593%2525CE%252593%2525CE%252591_%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1_%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9%2525CE%2525B5%2525CE%2525B8%2525CE%2525BD%2525CE%2525AE_%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CE%2525BE%2525CE%2525AF%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1_%2525CE%2525B1%2525CE%2525B8%2525CE%2525BB%2525CE%2525B7%2525CF%252584%2525CF%25258E%2525CE%2525BD_V2.docx-1.pdf
mailto:info@volleyleague.gr
https://gga.gov.gr/images/entypo_proagonistikou.docx
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πξνζθνκίδνπλ ζηελ ΔΑΠ όηαλ ηνπο δεηεζεί. 
 

3.7. Ο Ηαηξόο ηεο Οκάδαο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη άκεζα είηε 
ηειεθσληθά είηε κέζσ εθαξκνγήο θηλεηνύ ηειεθώλνπ γηα θάζε ύπνπην 

ζύκπησκα αζιεηή ή πξνζσπηθνύ ή παξάγνληα ή κέινπο νηθνγέλεηαο ησλ 
πξνεγνπκέλσλ (πρ ππξεηό, θόπσζε, βήρα, δύζπλνηα, αλνζκία). 
 

3.8. Ο Ηαηξόο ζα πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη ώζηε λα ππάξρεη νξγαλσκέλε 
δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ηεζη αληηγόλνπ ή ιήςεο δείγκαηνο 

ξηλνθαξπγγηθνύ επηρξίζκαηνο PCR Covid-19 (επηθνηλσλία κε ην δηαγλσζηηθό 
θέληξν, νξγαλσκέλνο ρώξνο γηα αζθαιή δεηγκαηνιεςία, ελεκεξσκέλνο 

θαηάινγνο εμεηαδόκελσλ θαη δηαδηθαζία ελεκέξσζεο απνηειεζκάησλ κε 
δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ). Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ ηεζη, νη 
νκάδεο πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ όηη όια ηα άηνκα πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζην 

ηεζη έρνπλ δώζεη γξαπηή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ επεμεξγαζία 
ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επαίζζεησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαβίβαζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ζηνλ Ηαηξό ηεο Οκάδαο, ζηνλ ΔΟΓΤ, ζην ΣΑΑ, ζηνλ 
Τγεηνλνκηθό Τπεύζπλν ηεο ΔΑΠ θαη ζηελ ΔΑΠ). 

 

4. Ν ππνρξεωηηθόο εβδνκαδηαίνο πξνιεπηηθόο  έιεγρν ηωλ 

αζιεηώλ γηα COVID-19 ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηεζη αληηγόλνπ ή 
κνξηαθνύ ηύπνπ από δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα,  

4.1.  Ζ ηερληθή απηή ζηνρεύεη ζηελ εμνηθνλόκεζε πόξωλ αιιά ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κόλν ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα ηα νπνία 
πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αλαιπηηθήο επαηζζεζίαο θαη 

αμηνπηζηίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ώζηε λα κελ ράλεηαη ε 
αμηνπηζηία ηεο εμέηαζεο. 

 

4.2. Γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ελόο αγώλα όπνπ είλαη ππνρξεωηηθή ε 
πξαγκαηνπνίεζε ηεζη αληηγόλνπ ή κνξηαθνύ ηύπνπ, (ιόγω 

θξνύζκαηνο) είλαη ππνρξεωηηθή ε πξνζθόκηζε ππεύζπλεο δήιωζεο, 
ππνγεγξακκέλεο από ηνπο Ηαηξνύο ηωλ Νκάδωλ όηη έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηεζη ζε όζνπο θηλνύληαη ζηελ Α’ Εώλε ηνπ 
γεπέδνπ, εληόο ηωλ πξνεγνύκελωλ πέληε (5) εκεξώλ από ηε 
δηεμαγωγή ηνπ αγώλα (αλαθέξνληαο ηελ εκεξνκελία 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηεζη). Οη Ηαηξνί δειώλνπλ όηη έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηεζη θαη αλαθέξνπλ νλνκαζηηθά κόλν ηα ζηνηρεία ησλ 

κειώλ ηεο απνζηνιήο πνπ θηλνύληαη ζηελ Α΄δώλε ηνπ γεπέδνπ, ηα νπνία 
έρνπλ αξλεηηθό ηεζη από πηζηνπνηεκέλα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα ζύκθσλα 
κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Θεηηθά απνηειέζκαηα δελ θνηλνπνηνύληαη αιιά 

ελεκεξώλεηαη ν ΔΟΓΤ θαη ε ΔΑΠ γηα πξνβιεπόκελεο από ην παξόλ 
πξσηόθνιιν ελέξγεηεο. 

 

4.11. Νη δηαηηεηέο εθόζνλ πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ηεζη αληηγόλνπ ή 

κνξηαθνύ ηύπνπ γηα Covid-19 ππνρξενύληαη λα απνζηέιινπλ ηα 
αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηωλ ηεζη ηνπο ζην email info@volleyleague.gr. 
Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζα θνηλνπνηνύληαη απεπζείαο ζηνλ ΔΟΓΤ γηα 

ηρλειάηεζε θαη νη δηαηηεηέο πνπ ππνρξεσηηθά ζα ηίζεληαη ζε θαξαληίλα από 
ηνλ ΔΟΓΤ ζα αληηθαζίζηαληαη. 

 
 

4.12. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ηαηξνί ησλ νκάδσλ δελ βεβαηώλνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηεζη ε νπνία απνηειεί επζύλε ησλ 

mailto:info@volleyleague.gr
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δηαπηζηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ, αιιά βεβαηώλνπλ όηη έιεγμαλ όηη όζνη είλαη 
δηαπηζηεπκέλνη κε δηαπίζηεπζε Α’ Εώλεο θαη πξνγξακκαηίζζεθαλ γηα ηνλ 

αγώλα έρνπλ αξλεηηθό ηεζη ζην πξνβιεπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα. 
 

5. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ 
 

5.1. Οη δηαδηθαζίεο θίλεζεο ησλ αζιεηώλ θαη ησλ ππνινίπσλ 

παξαγόλησλ εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ 
Πξσηόθνιιν βαζίδνληαη ζe αληίζηνηρα Πξσηόθνιια ηνπ εμσηεξηθνύ θαζώο 

θαη ζηηο νδεγίεο ηεο FIVB θαη ΔΟΓΤ 
 

5.2. Σν πξνζσπηθό όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηνξγάλσζε ησλ 
αγώλσλ θνξέσλ, ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην απνιύησο απαξαίηεην γηα 
ηελ νκαιή δηεμαγσγή, ζύκθσλα θαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο νδεγίεο ηεο 

ΓΓΑ θαη ηνπ ΔΟΓΤ πξνζαξκνζκέλεο ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην 
παξόλ. 

 

5.3. Σα πξόζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αγώλα 

δηαθξίλνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο δηαπίζηεπζεο αλάινγα κε ηε δπλαηόηεηα 
κεηαθίλεζεο εληόο ή εθηόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ηεο ππνρξεσηηθήο 
ρξήζεο αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο. Οη δηαπηζηεύζεηο ρνξεγνύληαη έγθαηξα 

από θάζε ΣΑΑ ή από ηελ ΔΑΠ αλάινγα κε ηε θαηεγνξία πξηλ ηελ 
πξνζέιεπζε ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε. Γελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλα πνπ 

δελ έρεη δηαπίζηεπζε θαη θαηαγεγξακκέλε ζε εηδηθή θαηάζηαζε έγθξηζε 
εηζόδνπ, ε είζνδνο ζηελ εγθαηάζηαζε. 
 

5.4. Όια ηα ΣΑΑ ππνρξενύληαη λα απνζηέιινπλ ζηελ ΔΑΠ ην αξγόηεξν 
ζαξάληα νθηώ (48) ώξεο (Δίθνζη ηέζζεξεηο 24 ώξεο γηα αγώλεο πνπ 

δηεμάγνληαη εκέξα Παξαζθεπή) πξηλ από ηελ έλαξμε θάζε αγώλα, αλαιπηηθή 
θαηάζηαζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη όια ηα πξόζσπα πνπ ζα δηθαηνύληαη λα 
εηζέιζνπλ ζην γήπεδν γηα ηε δηεμαγσγή θάζε αγώλα θαη γηα ηα νπνία ζα έρεη 

ρνξεγεζεί δηαπίζηεπζε. Δμαηξνύληαη νη ιίζηεο Security θαη Υνξεγώλ όπνπ 
κπνξνύλ λα θαηαηίζεηαη ζην θνκηζάξην πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. Ζ 

αλσηέξσ θαηάζηαζε ζα είλαη ρσξηζκέλε ζε θαηεγνξίεο δηαπίζηεπζεο αλά 
δώλε ζύκθσλα κε ηα θαησηέξσ θαη κε αλαθνξά ηεο ηδηόηεηαο θάζε 
πξνζώπνπ. Οη ηειηθέο θαηαζηάζεηο ησλ δηθαηνύκελσλ εηζόδνπ 

δηαπηζηεπκέλσλ πξνζώπσλ ζα απνζηέιινληαη ζηελ γεπεδνύρν ΣΑΑ θαη ζηνλ 
Θνκηζάξην ηνπ αγώλα, εθαξκνδνκέλσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

Θαλνληζκώλ Πξσηαζιήκαηνο γηα ηε δηεμαγσγή αγώλα θεθιεηζκέλσλ ησλ 
ζπξώλ. 
 

5.5. Σν δεκηνπξγηθό θαη νη δηαζηάζεηο ησλ δηαπηζηεύζεσλ ζα είλαη εληαία 
θαη ζα απνζηαινύλ γηα εθηύπσζε από ηνλ ΔΑΠ ζηα ΣΑΑ. Ζ θάζε θαηεγνξία 

έρεη δηαπίζηεπζε δηαθνξεηηθήο δώλεο σο αθνινύζσο: 

5.5.1. Γηαπίζηεπζε Α’ Εώλεο: Ζ ρξήζε κάζθαο είλαη απαξαίηεηε θαη 

ζπλερήο. Δπηηξέπεη ζπλερή πξόζβαζε ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, ζηνπο 
πάγθνπο, ζηε γξακκαηεία θαη ζηα απνδπηήξηα. Υνξεγείηαη ζηε γξακκαηεία, 
ζηνλ θνκηζάξην, ζηνλ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο (όπνπ πξνβιέπεηαη), ζηνπο 

επόπηεο, ζηνπο ρεηξηζηέο Video Check, ηνλ Ηαηξό αγώλα, ζηνπο ρεηξηζηέο 
θάκεξαο ηνπ ηειενπηηθνύ παξόρνπ, ν εθθσλεηήο/DJ (γηα ηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ), ν ρεηξηζηήο ειεθηξνληθνύ 
πίλαθα ζθνξ, ηα Ball Boys θαη ζηα κέιε ησλ νκάδσλ πνπ ζα δεισζνύλ ζην 
Φύιιν Αγώλα. Δμαηξνύληαη νη πεηνζθαηξηζηέο πνπ ζα δεισζνύλ ζην Φύιιν 

Αγώλα θαζώο επίζεο θαη ν Α΄ πξνπνλεηήο θάζε νκάδαο. Οη δηαηηεηέο ηνπ 
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αγώλα, ζα θνξνύλ ηελ κάζθα ππνρξεσηηθά έσο ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. Οη 
δηαπηζηεπκέλνη κε θάξηα Α’ Εώλεο εηζέξρνληαη από μερσξηζηή πύιε ζηελ 

εγθαηάζηαζε. 
 

5.5.2. Γηαπίζηεπζε Β’ δώλεο: Ζ ρξήζε κάζθαο είλαη απαξαίηεηε θαη 
ζπλερήο. Υνξεγείηαη ζηα κέιε ηεο δηνηθήζεσο θάζε νκάδαο, ζηα κέιε ηνπ 
Γ.. ηεο Δ..Α.Π. θαη ηεο Δ.Ο.ΠΔ., ηνλ εθπξόζσπν ηεο Γ.Δ.Α.Β, ζηνλ 

ππεύζπλν Covid19 θάζε νκάδαο, ζηνπο θσηνγξάθνπο, ζηνπο ππεύζπλνπο 
ηύπνπ ηωλ ΡΑΑ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο αμησκαηνύρνπο ηνπ αγώλα θαη ησλ 

νκάδσλ, θαζώο θαη ζην πξνζσπηθό ηεο Αζηπλνκίαο, ηεο Ππξνζβεζηηθήο θαη 
ησλ Γηαζσζηώλ, ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ Αληηληόπηλγθ, ζηνπο εθπξνζώπνπο 

ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, ζε ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθό ηεο εγθαηάζηαζεο 
επηθνξηηζκέλν κε ηε θαζαξηόηεηα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ζε 
ζπγθεθξηκέλα άηνκα ηνπ πξνζσπηθνύ security.  Δμαίξεζε απνηεινύλ νη 

δηαπηζηεπκέλνη από ηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό πνπ θαηέρεη ηα δηθαηώκαηα 
κεηάδνζεο ησλ αγώλσλ δεκνζηνγξάθνη θαη cameramen νη νπνίνη κπνξνύλ 

λα πάξνπλ ζπλέληεπμε από ηνπο πεηνζθαίξηζηέο θαη ηνπο πξνπνλεηέο ζην 
ηέινο ηνπ αγώλα ζε ζπγθεθξηκέλν θαιά αεξηδόκελν ρώξν ηεξώληαο ηελ 
απόζηαζε ηνπ 1.5m θαη θνξώληαο κάζθα.Οη δηαπηζηεπκέλνη κε θάξηα Β’ 

Εώλεο εηζέξρνληαη από ηε πύιε ηεο Α’ Εώλεο ΠΑΛΣΑ κε κάζθα πξνζώπνπ. 
 

5.5.3. Γηαπίζηεπζε Γ΄ Εώλεο: Ζ ρξήζε κάζθαο είλαη απαξαίηεηε θαη 
ζπλερήο. Γελ επηηξέπεηαη γηα θαλέλα ιόγν ε πξόζβαζε ζηνλ αγσληζηηθό 
ρώξν, ζηνπο πάγθνπο ζηε γξακκαηεία θαη ζηα απνδπηήξηα θαζώο θαη ζηνπο 

ρώξνπο ηεο Β’ δώλεο. Δπηηξέπεηαη ε θίλεζε εληόο ηνπ θιεηζηνύ ζηαδίνπ ζε 
όινπο ηνπο άιινπο εγθεθξηκέλνπο ρώξνπο. Υνξεγείηαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 

αηόκσλ πνπ επηηξέπεηαη ε είζνδνο εληόο γπκλαζηεξίνπ θαη δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο Α’ θαη Β’ δώλε, ζηνπο δηαπηζηεπκέλνπο 
δεκνζηνγξάθνπο, ηειενπηηθά ζπλεξγεία, ινηπό πξνζσπηθό εγθαηάζηαζεο θαη 

νκάδσλ. Γελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ζηνλ ίδην ρώξν θαηόρσλ δηαπίζηεπζεο 
Γ’ Εώλεο θάξηαο κε θαηόρνπο θάξηαο Α’ θαη Β’ δώλεο.  

 
Πην Ξαξάξηεκα ηνπ παξόληνο επηζπλάπηεηαη ελδεηθηηθό δηάγξακκα κε 
ηηο δώλεο ηνπ γεπέδνπ.  

 

5.6. Αλαιπηηθά ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ δηαπίζηεπζε γηα θίλεζε εληόο 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ (Α’ θαη Β’ Εώλε) είλαη ηα αθόινπζα: 
 

5.6.1. Α’ Εώλε 

1. Αζιεηέο γεπεδνύρνπ νκάδαο (εσο 14) θαη θηινμελνύκελεο νκάδαο (εσο 
14) 

2. Δπηηξέπνληαη πέξαλ ησλ ησλ αζιεηώλ, κέρξη 7 άηνκα ζηνλ πάγθν κε 
ηηο ηδηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1.3.1. ηεο πξνθήξπμεο ηεο 

Volley League 2020-21. 

3. Οη δπν δηαηηεηέο, ν αλαπιεξσκαηηθόο δηαηηεηήο (αλ ππάξρεη) θαη νη δπν 

ή ηέζζεξεηο επόπηεο ηνπ αγώλα. 

4. Έλαο έσο δύν θνκηζάξηνη ηνπ αγώλα 

5. Παξαηεξεηήο Γηαηηεζίαο (όπνπ πξνβιέπεηαη) 

6. Ο Ηαηξόο ηνπ αγώλα θαη έσο ηέζζεξηο δηαζώζηεο (νη νπνίνη δελ 
πξνζκεηξώληαη ζην ζπλνιηθό αξηζκό) 

7. Δσο δπν γξακκαηείεο ηνπ αγώλα, ε ρξήζε κάζθαο είλαη απαξαίηεηε. 

8. Δσο δπν πξνζσπηθό γηα Video Check 

9. Έσο ηέζζεξεηο πξνζσπηθό ΔΡΣ (Θάκεξακελ-ηερληθνί-δεκνζηνγξάθνο) 
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(δελ πξνζκεηξώληαη ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό) 

10. Ο παξνπζηαζηήο θαη ν ππεύζπλνο κνπζηθήο (DJ) ηνπ ΣΑΑ 

11. Ο ππεύζπλνο ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθνύ πίλαθα ηνπ γεπέδνπ 
 

5.6.2. Γηαπίζηεπζε Β΄ Εώλεο 

1. Έσο Έμη άηνκα Κέιε Γ.. ΔΑΠ θαη ΔΟΠΔ 

2. Έσο πέληε άηνκα Γ.. ή αμηνκαηνύρνη ησλ αγσληδνκέλσλ νκάδσλ 

3. Έλα άηνκν απν ηελ Γ.Δ.Α.Β. 

4. Έλα άηνκν απν θάζε ΣΑΑ σο Τπεύζπλνο Covid 19 

5. Έλα αηνκν από ηελ Δπίζεκε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο ΔΑΠ  

6. Έσο επηά άηνκα Πξνζσπηθό security 

7. Πξνζσπηθό ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο (δελ πξνζκεηξώληαη 
ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό) 

8. Γύν Δθπξόζσπνη ΔΘΑΛ (Γεηγκαηνιήπηεο) νη νπνίνη δελ 
πξνζκεηξώληαη ζην ζπλνιηθό αξηζκό. Ζ δηαπίζηεπζε ρνξεγείηαη θαηά 

ηελ άθημή ηνπο ζην γήπεδν κεηά ηελ επίδεημε ηνπ εγγξάθνπ πνπ 
απνδεηθλύεη ηνλ νξηζκό ηνπο ) 

9. Γύν άηνκα πξνζσπηθό θαζαξηζκνύ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη κπαιώλ. 

10. Δσο πέληε ball boys 

11. Έλαο Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Σύπνπ από θάζε ΣΑΑ 

12. Έλαο ζπλνδόο γηα θάζε νκάδα 

13. Γύν άηνκα πνπ έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε, ή εμάξηεζε από θάζε ΣΑΑ 

14. Έσο πέληε άηνκα πξνζσπηθό/ζπλεξγάηεο ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ- 
θαηόρνπ δηθαησκάησλ ηειενπηηθήο -δηαδηθηπαθήο κεηάδνζεο ηνπ 

αγώλα- ζηαηηζηηθήο θάιπςεο από ηνλ αλσηέξσ ηειενπηηθό ζηαζκό θαη 
γηα ην ρεηξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο instant replay (δελ πξνζκεηξώληαη 
ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό). 

15. Έσο δύν ηερληθνί γηα ην ρεηξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο πηλαθίδσλ led 

16. Έσο έμη θσηνγξάθνη 

 

5.6.3. Γηαπίζηεπζε Γ’ Εώλεο  

1. Έσο δέθα Γηαπηζηεπκέλα κέιε ηεο δηνίθεζεο ηνπ γεπεδνύρνπ ΣΑΑ ή 
Δξαζηηέρλε θαη έσο πέληε ηνπ θηινμελνύκελνπ ΣΑΑ ή Δξαζηηέρλε  

2. Έσο ηέζζεξα κέιε ηνπ Γ.. ηεο ΔΟΠΔ  

3. Έσο νθηώ κέιε ηνπ Γ.. ηεο ΔΑΠ 

4. Πξνζσπηθό Σειενπηηθήο – Γηαδηθηπαθήο Θάιπςεο πιελ ησλ 

αλαθεξόκελσλ ζην 5.6.2.14 (δελ πξνζκεηξώληαη ζηνλ ζπλνιηθό 
αξηζκό) 

5. Έσο δεθαπέληε  δεκνζηνγξάθνη 

6. Έσο δπν ηερληθνί ησλ ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ 

7. Έσο ηεζζεξα άηνκα από ην πξνζσπηθό ηνπ γεπεδνύρνπ ΣΑΑ 

8. Έσο ηξηα άηνκα από ηελ ππνδεηθλπόκελε από ηελ ΔΑΠ Δηαηξεία πνπ 

κεηαδίδεη δηαδηθηπαθά ηνπο αγώλεο 

9. Έσο ηξείο δηαπηζηεπκέλνη ππάιιεινη ηεο ΔΑΠ 

10. Έσο δεθαπέληε Υνξεγνί Οκάδσλ 

11. Δσο 10 αζιεηέο/αζιήηξηεο αλαπηπμηαθώλ αζιεκάησλ ηεο γεπέδνπρνπ 
νκάδαο  

12. Δσο ηεζζεξεηο πξνπνλεηέο αλδξηθώλ νκάδσλ ηεο Volley League. 
 

ε θακία πεξίπησζε, ν κέγηζηνο αξηζκόο όισλ ησλ παξεπξηζθόκελσλ, 
αλά πάζα ζηηγκή, ζηελ εγθαηάζηαζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 170 
άηνκα. 
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Ζ ιίζηα κε ηα νλόκαηα θαη ηηο ηδηόηεηεο όισλ ησλ παξαπάλσ ζα πξέπεη λα  
θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΑΠ θαη ην email: info@volleyleague.gr εσο 48 ώξεο 

πξίλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα (24 ώξεο ζε  αγώλεο πνπ είλαη νξηζκέλνη 
θαζεκεξηλή).  

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη θνηλνπνίεζε, ε ιίζηεο ζα εθδίδνληαη απν ηελ 
ΔΑΠ θαη ζα πεξηέρνπλ κόλν ηα νλόκαηα ησλ δηαπηζηεπκέλσλ γηα ηηο δώλεο Α’ 
θαη Β’.  

Σν γεπεδνύρν ΣΑΑ νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ιίζηαο γηα ηε 
δώλε Γ’ κε ηελ θαηαγξαθή θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηδηόηεηαο θαζελόο 

εηζεξρνκέλνπ. Ο Τπεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Τγεηνλνκηθνύ Πξσηνθόιινπ 
(Τπεύζπλνο COVID) νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Θνκηζάξην ηνπ αγώλα θαη 
λα ηνπ θαζηζηά δηαζέζηκν θάζε ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ηαπηόηεηαο ησλ εηζεξρνκέλσλ. 
 

Οη Οκάδεο ζεξκνκεηξνύληαη πξηλ ηελ αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν κε 
επζύλε ηνπ ηαηξνύ νκάδαο. Οη δηαδηθαζίεο επί ππόπηνπ θξνύζκαηνο 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 
Ν αλωηέξω δηαρωξηζκόο ζε δώλεο Α’-Β’-Γ’ ζα νξηνζεηνύληαη απν ηελ 

ΔΠΑΞ, ζε ζπλεξγαζία κε θάζε γεπεδνύρν ζωκαηείν αλάινγα κε ηνπο 
ρώξνπο ηεο έδξαο θάζε ζωκαηείνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη νηη ζηηο πεξηπηώζεηο γεπέδωλ όπνπ δελ έρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα νξηνζέηεζεο Β’ Εώλεο, νη θάηνρνη ηωλ αληίζηνηρωλ 
δηαπηζηεύζεωλ κεηαθέξνληαη ζηε Γ’ Εώλε. 

 

5.7. Οη Οκάδεο κεηαθηλνύληαη κε ιεσθνξείν ζην νπνίν επηβαίλνπλ κόλν ε 

απνζηνιή ηεο νκάδαο. Γύλαηαη λα ζπλνδεύεη ηελ απνζηνιή θαη κέινο ηεο 
Γηνίθεζεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο άπαληεο εληόο ηνπ ιεσθνξείνπ 
θέξνπλ κάζθα. Δάλ είλαη δπλαηό ηα παξάζπξα ηνπ ιεσθνξείνπ παξακέλνπλ 

αλνηθηά γηα αεξηζκό. 
Πεκεηώλεηαη νηη θάζε απνζηνιή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεηαθίλεζεο ζα 

πξέπεη λα έρεη πινπνηήζεη ηε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο ηεο 
κεηαθίλεζεο απν ηα αξκόδηα όξγαλα (ΓΓΑ, Αζηπλνκία, θ.ν.θ.) 
 

5.8. ε πεξίπησζε αηνκηθήο κεηάβαζεο από θαη πξνο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
αγώλα, ε θίλεζε ζα γίλεηαη κόλν κε ηδησηηθό όρεκα ζην νπνίν ζα επηβαίλνπλ 

άηνκα ηεο ίδηαο δώλεο δηαπίζηεπζεο. Ζ ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο από 
όινπο ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο κε θάξηεο Α’ ή Β’ δώλεο ζα πξέπεη λα 

απνθεύγεηαη. 
 

5.9. Θαηά ηελ είζνδν ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη 

ζεξκνκέηξεζε θαη θαηαγξαθή από πξνζσπηθό ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ 
ζε εηδηθό θαηάινγν ην νλνκαηεπώλπκν, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ε ώξα 

εηζόδνπ. ε όιεο ηηο εηζόδνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζήκαλζε γηα ηήξεζε 
απνζηάζεσλ θαη κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Ο εηζεξρόκελνο ζα ππνγξάθεη 
δειώλνληαο ππεύζπλα όηη ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα δελ έρεη θαλέλα από ηα 

ζπκπηώκαηα  ηνπ ηνύ. Ο θαηάινγνο ζα αξρεηνζεηείηαη, κε κέξηκλα ηνπ 
ππεπζύλνπ ηεο γεπεδνύρνπ νκάδαο,  πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί πηζαλή 

αλαγθαία ηρλειάηεζε. Παξάδεηγκα ηνπ θαηαιόγνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ 
ηζηόηνπν ηεο ΓΓΑ. 
(https://gga.gov.gr/images/katalogos_eiserxomenon_ekserxomenon.pdf). 

 

5.10. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε άηνκν αλαθέξεη ζπκπηώκαηα 

ππξεηνύ, βήρα, δύζπλνηαο, κπαιγίαο, δηάξξνηαο, πνλόιαηκνπ, αλνζκίαο ή 

mailto:info@volleyleague.gr
https://gga.gov.gr/images/katalogos_eiserxomenon_ekserxomenon.pdf
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ππέξκεηξεο θόπσζεο, δε ζα ηνπ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηελ αζιεηηθή 
εγθαηάζηαζε θαη ζα ηνπ δίλνληαη ζπζηάζεηο επηθνηλσλίαο κε ηνλ Ηαηξό ηεο 

Οκάδαο ηνπ ή κε ηνλ ΔΟΓΤ εθόζνλ αθνξά άιιν πξνζσπηθό. 
 

5.11. ηηο εηζόδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ην πξνζσπηθό security ζα επηβάιιεη 
ηε ρξήζε κάζθαο ζε όινπο ηνπο  εηζεξρόκελνπο. ε πεξίπησζε κε 
ζπκόξθσζεο κε ην παξαπάλσ, απαγνξεύεηαη ε είζνδνο. 

 

5.12. ε όινπο ηνπο αγώλεο, ε γεπεδνύρνο νκάδα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ θαηαιόγνπ εηζεξρόκελσλ ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε. 
 

5.13. Σα ΣΑΑ ππνρξενύληαη λα νξίζνπλ, εθηόο από ηνλ Ηαηξό ηεο Οκάδαο, 
έλαλ Τπεύζπλν γηα ηε ηήξεζε ηνπ Τγεηνλνκηθνύ Πξσηνθόιινπ (“Τπεύζπλνο 
COVID”) ν νπνίνο ζα παξαθνινπζεί όιεο ηηο δηαδηθαζίεο εθηόο ησλ ακηγώο 

ηαηξηθώλ πγεηνλνκηθώλ ζεκάησλ. Σα ζηνηρεία ηνπ Τπεπζύλνπ COVID ζα 
γλσζηνπνηνύληαη ζηελ ΔΑΠ κε έγγξαθν ηνπ ΣΑΑ ππνγεγξακκέλν από ηνλ 

λόκηκν εθπξόζσπό ηεο πνπ ζα απνζηαιεί κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
ζηε δηεύζπλζε info@volleyleague.gr  ην αξγόηεξν ζηηο 22 Oθησβξίνπ 2020. 
 

5.14. Αθνύ ν Θνκηζάξηνο νινθιεξώζεη ηνλ έιεγρν ηνπ γεπέδνπ, καδί κε 
ηνλ ππεύζπλν COVID 19 ηεο γεπεδνύρνπ νκάδαο, ειέγρνπλ ηελ ιίζηα ησλ 

εηζεξρνκέλσλ. Ο Θνκηζάξηνο επίζεο ειέγρεη αλ νη θάηνρνη ησλ δηαπηζηεύζεσλ 
θνξνύλ κάζθα θαη βξίζθνληαη ζηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο/δώλεο.  

 

5.15. Ο Θνκηζάξηνο ηνπ αγώλα ππνρξενύηαη λα επηβιέπεη ηελ πηζηή ηήξεζε 
από ηα ΣΑΑ ηνπ Τγεηνλνκηθνύ Πξσηνθόιινπ θαη λα θαηαγξάθεη ηηο 

παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηώλεη, ζε εηδηθή έθζεζή ηνπ ηελ νπνία ζα απνζηέιιεη 
ζηελ ΔΑΠ ηελ επόκελε από ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα εκέξα. Ζ ΔΑΠ 

δηαβηβάδεη ακειιεηί θαη ππνρξεσηηθά ηελ αλσηέξσ έθζεζε ζην ΚΓΟ γηα ηελ 
επηβνιή ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζηελ Δηδηθή Πξνθήξπμε Πξσηαζιήκαηνο 
ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ. 

 

6. ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

 

6.1. Κε κέξηκλα ησλ ππεπζύλσλ ηεο εγθαηάζηαζεο, πξηλ ηνλ αγώλα όινη 

νη ρώξνη ζα πξέπεη λα έρνπλ θαζαξηζηεί επηκειώο από ζπλεξγείν 
θαζαξηζκνύ. Κεηά από ηνλ θαζαξηζκό κε θνηλό απνξξππαληηθό γίλεηαη 
απνιύκαλζε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, ησλ απνδπηεξίσλ ησλ ηνπαιεηώλ, 

ηνπ θπιηθείνπ θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ γηα ρξήζε γξαθείσλ κε θαηάιιειν 
δηάιπκα ζύκθσλα κε ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ γηα κε 

πγεηνλνκηθνύο ρώξνπο (https://eody.gov.gr/wp- 
content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf). 
 

6.2. ε εκθαλή ζεκεία ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ελεκεξσηηθέο αθίζεο ηεο ΓΓΑ κε ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο από ηε κεηάδνζε ηνπ ηνύ Covid-19. 
 

6.3. ε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ γεπέδνπ, ζε εκθαλή ζεκεία (π.ρ. είζνδν 
γεπέδνπ, ζηελ είζνδν θαη εληόο ησλ απνδπηεξίσλ, ζηε θπζνύλα, ζην 
θπιηθείν θ.ν.θ.), ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκν αληηζεπηηθό αιθννινύρν 

δηάιπκα (ή gel) 70% γηα απνιύκαλζε ρεξηώλ. 
 

6.4. ηηο ηνπαιέηεο θαη ζε όινπο ηνπο ληπηήξεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

mailto:info@volleyleague.gr
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
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πγξό ζαπνύλη ρεξηώλ θαη ρεηξνπεηζέηεο κηαο ρξήζεο, ελώ ζηα απνρσξεηήξηα 
αλαξηάηαη ζύζηαζε γηα θιείζηκν ηεο ιεθάλεο πξηλ ην ζπλήζε θαηαηνληζκό 

λεξνύ. Υξήζηκν είλαη λα ππάξρεη ζύζηεκα απηόκαηεο απειεπζέξσζεο 
ρισξίνπ ηαπηόρξνλα κε ηνλ θαηαηνληζκό λεξνύ. 

 

6.5. ηα απνδπηήξηα ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ώζηε λα ππάξρεη 
ηνπιάρηζηνλ κία ζέζε θελή αλάκεζα ζηηο ζέζεηο ησλ πεηνζθαηξηζηώλ γηα 

δηαηήξεζε απνζηάζεσλ, κε θαηάιιειε ζήκαλζε. 
 

6.6. Οη ππεύζπλνη ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηηο 
δηαδξνκέο θίλεζεο ησλ θαηόρσλ δηαπηζηεύζεσλ εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

έηζη ώζηε λα κε δηαζηαπξώλνληαη νη δηαδξνκέο ησλ θαηόρσλ δηαπίζηεπζεο 
Γ΄ Εώλεο κε απηή ησλ ππνινίπσλ θαη λα κελ παξακέλνπλ ζηνλ ίδην ρώξν ηεο 
εγθαηάζηαζεο, εθηόο από πξνβιεπόκελεο πεξηπηώζεηο (πρ ζπλεληεύμεηο). 

 

6.7. Όιεο νη δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ νινθιεξσζεί θαη νη ρώξνη λα έρνπλ αζθαιηζηεί ην αξγόηεξν 1 ώξα 
πξηλ ηελ πξνβιεπόκελε άθημε ησλ νκάδσλ. 
 

6.8. Ζ είζνδνο ζηα απνδπηήξηα, ζηα δσκάηηα ληόπηλγθ θαη ζηνπο 
ζρεηηδόκελνπο κε απηά δηαδξόκνπο, ζα επηηξέπεηαη κόλν ζηνπο θαηόρνπο 

ησλ αληίζηνηρσλ  δηαπίζηεπζεσλ θαη ζα ειέγρεηαη από πξνζσπηθό αζθαιείαο 
ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

6.9. ε θάζε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα έρεη πξνζδηνξηζηεί θαιά 
αεξηδόκελνο απνκνλσκέλνο ρώξνο γηα ηελ πξνζσξηλή θηινμελία αηόκσλ κε 

ύπνπηα ζπκπηώκαηα (π.ρ. ππξεηόο) έσο όηνπ επηιεθζεί ην ηαηξηθό 
πξνζσπηθό 

 

7. ΚΔΡΟΑ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 
 

7.1. Γεληθώο, γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ηνπ ηνύ Covid-19, ν ΔΟΓΤ θαη 
ε ΓΓΑ πξνηείλνπλ ηα αθόινπζα κέηξα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη κε 

αίζζεκα αηνκηθήο επζύλεο. 
 

7.1.1. Απνθπγή ζπλζεθώλ ζπγρξσηηζκνύ, ρεηξαςηώλ θαη ελαγθαιηζκώλ. 
 

7.1.2. Σήξεζε απόζηαζεο 2 κέηξσλ από άιια άηνκα ή πξνζηαηεπηηθή 

κάζθα ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 
 

7.1.3. πρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε ζαπνύλη θαη λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 30 
δεπηεξόιεπηα ή θαζαξηζκόο ηνπο κε αληηζεπηηθό δηάιπκα κε βάζε ην 

νηλόπλεπκα. 
 

7.1.4. Απνθπγή αγγίγκαηνο ηνπ πξνζώπνπ (κύηε, ζηόκα, νθζαικνί), ηδίσο 

αλ πξνεγνπκέλσο ππήξμε επαθή κε αληηθείκελα πνπ έρνπλ αγγίμεη πνιιά 
άιια άηνκα (π.ρ. πόκνια, δηαθόπηεο θ.ι.π. ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο). 

 

7.1.5. Θάιπςε ηεο κύηεο θαη ηνπ ζηόκαηνο κε ραξηνκάληηιν ζε πεξίπησζε 

βήρα ή θηαξλίζκαηνο θαη απόξξηςε ηνπ άκεζα ζε θάδν απνξξηκκάησλ. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ραξηνκάληηιν, ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνύ ησλ 
αγθώλσλ. 

 



 
 

11  

7.1.6. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εκθαλίζεη ππξεηό ή άιια ζπκπηώκαηα 
ζπκβαηά κε ινίκσμε από ηό Covid-19 (δύζπλνηα, έληνλε θόπσζε, βήρα) δελ 

ζα πξνζέξρεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα αζιεηή, 
πξνπνλεηηθό πξνζσπηθό ή πξνζσπηθό ηεο νκάδαο ζα ελεκεξώλεη άκεζα 

ηειεθσληθά ηνλ γηαηξό ηεο νκάδαο. Δάλ πξόθεηηαη γηα άιιν άηνκν (πρ 
γξακκαηεία, δηαηηεηέο, δεκνζηνγξάθνη θιπ) ηζρύεη όηη πξνβιέπεηαη από ηηο 
νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε πηζαλνύ ή επηβεβαησκέλνπ 

θξνύζκαηνο. 
 

8. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΠΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΝ ΑΓΩΛΑ 
 

ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλνπ θξνύζκαηνο ζε νκάδα, αθνινπζεί 
ππνρξεσηηθνύ ηεζη ζηα κέιε ηεο νκάδαο. ηνλ επόκελν πξνγξακκαηηζκέλν 
αγώλα αθνινπζνύληαη ηα εμήο:  

8.1 Πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα νη Ηαηξνί ησλ Οκάδσλ 
πξνζθνκίδνπλ ζηε Γξακκαηεία αληίγξαθν ηνπ ζπλεκκέλνπ έληππνπ 

ππεύζπλεο δήισζεο – βεβαίσζεο Covid ππνγεγξακκέλν από ηνπο Ηαηξνύο 
ησλ Οκάδσλ όηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηεζη αληηγόλνπ ή κνξηαθνύ 
ηύπνπ, ζε όζνπο έρνπλ δηαπίζηεπζε Α’ Εώλεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ρνξεγνύκελε από ηελ ΔΑΠ Θαηάζηαζε δηαπηζηεπκέλσλ κε δηαπίζηεπζε Α’ 
Εώλεο Πξνζώπσλ,εληόο ησλ πξνεγνύκελσλ 7 εκεξώλ από ηε δηεμαγσγή 

ηνπ αγώλα (αλαθέξνληαο ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηεζη). 
 
8.2 ηελ αλσηέξσ ππεύζπλε δήισζε Covid νη Ηαηξνί δειώλνπλ θαη 

βεβαηώλνπλ όηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 
8.1. ηεζη αλαθέξνληαο νλνκαζηηθά κόλν ηα κέιε ηεο απνζηνιήο κε 

δηαπίζηεπζε Α’ Εώλεο κε αξλεηηθό ηεζη από πηζηνπνηεκέλα δηαγλσζηηθά 
εξγαζηήξηα ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα αλαθεξόκελα ζηηο 
παξαγξάθνπο 4.10 έσο 4.15 ηνπ παξόληνο. 

 
8.3  ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζηεί ε αλσηέξσ ππεύζπλε δήισζε 

Covid, ν αγώλαο δελ δηεμάγεηαη κε επζύλε ηεο νκάδαο πνπ δελ ηε 
πξνζθόκηζε, ν αγώλαο θαηαθπξώλεηαη ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο κε 
απνηέιεζκα 3-0 θαη εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο Δηδηθήο Πξνθήξπμεο 

Πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ ππαίηηα/ππαίηηεο νκάδεο.  
 

8.4 Αζιεηέο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ππεύζπλε δήισζε 
Covid ηνπ Ηαηξνύ ηνπ ΣΑΑ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην παξόλ θαη ζηελ 

αλαθεξόκελε ζην άξζξν 5.4. ηνπ παξόληνο ρνξεγνύκελε από ηελ ΔΑΠ 
Θαηάζηαζε δηαπηζηεπκέλσλ κε δηαπίζηεπζε Α’ Εώλεο Πξνζώπσλ, δελ 
επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγώλα. ε πεξίπησζε παξάβαζεο 

εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνύ Πξσηαζιήκαηνο θαη ηνπ Δηδηθνύ 
Πεηζαξρηθνύ Θαλνληζκνύ γηα αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή αζιεηώλ. 

 
8.5 Θάηνρνη δηαπίζηεπζεο Α’ Εώλεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή 
ππεύζπλε δήισζε Covid ηνπ Ηαηξνύ ηνπ ΣΑΑ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην 

παξόλ θαη ζηελ αλαθεξόκελε ζην άξζξν 5.4. ηνπ παξόληνο ρνξεγνύκελε 
από ηελ ΔΑΠ Θαηάζηαζε δηαπηζηεπκέλσλ κε δηαπίζηεπζε Α’ Εώλεο 

Πξνζώπσλ, δελ επηηξέπεηαη λα παξακέλνπλ εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη 
λα αζθνύλ ηα όπνηα θαζήθνληά ηνπο θαη ν Γηαηηεηήο ή ν Θνκηζάξηνο 
νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο. 

 
8.6 Οη αζιεηέο εηζέξρνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν αθνύ έρνπλ 

νινθιεξσζεί όιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη έρνπλ ιάβεη ηε ζέζε ηνπο 
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όινη νη εκπιεθόκελνη. Οη νκάδεο ζα κπαίλνπλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν γηα 
πξνζέξκαλζε ή/θαη γηα ηνλ αγώλα, ε κία κεηά ηελ άιιε. Σν ίδην ηζρύεη θαη 

γηα ηελ είζνδό ηνπο ζηα απνδπηήξηα. 
 

8.7 Οη νκάδεο θάζνληαη ζηνπο πάγθνπο ηνπο, δηαηεξώληαο απνζηάζεηο 
κεηαμύ ηνπο, δίδνληαο έηζη θαη έλα κήλπκα θνηλσληθήο επζύλεο ζηνπο 
ηειεζεαηέο. ηνπο πάγθνπο ησλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη αληηζεπηηθό 

δηάιπκα. 
 

8.8 Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ timeout θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα 
απνθεύγνληαη νη ελαγθαιηζκνί θαη νη ρεηξαςίεο. 
 

8.9 Ο δηαηηεηήο ηνπ αγώλα κπνξεί λα θάλεη ζπζηάζεηο ζην πάγθν γηα 
ηήξεζε ησλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 
8.10 Οη Πεηνζθαηξηζηέο ζην πάγθν θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζα πξέπεη 
λα έρνπλ αηνκηθή πεηζέηα θαη αηνκηθό δνρείν ηζνηνληθώλ πγξώλ. 

 
8.11 ηα δηαιείκκαηα όιεο νη επηθάλεηεο ησλ πάγθσλ θαη ηνπ γεπέδνπ 

απνιπκαίλνληαη από ην δηαπηζηεπκέλν κε θάξηα Β’ Εώλεο πξνζσπηθό 
θαζαξηζκνύ. 

 
8.12 Οη κπάιεο ηνπ αγώλα θαζαξίδνληαη δηαξθώο από ηα ball boys κε 
θαηάιιειν αληηζεπηηθό αιθννινύρν δηάιπκα (ή gel) 70%. 

 
8.13 Οη νκάδεο εηζέξρνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν μερσξηζηά ππό ηελ 

επίβιεςε ηνπ θνκηζαξίνπ ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ηήξεζε ησλ 
δηαδηθαζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην θαλνληζκό Πξσηαζιήκαηνο. Θξίλεηαη 
ζθόπηκν λα απνθεύγνληαη νη ελαγθαιηζκνί θαη ρεηξαςίεο κε ζθνπό λα δίδεηαη 

θαη έλα κήλπκα θνηλσληθήο επζύλεο. 
 

8.14 Κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα, ε δηαδηθαζία απνρώξεζεο ησλ νκάδσλ 
από ην γήπεδν είλαη αληίζηνηρε κε απηή ηεο πξνζέιεπζήο ηνπο. 
 

8.15 Κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα δίδνληαη ζπλεληεύμεηο ζε εηδηθά 
δηακνξθσκέλν θαη θαιά αεξηδόκελν ρώξν, ηεξώληαο ηα κέηξα πξνζηαζίαο 

θαη απνζηάζεσλ. 
 
8.16 Αλαθνξηθά κε ηηο θπζηθνζεξαπείεο, ηζρύνπλ ηα εηδηθά πξσηόθνιια 

νκαδηθώλ πξνπνλήζεσλ όπσο απηά αλαθνηλώλνληαη από ηελ Δηδηθή 
Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ 

(https://gga.gov.gr/images/odigies_asfalous_askisis.pdf θαη 
https://gga.gov.gr/images/Οδεγίεο_Γ_Φάζεο_γηα_αζθαιή_άζθεζε_01_06
_2020c.pdf) 

 
8.17 Όινο ν εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξνζέξκαλζε θαη ζηνλ 

αγώλα, θαζώο θαη ν εμνπιηζκόο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ, ζα πξέπεη λα πιέλεηαη 
θαη λα θαζαξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ αξκόδησλ αξρώλ. Οη 
θξνληηζηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί αλαθνξηθά κε ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ κάζθα. 
 

8.18 Κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο ησλ απνδπηεξίσλ όινη νη ρώξνη θαη νη 
δηάδξνκνη ζα πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 
αξκνδίσλ θνξέσλ θαη ηνπ παξόληνο. 

https://gga.gov.gr/images/odigies_asfalous_askisis.pdf
https://gga.gov.gr/images/%2525CE%25259F%2525CE%2525B4%2525CE%2525B7%2525CE%2525B3%2525CE%2525AF%2525CE%2525B5%2525CF%252582_%2525CE%252593_%2525CE%2525A6%2525CE%2525AC%2525CF%252583%2525CE%2525B7%2525CF%252582_%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1_%2525CE%2525B1%2525CF%252583%2525CF%252586%2525CE%2525B1%2525CE%2525BB%2525CE%2525AE_%2525CE%2525AC%2525CF%252583%2525CE%2525BA%2525CE%2525B7%2525CF%252583%2525CE%2525B7_01_06_2020c.pdf
https://gga.gov.gr/images/%2525CE%25259F%2525CE%2525B4%2525CE%2525B7%2525CE%2525B3%2525CE%2525AF%2525CE%2525B5%2525CF%252582_%2525CE%252593_%2525CE%2525A6%2525CE%2525AC%2525CF%252583%2525CE%2525B7%2525CF%252582_%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1_%2525CE%2525B1%2525CF%252583%2525CF%252586%2525CE%2525B1%2525CE%2525BB%2525CE%2525AE_%2525CE%2525AC%2525CF%252583%2525CE%2525BA%2525CE%2525B7%2525CF%252583%2525CE%2525B7_01_06_2020c.pdf
https://gga.gov.gr/images/%2525CE%25259F%2525CE%2525B4%2525CE%2525B7%2525CE%2525B3%2525CE%2525AF%2525CE%2525B5%2525CF%252582_%2525CE%252593_%2525CE%2525A6%2525CE%2525AC%2525CF%252583%2525CE%2525B7%2525CF%252582_%2525CE%2525B3%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1_%2525CE%2525B1%2525CF%252583%2525CF%252586%2525CE%2525B1%2525CE%2525BB%2525CE%2525AE_%2525CE%2525AC%2525CF%252583%2525CE%2525BA%2525CE%2525B7%2525CF%252583%2525CE%2525B7_01_06_2020c.pdf
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9. ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΙΝΗΞΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ  

 
ΓΗΑΗΡΖΡΔΠ 

9.1. Oη δηαηηεηέο ζα έρνπλ A’ Εώλεο δηαπίζηεπζε, ε νπνία ζα ρνξεγείηαη 
από ην γεπεδνύρν ΣΑΑ ή από ηελ ΔΑΠ πξηλ από ηελ είζνδό ηνπο ζηελ 

αζιεηηθή εγθαηάζηαζε. 
 

9.2. Οη Γηαηηεηέο ζπλίζηαηαη λα ππνβάιινληαη ζε ηεζη αληηγόλνπ ή 

κνξηαθνύ ηύπνπ εληόο ησλ πξνεγνύκελσλ 48 σξώλ από ηνλ 
πξνθαζνξηζκέλν αγώλα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ απνζηέιινπλ ζηελ 

κέζσ e-mail ζηo info@volleyleague.gr ην αξγόηεξν ηελ πξνεγνύκελε εκέξα 
από ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα. ε πεξίπησζε κε απνζηνιήο ησλ 
απνηειεζκάησλ, νη δηαηηεηέο δελ κπνξνύλ λα δηεπζύλνπλ ηνλ αγώλα. 

 

9.3. Οη δηαηηεηέο ζα ηεξνύλ ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ζα 

θνξνύλ κάζθα ζε όινπο ηνπο ρώξνπο εθηόο από ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 
 

9.4. Οη δηαηηεηέο ζα κηινύλ κε ηνπο αζιεηέο θαη κε ηνπο αμησκαηνύρνπο 
ηνπ αγώλα θνξώληαο ηε  κάζθα, κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ηεξώληαο 
ηαπηόρξνλα ηελ ηδαληθή απόζηαζε, ( 1,5m). 

 

9.5. ε ζπλελλόεζε κε ηνλ θνκηζάξην, νη δηαηηεηέο ζα βγαίλνπλ ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν γηα πξνζέξκαλζε ζε δηαθνξεηηθό ρξόλν ζε ζρέζε κε ηηο 
νκάδεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ είζνδό ηνπο ζηα απνδπηήξηα κεηά ηε ιήμε 
ηεο. 

 

9.6. Θάζε δηαηηεηήο ζα ρξεζηκνπνηεί αηνκηθά κπνπθάιηα κε λεξό (θαηά 

πξνηίκεζε εκθηαισκέλν) ή κε ηζνηνληθό πγξό. 
 

ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΝΗ 
 

9.7. ηα δεκνζηνγξαθηθά ζεσξεία έρνπλ πξόζβαζε νη δηαπηζηεπκέλνη 

δεκνζηνγξάθνη, κέιε ησλ ΠΑΣ / ΔΖΔΑ ή δηαπηζηεπκέλνη από ηελ ΔΑΠ 
θαη ζπλαθώλ αλαγλσξηζκέλσλ δεκνζηνγξαθηθώλ Δλώζεσλ. 

 

9.8. ηα δεκνζηνγξαθηθά ζεσξεία, νη δεκνζηνγξάθνη πνπ θαιύπηνπλ ηνλ 

αγώλα, ζα πξέπεη λα θάζνληαη κε θελό δύν ηνπιάρηζηνλ ζέζεσλ (αλάινγα 
κε ηελ εγθαηάζηαζε) κεηαμύ ηνπο, ηεξώληαο ηελ απόζηαζε ησλ 2 κέηξσλ 
θαη λα θνξνύλ ζπλερώο κάζθα. Ο ππεύζπλνο COVID ηνπ γεπεδνύρνπ ΣΑΑ 

νθείιεη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ θαη λα θάλεη ζπζηάζεηο ζε 
πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο. 

 
ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΗ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΩΛ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ 
 

9.9. Οη εθπξόζσπνη ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα θάζνληαη κε 
θελή ζέζε (αλάινγα κε ηελ εγθαηάζηαζε) κεηαμύ ηνπο, ηεξώληαο ηελ 

απόζηαζε ησλ 2 κέηξσλ. Ζ ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο είλαη 
ππνρξεσηηθή. ην ηξαπέδη ηεο ζηαηηζηηθήο, ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ θαζώο 
θαη ηεο γξακκαηείαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκν αληηζεπηηθό δηάιπκα. 

 
ΘΔΑΡΔΠ 

 

mailto:info@volleyleague.gr
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9.10  ε πεξίπησζε πνπ επηηξαπεί ε παξνπζία θηιάζισλ ζηα γήπεδα, νη 
θίιαζινη ζα πξέπεη λα θάζνληαη ζηηο εμέδξεο κε θελό είηε δύν θαζηζκάησλ ή 

2 κέηξσλ απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, θνξώληαο πξνζηαηεπηηθέο κάζθεο 
ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ελ ηζρύ νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ θαη ηεο ΓΓΑ. 

 
ΘΙΗΘΔΗΑ 
 

9.11. Σα θπιηθεία ζα παξακέλνπλ θιεηζηά, πιελ ελόο θπιηθείνπ ην νπνίν 
ζα εμππεξεηεί ζε κνξθή “Self-Service” θαη ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε 

ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ελ ηζρύ 
νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ θαη ηεο ΓΓΑ. 

 
ΙΝΗΞΔΠ ΡΔΙΔΡΔΠ - ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΔΛΡΝΠ ΓΖΞΔΓΩΛ 
 

9.12. Όζν δηαξθνύλ νη απνθάζεηο ηεο Πνιηηείαο ζρεηηθά κε ηελ 
απαγόξεπζε παξνπζίαο θηιάζισλ ζηα γήπεδα, νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, ε 

ηέιεζε shows, επηδείμεσλ, από group ςπραγσγίαο ζηνπο αγώλεο, νη ηειεηέο 
απνλνκώλ, βξαβεύζεσλ θαη ινηπώλ ελεξγεηώλ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κόλν 
ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο εηδηθνύ πγεηνλνκηθνύ πξσηνθόιινπ πνπ ζα 

θαηαξηηζζεί.  
 

9.13. Όζν δηαξθνύλ νη απνθάζεηο ηεο Πνιηηείαο ζρεηηθά κε ηελ 
απαγόξεπζε παξνπζίαο θηιάζισλ ζηα γήπεδα δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 
«πνιπζξόλσλ» ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν 

 

10. ΚΔΡΟΑ ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ ΘΔΡΗΘΝ ΠΡΝΛ COVID-19 ΘΟΝΠΚΑΡΝΠ 

 

10.1. Ζ δηαρείξηζε ελόο ύπνπηνπ ή επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο απνηειεί 

κία δύζθνιε δηαδηθαζία πνπ θπζηνινγηθά ζα δεκηνπξγήζεη αλαζηάησζε. 
 

10.2. Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα απόιπηνπ πεξηνξηζκνύ 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ αθόκε θαη αλ εθαξκνζηνύλ κνληέια απνκόλσζεο 
όισλ ησλ νκάδσλ ζε έλα ειεγρόκελν ρώξν γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο. 
 

10.3. Οη νδεγίεο είλαη βαζηζκέλεο ζηελ ηξέρνπζα εθηίκεζε ηεο 
επηδεκηνινγηθήο εηθόλαο θαη ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο νδεγίεο γηα δηαρείξηζε 
θξνύζκαηνο νη νπνίεο είλαη αλαξηεκέλεο ζηνλ Ηζηόηνπν ηεο ΓΓΑ.  

(https://gga.gov.gr/images/Positive_Case_Management_in_Sport_v8.pdf ) 
 

10.4. ε πεξίπησζε πνπ ζε κία νκάδα, δηαπηζησζεί επηβεβαησκέλν ζεηηθό 
θξνύζκα ε νκάδα ηίζεηαη άκεζα ζε απμεκέλε επηηήξεζε (παξάγξαθνο 11) 
θαη ζπλερίδεη ηηο πξνπνλήζεηο κε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο: 

 

10.4.1. Δπί ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο ζηνλ εβδνκαδηαίν έιεγρν ελεκεξώλνληαη 

άκεζα, κε επζύλε ηνπ Ηαηξνύ ηεο Οκάδαο νη αθόινπζνη: 
 

10.4.1.1 Ο ΔΟΓΤ, γηα ελέξγεηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ. 
 

10.4.1.2 Ζ ΔΑΠ κέζσ e-mail ζην info@volleyleague.gr από ην πξνζσπηθό e-

mail ηνπ Ηαηξνύ ηεο Οκάδαο, ην νπνίν έρεη γλσζηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηα 
αλαθεξόκελα ζην άξζξν 4.4. Ζ ελεκέξσζε ηεο ΔΑΠ απαηηείηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην παξόλ 

https://gga.gov.gr/images/Positive_Case_Management_in_Sport_v8.pdf
mailto:info@volleyleague.gr
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Πξσηόθνιιν.  
 

10.4.2. Όζνη έρνπλ ζεηηθό απνηέιεζκα θαη είλαη αζπκπησκαηηθνί 
παξακέλνπλ εθηόο νκάδαο ζε νηθηαθή απνκόλσζε γηα επηά (7) εκέξεο νπόηε 

θαη επαλαιακβάλνπλ ην ηεζη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηε ΓΓΑ θαη 
ηνλ ΔΟΓΤ 
(https://gga.gov.gr/images/Οδεγηεο_ΓΓΑ_γηα_αζιεηηθέο_απνζηνιέο_πξνο_η

ελ _Διιάδα_01_10_20.pdf). Δθόζνλ ζπλερίδνπλ λα είλαη αζπκπησκαηηθνί 
θαη ην λέν ηεζη είλαη αξλεηηθό, ηόηε επηζηξέθνπλ ζηελ νκάδα. Δπί 

ζπλερόκελνπ ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο παξακέλνπλ ζε νηθηαθή απνκόλσζε, 
ελεκεξώλεηαη ν ΔΟΓΤ θαη παξαπέκπνληαη γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 

 

10.4.3. Οη αζπκπησκαηηθέο κε πξνζηαηεπκέλεο ζηελέο επαθέο, ηίζεληαη ζε 
απμεκέλε ελεξγεηηθή επηηήξεζε γηα δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκέξα 

ηειεπηαίαο επαθήο κε ην επηβεβαησκέλν θξνύζκα. Οη ηξίηεο επαθέο (“ε 
επαθή ηεο επαθήο”) θξνύζκαηνο Covid-19, δελ ζεσξνύληαη κε 

πξνζηαηεπκέλεο επαθέο θαη δελ ηίζεληαη ζε πεξηνξηζκό. ηελ πεξίπησζε 
πξνγξακκαηηζκέλνπ αγώλα εληόο απηνύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 
δηελεξγείηαη ηεζη αληηγόλνπ ή  κνξηαθόο έιεγρνο κε RT-PCR 

ξηλνθαξπγγηθνύ δείγκαηνο ζε όινπο ηνπο αζιεηέο ην πξσί ηεο 
πξνεγνύκελεο εκέξαο από ηνλ αγώλα (Match Day-1). Αλ βξεζνύλ ζηνλ 

έιεγρν απηό ηξία (3) ή πεξηζζόηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα, ν αγώλαο 
αλαβάιιεηαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο νκάδαο θαη απηό γηα απεξηόξηζηεο  
θνξέο κέζα ζηελ θαλνληθή αγσληζηηθή πεξίνδν θαη σο ηξείο (3) θνξέο θαηά 

ηελ δηεμαγσγή ησλ Play Off θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 
εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο.. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε πνπ βξεζνύλ 

ζεηηθνί ζε έιεγρν νη δπν (2) πξνπνλεηέο ηεο νκάδαο ή νη δπν (2) παζαδόξνη 
ηεο νκάδαο. Αλ βξεζνύλ δύν (2) ή ιηγόηεξα ζεηηθά θξνύζκαηα ν αγώλαο 
πξαγκαηνπνηείηαη. Σα θξνύζκαηα απνκνλώλνληαη ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ζηε παξάγξαθν 10.4.2 θαη νη δύν νκάδεο ηίζεληαη ζε 
10ήκεξε απμεκέλε επηηήξεζε ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε 

παξάγξαθν 11. 
 

10.4.4. ε πεξίπησζε ελόο ή δύν (1-2) ζεηηθώλ θξνπζκάησλ απηά 

απνκνλώλνληαη αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 10.4.2 θαη ν 
αγώλαο πξαγκαηνπνηείηαη. Ζ νκάδα ηίζεηαη εθ λένπ ζε απμεκέλε ελεξγεηηθή 

επηηήξεζε θαη πξαγκαηνπνηεί ππνρξεσηηθό ηεζη Covid, ηνπιάρηζηνλ πέληε 
(5) εκέξεο πξηλ ηνλ επόκελν πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα. Αλ ππάξρεη 

πξνγξακκαηηζκέλνο αγώλαο κέζα ζε απηό ην δηάζηεκα ηόηε ην ηεζη 
πξαγκαηνπνηείηαη ηε πξνεγνύκελε ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα ζηε παξάγξαθν 10.4.3 ηνπ παξόληνο.  

Αλ ην θξνύζκα (ή θξνύζκαηα) δηαπηζηωζεί ηελ εκέξα ηνπ νξηζκέλνπ 
αγώλα ν αγώλαο αλαβάιιεηαη απηνκάηωο απν ηε δηνξγαλωηξηα αξρή 

θαη δηεμάγεηαη ηελ επόκελε εκέξα θαη αθνύ έρνπλ πξνεγεζεί ηέζη ζε 
όινπο ηνπο αζιεηέο ηεο νκάδα. 
 

10.4.5. ε πεξίπησζε πνπ είρε πξνεγεζεί αγώλαο έσο ηξεηο (3) κέξεο πξηλ 
από ην ζεηηθό θξνύζκα, ε αληίπαιε νκάδα κπαίλεη θαη απηή ζε απμεκέλε 

επηηήξεζε ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε παξάγξαθν 11 γηα δέθα (10) 
εκέξεο ππνινγηδόκελεο από ηελ εκέξα ηνπ αγώλα κε ην ζεηηθό θξνύζκα. Αλ 
ππάξρεη πξνγξακκαηηζκέλνο αγώλαο κέζα ζηελ επόκελε εβδνκάδα, ηόηε ε 

νκάδα πνπ έρεη ζεηηθό θξνύζκα πξέπεη λα ππνρξεσηηθά λα πξνβεί ζε ηεζη 
σο ηε πξνεγνύκελε ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε 

παξάγξαθν 10.4.3 ηνπ παξόληνο. Αλ βξεζνύλ ζηνλ έιεγρν απηό ηξία (3) ή 

https://gga.gov.gr/images/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%93%CE%93%CE%91_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_01_10_20.pdf
https://gga.gov.gr/images/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%93%CE%93%CE%91_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_01_10_20.pdf
https://gga.gov.gr/images/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%93%CE%93%CE%91_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_01_10_20.pdf
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πεξηζζόηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα, ν αγώλαο αλαβάιιεηαη αιιά πάληα κε 
αίηεκα ηνπ ΣΑΑ. Αλ βξεζνύλ δύν (2) ή ιηγόηεξα ζεηηθά θξνύζκαηα ν 

αγώλαο πξαγκαηνπνηείηαη. Σα θξνύζκαηα απνκνλώλνληαη ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα ζηε παξάγξαθν 10.4.2. 

 

10.4.6. Δάλ ην ζεηηθό ηεζη αθνξά αζιεηή ή κέινο πξνπνλεηηθήο νκάδνο ή 
άιιν θάηνρν δηαπίζηεπζεο Α’ Εώλεο ν νπνίνο όκσο δελ ζπκκεηείρε ζηηο 

πξνπνλήζεηο ηηο ηειεπηαίεο 7 εκέξεο, ηόηε ε νκάδα δελ ηίζεηαη ζε δηαδηθαζία 
επηηήξεζεο. 

 

10.4.7. Όιεο νη πιεξνθνξίεο κεηαμύ ησλ ππεπζύλσλ ζα κεηαθέξνληαη κε 

πιήξε δηαθύιαμε ηεο αλσλπκίαο θαη ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ 
θξνύζκαηνο, είηε απηό αθνξά αζιεηή είηε άιιν πξνζσπηθό ηεο Οκάδαο. Ζ 
ελεκέξσζε ηεο ΔΑΠ απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο.  

 

10.4.8. Ζ ελεκέξσζε ηνπ ηύπνπ επί ζεηηθνύ θξνύζκαηνο ζα γίλεηαη κέζσ 

ηνπ γξαθείνπ ηύπνπ ηεο Volley League. Ζ αλαθνίλσζε ζα έρεη κία ηππηθή 
θαη γεληθόινγε δηαηύπσζε. 
 

10.5. Αζιεηήο κε ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ θαη εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε 
Covid-19 ινίκσμεο : 

 

10.5.1. ε πεξίπησζε πνπ γλσζηνπνηεζεί όηη έλαο αζιεηήο κε ζπκπηώκαηα 

ηεο λόζνπ (ππξεηό, βήρα, αίζζεκα θόπσζεο) είρε ζεηηθό test αληηγόλνπ ή  
PCR Covid- 19, γίλεηαη άκεζε απνκόλσζε ηνπ θξνύζκαηνο είηε ζην 
πξνθαζνξηζκέλν ρώξν είηε ζηελ νηθία ηνπ. Δλεκεξώλεηαη άκεζα ν ΔΟΓΤ, ν 

νπνίνο αλαιακβάλεη θαη ηε πεξαηηέξσ δηαρείξηζε. 
 

10.5.2. Ζ επηζηξνθή ηνπ αζιεηή πνπ λόζεζε από Covid-19 ζηελ Οκάδα, 
επηηξέπεηαη κεηά από 10 εκέξεο κε βεβαίσζε ηνπ ηαηξνύ ηεο νκάδαο θαη 
ΚΟΛΟ εθόζνλ πιεξνύληαη ΟΙΔ νη αθόινπζεο 4 πξνϋπνζέζεηο ζύκθσλα κε 

ηα πξνβιεπόκελα θαη από  ηε ΓΓΑ θαη ηνλ ΔΟΓΤ. 
https://gga.gov.gr/images/Positive_Case_Management_in_Sport_v8.pdf  

 
α. Γελ έρεη ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό ή αίζζεκα εμάληιεζεο 

β.  Δίλαη απύξεηνο ρσξίο ηε ρξήζε αληηππξεηηθώλ γηα 24 ώξεο 
γ.  Έρεη έλα αξλεηηθό ξηλνθαξπγγηθό δείγκα, ην  νπνίν  δελ  κπνξεί λα  

ιεθζεί λσξίηεξα από ηελ δέθαηε (10ε) κέξα ηεο εξγαζηεξηαθήο 

επηβεβαίσζεο θαη κεηά ηε πάξνδν όισλ ησλ ζπκπησκάησλ 
δ.  Έρεη ππνβιεζεί ζε εηδηθό έιεγρν από θαξδηνιόγν 

 

10.6. Οη ππόινηπνη αζιεηέο θαη άιιεο κε πξνζηαηεπκέλεο επαθέο ηεο 

νκάδαο ελόο αζιεηή κε ζπκπηώκαηα ή λόζν Covid-19, ηίζεληαη ζε απμεκέλε 
ελεξγεηηθή επηηήξεζε γηα δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκέξα ηειεπηαίαο 

επαθήο κε ην επηβεβαησκέλν θξνύζκα. ηελ πεξίπησζε πξνγξακκαηηζκέλνπ 
αγώλα εληόο απηνύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δηελεξγείηαη ηεζη αληηγόλνπ 
ή κνξηαθόο έιεγρνο κε RT-PCR ξηλνθαξπγγηθνύ δείγκαηνο ζε όινπο 

ηνπο αζιεηέο ην πξσί ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο από ηνλ αγώλα (Match 
Day-1). Αλ βξεζνύλ ζηνλ έιεγρν απηό ηξία (3) ή πεξηζζόηεξα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, ν αγώλαο κε αίηεκα ηνπ ζσκαηείνπ, αλαβάιιεηαη. Αλ 
βξεζνύλ δύν (2) ή ιηγόηεξα ζεηηθά θξνύζκαηα ν αγώλαο πξαγκαηνπνηείηαη. 
Σα θξνύζκαηα απνκνλώλνληαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 10.4.2 θαη 10.4.3 θαη νη δύν νκάδεο ηίζεληαη ζε 10ήκεξε 

https://gga.gov.gr/images/Positive_Case_Management_in_Sport_v8.pdf
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απμεκέλε επηηήξεζε ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε παξάγξαθν 11. 
 

10.7. Κέινο ηερληθνύ, ηαηξηθνύ, ή δηνηθεηηθνύ επηηειείνπ κε ζπκπηώκαηα ή 
εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε Covid-19 ινίκσμεο (δηαπίζηεπζε Α’ Εώλεο κε 

ρξήζε κάζθαο) 
 

10.7.1. ε πεξίπησζε πνπ γλσζηνπνηεζεί όηη έλα κέινο ηερληθνύ, ηαηξηθνύ, 

ή δηνηθεηηθνύ επηηειείνπ έρεη ύπνπηα θιηληθά ζπκπηώκαηα ή ζεηηθό test 
αληηγόλνπ ή PCR Covid-19, ηόηε κε κέξηκλα ηνπ ηαηξνύ ηεο νκάδαο, ην 

θξνύζκα ηίζεηαη ζε απνκόλσζε (“θαξαληίλα”) ζηελ νηθία ηνπ θαη 
ελεκεξώλεηαη άκεζα ν ΔΟΓΤ γηα ελέξγεηεο. 

 

10.7.2. Ζ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε θαη ε επηζηξνθή ζηελ νκάδα γίλεηαη σο 
αθνινύζσο: 

 

10.7.2.1 ε ζεηηθό ηεζη ζε άηνκν ρσξίο ζπκπηώκαηα ε επηζηξνθή ζηελ νκάδα 

γίλεηαη κεηά από επηά (7) εκέξεο εθόζνλ ζπλερίδεη λα είλαη αζπκπησκαηηθόο 
θαη ην λέν ηεζη επηά (7) εκέξεο κεηά ην αξρηθό είλαη αξλεηηθό. 

 

10.7.2.2 ε ζεηηθό ηεζη ζε άηνκν κε ζπκπηώκαηα ε επηζηξνθή ζηελ νκάδα 
επηηξέπεηαη κεηά από δέθα (10) εκέξεο κε πιήξε ύθεζε ησλ ζπκπησκάησλ 

θαη κε έλα αξλεηηθό ηεζη δέθα (10) εκέξεο κεηά ην ζεηηθό. Δθόζνλ ην άηνκν 
εκπιέθεηαη ζε εξγώδεηο δξαζηεξηόηεηεο ζπλίζηαηαη λα γίλεηαη θαη 

θαξδηνινγηθόο έιεγρνο πξηλ ηελ έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο. 
 

10.7.3. Οη αζιεηέο θαη ην ππόινηπν πξνζσπηθό κε δηαπίζηεπζε Α’ Εώλεο 

ζεσξνύληαη πξνζηαηεπκέλεο επαθέο, εθόζνλ ζηελ νκάδα ηεξνύληαη ζσζηά 
ηα κέηξα πξνζηαζίαο (κάζθεο θιπ), εθηόο θαη αλ γλσκαηεύζεη δηαθνξεηηθά ν 

ΔΟΓΤ. 
 

11. ΚΔΡΟΑ ΑΜΖΚΔΛΖΠ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΖΟΖΠΖΠ 

11.1. Οπνηεδήπνηε απνθαζηζηεί ε πξαγκαηνπνίεζε απμεκέλεο 
ελεξγεηηθήο επηηήξεζεο κίαο νκάδαο ηόηε ιακβάλνληαη ηα αθόινπζα κέηξα: 

11.1.1. Ο ηαηξόο ηνπ ΣΑΑ ελεκεξώλεη ηε Γηνίθεζε ηεο Οκάδαο θαη απηή 
ηελ ΔΑΠ γηα ηελ αλαβνιή γηα δέθα (10) εκέξεο όισλ ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ εμσαγσληζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Οκάδαο 
εθηόο ησλ πξνπνλήζεσλ θαη ησλ αγώλσλ (πρ εθδειώζεηο ρνξεγώλ, 

ελέξγεηεο θνηλσληθήο εηαηξηθήο επζύλεο). 

11.1.2. Οη νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηώο απμεκέλεο ελεξγεηηθήο 
επηηήξεζεο απνθεύγνπλ ηα θηιηθά παηρλίδηα κε άιιεο νκάδεο γηα όζν 

δηαξθεί ην δηάζηεκα απηό. 

11.1.3. Δλεκεξώλνληαη όινη νη αζιεηέο θαη ην ππόινηπν επηηειείν γηα 

ηελ αλάγθε πεξηνξηζκνύ ησλ θνηλσληθώλ επαθώλ ηνπο θαη ησλ 
κεηαθηλήζεσλ εθηόο από ηηο απνιύησο απαξαίηεηεο γηα ηελ νκάδα. 

11.1.4. ην ρώξν πξνπόλεζεο πξνζέξρνληαη κόλν νη απνιύησο 

απαξαίηεηνη γηα απηή. 

11.1.5. ηε πξνπόλεζε όινη εθηόο ησλ αζιεηώλ θνξάλε κάζθα. 

11.1.6. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε πξνπόλεζε (αζιεηέο, πξνπνλεηέο, 
ηαηξηθό θαη ηερληθό επηηειείν), απνζηέιινπλ θάζε πξσί ζηνλ ηαηξό ηεο 

Οκάδαο SMS ή κήλπκα ζε εθαξκνγή, ζην νπνίν αλαθέξνπλ ζπλνπηηθά 
“ΟΘ”. Ζ ρξήζε ηεο ζπληνκνγξαθίαο γίλεηαη γηα δηεπθόιπλζε ηεο 
δηαδηθαζίαο, αιιά ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ζεκαίλεη όηη είλαη 

απύξεηνη, δελ ληώζνπλ εμάληιεζε, δελ έρνπλ βήρα ή δύζπλνηα ή 
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ζπκπηώκαηα θξπνινγήκαηνο ή αλνζκία. 

11.1.7. Όπνηνο έρεη νπνηνδήπνηε ύπνπην ζύκπησκα παξακέλεη ζηελ 

νηθία ηνπ θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ Ηαηξό ηεο Οκάδαο γηα αμηνιόγεζε 
ησλ επξεκάησλ. 

 
H ΔΑΠ ζα ζπλεξγαζηεί κε εηαηξία ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ρξόληα ζην 
ρώξν ηεο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο, DINSTA Health, ε νπνία ζα ππνζηεξίδεη 

ηελ ΔΑΠ ζηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ. 
 

Οθηώβξηνο 2020 
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