
 
 

9ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΖeniΘ  
(14-15.11.2020)  

15ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»-bwin (28-29.11.2020) 
 

 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

 
Ο 9ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης-ZeniΘ και ο 15ος Διεθνής Μαραθώνιος 
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-bwin, θα διεξαχθoύν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
καθώς και τη σχετική εισήγηση-γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.   
Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την τήρηση των οριζόμενων από το σχετικό πρωτόκολλο με 
στόχο την ασφαλή συμμετοχή και διασφάλιση της υγείας των αθλητών  καθώς και όλων των 
εμπλεκομένων με τη διοργάνωση (προπονητών, κριτών, εθελοντών, εργαζομένων, ιατρικού και 
βοηθητικού προσωπικού), η Οργανωτική Επιτροπή των δύο διοργανώσεων, έχοντας μελετήσει 
επιμελώς τα μέχρι σήμερα πρωτόκολλα ασφάλειας των αρμοδίων φορέων υγείας της Ελλάδας, 
τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Ομοσπονδίας, καθώς και τις προληπτικές οδηγίες που έχει 
εκδώσει ο Π.Ο.Υ., προχώρησε στη σχεδίαση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου των 
διοργανώσεων.  
Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει όλους τους κανόνες διεξαγωγής, τα μέτρα υγειονομικής 
προστασίας και τις διαδικασίες που θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων. Θα 
αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις 
υποδείξεις της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Οι δύο διοργανώσεις θα διεξαχθούν σε τέσσερις αγωνιστικές ημέρες (2 διήμερα). Ο 9ος 

Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης-ZeniΘ το διήμερο 14-15 Νοεμβρίου και 

ο 15ος Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-bwin το διήμερο 28-29 Νοεμβρίου. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο διαχωρίζονται οι δρόμοι του αγωνιστικού προγράμματος και σε συνάρτηση 

με τον αριθμητικό περιορισμό των συμμετεχόντων δρομέων σε αυτούς αποφεύγεται ο 

συγχρωτισμός. 

2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων δρομέων ανά διοργάνωση θα είναι: 

  2.1. 9ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης-ZeniΘ 

       Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ώρα 17.00 : Hμιμαραθώνιος Δρόμος 

       Eκκινήσεις σε γκρουπ των 50 δρομέων ανά 15’.  

       Μέγιστος αριθμός δρομέων: 1.000   

       Kυριακή 15 Νοεμβρίου, ώρα 16:00 : Δρόμος Υγείας και Δυν. Βαδίσματος 5.000μ. 

       Eκκινήσεις σε γκρουπ των 50 δρομέων ανά 15’.  

       Μέγιστος αριθμός δρομέων: 1.000    

2.2 15ος Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-bwin        

Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ώρα 16.00 Δρόμος Υγείας και Δυν. Βαδίσματος 10.000μ. 

             Εκκινήσεις σε γκρουπ των 50 δρομέων ανά 15’.  

             Μέγιστος αριθμός δρομέων: 1.000   

       Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ώρα 08.00: Μαραθώνιος Δρόμος Πέλλα-Θεσ/νίκη 

       Εκκινήσεις σε γκρουπ των 50 δρομέων ανά 15’.  

       Μέγιστος αριθμός δρομέων: 1.000     

       ώρα 11.00 Δρόμος Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ.  

       Εκκινήσεις σε γκρουπ των 50 δρομέων ανά 15’. 

       Μέγιστος αριθμός δρομέων: 1.000     

         



       Σημείωση: Η διαδρομή των 5.000μ. δε διέρχεται της διαδρομής του 

             Μαραθωνίου, με μόνο κοινό σημείο τη Λεωφόρο Νίκης (τέλος διαδρομών),  
             η οποία είναι χωρισμένη  σε δύο λωρίδες. Στη δεξιά λωρίδα τερματίζουν οι  
             μαραθωνοδρόμοι και αριστερά οι δρομείς των 5.000μ. 

3. Η συμμετοχή θα επιτρέπεται μόνο σε δρομείς που θα προσκομίσουν, όπως ορίζεται παρακάτω, 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το σχετικό «Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου» που έχει 
ανακοινώσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο πληρούν τα κριτήρια για 
την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα.  

4. Το σύνολο του προσωπικού / εθελοντών / κριτών / συνεργατών θα φορά προστατευτική 
μάσκα ενώ γάντια μιας χρήσης θα φορά το προσωπικό που παραδίδει τον ρουχισμό των 
δρομέων.  

5. Μέχρι τη στιγμή της τοποθέτησής τους στο σημείο εκκίνησης (κατά τη διάρκεια 
προσέλευσης στο χώρο και της προθέρμανσης), συνίσταται οι δρομείς να φορούν 
προστατευτική μάσκα. Για το κάθε γκρουπ θα ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα 
εκκίνησης και προσέλευσης. Η προσέλευση του κάθε γκρουπ των δρομέων στο 
χώρο εκκίνησης θα γίνεται 10’ πριν αυτή δοθεί. 

6. Δεν θα επιτραπεί η προσέλευση θεατών – φιλάθλων. Προς τούτο θα είναι αποκλεισμένη η 
περιοχή τερματισμού στην οποία θα εισέρχονται άτομα μόνο με ειδική διαπίστευση. 

7. Θα γίνεται σύσταση στους συμμετέχοντες και το προσωπικό της διοργάνωσης να 
συμμετέχουν χωρίς συνοδευτικά πρόσωπα. 

 

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

 

Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθελοντών / εργαζομένων / κριτών / συνεργατών για τους 
σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα 
με το ισχύον Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. 

 

 

Β. ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

 

Το Κέντρο Εγγραφών, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, θα λειτουργήσει σε ανοικτό 
χώρο εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Θεσμικός Υποστηρικτής των διοργανώσεων) 
οριοθετημένο με κιγκλιδώματα, με επέκταση των ημερών και των ωρών λειτουργίας του (σε 
σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις) καθώς και με κατανομή των δρομέων σε ημέρες / ώρες 
και σταθμούς εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν, τότε 
αυτό θα λειτουργήσει σε κλειστό διπλό περίπτερο στον ίδιο χώρο (ΔΕΘ-HELEXPO) και τα άτομα 
που θα επιτρέπεται να παραβρίσκονται ταυτοχρόνως στο χώρο θα ορίζονται από τη σχέση: 1 
άτομο ανά 5 τετραγωνικά μέτρα. 
 
Στο Κέντρο Εγγραφών θα λειτουργούν σταθμοί εξυπηρέτησης – παραλαβής αριθμών, αναλόγως 
του αριθμού των δρομέων και κάθε σταθμός θα μπορεί να εξυπηρετεί την ημέρα μέχρι 200 
άτομα.  
Σημείωση: Λόγω επάρκειας χώρων υπάρχει η δυνατότητα της ανταπόκρισης σε 
όποιον αριθμό ατόμων μας υποδειχθεί από την Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ, καθώς 
και για όποια άλλη υπόδειξη αλλαγής. 
 

Με στόχο την αποφυγή μαζικής προσέλευσης, θα γίνει παράδοση των ομαδικών πακέτων 

συμμετοχής σε χώρους που θα υποδείξουν οι επικεφαλής των ομάδων (π.χ. ξενοδοχείο, τόπο 

κατοικίας κ.α.). 

 
Οι σταθμοί εξυπηρέτησης (οι ζωτικοί χώροι λειτουργίας του προσωπικού εξυπηρέτησης) θα 
έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 2μ. δεξιά και αριστερά και τουλάχιστον 6μ. όταν 
είναι τοποθετημένοι απέναντι.  
 
Οι γραμμές αναμονής των δρομέων θα ακολουθούν αυστηρά τον κανόνα των 2 μέτρων 
απόστασης (προς όλες τις κατευθύνσεις) μεταξύ των δρομέων της κάθε γραμμής αναμονής 
καθώς και μεταξύ των δρομέων των διαφορετικών γραμμών αναμονής. 

 



Οι συμμετέχοντες θα καλούνται (με SMS ή email) να προσέλθουν να παραλάβουν τον αριθμό 
και το υλικό συμμετοχής τους συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, ώστε να αποφευχθεί ο 
συνωστισμός. 

 

Η παραλαβή του αριθμού και του υλικού συμμετοχής ανά αγώνα θα γίνεται το αργότερο μέσα 
σε 4 ημέρες πριν τον αγώνα και ΜΟΝΟΝ εφόσον ο συμμετέχων ή εκπρόσωπός του παραδίδει 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (από τον συμμετέχοντα) το Δελτίο Καταγραφής 
Αθλούμενου. 

 

Μπροστά σε κάθε σταθμό θα υπάρχουν αυτοκόλλητες ενδείξεις στο δάπεδο / δρόμο που θα 
υποδεικνύουν τις θέσεις αναμονής για όσους περιμένουν να εξυπηρετηθούν. Οι αυτοκόλλητες 
αυτές ενδείξεις θα είναι τοποθετημένες σε απόσταση 2μ. μεταξύ τους. 

 

Στην είσοδο του Κέντρου Εγγραφών θα υπάρχει προσωπικό που θα παρακολουθεί τη ροή των 
δρομέων και θα διακόπτει προσωρινά την είσοδο σε περίπτωση που ήδη βρίσκεται εντός του 
Κέντρου Εγγραφών ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών. 

 
Κατά την είσοδο θα γίνεται καταγραφή στον κατάλογο εισερχομένων – εξερχομένων 
(ιστοσελίδα ΓΓΑ https://gga.gov.gr/images/log_sheet_v8.pdf.)  Η θερμομέτρηση στην είσοδο 
είναι υποχρεωτική. Ο εισερχόμενος θα υπογράφει στον κατάλογο δηλώνοντας έτσι υπεύθυνα 
ότι τη συγκεκριμένη ημέρα δεν έχει κανένα από τα συμπτώματα του ιού. Ο κατάλογος θα 
αρχειοθετείται, καθημερινά, με μέριμνα του υπευθύνου του Κέντρου Εγγραφών και θα 
φυλάσσεται για 14 ημέρες, προκειμένου να διευκολυνθεί πιθανή αναγκαία ιχνηλάτηση. 
 
Οι δρομείς θα έχουν ενημερωθεί προηγουμένως με ηλεκτρονική επικοινωνία για τη διαδικασία 
που θα πρέπει να ακολουθούν από τη στιγμή της εισόδου τους στο χώρο. 

 

Το προσωπικό του Κέντρου Εγγραφών θα φορά προστατευτική μάσκα. 

 

Οι δρομείς / επισκέπτες θα φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο του Κέντρου 
Εγγραφών προστατευτική μάσκα. 

 

Θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό σε κάθε σταθμό διανομής και εξυπηρέτησης τόσο για 
εθελοντές και εργαζόμενους όσο και για τους συμμετέχοντες/επισκέπτες. 

 

χώρος του Κέντρου Εγγραφών θα καθαρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια 
της ημέρας αλλά και στο πέρας αυτής, ενώ θα έχει προηγηθεί εκτεταμένη απολύμανση πριν την 
χρήση του. 

 

Θα οριστεί συγκεκριμένος κλειστός χώρος που θα βρίσκεται σε απόσταση από τους υπόλοιπους 
χώρους που χρησιμοποιεί η διοργάνωση, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την περίπτωση που 
παρουσιαστεί ύποπτο κρούσμα είτε μεταξύ των εθελοντών και του έμμισθου προσωπικού, είτε 
μεταξύ των συμμετεχόντων δρομέων. 

 

Στο χώρο θα υπάρχει υγειονομικό προσωπικό, το οποίο θα έχει και την ευθύνη λειτουργίας του 
παραπάνω χώρου απομόνωσης. 

 

Σε όλους τους χώρους του Κέντρου Εγγραφών (εσωτερικά και εξωτερικά) θα υπάρχει σήμανση 
που θα υπενθυμίζει στους επισκέπτες τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούν καθώς και 
την ανάγκη τήρησης των κανόνων φυσικής απόστασης (1,5μ) αλλά και των οδηγιών των 
υπευθύνων της διοργάνωσης. 

 

Επιπλέον θα διανέμεται έντυπο υλικό με τους κανόνες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών αλλά 
και τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούν οι δρομείς την ημέρα του Αγώνα. 
 
 
 
 

 

https://gga.gov.gr/images/log_sheet_v8.pdf


Γ. ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ  
Γ1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WAVE START (ΚΥΜΑΤΑ) ΤΩΝ BLOCKS 

 

        Οι δρομείς θα κατανέμονται σε 20 blocks, Η προσέλευση του κάθε γκρουπ των       
δρομέων στο χώρο εκκίνησης θα γίνεται 10’ πριν αυτή δοθεί. Για το κάθε γκρουπ θα 
ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα εκκίνησης. 

 
Το κάθε ένα από blocks, το οποίο θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 150τμ. και θα περιλαμβάνει 
το πολύ 50 άτομα, προκειμένου κατά τη διάρκεια του αγώνα να υπάρχει ελαχιστοποίηση 
συνωστισμού. Συνεπώς, σε κάθε block - με ατομική ευθύνη του συμμετέχοντα δρομέα - θα 
τηρείται για κάθε δρομέα ο κανόνας της φυσικής απόστασης 1,5μ. x 2τμ.  μεταξύ των, σε 
οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση, δηλαδή κάθε δρομέας θα αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 3τμ. 
Έτσι για παράδειγμα ένα μπλοκ με 50 άτομα θα χρειαστεί τουλάχιστον 50 x 3τμ= 150τμ. 
επιφάνεια. 
 
Το κάθε block θα έχει εύρος περίπου 150τμ. (μήκος περίπου 15μ. και πλάτος περίπου 10μ. - 
καθαρό αψίδας - δηλ. 15μ.Χ10μ. = 150τμ.) και θα είναι οριοθετημένο με κιγκλιδώματα. 

  

Στο block της εκκίνησης (αυτό πριν την Αψίδα Εκκίνησης) και στο προηγούμενο αυτού θα 
υπάρχει ευδιάκριτη σήμανση, με βάση τον παραπάνω κανόνα, για τη θέση κάθε δρομέα στο 
έδαφος, σε κάθε σειρά και σε κάθε στίχο. 

 

Στο block της εκκίνησης θα δίνεται ξεχωριστή εκκίνηση για κάθε μια σειρά που θα αποτελείται 
από 7 δρομείς, με χρονική απόσταση τέτοια, ώστε οι δρομείς της σειράς που προηγείται να 
έχουν διανύσει ικανό διάστημα περίπου 8μ.-10μ. προτού ξεκινήσει η επόμενη. 

 

Οι συμμετέχοντες σε κάθε μπλοκ και σε κάθε σειρά καθορίζονται εκ των προτέρων ονομαστικά 
από την γραμματεία και δεν πρέπει να αλλάζουν σειρά για λόγους πιθανής ιχνηλάτησης. 

 

Η εκκίνηση της πρώτης σειράς των δρομέων του εκάστοτε επόμενου της εκκίνησης block θα 
έχει χρονική απόσταση τουλάχιστον 15’ από την εκκίνηση της τελευταίας σειράς των δρομέων 
του εκάστοτε block της εκκίνησης. 

 

Συνίσταται σε όλους τους συμμετέχοντες δρομείς να φορούν προστατευτική μάσκα μέχρι την 
εκκίνησή τους, δηλαδή μέχρι και να λάβουν θέση στις ειδικές ενδείξεις σταθερής θέσης που θα 
πρέπει να προβλέπονται για τουλάχιστον 2 blocks πριν την γραμμή εκκίνησης. Για την απόρριψη 
των μασκών θα υπάρχει μεγάλος αριθμός κάδων απορριμμάτων σε ενδεδειγμένα σημεία στα 
blocks προς εκκίνηση. 

 

Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων (σε ειδικές πλαστικές τσάντες που θα διαθέτει 
η διοργάνωση) θα γίνεται σε μεγάλο χώρο, ανάλογα με τον αριθμό τους και τον αγώνα στον 
οποίο συμμετέχουν. 
Κατά την παράδοση τους, οι τσάντες ψεκάζονται με απολυμαντικό διάλυμα από τους εθελοντές 
που τις παραλαμβάνουν. 

 
 
Γ2. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα γίνει σύσταση στους δρομείς ώστε να κρατάνε όσο δυνατό 
μεγαλύτερες αποστάσεις και να προσαρμόζονται με τα παρακάτω: 

 
• Το τρέξιμο των δρομέων δίπλα-δίπλα είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται απόσταση 

ασφαλείας μεταξύ των δρομέων 1,5μ.  
• Το τρέξιμο των δρομέων σε κλιμακωτό σχηματισμό (ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω δεξιά 

ή αριστερά) είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται νοητή πλαϊνή απόσταση μεταξύ των 
δρομέων 1,5μ.  

• Το τρέξιμο των δρομέων σε ομάδες με αποστάσεις μεταξύ των μικρότερες από αυτές που 
αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να αποφεύγεται. 

 



Η τμηματική εκκίνηση των δρομέων, όπως έχει ήδη περιγραφεί, αποτρέπει το συνωστισμό κατά 
τη διάρκεια του αγώνα. 

 

Όλοι οι δρομείς τοποθετούνται στα επιμέρους blocks εκκίνησης με βάση την καταγεγραμμένη 
από τους ίδιους (στην αίτηση συμμετοχής τους) καλύτερη προηγούμενη επίδοσή τους, οπότε 
και εκκινούν με συγκεκριμένο ρυθμό, γεγονός που επίσης συμβάλει στην αποφυγή 
συνωστισμού τους κατά τη διαδρομή του αγώνα. 

 

Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό μέχρι και την παραλαβή 
της τσάντας με τα ρούχα τους. 

 

 
Γ3. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Η τμηματική εκκίνηση των δρομέων, όπως έχει ήδη περιγραφεί, αποτρέπει το συνωστισμό 
στον τερματισμό. 

 

Μετά τον τερματισμό, οι δρομείς θα παραλαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας 
και μεταλλίων πλαστική μικρή τσάντα, με τα είδη που παρέχονται από τη διοργάνωση 
(εμφιαλωμένο νερό, χυμό, ισοτονικό ποτό, μπάρα δημητριακών, μπανάνα, μετάλλιο 
τερματισμού). Η παραλαβή θα είναι ανέπαφη. Η τσάντα θα τοποθετείται από το προσωπικό / 
εθελοντές του αγώνα σε τραπέζια, από όπου ο δρομέας τα παραλαμβάνει ο ίδιος, χωρίς φυσική 
επαφή. 

 

Οι νικητές- τριες θα παραλάβουν τα έπαθλά τους χωρίς να γίνει η καθιερωμένη 
Τελετή των Απονομών. Θα γίνει με απόλυτη τήρηση των κανόνων απόστασης και 
περιορισμού των επαφών και με την παρουσία μόνο των απολύτως απαραιτήτων 
ατόμων. 

 

Τέλος, οι δρομείς θα παραλαμβάνουν την ειδική τσάντα με το ρουχισμό που παρέδωσαν κατά 
την άφιξή τους από τον ειδικό χώρο, αφού απολυμάνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα 
που θα τους παρέχεται. 
 
Σημείωση: οι περιοχές Αφετηρίας όλων των δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος 
των δύο διοργανώσεων, καθώς και η περιοχή Τερματισμού διαθέτουν επάρκεια 
χώρων ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της υλοποίησης της όποιας επιπλέον 
υπόδειξης ασφαλείας μας υποδειχθεί. 
 
 
 
Δ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
 
Το σύνολο του προσωπικού και των εθελοντών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα 
θα είναι πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους 
κανονισμούς της διοργάνωσης καθώς και με το περιεχόμενο του παρόντος Υγειονομικού 
Πρωτοκόλλου. 

 

Όλοι θα φορούν μάσκα μιας χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη 
διοργάνωση. Η μάσκα θα αλλάζεται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
Κατά την παραλαβή και παράδοση του ρουχισμού των δρομέων το προσωπικό της 
διοργάνωσης θα φέρει επιπλέον της μάσκας και γάντια μιας χρήσης. 
Γενικά θα γίνεται συχνή απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό ή σαπούνι. 

 

Κάδοι απορριμμάτων για την απόρριψη μασκών και γαντιών θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους 
χώρους. 

 

Θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος εισόδου στους χώρους υποστήριξης της διοργάνωσης την ημέρα 
του αγώνα και πάντα με την επίδειξη των σχετικών διαπιστευτηρίων. Ο αριθμός των ατόμων 



που μπορούν να βρίσκονται στους χώρους αυτούς θα είναι ανάλογος των τετραγωνικών μέτρων 
του εκάστοτε χώρου, και με την προϋπόθεση τήρησης της απόστασης 1,5μ. 

 

Μεταξύ των χώρων υποστήριξης της διοργάνωσης και στο πλαίσιο των χώρων παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών και φροντίδας, θα προβλεφθεί η διαμόρφωση ειδικού απομονωμένου 
χώρου για την περίπτωση αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος (ενός ή περισσοτέρων) είτε 
μεταξύ των συμμετεχόντων είτε μεταξύ των εθελοντών / εργαζομένων / συνεργατών της 
διοργάνωσης. 

 

Για τη λειτουργία του ιατρείου θα ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και να είναι ανάλογα 
εξοπλισμένο. 

 

Οι χώροι υποστήριξης θα καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
αγωνιστικής ημέρας, ενώ θα έχει προηγηθεί εκτεταμένη απολύμανση πριν την χρήση τους. 

 

 

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων θα ενημερώνεται πλήρως για όλες τις πτυχές της 
διοργάνωσης, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. 

 

Για την ενημέρωση των δρομέων θα χρησιμοποιηθεί:  
• Ηλεκτρονική Επικοινωνία ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η οποία θα είναι συχνότερη όσο 

πλησιάζουμε προς την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα  
• Έντυπο Υλικό που θα δοθεί στους συμμετέχοντες κατά την παραλαβή του αριθμού και του 

υλικού συμμετοχής τους στη διοργάνωση από το Κέντρο Εγγραφών. Το υλικό θα 
περιλαμβάνει και όλες τις οδηγίες και συστάσεις του ΕΟΔΥ για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος  

• Ειδική Σήμανση τόσο στους χώρους του Κέντρου Εγγραφών όσο και την ημέρα του Αγώνα 
στα διάφορα σημεία των αγωνιστικών διαδρομών και περιοχών  

• Συνεχείς Ηχητικές Ανακοινώσεις την ημέρα του αγώνα με τις οποίες θα γίνεται συνεχής 
υπενθύμιση στους δρομείς των οδηγιών, συστάσεων και κανονισμών τόσο της 
Οργανωτικής Επιτροπής όσο και του ΕΟΔΥ και της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ. 

 
     ΣΤ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

• Δρόσος Χριστόπουλος, Γεν. Δ/ντής, 6937881477, director@atgm.gr 
• Κυριάκος Στεφανίδης, ΔΣ ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, Ιατρός, 6977247887, drkyr@yahoo.com 
• Iωάννης Χατζόπουλος, Διευθυντής Επιχειρησιακού Κέντρου Διοργανώσεων, 6948608037, 

6981539767, dannychatzopoulos@yahoo.gr  
• Ματθαίος Καϊσίδης, Τεχνικός Σύμβουλος διοργανώσεων, 6976511771, 12kmat@gmail.com  

 
• ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόεδρος: Βούλα Πατουλίδου, Αντιπερειφερειάρχης, antiperiferiarxis-thess@pkm.gov.gr 
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Ποδιώτης, 6946062988, info@tritonthess.gr 

  Πρόεδρος ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ: Χριστίνα Καραμίχου ,president@tritonthess.gr 
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