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ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ (ΕΙΟ) 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Με βάςθ τισ εξελίξεισ και τθ μζχρι τϊρα πορεία τθσ χϊρασ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

πανδθμίασ, ςτόχοσ των προτάςεϊν μασ είναι θ ζναρξθ τθσ αγωνιςτικισ 

δραςτθριότθταστων ιςτιοπλοϊκϊν ομίλων, με γνϊμονα: 

 Τθν προςταςία τθσ υγείασ τόςο των ακλθτϊν όςο των προπονθτϊν και των 

επιτροπϊν 

 Τθν ποιοτικι και αςφαλι διεξαγωγι αγϊνων 

Αυτά κα αφοροφν τισ δραςτθριότθτεσ 

 ΑΓΩΝΩΝ ΤΙΓΩΝΟΥ 

 ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω πρζπει να γίνουν κατανοθτά τα ακόλουκα: 

I. Μζςα Ατομικήσ Προςταςίασ (ΜΑΠ) 

 Γάντια μιασ χριςθσ 

 Μάςκεσ  

 Αντιςθπτικό διάλυμα – μαντθλάκια 

 Σαποφνι 

 Σκεφθ και ποτιρια μιασ χριςθσ 

 Ατομικά είδθ φπνου 

II. Κλειςτοί Χϊροι 

 Πλοι οι ςτεγαςμζνοι χϊροι  

 Οι χϊροι κάτω από τθν κουβζρτα ςτα ιςτιοπλοϊκά ςκάφθ 

III. Ατομική Τγιεινή 

Ππωσ αυτι περιγράφεται ςτο υγειονομικό πρωτόκολλο επαναλειτουργίασ 

ομίλων 

IV. Αποςτάςεισ αςφαλείασ 

 Αποςτάςεισ αςφαλείασ= 2m κατ’ ελάχιςτο ςτη ςτεριά 

 Απαγόρευςθ ειςόδου ςε μθ εξουςιοδοτθμζνα και καταγεγραμμζνα άτομα: 

a. ςτα ςκάφθ  

b. γραμματεία 

c. αποδυτιρια 

d. βοθκθτικοφσ και άλλουσ χϊρουσ 
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V. Πριν την προκήρυξη του αγϊνα ςυςτήνεται ιςχυρά η ενημζρωςη από τισ 

παρακάτω πηγζσ: 

1. Γενικι ενθμζρωςθ από τθ WS: https://www.sailing.org/medical/ 

2. 

Βαςικόκείμενοενθμζρωςθσδιοργανωτϊναγϊνωνγιαυγειονομικιπροςταςία: 

“World Sailing Guidance to Event Organizers for the Protection of the Health 

of Sailing Communities” 

3. Επιπλζονκείμενογιαδιοργάνωςθαγϊνωνανοικτισκαλάςςθσ: “Addendum 

to Guidance for Event Organisers of Offshore Yacht Races (CVGEO)”  

 

VI. ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΑΓΩΝΩΝ με βάςη τισ κατηγορίεσ κινδφνου:  

Η WorldSailing (WS) ταξινομεί τισ διοργανϊςεισ ςε κατθγορίεσ κινδφνου 

ανάλογα: 

 με τον κίνδυνο μετάδοςθσ και διαςποράσ του COVID-19 και των 

επαγόμενων αποτελεςμάτων,  

 ανάλογα με τθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ 

προφφλαξθσ. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 

 Πολφ Χαμηλοφ κινδφνου (VeryLowrisk) 

 Χαμηλοφκινδφνου (Lowrisk) 

 Μζςου κινδφνου (Moderaterisk) 

 Τψηλοφ κινδφνου (Highrisk) 

 Πολφ Τψηλοφ κινδφνου (VeryHighrisk) 

Η WS εκτιμά ότι οι αγϊνεσ: 

ΣΡΙΓΩΝΟΤ:ανικουν ςτισ κατθγορίεσ Ρολφ Χαμθλοφ ι Χαμθλοφ κινδφνου,  

ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ:μπορεί να μεταβοφν ςε υψθλότερεσ κατθγορίεσ. 

Ηεκτίμθςθτθσκατθγορίασκινδφνουγίνεταιμεβάςθτοζγγραφο“RiskAssessmentandChe

cklistforMassGatheringsinthecontextofCOVID-19 (WHO)” καιτοαρχείοExcel 

“RiskAssessmentMatrixinthecontextofCOVID-19 (WHO) Excel” 

απότοhttps://www.sailing.org/medical/ 

Ο διοργανωτισ Πμιλοσ υπολογίηει τθν κατθγορία κινδφνου ςτθν οποία εντάςςεται ο 

αγϊνασ του βάςει των οδθγιϊν τθσ WorldSailingκαι ςυνυποβάλλει τα ςχετικά 

ζγγραφα μαηί με τθν αίτθςθ ζγκριςθσ διεξαγωγισ αγϊνα προσ τθν ΕΙΟ. Ο νόμιμοσ 

https://www.sailing.org/medical/
https://www.sailing.org/medical/
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εκπρόςωποσ του Ομίλου ζχει τθν ευκφνθ για τθν ακρίβεια των ςτοιχείων με βάςθ 

τα οποία υπολογίςκθκε θ κατθγορία κινδφνου του αγϊνα. 

ΔΕΝ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΙΟ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΤ ΕΜΠΙΠΣΟΤΝ ΣΙ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΨΗΛΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΤΨΗΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ. 

Για τουσ αγϊνεσ που εμπίπτουν ςε αυτζσ τισ κατθγορίεσ, κα διερευνάται με τθ 

ςυνεργαςία τθσ ΓΓΑ, του ΕΟΔΥ,του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 

και κάκε άλλθσ αρμόδιασ αρχισ, θ δυνατότθτα λιψθσ περαιτζρω μζτρων που κα 

αποςκοποφν ςτθ μετάπτωςι τουσ ςε κατθγορίεσ χαμθλότερου κινδφνου. 

 

VII. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤΠΕΤΘΤΝΟ, Chief Medical Officer (CMO) 

Ο CMO, ορίηεται από τον υπεφκυνο διοργάνωςθσ με ρόλο να οργανϊςει και να 

εποπτεφςει τα παρακάτω: 

 Συμμετζχει ςτθν οργανωτικι επιτροπι τθσ διοργάνωςθσ και ςτον κακοριςμό 

μζςω του “RiskAssessmentMatrixinthecontextofCOVID-19 (WHO) Excel”, του 

βακμοφ επικινδυνότθτασ τθσ διοργάνωςθσ. 

 Συλλογι ιατρικϊν βεβαιϊςεων όςων εμπλζκονται ςτθ διοργάνωςθ 

(ακλθτϊν, επιτροπϊν, τεχνικοφ προςωπικοφ, προπονθτϊν κ.λ.π.). 

 Σφςταςθ ςχεδίου Διαδικαςίασ ΖκτακτθσΑνάγκθσ και θμεριςιασ ιατρικισ 

δράςθσ, για απομόνωςθ ι μεταφορά πικανοφ κροφςματοσ, το οποίο και 

ςυηθτά με τουσ διοργανωτζσ ςε όλεσ τισ επίςθμεσ ςυςκζψεισ. 

 Κοινοποιεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και μεριμνά για τθν υλοποίθςι του, μαηί με 

τον πρόεδρο τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ. 

 Επικοινωνία με τισ κατά τόπουσ δομζσ υγείασ και ςχεδιαςμό δράςθσ, για 

αγϊνεσ ανοικτισ κάλαςςασ με πολλοφσ προοριςμοφσ 

 Συντονιςμό διαδικαςιϊν που αφοροφν τθν υγειονομικι κάλυψθ των αγϊνων 

ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ τθσWorldSailing. 

 

Ακολοφκωσπεριγράφονταιανάςτάδιοοιδιαδικαςίεσγια: 

1. ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

2. ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΦΩΝ 

3. ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΚΤΒΕΡΝΗΣΩΝ – ΤΝΕΔΡΙΑΕΙ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

4. ΑΓΩΝΕ ΣΗ ΘΑΛΑΑ 

5. ΦΤΛΑΞΗ ΚΑΦΩΝ 

6. ΑΠΟΔΤΣΗΡΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ 
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1. ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΣΩΝ 

 Καταγραφι ειςερχομζνωνςτθν ακλθτικι εγκατάςταςθ. Διαμορφϊνουμε μια 

είςοδο. 

 Διεξάγεται ζλεγχοσ των ειςερχομζνων ςτουσ αθλητικοφσ χϊρουσ μζςω τησ 

ιατρικήσ βεβαίωςησ αθλητοφ. 

 Ιατρικήβεβαίωςη λαμβάνεται και για το προςωπικό και τεχνικό 

προςωπικό τησ διοργάνωςησ 

 Ρζραν των ακλθτϊν, όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φοράνε μάςκεσ. 

 Κρατάμε απόςταςθ δφο μζτρων από κάκε άλλο άτομο.  

 Οι ακλθτζσ φοροφν υποχρεωτικά μάςκεσ ι μαντιλι, καπζλο και γυαλιά κατά 

τθ διάρκεια τθσ παραμονισ ςτθ ςτεριά και προαιρετικά κατά τθ διάρκεια τθσ 

προπόνθςθσ ςτθ κάλαςςα. 

 Δεν κάνουμε χειραψίεσ ι εναγκαλιςμοφσ.  

 Αποφεφγουμε να αγγίηουμε το πρόςωπό μασ. 

  Χρθςιμοποιοφμε αποκλειςτικά τα δικά μασ ακλθτικά είδθ, τα οποία 

πλζνουμε ςτο ςπίτι μασ.  

 Ρροτιμάμε τθ μεταφορά προσ και από τον ακλθτικό χϊρο με το δικό μασ 

μζςο μεταφοράσ. Συςτινεται εναλλακτικά θ χριςθ ποδθλάτου. Σε μεγάλεσ 

αποςτολζσ , εκτόσ του νομοφ ι τθσ χϊρασ, όπου απαιτείται θ χριςθ ΜΜΜ, 

ιςχφουν τα μζτρα που ορίηονται από τισ εκάςτοτε ΚΥΑ. 

 Η προςζλευςθ, πραγματοποιείται ςφμφωνα με το πρόγραμμα όπωσ αυτό 

τροποποιείται από τον Διοργανωτι Πμιλο. 

 Ώρα άφιξθσ κα γίνεται ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ, οι οποίεσ κα 

κακορίηονται με ανακοινϊςεισ. 

 Συςτινεται ςτουσ ακλθτζσ να προςζρχονταιφορϊντασ από το ςπίτι τουσ 

τονατομικό ιςτιοπλοϊκό τουσ εξοπλιςμό και να ζχουν τθν αλλαξιά τουσ μετά 

τον αγϊνα ςε ςακοφλεσ νάιλον ςτο ςακίδιο τουσ. 

 Οι γονείσ που κα ςυνοδεφουν ανιλικουσ ακλθτζσ ςτουσ χϊρουσ των 

αγϊνων, κα πρζπει να τουσ παραδίδουν και να απομακρφνονται μζχρι τθ 

λιξθ τουσ και να επανζρχονται μόνο για να τουσ παραλάβουν, για να 

αποφεφγεται οςυνωςτιςμόσ ατόμων ςτον χϊρο. 

 Οι ακλθτζσ και προπονθτζσ φζρουν μαηί τουσ ΜΑΡ όπωσ 

αυτάπεριγράφονται παραπάνω. 
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2. ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΦΩΝ 

 Ξεχωριςτά κάκε ςκάφοστθρουμζνων των αποςτάςεων 2m μεταξφ των 

ακλθτϊν και χριςθ μάςκασ. 

 Η ολοκλιρωςθ τθσ προετοιμαςίασ γίνεται ςε εξωτερικό χϊρο  

 Η τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ κα γίνεται ξεχωριςτά ςτον εξωτερικό χϊρο. 

 Τθροφνται οι προβλεπόμενεσ αποςτάςεισ 

 Αν ζρκουμε ςε επαφι με άλλο άτομο, αρχικά πλζνουμε τα χζρια μασ 

διεξοδικά ι χρθςιμοποιοφμε αντιςθπτικό και ςτθ ςυνζχεια ξεπλζνουμε το 

πρόςωπο μασ με άφκονο νερό.  

 Πςον αφορά ςτθ χριςθκοινόχρθςτου εξοπλιςμοφαυτόσαπολυμαίνεται, μετά 

τθ χριςθ ανά ακλθτι με ατμό ι άλλεσ μεκόδουσ. 

 

3. α.ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ ΚΤΒΕΡΝΗΣΩΝ 

 Δεν πραγματοποιοφνται με φυςικι παρουςία 

β. ΤΝΕΔΡΙΑΕΙ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 Σε καλά αεριηόμενουσ χϊρουσ  

 Με τον ελάχιςτο δυνατό αρικμό ςυμμετεχόντων  

 Με τιρθςθ των αποςτάςεων αςφαλείασ 

 Χριςθ ΜΑΡ 

 

4. ΘΑΛΑΙΟ ΣΙΒΟ 

 Τροποποίθςθ τθσ ϊρασ προςζλευςθσ 

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προετοιμαςίασ των ςκαφϊν και τθρουμζνων των 

αποςτάςεων κα πζφτουν ςτο νερό ανά κατθγορίεσ, τθρϊντασ τισ αποςτάςεισ 

 Χρονικι απόςταςθ χριςθσ τθσ γλίςτρασ μεταξφ των κατθγοριϊν 05-10 λεπτά 

για αποφυγι ςυνωςτιςμοφ 

 Συνιςτάται θ αφξθςθ ςθμείων προςζγγιςθσ ι θ χριςθ παραλίασ. 
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5. ΦΤΛΑΞΗ ΚΑΦΩΝ 

 Ρλφςιμο κάκε ςκάφουσ ξεχωριςτά, αναμονι του επόμενου ςε απόςταςθ 

τουλάχιςτον 2 μζτρων 

 Αντίςτροφα με τθν προετοιμαςία  

 Απολφμανςθ κοινόχρθςτου εξοπλιςμοφ 

 Αποχϊρθςθ άμεςα από τον Πμιλο 

 Τα φουςκωτά των προπονθτϊν μετά τθν πρόςδεςθ τουσ κα απολυμαίνονται 

με ευκφνθ τουσ. 

 

6.ΑΠΟΔΤΣΗΡΙΑ - ΑΠΟΧΩΡΗΗ  

 Αντιςθπτικό διάλυμα ςτθν είςοδο των αποδυτθρίων - τουαλετϊν και χριςθ 

του για κάκε ακλθτι πριν τθν είςοδο ςε αυτά. 

 Τα αποδυτιρια απολυμαίνονται ςχολαςτικά ςε τακτά χρονικά διαςτιματα 

 Είςοδοσ ςε αναλογία 4m²/ακλθτι, με χριςθ μάςκασ. 

 Αλλαγι ροφχων και τοποκζτθςθ ςε ςακοφλεσ κάκε βρεγμζνθσ φορεςιάσ 

ξεχωριςτά και κατόπιν ςτο ςακίδιο του ακλθτι 

 Ρλφςιμο χεριϊν μετά τθν χριςθ τουσ και πριν τθν ζξοδο, από αυτά, 

φορϊντασ τθ μάςκα 

 Χριςθ αντιςθπτικοφ διαλφματοσ μετά τθν ζξοδο από τισ τουαλζτεσ ι 

αποδυτιρια και κακαριςμόσ με απολυμαντικό διάλυμα του ςακιδίου του 

ακλθτι 

 Κακαριςμόσ και απολφμανςθ των τουαλετϊν και αποδυτθρίων από το 

προςωπικό κακαριςμοφ του Ομίλου, με διάλυμα χλωρίνθσ 1:50 (δηλ. 20ml ή 

2 κ.ς. χλωρίνησ ςε 1lt νεροφ). Γίνεται απολφμανςθκαι μεμια ποςότθτα 

χαρτιοφ ςκουπίηεται το απολυμαντικό από όλεσ τισ επιφάνειεσ μετά από 3 

λεπτά. Η διαδικαςία επαναλαμβάνεται μετά από κάκε είςοδο - ζξοδο 

ακλθτϊν. 

 Εναλλακτικά θ απολφμανςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί με ςυςκευι ατμοφ 

υπό πίεςθ. 
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ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ καλάςςθσ διεξάγονται ςε ανοικτό χϊρο χωρίσ 

παρουςία κοινοφ, οι δε αγωνιηόμενοι δεν ζρχονται ςε επαφι μεταξφ τουσ εκτόσ 

απόπλθρϊματα του ίδιου ςκάφουσ.  

ΜΕΣΡΑ 

• Δενπραγματοποιείται ςυγκζντρωςθ κυβερνθτϊν με φυςικι παρουςία, ενϊ οι 

δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ενκαρρφνεται να γίνονται θλεκτρονικά. Κατά τισ τελετζσ απονομϊν, 

όταν πραγματοποιοφνται, πρζπει να εφαρμόηονται οι γενικότερεσ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ περί 

ςυνάκροιςθσ κοινοφ. 

• Ρροκιρυξθ, οδθγίεσ πλου και αποτελζςματα πρζπει να αποςτζλλονται προσ τουσ 

αγωνιηόμενουσ θλεκτρονικά. Στισ οδθγίεσ πλου ορίηεται πζραν των άλλων ο 

ChiefMedicalOfficer. 

• Διεξάγεται ζλεγχοσ των ειςερχομζνων ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ μζςω τθσ 

ςυμπλιρωςθσ πρόςφατου ιατρικοφ ιςτορικοφ τουσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τα ζντυπα 

τθσ ΓΓΑ, από τον προςωπικό - οικογενειακό ιατρό (πακολόγο, παιδίατρο ι γενικό ιατρό), 

του κάκε ακλθτι. Το ιατρικό ιςτορικό αποτελεί ΙΑΤΙΚΟ ΑΡΟΗΤΟ και φυλάςςεται από 

τον ιατρό. Στον ακλθτι χορθγείται βεβαίωςθ θ οποία παραμζνει ςτο ςωματείο. 

• Ιατρικό ιςτορικό λαμβάνεται και για το προςωπικό και τεχνικό προςωπικό των 

ςωματείων, με τον ίδιο τρόπο. 

• Οι ιςτιοπλόοιπριν τθν επιβίβαςι τουσ ςτο ςκάφοσ οφείλουν να δθλϊνουν 

υπεφκυνα ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασότι δεν παρουςιάηουν οι ίδιοι και κανείσ ςτο 

περιβάλλον τουσ ΓΙΡΡΩΔΗ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ (βιχα, καταρροι, πυρετό), ςυμπλθρϊνοντασ 

τθν ΚΑΡΣΑ ΕΙΟΔΟΤ ΑΘΛΗΣΗ. Ο κυβερνιτθσ του ςκάφουσ φυλάςςει όλεσ τισ κάρτεσ 

ειςόδου, τισ οποίεσ προςκομίηει ςτθ Γραμματεία των αγϊνων, όποτε του ηθτθκεί. Το παρόν 

προςτίκεται ωσ ξεχωριςτό άρκρο ςτθν προκιρυξθ του αγϊνα. Αδυναμία τιρθςθσ αυτισ τθσ 

διάταξθσ ςυνιςτά αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και ωσ τζτοια εκδικάηεται από τθν Επιτροπι 

Ενςτάςεων. 

Σε περίπτωςθ που ζχουν ςυμπτϊματα όπωσ αυτά περιγράφονται παραπάνω, κα πρζπει να 

μθν επιβιβάηονται ςτο ςκάφοσ και να ςυνιςτάται από τον κυβερνιτθ εξζταςθ από τον 

γιατρό του/τθσπου κα εκτιμιςει τα ςυμπτϊματα και κα τον/τθν παραπζμψει ι όχι για 

περαιτζρω εξετάςεισ. 

• Με δεδομζνο ότι είναι αδφνατον να τθρθκεί θ ελάχιςτθ απόςταςθ του 1.5μζτρου 

μεταξφ των μελϊν του πλθρϊματοσ επιβάλλεται θ χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ (ι 

εναλλακτικά μαντθλιοφ), καπζλου και γυαλιϊν από όλα τα μζλθ του πλθρϊματοσ. Η χριςθ 

πρζπει να γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ περιοριςμοφσ τθσ προςταςίασ που προςφζρει 

θ μάςκα ςε όποιον τθ φορά. 
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• Ρριν αλλά και μετά από κάκε ζξοδο να πραγματοποιείται απολφμανςθ τθσ 

κουβζρτασ, του κινθτοφ εξοπλιςμοφ και του εςωτερικοφ του ςκάφουσ με απολυμαντικά 

επιφανειϊν ι ατμό με ευκφνθ του κυβερνιτθ. 

• Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα κα πρζπει να τθροφνται προςεκτικά οι κανόνεσ 

ατομικισ υγιεινισ από όλουσ, προςεκτικό πλφςιμο χεριϊν με ςαποφνι, απολυμαντικό υγρό 

ι (gel) τηελ. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ ςκευϊν από κοινοφ για κατανάλωςθ υγρϊν ι εςτίαςθ. 

• Τζλοσ, οι διοργανωτζσ Πμιλοι, οι οποίοι ζχουν και τθν τελικι ευκφνθ τθσ απόφαςθσ 

τζλεςθσ ι μθ ενόσ αγϊνα,καλοφνται να λαμβάνουν υπόψθ τουσ το πνεφμα τθσ λιψθσ 

μζτρων προςταςίασ που είναι θ αποφυγι διαςποράσ του ιοφ μζςω τθσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ 

με οποιοδιποτε τρόπο.  

• Συςτινεται θ διαρκισ υπενκφμιςθ του ΧΑΜ (Χζρια, Μάςκεσ, Απόςταςθ) 

• Στον κατάπλου ςε κάκε λιμάνι ιςχφουν τα υγειονομικά μζτρα που περιγράφονται 

ςτισ ςχετικζσΚΥΑ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ φποπτου κροφςματοσςε αγωνιηόμενο ςκάφοσ, 

όπου οφείλεται να τθρείται το ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ που ζχει κοινοποιιςει ο 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ (CMO), με ευκφνθ του κυβερνιτθ. 

• Για τθν Επιτροπι Αγϊνων, τθν Επιτροπι Ενςτάςεων και τθν Τεχνικι Επιτροπι 

ιςχφουν οι υγειονομικζσ οδθγίεσ με ζμφαςθ ςτθ ςχολαςτικιτιρθςθ του ΧΑΜ ( Χζρια – 

Απόςταςθ – Μάςκεσ). 

 

Η ΕΙΟ κα επικαιροποιιςει αυτζσ τισ ςυςτάςεισ ανάλογα με τισ ανακοινϊςεισ των αρμοδίων 

αρχϊν. 

 

 

Η Υγειονομικι  Επιτροπι ΕΙΟ 

 

Λάηαροσ Τςαλίκθσ Κων/νοσ Καλογερόπουλοσ Αναςτάςιοσ Νικολάου 

Κακθγθτισ Διευκ. Ρακολογίασ ΡΕΔΥ ΡΑΤΑΣ Χειρ. Οδοντίατροσ 

Αν.Ρρ. Οδον/κθσ Σχολισ ΑΡΘ Μζλοσ ΕΑΘ/ΕΙΟ Μζλοσ ΕΑΘ/ΕΙΟ 

Ρρόεδροσ ΕΑΘ/ΕΙΟ Ρρόεδροσ Ι.Ο.ΡΑΤΩΝ Ρρόεδροσ Ι.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 

Ρρόεδροσ Ν.Ο.ΘΕΣ/ΚΗΣ 

 

 


