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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΕΝΑΡΞΗ & ΚΛΗΡΩΕΩΝ ΚΤΠΕΛΛΟΤ ΚΑΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
50ό ΚΤΠΔΛΛΟ «Κ. ΣΡΗΒΔΛΛΑ»
** Έλαξμε Πξσηαζιήκαηνο Κππέιινπ: 05 - 06/09/2020.
** Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ ΠΔΜΠΣΖ 27/08/2020.
** Κιήξσζε 1ες θαη 2ες αγσληζηηθήο, ΓΔΤΣΔΡΑ 31/08/2020, ώξα 10:30π.κ., ζηα γραθεία ηεο Δ.Π..
ΑΘΖΝΩΝ.
Α' ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
** Έλαξμε Πξσηαζιήκαηνο: 19-20/09/2020.
** Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ ΠΔΜΠΣΖ 27/08/2020.
** Κιήξσζε Πξσηαζιήκαηνο, ΠΔΜΠΣΖ 03/09/2020, ώξα 11:00, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΘΖΝΩΝ.
Β' ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
** Έλαξμε Πξσηαζιήκαηνο: 19-20/09/2020.
** Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ ΣΔΣΑΡΣΖ 02/09/2020.
** Κιήξσζε Πξσηαζιήκαηνο, ΓΔΤΣΔΡΑ 07/09/2020, ώξα 11:00, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΘΖΝΩΝ.
Γ' ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
** Έλαξμε Πξσηαζιήκαηνο: 26-27/09/2020.
** Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 11/09/2020.
** Κιήξσζε Πξσηαζιήκαηνο, ΣΔΣΑΡΣΖ 16/09/2020, ώξα 11:00, ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΘΖΝΩΝ.

ΠΑΡΟΤΙΑ ΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ ΚΑΘΕ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΣΙ ΚΛΗΡΩΕΙ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο, όηη θαηά ηελ θιήρφζε ηνπ Κσπέιιοσ θαη ησλ Πρφηαζιεκάηφλ ηεο
Έλφζες, ζα κπνξεί λα παξαζηεί ΑΤΣΖΡΑ ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΑΣΟΜΟ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΩΜΑΣΔΗΟ, ην νπνίν ζα
πξέπεη ΝΑ ΦΟΡΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΖ ΜΑΚΑ. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ε αίζοσζα πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ νη πξναλαθεξόκελεο θιεξώζεηο, ζα είλαη θαηάιιεια δηακορθφκέλε.

ΤΠΕΝΘΤΜΙΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Δλεκεξώλνπκε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ζσκαηείσλ, όηη ηελ ΠΔΜΠΣΖ 27/08/2020, ιήγεη ε προζεζκία
θαηάζεζες ησλ αηηήζεφλ ζσκκεηοτής ζην Πρφηάζιεκα ηεο Α' Καηεγορίας θαη ζην Κύπειιο ηεο
Έλφζες.
Γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ελάληηα ζηνλ COVID - 19, ηελ ηήξεζε απνζηάζεσλ θαη πξνο
απνθπγή ζπγρξσηηζκνύ ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. Αζελώλ, παραθαιούληαη νη εθπξόζσπνη ησλ ζσκαηείσλ λα
σποβάιιοσλ ηης αηηήζεης ζσκκεηοτής εγθαίρφς θαη όρη ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο.
Υπελζπκίδνπκε όηη ε είζνδνο ζηα γξαθεία καο ζα γίλεηαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ, κε ΥΡΖΖ ΜΑΚΑ.
Δληόο ηνπ ρώξνπ ησλ γξαθείσλ, ζα εμππεξεηνύληαη έσο ΣΡΗΑ (3) ΑΣΟΜΑ θαη κόλν ΔΝΑ (1), αλά ζέζε
εξγαζίαο.
Γελ επηηρέπεηαη ε αλακολή εληόο ησλ γξαθείσλ θαη ζηνλ δηάδξνκν ρώξν απηώλ ζα ηερούληαη νη
αποζηάζεης όπσο έρνπλ ήδε καξθαξηζηεί ζην δάπεδν.
Γειηία - αηηήζεηο θαη απαξαίηεηα έγγξαθα, πξέπεη λα είλαη πιήρφς ζσκπιερφκέλα θαη δελ ζα γίλεηαη
ηπρόλ ζπκπιήξσζή ηνπο εληόο ησλ γξαθείσλ.

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΟΤ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ Ε.Π.Ο.
ΠΡΟΠΟΝΗΕΩΝ - ΕΠΙΗΜΩΝ - ΥΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Λάβακε από ηελ Δ.Π.Ο., ην παξαθάησ Τγεηολοκηθό Πρφηόθοιιο Δραζηηετληθού Ποδοζθαίροσ, ην
νπνίν δεκνζηεύνπκε ασηούζηο θαη οθείιοσλ λα αθοιοσζήζοσλ ηα ζφκαηεία καο γηα ηηο προπολήζεης,
ηνπο επίζεκοσς, θαζώο θαη ηνπο θηιηθούς ηνπο αγώλες.
Σο Πρφηόθοιιο ασηό, ζα πρέπεη λα θοηλοποηεζεί από ηα ζφκαηεία ζηοσς οηθείοσς Γήκοσς θαη
Αζιεηηθούς Οργαληζκούς ηοσς, γηα ηελ πηζηή ηήρεζή ηοσ:
«Αγαπεηνί πνδνζθαηξηζηέο θαη πνδνζθαηξίζηξηεο, αγαπεηνί ππεύζπλνη ησλ ζσκαηείσλ,
Οη ινηκώμεηο κε ηνλ COVID-19 ζπλερίδνπλ λα καο απαζρνινύλ θαζεκεξηλά. Σε θακία πεξίπησζε δελ
κπνξνύκε λα αγλνήζνπκε απηή ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Γη απηό ην ιόγν ζα πξέπεη λα θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα
λα πξνζαξκνζηνύκε ζηα δεδνκέλα πνπ αιιάδνπλ θαζεκεξηλά κε ζηόρν ηελ κείσζε κηαο πηζαλήο κόιπλζεο.
Απηή ε πξνζπάζεηα κπνξεί λα πεηύρεη κόλν ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεύζπλεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο
ρώξαο καο.
Τν παξαθάησ πγεηνλνκηθό πξσηόθνιιν απνηειεί κηα θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα όια ηα ζσκαηεία ηα
νπνία ζα είλαη ππνρξεσκέλα λα εθαξκόζνπλ όια ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, νύησο ώζηε λα γίλεη
δπλαηή ε επαλέλαξμε ηνπ εξαζηηερληθνύ πνδνζθαίξνπ ππό ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο πξνϋπνζέζεηο ιακβάλνληαο
ππόςε ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ
ζπζηήλεηαη ν δηαρσξηζκόο ηεο θάζε αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ζε ηξεηο δώλεο

Εώλε 1: αθνξά ην θαζαξά αγσληζηηθό κέξνο
Εώλε 2: αθνξά ηα απνδπηήξηα
Εώλε 3: αθνξά ηνλ πξνζβάζηκν ειεύζεξν ρώξν γύξσ από ηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε
Πηζαλέο εγθαηαζηάζεηο γύξσ από ηε Εώλε 3 (θπιηθεία, θαληίλεο θ.α) ππόθεηληαη ζηα ηζρύνληα
πξσηόθνιια ησλ ππεύζπλσλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ.
Γεληθοί θαλόλες
1. Σηηο Εώλεο 2 θαη 3 είλαη ππνρξεσηηθή ε απόζηαζε ηνπ 1,5 -2m (κέηξσλ)κεηαμύ ησλ αηόκσλ
2. Απαγνξεύνληαη νη παλεγπξηζκνί κε ζσκαηηθή επαθή (ελαγθαιηζκνί, ρεηξαςίεο)
3. Να ηεξνύληαη νη θαλόλεο ζσζηήο πγηεηλήο ζπκπεξηθνξάο ζε πεξίπησζε βήρα, θηεξλίζκαηνο (ρξήζε
ραξηνκάληεινπ, ρξήζε ηνπ αγθώλα ηνπ ρεξηνύ γηα ην βήμηκν)
4. πιύζηκν ρεξηώλ κε ζαπνύλη (ηνπιάρηζηνλ γηα 30 δεπηεξόιεπηα) ή/θαη απνιύκαλζε ρεξηώλ
5. απνθεύγνληαη θηπζίκαηα θαη απέθθξηζε πγξώλ από ηε κύηε ζηνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο
Ύποπηα θρούζκαηα
Πνδνζθαηξηζηέο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κόλν αλ ηεξνύλ ηηο λνκηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα άζιεζε
όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ θαη ζπκπιεξώλνληαο ηα ζρεηηθά
έληππα πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζην(https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19sports). Άηνκα κε ζπκπηώκαηα ζα πξέπεη λα εγθαηαιείπνπλ ακέζσο ηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε (βήραο,
ζεξκνθξαζία πάλσ από 37, δύζπλνηα ή θαη άιια ζπκπηώκαηα θξπνινγήκαηνο). Ζ ζεξκνκέηξεζε είλαη
ππνρξεσηηθή γηα θάζε εηζεξρόκελν ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Τα παξαπάλσ κέηξα ηζρύνπλ θαη όηαλ ππάξρνπλ
παξόκνηα ζπκπηώκαηα θαη ζε κέιε ηνπ ζηελνύ πεξηβάιινληνο ησλ παξαβξηζθόκελώλ ζηελ εγθαηάζηαζε.
Δάλ ππάξμεη ζεηηθό ηεζη, ηζρύνπλ όινη νη πεξηνξηζκνί πνπ εθαξκόδνληαη από ηηο πγεηνλνκηθέο
ππεξεζίεο ηεο

πεξηνρήο. Δπηβάιιεηαη νπσζδήπνηε θαξαληίλα 14 εκεξώλ γηα ην άηνκν κε ην ζεηηθό ηεζη. Τν ίδην ηζρύεη ζε
πεξίπησζε ζεηηθνύ ηεζη αηόκνπ ηνπ ζηελνύ πεξηβάιινληνο ησλ παξαβξηζθόκελώλ ζηελ εγθαηάζηαζε. Γηα
ηελ επάλνδν ηνπ αζιεηή ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κεηά ηελ θαξαληίλα ρξεηάδεηαη γλσκάηεπζε
θαξδηνιόγνπ όηη ν ελ ιόγσ αζιεηήο κπνξεί λα αζιεζεί θαλνληθά.
Οργαλφηηθά ζέκαηα
1. Δθαξκόδνληαη ηα ηζρύνληα κέηξα ησλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηεο πεξηνρήο
2. Οξηζκόο από ηνλ ζύιινγν ελόο αηόκνπ πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πγεηνλνκηθνύ
πξσηνθόιινπ θαη ιεπηνκεξείο ελεκέξσζε – εθπαίδεπζε από ην άηνκν απηό όισλ ησλ
αλακεηγλπνκέλσλ (πνδνζθαηξηζηώλ, πξνπνλεηώλ, βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ, παξαγόλησλ) γηα ηελ
ηήξεζε ησλ θαλόλσλ ηνπ πξσηνθόιινπ. Ζ ελεκέξσζε επεθηείλεηαη θαη ζηα κέιε ηεο θηινμελνύκελεο
νκάδαο αλαθνξηθά κε ηδηαηηεξόηεηεο ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο
3. Άηνκα πνπ ζα βξίζθνληαη ζηε Εώλε 3 ελεκεξώλνληαη γηα ην πξσηόθνιιν κέζσ ηεο αλάξηεζήο ηνπ
ζηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο
4. Ζ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε ζε όιεο ηηο εηζόδνπο θαη εμόδνπο κε
θαηάιιεια κέζα γηα πιύζηκν ησλ ρεξηώλ ή απνιύκαλζε.
Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ αλά πάζα ζηηγκή ζε πνδνζθαηξηθό γήπεδν ( πξνπόλεζε,
επίζεκνο ή θαη θηιηθόο αγώλαο) δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα νγδόληα (80) άηνκα. Δπίζεο, γηα ηελ θαηαγξαθή
εηζεξρνκέλσλ-εμεξρνκέλσλ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο γίλεηαη ππνρξεσηηθά ρξήζε ηνπ εληύπνπ Καηάινγνο
εηζεξρνκέλσλ-εμεξρνκέλσλ ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε. Τν αξρείν δηαηεξείηαη ζηελ εγθαηάζηαζε γηα ιόγνπο
ηρλειαζηκόηεηαο γηα 14 εκέξεο. Σπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κία είζνδνο θαη έμνδνο (ε ίδηα) ζηελ
εγθαηάζηαζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξεπξηζθόκελώλ.
Σε πεξίπησζε εκθάληζεο θξνύζκαηνο ηεξνύληαη νη «Οδεγίες ηοσ ΔΟΓΤ θαη ηες Τγεηολοκηθής
Δπηηροπής ηες Γ.Γ.Α. γηα ηα Οκαδηθά Αζιήκαηα».
Σπζηάζεηο ΔΟΓΥ-Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΓΓΑ γηα Οκαδηθά Αζιήκαηα (από 1/7/2020)
5. Δάλ θαη εθόζνλ θξίλνπλ νη ηνπηθέο πγεηνλνκηθέο αξρέο δηαθνξεηηθά ηόηε ηζρύεη ε απόθαζή ηνπο.
Άηοκα θαηά δώλες
Εώλε 1:
Α) αζιεηέο -ηξηεο, ηερληθέο θαη ηαηξηθέο νκάδεο θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό
Β) δηαηηεηέο
Γ) ηξαπκαηηνθνξείο
Γ) ππεύζπλνη εθαξκνγήο πγεηνλνκηθνύ πξσηνθόιινπ
Δ) πηζαλά δηαπηζηεπκέλνη δεκνζηνγξάθνη, θσηνγξάθνη
Θα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη απνζηάζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζηαηεπηηθή κάζθα από όζνπο δελ
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ αγώλα
Εώλε 2 (αποδσηήρηα):
Α) αζιεηέο -ηξηεο, ηερληθέο θαη ηαηξηθέο νκάδεο θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό
Β) δηαηηεηέο
Γ) ππεύζπλνη εθαξκνγήο πγεηνλνκηθνύ πξσηνθόιινπ
Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο από ηα απνδπηήξηα ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη μερσξηζηά γηα ηελ θάζε κία νκάδα,
ηεξώληαο θαη ηηο θαηάιιειεο απνζηάζεηο. Γηα ην ιόγν απηό ζπζηήλεηαη νη πξνπνλήζεηο λα νξγαλώλνληαη κε
ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνθεύγεηαη ν ζπγρξσηηζκόο θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ πξνπνλεηηθώλ γθξνππ
ζηνλ ρώξν.
Γηα ηηο πξνπνλήζεηο εθαξκόδνληαη θαη νη Οδεγίες Αζθαιούς Άζθεζες Γ΄ Φάζες ηες Γ.Γ.Α.Oδεγίεο
αζθαινύο άζθεζεο Γ' Φάζεο ζε νξγαλσκέλνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο από 01/06/2020. ζπκπιεξσκαηηθά κε ην
Πξσηόθνιιν ηεο Οκνζπνλδίαο.
Εώλε 3
Ο αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Εώλε 3 πξέπεη λα είλαη γλσζηόο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
αζιεηηθήο εθδήισζεο κε ππνρξεσηηθή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ αηόκσλ απηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
δηαηάμεηο ηεο πεξηνρήο). Αλ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ μερσξηζηέο είζνδνη θαη έμνδνη.
Γελ επηηξέπνληαη ζεαηέο θαηά ηελ πξνπόλεζε ή ηνπο αγώλεο.
Δπαλάιευε βαζηθώλ θαλόλφλ γηα ηοσς σπεσζύλοσς
Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε
εγθαηάζηαζε.
Βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ πγηεηλήο (θαζαξηόηεηα, απνιύκαλζε, ζαπνύλη, πεηζέηεο κηα
ρξήζεο, ξύζκηζε εηζόδνπ-εμόδνπ)
Οξγάλσζε απνδπηεξίσλ (άθημε, αλαρώξεζε νκάδσλ) κε πξνζπάζεηα απνθπγήο ζπγρξσηηζκνύ, ρξήζε
ησλ ληνύδ από θάζε νκάδα μερσξηζηά εθεί όπνπ ν ρώξνο είλαη εληαίνο, πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνύ ηνπ
ρξόλνπ παξακνλήο ζηα απνδπηήξηα. Καζώο επίζεο ζηε ρξήζε ησλ απνδπηεξίσλ λα εθαξκόδεηαη ό,ηη
πξνβιέπεηαη ζηηο «Οδεγίες Αζθαιούς Άζθεζες Γ' θάζες» ηεο Γ.Γ.Α.
Oδεγίεο αζθαινύο άζθεζεο Γ' Φάζεο ζε νξγαλσκέλνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο από 01/06/2020.

- Όζνλ αθνξά ηελ δηακνλή, κεηαθνξά θαη κεηαθίλεζε ησλ νκάδσλ ηζρύνπλ ηα αληίζηνηρα πξσηόθνιια ηνπ
ΔΟΓΥ.
- Γηα ηηο κεηαβάζεηο ησλ αζιεηώλ/νκάδσλ πξνο ην εμσηεξηθό ή ηηο κεηαβάζεηο από ην εμσηεξηθό ηζρύνπλ
νη νδεγίεο θαη ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια ηεο Γ.Γ.Α.
Οδεγίεο Υγεηνλνκηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ΓΓΑ γηα κεηάβαζε αζιεηώλ θαη νκάδσλ πξνο ην
εμσηεξηθό
Οδεγίεο Υγεηνλνκηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ΓΓΑ γηα κεηάβαζε αζιεηώλ θαη νκάδσλ από ην
εμσηεξηθό
Όιεο νη παξαπάλσ πξνηάζεηο έρνπλ ζαλ ζηόρν λα κεησζεί ν θίλδπλνο κόιπλζεο. Οη ππεύζπλνη
παξαθαινύληαη λα ειέγρνπλ ζπλερώο ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαη πηζαλά λα ηα αλαπξνζαξκόδνπλ
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνληεο απαηηήζεηο ησλ ππεξεζηώλ πγηεηλήο ηεο πεξηνρήο».

ΝΕΑ ΤΝΘΕΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Ε.Π.. ΑΘΗΝΩΝ
Με απόθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Έλφζες, Πξόεδξνο ηεο Τγεηολοκηθής Δπηηροπής αλαιακβάλεη ν
Σύκβνπινο θ. ΠΤΡΟ ΑΩΝΗΣΖ, κε κέιε ηνπο θ.θ. ΠΤΡΟ ΜΠΑΛΑ θαη ΝΗΚΟ ΝΣΑΛΑΜΠΗΡΑ.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

