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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
για την διεξαγωγή Αεραθλητικών Αγώνων 

Ιούλιος 2020 

Το Πρωτόκολλο Υγιεινής και Ασφάλειας για τη διεξαγωγή αγώνων στα αθλήματα που καλλιεργούνται 

από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει 

να ακολουθηθούν για την διεξαγωγή των αγώνων αρχικά του 2020 και στην συνέχεια για όσο διάστημα 

κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Επίσης, το εν λόγω πρωτόκολλο περιγράφει τους 

κανόνες, λειτουργίες και οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι εμπλέκονται στη διοργάνωση των 

αγώνων, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.  

Το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Διεξαγωγής Αγώνων θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις εξελίξεις, 

τα επιστημονικά δεδομένα και τις υποδείξεις της Υγειονομικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. καθώς και της ΥΠΑ 

αλλά και της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI). 

Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει το Γενικό Τμήμα που περιγράφει τις διαδικασίες που αφορούν όλα τα 

αεραθλήματα  και  το  Ειδικό  Τμήμα  που  περιλαμβάνει  τις  επιμέρους  οδηγίες  που  αφορούν  το  κάθε 

αεράθλημα.  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
1. Σε κάθε επίσημη αγωνιστική διοργάνωση της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, ο Διευθυντής 

Αγώνων / Αλυτάρχης θα εκτελεί και χρέη Υπεύθυνου Πρωτοκόλλου Υγιεινής και Ασφάλειας εκτός αν 

υπάρχει  η  δυνατότητα  να  οριστεί  διαφορετικό  πρόσωπο  για  την  διαδικασία  αυτή.  Θα  είναι 

υπεύθυνος  για  την  πιστή  εφαρμογή  του  Πρωτοκόλλου.  Για  διοργανώσεις  που  προβλέπεται  να 

συμμετέχει μεγάλος αριθμός αθλητών (πάνω από 50 αθλητές) , είναι δυνατόν να οριστούν μέχρι και 

δύο ακόμη άτομα, ως Βοηθοί του Υπεύθυνου Πρωτοκόλλου Υγιεινής και Ασφάλειας. 

2. Σε κάθε αγωνιστική εκδήλωση που οργανώνεται από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία ή τα 

σωματεία  που  υπάγονται  σαυτήν,  σε  περίπτωση  που  οι  συμμετέχοντες  στην  αγωνιστική 

δραστηριότητα  διαθέτουν  την  ιδιότητα  αθλητή  (δηλ.  έχουν  Δελτίο  Αθλητικής  Ιδιότητας  της 

ομοσπονδίας) τότε θα πρέπει να προσκομίσουν Ιατρική Βεβαίωση κατόπιν συμπλήρωσης Ιατρικού 

Ιστορικού όπως περιγράφεται εδώ:  

 https://gga.gov.gr/images/odigies_symplirwsis_iatrikou_istorikou_kai_vevaiwsis.pdf  

Οι λοιποί συμμετέχοντες θα πρέπει να παραδώσουν συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο βεβαίωσης 

που  έχει  εκδώσει  η  ΓΓΑ    (https://gga.gov.gr/images/Deltio_Katagrafis_V3.jpg).  Τα  έντυπα  θα 

παραδίδονται από τους συμμετέχοντες στον Διευθυντή Αγώνα ο οποίος και θα τα φυλάει σε ειδικό 
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ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  και  θα  τα  παραδίδει  στην  γραμματεία  της  ΕΛΑΟ  μαζί  με  τα 

υπόλοιπα έγγραφα (Φύλλο Αγώνα, Ενστάσεις κλπ).  

3. Την  ίδια βεβαίωση θα πρέπει να συμπληρώσουν επίσης οι αξιωματούχοι αγώνα  (Δ/ντής αγώνα, 

κριτές, χρονομέτρες κλπ), το προσωπικό της εγκατάστασης, το προσωπικό όλων των φορέων που 

εμπλέκονται στην διοργάνωση των αγώνων και γενικά όσοι πρόκειται να εισέλθουν στον χώρο στον 

οποία θα διεξαχθούν οι αγώνες.  

4. Οι  αλλοδαποί  συμμετέχοντες  θα  γίνονται  δεκτοί  μόνο  αφού  προσκομίσουν  πρόσφατα 

αποτελέσματα  μοριακού ελέγχου για COVID‐19 σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.  

5. Πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων έχουν υποχρεωτικά όσοι συμμετέχουν στους αγώνες 

(αγωνιζόμενοι,  αξιωματούχοι  αγώνα)  καθώς  και  όσοι  συμμετέχουν  στη  διοργάνωση  του  αγώνα 

(προσωπικό εγκατάστασης, κ.ο.κ.) σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.  

6. Το  προσωπικό  όλων  των  εμπλεκομένων  στη  διοργάνωση  των  αγώνων  φορέων  θα  πρέπει  να 

περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο αριθμό για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή τους. 

7. Η είσοδος σε θεατές δεν θα επιτρέπεται μέχρι νεοτέρας. 

8. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο το οποίο πρόκειται να εισέλθει στην αθλητική εγκατάσταση 

παρουσιάσει – είτε ο ίδιος είτε ακόμα και άτομο του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος με 

το  οποίο  έρχεται  σε  επαφή  ‐  συμπτώματα  πυρετού,  βήχα,  δύσπνοιας,  μυαλγίας,  διάρροιας, 

πονόλαιμου,  ανοσμίας,  υπέρμετρης  κόπωσης  ή  οποιοδήποτε  άλλο  σύμπτωμα  συμβατό  με  την 

λοίμωξη  SARS‐CoV2,  δε  θα  προσέρχεται  στον  χώρο  διεξαγωγής  και  άμεσα  θα  ενημερώνει 

τηλεφωνικά τον οργανωτή εάν πρόκειται για αγωνιζόμενο ή προσωπικό της εγκατάστασης, ή τον 

προσωπικό  του  ιατρό  εάν  πρόκειται  για  άλλο  άτομο.  Εάν  πρόκειται  για  άλλο  άτομο  (πχ 

δημοσιογράφος, φωτογράφος) θα ισχύει ότι προβλέπεται από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ αναφορικά με 

τη διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος.  

9. Κατά την είσοδο στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα θα καταγράφεται, προκειμένου να διευκολυνθεί 

πιθανή  αναγκαία  ιχνηλάτηση  από  τον  ΕΟΔΥ,  με  ευθύνη  του  οργανωτή  του  αγώνα,  σε  ειδικό 

κατάλογο  εισερχομένων–εξερχομένων  το  ονοματεπώνυμο,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας,  η  ώρα 

εισόδου  και  εξόδου,  η  ύπαρξη  τυχόν  συμπτωμάτων  και  θα  υπογράφεται  από  όλους  τους 

εισερχόμενους στην αθλητική εγκατάσταση. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δηλώνουν κάποιο 

σύμπτωμα  στο  έντυπο  εισερχομένων–εξερχομένων.  Εφόσον  υπάρχει  η  δυνατότητα  και  ο 

απαραίτητος  εξοπλισμός,  σε  όλους  τους  συντελεστές  του αγώνα θα διενεργείται  θερμομέτρηση 

πριν  την  είσοδο  στην  εγκατάσταση  σε  ειδικά  προκαθορισμένο  χώρο.  Όσοι  μετρηθούν  με 

θερμοκρασία μεγαλύτερη των 37ºC (τριάντα επτά βαθμών κελσίου) σε τρεις διαδοχικές μετρήσεις, 

δε θα τους επιτρέπεται η είσοδος.  
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10. Πέραν των αγωνιζομένων κατά τη διάρκεια του αγώνα, όλοι οι υπόλοιποι συνιστάται να φοράνε 

προστατευτικές μάσκες ή προσωπίδες και να φροντίζουν τη σωστή τήρηση υγιεινή των χεριών τους 

καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στην εγκατάσταση.  

11. Γενικώς, για  την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού SARS‐CoV2, θα πρέπει να εφαρμόζονται  τα 

παρακάτω από όλους:  

 Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ή  

 Καθαρισμός τους με αντισηπτικό διάλυμα με βάση το οινόπνευμα (περιεκτικότητα σε 

οινόπνευμα τουλάχιστον 70% κατ’ όγκο).  

 Αποφυγή χειραψιών και εναγκαλισμών 

 Αποφυγή αγγίγματος του προσώπου (μύτη, στόμα, οφθαλμοί) με άπλυτα χέρια, ιδίως 

αν προηγουμένως υπήρξε επαφή με αντικείμενα που έχουν αγγίξει πολλά άλλα άτομα 

(π.χ. πόμολα, διακόπτες κ.λπ. σε κοινόχρηστους χώρους).  

 Κάλυψη  της  μύτης  και  του  στόματος  με  χαρτομάντηλο  σε  περίπτωση  βήχα  ή 

φταρνίσματος και απόρριψη του άμεσα σε κάδο απορριμμάτων. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει χαρτομάντηλο, χρήση του εσωτερικού των αγκώνων.  

 Άμεσο πλύσιμο των χεριών και του προσώπου σε περίπτωση επαφής με άλλο άτομο.  

 Αποφυγή συνθηκών συγχρωτισμού.  

 Τήρηση  απόστασης  2  μέτρων  από  άλλα  άτομα  ή  προστατευτική  μάσκα  σε 

κοινόχρηστους χώρους  

12. Ανώτατο επιτρεπτό όριο παρευρισκόμενων είναι αυτό που προβλέπει η ισχύουσα ΚΥΑ. (1 άτομο ανά 

12 τ.μ για τα πρώτα 600τ.μ και 1 άτομο ανά 20 τ.μ για τα άνω των 600 τ.μ.). Όλοι όσοι βρίσκονται 

στον χώρο συνιστάται να φορούν μάσκα. (Σημείωση: Συστήνεται αντί της τοποθέτησης γαντιών το 

συχνό πλύσιμο χεριών ή η απολύμανση με αντισηπτικό διάλυμα).  

13. Πριν το άνοιγμα του χώρου διεξαγωγής για τον κάθε αγώνα, όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, εφόσον 

είναι διαθέσιμοι, θα πρέπει να έχουν απολυμανθεί με κατάλληλο διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες 

των αρμόδιων φορέων, μετά από τον καθαρισμό με κοινό απορρυπαντικό. Τα προτεινόμενα από 

τον  ΕΟΔΥ  διαλύματα  για  απολύμανση  είναι  0,1%  υποχλωριώδους  νατρίου  (αραίωση  1:50,  αν 

χρησιμοποιείται οικιακή  χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%). Μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιηθεί 

αιθανόλη  συγκέντρωσης  70%.  (οδηγίες  ΕΟΔΥ:  https://eody.gov.gr/wp‐

content/uploads/2020/05/covid19‐apolimansi‐14‐05‐20.pdf). Ιδιαίτερη έμφαση στον καθαρισμό θα 

πρέπει να δίνεται στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα χέρια, όπως τα πόμολα, οι διακόπτες, 

οι  κουπαστές  των κλιμακοστασίων, οι  νιπτήρες,  τα διάφορα αθλητικά όργανα,  τα καθίσματα, οι 
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ιατρικές κλίνες, οι επιφάνειες των επίπλων κ.ο.κ. Μετά την απολύμανση, οι κοινόχρηστοι χώροι της 

εγκατάστασης θα πρέπει να παραμένουν κλειστοί, έως και το άνοιγμά τους για τον αγώνα. Ομοίως, 

μετά το τέλος κάθε χρήσης, όλοι οι χώροι θα πρέπει να έχουν απολυμανθεί με κατάλληλο διάλυμα, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, μετά από τον καθαρισμό με κοινό απορρυπαντικό. Συστήνεται 

όπως  η  απολύμανση  της  εγκατάστασης  πραγματοποιηθεί  την  ημέρα  του  αγώνα  και  να  έχει 

ολοκληρωθεί εγκαίρως (μέχρι μία (1) ώρα πριν την έναρξη του αγώνα).  

14. Ο οργανωτής θα πρέπει να εξασφαλίσει υγειονομικό υλικό (καλάθια απορριμμάτων, χαρτιά υγείας 

κ.ο.κ.)  καθώς και υλικό προστασίας  (μάσκες, αντισηπτικά υγρά κλπ.)  και οι  εγκαταστάσεις  και ο 

εξοπλισμός να έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.  

15. Σε όλους τους χώρους του αγώνα, σε εμφανή σημεία θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχο 

διάλυμα  (ή  gel)  70%.  Επιπλέον,  στους  νιπτήρες θα πρέπει  να υπάρχει  υγρό  σαπούνι  χεριών  και 

χειροπετσέτες μιας χρήσης, ενώ στα αποχωρητήρια αναρτάται σύσταση για κλείσιμο της λεκάνης 

πριν το συνήθη καταιωνισμό νερού.  

16. Αναφορικά με τους επιμέρους χώρους διεξαγωγής αγώνων ισχύουν τα ακόλουθα:  

16.1. Είσοδος Εγκατάστασης  

16.1.1 Σε όλες τις εγκαταστάσεις θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια είσοδος/έξοδος στην οποία θα 

καταγράφονται  οι  εισερχόμενοι  και  εξερχόμενοι  με  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  τους, ώστε  να 

υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν κρούσματος COVID‐19 από τον ΕΟΔΥ.  

16.1.2 Όλο το προσωπικό/εκπρόσωποι που εργάζεται/ονται στην εγκατάσταση θα εισέρχονται 

στους χώρους της εγκατάστασης χρησιμοποιώντας μια είσοδο/έξοδο.  

16.1.3  Οι  παρευρισκόμενοι  στην  είσοδο  της  εγκατάστασης  θα  πρέπει  να  είναι  οι  ελάχιστοι 

δυνατοί  για  την  εύρυθμη  είσοδο  των  συντελεστών  του  αγώνα,  ενώ  θα  πρέπει  να  κρατούν 

απόσταση 2μ. μεταξύ τους και να φορούν μάσκες.  

16.2. Αποδυτήρια‐Διάδρομοι‐Λοιποί Εσωτερικοί χώροι. 

Αν στις εγκαταστάσεις που πραγματοποιείται ο αγώνα υπάρχουν αποδυτήρια ή άλλες αίθουσες, 

απαγορεύεται  η  πρόσβαση  σαυτές,  στους  διαδρόμους  αυτών  και  στους  λοιπούς  εσωτερικούς 

χώρους. Πρόσβαση θα υπάρχει μόνο στις τουαλέτες. Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στον 

αγώνα, θα πρέπει να πλένεται και να καθαρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Οι 

υπεύθυνοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αναφορικά με την τήρηση όλων των κανόνων 

υγιεινής και οδηγιών.  

16.3. Αγωνιστικός χώρος – Περιβάλλον χώρος:  

16.3.1. Πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο έχουν οι εξής:  
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 Προσωπικό της εγκατάστασης για την προετοιμασία και τη συντήρηση του αγωνιστικού 

χώρου, την τοποθέτηση πινακίδων κ.ο.κ. το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα 

(10) άτομα.  

 Όλοι οι αγωνιζόμενοι  

 Ο Δ/ντής Αγώνα / Αλυτάρχης, οι αγωνοδίκες, οι κριτές και χρονομέτρες.  

 Το  λοιπό  προσωπικό  που  προβλέπεται  από  τους  αγωνιστικούς  κανονισμούς  ή  την 

σχετική προκήρυξη.  

16.3.2. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εντός του αγωνιστικού χώρου και στον περιβάλλοντα 

χώρο στους μη έχοντες εργασία. Εντός των εν λόγω χώρων θα πρέπει να παραμένουν μόνο όσοι 

συμμετέχουν  στον  αγώνα  καθώς  και  όσοι  έχουν  κάποια  εργασία  και  για  το  απαιτούμενο 

διάστημα  που  χρειάζεται  για  την  ολοκλήρωση  αυτής. Μετά  το  τέλος  της  εργασίας  τους  θα 

αποχωρούν.  

16.3.3. Όλες οι εργασίες προετοιμασίας στον αγωνιστικό χώρο και στον περιβάλλοντα χώρο εν 

γένει θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μία (1) ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.  

16.3.4. Όλοι οι παρευρισκόμενοι στον αγωνιστικό χώρο (πλην των αγωνιζόμενων) θα πρέπει να 

τηρούν την ελάχιστη απόσταση των 2μ. και συνιστάται να φορούν προστατευτικές μάσκες ή 

προσωπίδες.  

16.4. Καντίνες / Κυλικεία:  

Οι  καντίνες  και  τα  κυλικεία  θα  παραμένουν  κλειστά,  πλην  ενός  κυλικείου/καντίνας  το  οποίο  θα 

εξυπηρετεί σε μορφή “Self Service” και θα μπορεί να λειτουργεί με τήρηση του όρου «έως 4 άτομα σε 

20τ.μ.  και  σε  μεγαλύτερο  χώρο,  ένα  άτομο  επιπλέον  ανά  10τ.μ.»  και  θα  προμηθεύει  μόνο 

συσκευασμένα προϊόντα καθώς και νερά, καφέ, τσάι και άλλα αφεψήματα σε ποτήρια μιας χρήσης. 

Υπεύθυνος για την τήρηση των ανωτέρω θα είναι ο υπεύθυνος του κυλικείου.  

16.5. Λοιποί χώροι:  

16.5.1.  Οι  λοιποί  χώροι  της  εγκατάστασης  θα  παραμένουν  κλειστοί,  πλην  όσων  χώρων  ‐ 

βοηθητικών κυρίως – είναι απαραίτητοι για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα (π.χ. αποθήκες, 

αίθουσες  ελέγχου  κ.ο.κ.)  και  στους  οποίους  θα  παρευρίσκεται  μόνο  το  απολύτως  αναγκαίο 

προσωπικό.  

16.5.2. Προτείνεται  η  δημιουργία  υπαίθριου  χώρου  απομόνωσης  και  ιδανικά  με  απευθείας 

πρόσβαση  στον  απαραίτητο  εξοπλισμό  (χειρουργικές  μάσκες,  αλκοολούχο  αντισηπτικό, 

χαρτομάντηλα/χειροπετσέτες, κλειστός ποδοκίνητος κάδος απορριμμάτων, παράθυρο).  
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17. Ανθρώπινο Δυναμικό 

Σε  κάθε  αγώνα,  θα  πρέπει  να  γίνουν  οι  απαραίτητες  προσπάθειες  ώστε  το  προσωπικό  που  θα 

απασχοληθεί, να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και ο κάθε 

παρευρισκόμενος στην αθλητική εγκατάσταση οφείλει να παραμένει στους χώρους αρμοδιότητάς του 

και να μην μετακινείται σε άλλους χώρους.  

Ενδεικτικός Πίνακας ανθρώπινου δυναμικού:  

 Εκπρόσωποι ΕΛΑΟ 

 Στελέχη σωματείου που διεξάγει τον αγώνα  

 Οργανωτική Επιτροπή και στελέχη αγώνα  

 Αγωνιζόμενοι 

 Βοηθητικό Προσωπικό Αγώνα  

 Εκπρόσωποι Χορηγών και Θεσμικών Φορέων  (ελάχιστος δυνατός αριθμός χωρίς να είναι και 

απαραίτητη η παρουσία τους) 

18. Διαδικασίες (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα) 

 Όλοι οι εμπλεκόμενοι με την οργάνωση και διεξαγωγή του αγώνα κατά την είσοδό τους στην 

αθλητική εγκατάσταση θα απολυμαίνουν τα χέρια τους με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό 

(ή gel), που η οργάνωση θα τους παρέχει στην είσοδο.  

 Ο  αγωνιστικός  εξοπλισμός  θα  πρέπει  να  έχει  απολυμανθεί  με  αντισηπτικό  αλκοολούχο 

διάλυμα (ή gel) 70% πριν τη χρήση του με ευθύνη του αγωνιζομένου. Ανάλογα με τον τύπο 

του αγωνιστικού εξοπλισμού το αντισηπτικό μπορεί να είναι διαφορετικό ώστε να καλύπτει 

τις απαιτήσεις ή προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 Όλοι  όσοι  εισέρχονται  στον  χώρο,  αλλά  και  μόλις  αποχωρούν  από  αυτόν,  οφείλουν  να 

απολυμάνουν τα χέρια τους με κατάλληλο απολυμαντικό διάλλειμα (ή gel).  

 Οι  αγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούν  αποκλειστικά  το  δικό  τους  αθλητικό 

εξοπλισμό.  

 Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, ο περιορισμός στο ελάχιστο του συνωστισμού και η τήρηση 

της απόστασης των δύο μέτρων.  

 Όσο αφορά τις επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στη διοργάνωση του αγώνα θα πρέπει 

να προβλεφθούν τα ακόλουθα:  

18.1. Ενημέρωση αγωνιζομένων & απονομές  

17.1.1. Η ενημέρωση των αγωνιζομένων (Briefing) θα πραγματοποιείται σε ανοικτό  χώρο. Σε 

περίπτωση που δεν είναι εφικτό, είναι δυνατή η διεξαγωγή της συνάντησης σε κλειστό χώρο με 

τήρηση του όρου «έως 4 άτομα σε 20τ.μ. και σε μεγαλύτερο χώρο, ένα άτομο επιπλέον ανά 
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10τ.μ.», τήρηση της απόστασης των 2 μέτρων και χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών 

από τους παρευρισκόμενους. Η ενημέρωση θα πρέπει να είναι περιεκτική και σύντομη.  

18.1.2.  Συστήνεται  να  αποφεύγονται  εντελώς  οι  απονομές  υπό  μορφή  τελετής.  Είναι  όμως 

δυνατόν  οι  αθλητές  να  παραλαμβάνουν  τα  έπαθλα  τους  με  την  τήρηση  των  απαιτούμενων 

μέτρων. Τα έπαθλα θα απολυμαίνονται πριν την παραλαβή τους από τους αθλητές και κάθε 

αγωνιζόμενος που θα καλείται, θα παραλαμβάνει μόνος του και καθ’ υπόδειξη του υπευθύνου, 

το έπαθλο του.  

18.2. Άφιξη αγωνιζομένων  

Συνιστάται οι αγωνιζόμενοι να βρίσκονται  στον χώρο του αγώνα τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν 

την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα, ώστε να τηρούνται όλες οι διαδικασίες του πρωτοκόλλου. Ο 

οργανωτής  θα  εκδώσει  χρονοδιάγραμμα άφιξης  τους, ώστε  να  αποφευχθεί  ο  συνωστισμός,  που θα 

πρέπει να τηρηθεί αυστηρά  

18.3. Αξιωματούχοι αγώνα/Κριτές  

18.3.1. Θα πρέπει να βρίσκονται στην εγκατάσταση τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη του 

αγώνα.  

18.3.2. Επίσης, θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί για τις διαδικασίες και τα ισχύοντα πρωτόκολλα 

υγιεινής  και  ασφάλειας,  καθώς  και  να  βοηθούν  και  να  παροτρύνουν  τους  λοιπούς 

παρευρισκόμενους για την τήρησή τους.  

18.4. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)  

18.4.1. Για την παρουσία των εκπροσώπων των ΜΜΕ στον αγώνα θα ακολουθείται αυστηρά, 

διαδικασία διαπίστευσής τους από τον οργανωτή για κάθε αγώνα, με μέγιστο αριθμό τα δέκα 

(10) άτομα.  

18.4.2  Όλοι οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, οφείλουν να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις.  

18.5 Διαμονή Αθλητών και Αξιωματούχων στην περιοχή του αγώνα  

Δεν  αποτελεί  ευθύνη  του  οργανωτή  (Ομοσπονδία  ή  σωματείο)  η  διαμονή  των  αεραθλητών  ή  των 
αξιωματούχων.  

Η διαμονή των παραπάνω μεταξύ των άλλων θα διέπεται και από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ 
για τις διαμονές στα ξενοδοχεία.    
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ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑ – ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ  

1. Για τα πτητικά μέσα και τα πληρώματα θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε επικαιροποιημένες σχετικές 

οδηγίες τόσο της FAI όσο και των EASA/ΥΠΑ 

2. Όλα τα πτητικά μέσα που λαβαίνουν μέρος στον αγώνα θα πρέπει πριν την έναρξή του να έχουν 

απολυμανθεί κατάλληλα. Οδηγίες για την απολύμανση πτητικών μέσων παρέχονται από την EASA 

(https://www.easa.europa.eu/document‐library/general‐publications/guidance‐aircraft‐cleaning‐

and‐disinfection) 

3. Σε  περίπτωση  που  με  το  ίδιο  πτητικό  μέσο  συμμετέχουν  περισσότερα  του  ενός  πληρώματα  θα 

πρέπει μεταξύ των πτήσεων να απολυμαίνεται εκ νέου το πτητικό μέσο 

4. Τα  πληρώματα  θα  πρέπει  εντός  του  πτητικού  μέσου  να  φοράνε  γάντια  ενώ  εάν  το  πλήρωμα 

απαρτίζεται από δύο άτομα θα πρέπει να φοράνε μάσκες 

5. Η χρήση των ατομικών μέσων προστασίας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν θα εμποδίζει την 

ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης 

6. Κάθε αθλητής επιβαίνων σε πτητικό μέσο θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυστηρά δικό του εξοπλισμό 

(ακουστικά, gps, checklist, kneeboard, plotter, αναγωγέας κλπ) 

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣ – ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΣ‐ PARAMOTOR  

1. Οι αγώνες με Αλεξίπτωτο Πλαγιάς, Αιωροπτέρου ή Paramotor είναι δυνατόν να διεξάγονται χωρίς 

κινδύνους για την μετάδοση του COVID‐19, γιατί οι αγωνιστικές πτήσεις των αεραθλητών εκκινούν 

από ανοιχτούς χώρους ελεύθερης πρόσβασης –πεδία απογειώσεων, πολλών τετραγωνικών μέτρων 

όπου,  εκ  των πραγμάτων,  για  την ανάπτυξη  της  πτητικής  συσκευής  και  την  πραγματοποίηση  της 

απογείωσης  οι  αθλητές  έχουν  μεταξύ  τους,  τουλάχιστον,  απόσταση  6μ.  Στην  εναέρια  φάση  των 

αγώνων δεν υπάρχει καμιά επαφή μεταξύ των αθλητών.   

2. Αριθμός  συμμετεχόντων  αθλητών.  Δεν  υπάρχει  περιορισμός  μιας  και  οι  αγώνες  στις  κατηγορίες 

αυτές γίνονται σε εξωτερικούς χώρους και οι αποστάσεις των αθλητών στην εκκίνηση –απογείωση ‐

είναι εκ των πραγμάτων ασφαλείς.  

3. Αγωνιστικός Εξοπλισμός. Κάθε αεραθλητής φέρει μαζί του και χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο 

τον  δικό  του  εξοπλισμό  του  αθλήματος  ήτοι  πτέρυγα,  κάθισμα,  κράνος,  γυαλιά,  ασύρματο 

επικοινωνίας  και όργανα πτήσης. 

4. Μεταφορές Αθλητών προς την Απογείωση και Περισυλλογές. Οι επιβαίνοντες στα οχήματα  φορούν 

γάντια μάσκες  και γυαλιά  και  τηρούν αποστάσεις  σύμφωνα με  τα πρωτόκολλα  του  ΕΟΔΥ  για  τις 

μεταφορές. 
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ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ   

 

1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Ρούχα – στολές θα είναι ιδιόκτητες 

 Γυαλιά ιδιόκτητα ή απολύμανση μετά από κάθε χρήση 

 Κράνη ιδιόκτητα ή εφόσον είναι κοινόχρηστα οι αθλητές θα φορούν σκούφο μιας χρήσης και 

το κράνος θα απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση 

 Γάντια μιας χρήσης υποχρεωτικώς για όλη την διάρκεια της προετοιμασίας 

 Μάσκα προσώπου μιας χρήσης ή ιδιόκτητη 

 

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 

 Οι αθλητές φορούν τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό τους 

 Κατόπιν φορούν τον ειδικό εξοπλισμό: Αλεξίπτωτο, υψόμετρο, ασύρματο 

 Επιβιβάζονται στο αεροσκάφος φορώντας τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό χωρίς να 

αγγίζονται μεταξύ τους κατά το δυνατόν 

 Φεύγοντας από το αεροσκάφος, η ρίψη θα γίνεται κατά μόνας, σε περίπτωση αγωνίσματος 

εναερίων σχηματισμών, οι αθλητές θα φορούν προστατευτικά γάντια και κλειστό κράνος 

 Μετά  την  προσγείωση,  φορώντας  συνεχώς  τον  ατομικό  προστατευτικό  εξοπλισμό, 

προσέρχονται  στον  ειδικό  χώρο  συσκευασίας  και  αποθήκευσης  αλεξιπτώτων  και 

εναποθέτουν τον ειδικό εξοπλισμό ρίψεων 

 Η συσκευασία των αλεξιπτώτων γίνεται από τους ίδιους ή από ειδικευμένους συσκευαστές, 

κρατώντας τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ τους 

 Ο  μέγιστος  αριθμός  επιβαινόντων  στα  αεροσκάφη  είναι  αυτός  που  αναγράφεται  στο 

εγχειρίδιο του αεροσκάφους 

3. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 Μετά από κάθε χρήση τα γυαλιά θα απολυμαίνονται, ως επίσης και το κράνος 

 Στα αλεξίπτωτα, μετά από κάθε χρήση θα απολυμαίνονται τα χειριστήρια, οι πλαστικές και 

μεταλλικές χειρολαβές 

 Όσοι αθλητές διαθέτουν ιδιόκτητο ειδικό εξοπλισμό, είναι υπεύθυνοι για την απολύμανσή 

του, με επίβλεψη από το τεχνικό προσωπικό του οργανωτή 

 Μετά από κάθε πτήση, στο αεροσκάφος θα απολυμαίνονται τα χειριστήρια και τα σημεία 

επαφής  του  με  τους  αθλητές  (Στυλίδιο  πτέρυγος,  χειρολαβές,  πόμολο  θύρας  εισόδου  – 

εξόδου, κ.α.) 

 Όλα τα πόμολα των θυρών των εγκαταστάσεων θα απολυμαίνονται συνεχώς 
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4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ  

 Η καταγραφή των επιδόσεων γίνεται σε υπαίθριο χώρο. 

 Δεν επιτρέπεται ο συνωστισμός στον χώρο προσγειώσεων 

 

ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ 

1.  Εξοπλισμός:  Οι  αθλητές  χρησιμοποιούν  αυστηρά ΜΟΝΟ  τον  προσωπικό  τους  εξοπλισμός  και 

στον χώρο προετοιμασίας θα πρέπει να υπάρχει απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 2 μέτρων  

2.  Ο αθλητής και ο βοηθός του θα έχουν 2 μέτρα απόσταση μεταξύ τους. Εφόσον είναι εφικτό οι 

θέσεις θα είναι σημειωμένες στο έδαφος.    

3.  Οι κριτές θα έχουν και αυτοί 2 μέτρα απόσταση μεταξύ τους και συνιστάται η χρήση μάσκας.   

4.  Συστήνεται αντί  της  χρήσης γαντιών η συχνή απολύμανση  των  χεριών Ο Διευθυντής Αγώνα  / 

Αλυτάρχης  στην διάρκεια  του  τεχνικού  ελέγχου φοράει  γάντια  και  μάσκα. Μετά  τον  τεχνικό 

έλεγχο μπορεί να βγάλει  τα γάντια. Εφόσον υπάρχει και Βοηθός του τα  ίδια  ισχύουν και για 

εκείνον.  

5.  Στην Γραμματεία η χρήση του υπολογιστή για τις ανάγκες της εξαγωγής των αποτελεσμάτων θα 

γίνεται από ένα άτομο με μάσκα. Εφόσον υπάρχει και δεύτερο άτομο  και αυτός θα φορά μάσκα 

και θα τηρεί την προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας.  

6.  Οι χρονομέτρες πρέπει να φοράνε μάσκα και γάντια και να κρατάνε 2 μέτρα απόσταση από τον 

αθλητή και τον βοηθό του. 

7.  Το άτομο που συγκεντρώνει τα φύλλα βαθμολογίας από τους χρονομέτρες θα πρέπει να φοράει 

μάσκα και γάντια. 


