
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 
 
 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ  
ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ SARS-CoV-2 

 
 
Το παρόν εξειδικευμένο πρωτόκολλο έχει ετοιμαστεί από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας 
και καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
με τις διοργανώσεις καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται με στόχο: 

• τη μέγιστη δυνατή προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας από την COVID-19 
καθώς και  

• την ομαλή ολοκλήρωση των εγχώριων διοργανώσεων Ξιφασκίας για το 2021-2022 
 
Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται παράλληλα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα 
προφύλαξης από τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) για διεξαγωγή αθλητικών πρωταθλημάτων 
και για την λειτουργία κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, που εκδόθηκαν από το 
Υπουργείο Υγείας. 
 
Το παρόν Πρωτόκολλο θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις, τη διεθνή εμπειρία, τις 
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΚΟΑ, καθώς και τις οδηγίες της Παγκόσμιας (FIE) 
καθώς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (EFC). 
 
Α. Γενικές Απαιτήσεις: 
 
Ο διοργανωτής και το προσωπικό που εμπλέκεται στην διοργάνωση και τέλεση των αγώνων, 
υποχρεούνται να είναι ενήμεροι σχετικά με τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες οδηγίες για το 
ξέσπασμα του COVID-19 και την αντιμετώπισή του και δεσμεύονται να ακολουθήσουν τις 
διαθέσιμες οδηγίες. 
 
Λειτουργός Ασφάλειας Αγώνα  
Σε κάθε αγώνα/αγώνισμα, θα ορίζεται από τον διοργανωτή ένας Συντονιστής Έκτακτης 
Ανάγκης COVID-19 (κατά προτίμηση άτομο, που σχετίζεται με τον χώρο της υγείας). Ο 
συντονιστής θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διαδικασιών που προκύπτουν μέσα από το 
παρόν Πρωτόκολλο Αγώνων και το σχετικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, για τον 
διοργανωτή. Θα συντονίζει τις διαδικασίες σε περίπτωση, που αθλητής ή προσωπικό ομάδας, 
ή άλλο άτομο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση, αισθάνονται αδιαθεσία, που σχετίζεται με τον 
COVID-19. 

 
Κατοχή SAFE PASS 
Προκειμένου να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η διασπορά του ιού στις διοργανώσεις της 
ΚΟΞ, σαν ελάχιστο μέτρο επιδημιολογικής παρακολούθησης καθορίζεται η υποχρεωτική 
ύπαρξη έγκυρου SAFE PASS για τους αθλητές/τριες, συνοδούς προπονητές και το εγκεκριμένο 
προσωπικό της ΚΟΞ (διαιτητές, γραμματεία, ιατρικό προσωπικό) που θα συμμετέχει στους 
αγώνες. Συγκεκριμένα, για παιδιά 12 ετών και άνω είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 
safe pass και για παιδιά κάτω των 12 ετών, θα γίνεται αυστηρή σύσταση διενέργειας rapid test 
72 ωρών. Έγκυρο SAFE PASS σημαίνει: 

• είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 
72 ωρών,  
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• είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη 
μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την 
ημερομηνία εμβολιασμού,  

• είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που 
νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει 
διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής 
διάγνωσης. 

Νοείται ότι οι πιο πάνω απαιτήσεις SAFE PASS τροποποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
απαιτήσεις των ισχυόντων περί  Λοιμοκαθάρσεως  (Καθορισμός  Μέτρων  για Παρεμπόδιση 
της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διαταγμάτων. 
 
Ιχνηλάτηση 
Ο διοργανωτής υποχρεούται να κάνει καταγραφή των στοιχείων (όνομα, αριθμός τηλεφώνου) 
όλων των ατόμων που συμμετέχουν σε κάθε διοργάνωση, είτε ως αθλητές είτε ως διαιτητές, 
προπονητές, γραμματεία κτλ. Όλα τα στοιχεία θα τηρούνται για περίοδο τουλάχιστον 30 
ημερών για σκοπούς ιχνηλάτησης COVID-19 και θα τυγχάνουν χειρισμού σύμφωνα με τη 
νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών. Σε 
περίπτωση κρούσματος, τα στοιχεία θα παραδίδονται στην Μονάδα Επιδημιολογικής 
Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας για σκοπούς ιχνηλάτησης στενών επαφών.  
 
Υποχρεωτική χρήση μάσκας 
Εξοπλισμός προφύλαξης όπως καθορίζεται στα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και χρήση 
αυτού από όλους τους παρευρισκόμενους. Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική για όλους 
τους εμπλεκόμενους με τη διοργάνωση. Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται οι αθλητές-τριες κατά 
τη διάρκεια της προθέρμανσης, καθώς και όταν αγωνίζονται. Τα άτομα που θα εκτελούν χρέη 
διαιτητή είναι υποχρεωτικό να φορούν μάσκα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
 
Χρήση αποδυτηρίων 
Εφαρμόζονται οι αποφάσεις της Πολιτείας αναφορικά με τη χρήση αποδυτηρίων. Συνίσταται οι 
συμμετέχοντες αθλητές-τριες να προσέρχονται με τις αγωνιστικές τους ενδυμασίες (στολή 
ξιφασκίας). Με τα σημερινά δεδομένα, επιτρέπεται η χρήση των αποδυτηρίων και οι αθλητές-
τριες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες, μόνο την ημέρα του αγώνα. Σε περίπτωση 
που διαφοροποιηθούν οι οδηγίες της Πολιτείας, θα τηρούνται οι οδηγίες εκείνες και θα 
επικαιροποιηθεί και το παρόν Πρωτόκολλο. 
 
Απονομές 
ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν τελετές απονομών. Οι αθλητές θα λαμβάνουν θέσεις πίσω από το 
βάθρο τηρώντας μεταξύ τους τις ενδεικνυόμενες αποστάσεις. Στο βάθρο θα έχουν τοποθετηθεί 
τα έπαθλα από προσωπικό που έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης (μάσκα, γάντια)  
και έχει απολυμάνει τα χέρια του. Θα ανακοινώνεται το όνομα και η θέση του αθλητή και ο κάθε 
αθλητής θα παραλαμβάνει το έπαθλο από το βάθρο. 
 
Δωμάτιο απομόνωσης 
Στην εγκατάσταση, σε συνεργασία με τον ιατρό των αγώνων και των υπεύθυνων της 
εγκατάστασης, θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί καλά αεριζόμενος απομονωμένος χώρος για 
την προσωρινή φιλοξενία ατόμων με ύποπτα συμπτώματα (π.χ. πυρετός). 
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Παρουσία θεατών και φιλάθλων 
Εφαρμόζονται οι αποφάσεις της Πολιτείας αναφορικά με τη παρουσία φιλάθλων στο στάδιο. 
Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα, οι αγώνες θα πραγματοποιούνται στην παρουσία 
φιλάθλων στο 50% της χωρητικότητας του γηπέδου. Σε περίπτωση που διαφοροποιηθούν οι 
οδηγίες της Πολιτείας, θα τηρούνται οι οδηγίες εκείνες και θα επικαιροποιηθεί και το παρόν 
Πρωτόκολλο. 
 
Χρήση πάγκων/καθισμάτων 
Όσοι παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και χρησιμοποιούν καθίσματα θα πρέπει 
απαραίτητα να τηρούν αποστάσεις μεταξύ τους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει στην ίδια 
ευθεία καθισμάτων να υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον δύο (2) καθισμάτων. 
  
Αθλητές 
Οι αθλητές τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους και χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά και ΜΟΝΟ τα δικά τους αθλητικά είδη. Υποχρεούνται όπως χρησιμοποιούν 
προσωπικό εξοπλισμό (ένδυση, υπόδηση, γάντι, μάσκα, σπαθιά, καλώδια) και να μην 
δανείζονται από άλλους. 

 
Αθλητική Εγκατάσταση  & Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός  ατόμων  
Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις με βάση τα τετραγωνικά 
και συγκεκριμένα 1 άτομο / 10 τετραγωνικά μέτρα και μέγιστο αριθμό τα 40 άτομα ανά 
αίθουσα προπόνησης για αίθουσες μέχρι 800 τετραγωνικά μέτρα και τα 60 άτομα ανά αίθουσα 
προπόνησης για αίθουσες άνω των 800 τετραγωνικών μέτρων, εξαιρουμένων των 
προπονητών. [Παράδειγμα: 4 Χ πίστες των 6 αθλητών (24) + Διαιτητές (4) + Προπονητές (6) + 
Ιατρός (1) + Γραμματεία (2) + Εκπρόσωπος ΔΣ (1) = 38 άτομα]. 
 
Αποδοχή Πρωτοκόλλου 
Με την δήλωση συμμετοχής των Σωματείων στη διοργάνωση, όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφωνούν και δεσμεύονται να ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες και τις διαδικασίες του 
παρόντος Πρωτοκόλλου. Η παραβίαση των κανόνων και των διαδικασιών του Πρωτοκόλλου θα 
μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της συμμετοχής στη διοργάνωση ή την ακύρωση του 
αποτελέσματος αθλήτριας-ή ή στην επιβολή κυρώσεων από την ΚΟΞ. 
 
Β. Διαδικασίες κατά τους Αγώνες: 
 
Είσοδος 

• Θα οριστεί ΜΟΝΟ μία είσοδος για την προσέλευση όλων των εμπλεκομένων (αθλητές, 
προπονητές, διαιτητές, ιατροί, μέλη του ΔΣ της ΚΟΞ κ.α.) στο Στάδιο και θα πρέπει να υπάρχει 
σήμανση για τήρηση αποστάσεων και μέτρων ατομικής προστασίας 

 
• Σε εμφανή σημεία (π.χ. στην είσοδο του αγωνιστικού χώρου, στις πίστες, στην 

γραμματεία, εντός των αποδυτηρίων κ.ο.κ.), θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό 
αλκοολούχο διάλυμα (ή gel) 70% για απολύμανση των χεριών. 

 
• Η ΚΟΞ σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της εγκατάστασης θα πρέπει να καθορίσουν 

τις ροές (διαδρομές κίνησης) όλων των εμπλεκομένων με τη διοργάνωση, έτσι ώστε να μη 
δημιουργείται συνωστισμός. 

 
• Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση θα γίνεται θερμομέτρηση από προσωπικό 

της διοργάνωσης. 
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• Αθλήτριες και αθλητές θα προσκομίζουν SAFE PASS και θα συμπληρώνουν το Δελτίο 
Δήλωσης του παραρτήματος του παρόντος Πρωτοκόλλου. 
 
Προσοχή: Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο αναφέρει συμπτώματα πυρετού (ή 
θερμομετρηθεί πάνω από 38οC), βήχα, δύσπνοιας, μυαλγίας, διάρροιας, πονόλαιμου, ανοσμίας 
ή υπέρμετρης κόπωσης, δε θα του επιτρέπεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και θα του 
δίνονται συστάσεις επικοινωνίας με τον προσωπικό του ιατρό. 
 
Δήλωση - παρουσία αθλητριών και αθλητών στην Γραμματεία 

• Οι αθλήτριες και αθλητές θα προσέρχονται στην γραμματεία αγώνων μετά από ατομική 
πρόσκληση, φορώντας τη μάσκα τους. Μετά τη δήλωση παρουσίας θα κατευθύνονται προς το 
χώρο προθέρμανσης που θα έχει οριστεί από τους διοργανωτές, όπου μπορούν να αποθέσουν 
τη μάσκα τους στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων που θα έχουν τοποθετηθεί στο χώρο για 
το σκοπό αυτό και να ξεκινήσουν την προθέρμανσή τους. 

 
Διεύθυνση αγώνα 

• Οι διαιτητές κατά τη διεύθυνση του αγώνα θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον δύο 
μέτρα μακριά από την πίστα και τον πλησιέστερο αθλητή, εκτός από τον έλεγχο των όπλων. 

 
• Ο απαραίτητος εξοπλισμός διεξαγωγής του αγωνίσματος (βαράκι, φίλερ, χειριστήριο 

μηχανήματος καταγραφής πόντων) συνιστάται να χρησιμοποιείται από τα ίδια άτομα (διαιτητές) 
καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. 

 
• Τα σημεία σύνδεσης των ρουλέρ με το ατομικό καλώδιο του αθλητή, θα απολυμαίνονται 

με αντισηπτικό υγρό από τον διαιτητή μετά από κάθε ματς. 
 

Προπονητές/συνοδοί αθλητών 
• Οι προπονητές/συνοδοί αθλητών, πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 

τεσσάρων μέτρων από την πίστα διεξαγωγής αγώνων. 
 

Χαιρετισμός Αθλητών 
• Δεν θα πραγματοποιείται χειραψία ούτε οποιαδήποτε άλλη σωματική επαφή μεταξύ των 

αθλητών ή του διαιτητή. Ο χαιρετισμός με τη λήξη του αγώνα μεταξύ των αθλητών θα γίνεται με 
επαφή των λαμών στη θέση της 8ης, σε απόσταση 2 μέτρων. 

  
Διαχείριση ατόμου θετικού σε COVID-19: 

• Σε περίπτωση που αθλητής ή προπονητής, διαιτητής, ή λοιπό στέλεχος που είναι 
απαραίτητο για την πραγματοποίηση των αγώνων, εντοπιστεί θετικός στον ιό SARS-CoV-2 
(COVID-19), το άτομο αυτό θα πρέπει να παραμείνει σε απομόνωση για χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται από τις «Ενδιάμεσες οδηγίες αποδέσμευσης/άρσης απομόνωσης ασθενών με 
επιβεβαιωμένη λοίμωξη από COVID-19 (κρούσματος) που αντιμετωπίζονται σε χώρους εκτός 
των νοσηλευτηρίων». Συγκεκριμένα η αποδέσμευση κρουσμάτων COVID-19 από την 
καραντίνα μπορεί να γίνει:  

 α) κατόπιν 2 συνεχόμενων αρνητικών δειγμάτων από το ανώτερο αναπνευστικό με 
διαφορά τουλάχιστον 24 ωρών που θα πρέπει να διενεργηθούν εφόσον έχουν περάσει 14 
μέρες μετά την πρώτη εργαστηριακή τεκμηρίωση της λοίμωξης ή  

 β) στην περίπτωση που τα εργαστηριακά αποτελέσματα συνεχίζουν να είναι θετικά μετά 
την παρέλευση τουλάχιστον 14 ημερών από την πρώτη θετική εργαστηριακή εξέταση, τότε το 
άτομο παραμένει σε απομόνωση για ακόμη 1 εβδομάδα και στην συνέχεια αποδεσμεύεται 
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χωρίς να απαιτείται επιπλέον εργαστηριακός έλεγχος νοουμένου ότι παύει να παρουσιάζει 
συμπτώματα COVID-19. 

• Αν αθλητής ή προπονητής, διαιτητής, ή λοιπό στέλεχος που είναι απαραίτητο για την 
πραγματοποίηση των αγώνων παρουσιάζει συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα, αδυναμία-
καταβολή, πονοκέφαλο, μυαλγίες, διαταραχές όσφρησης και γεύσης, δύσπνοια, φαρυγγίτιδα, 
ρινική συμφόρηση/καταρροή τότε θα εξαιρείται των αγώνων και άμεσα να ενημερώνει τον 
προσωπικό του ιατρό/ιατρό των αγώνων για εξέταση (περιλαμβανομένης και διαγνωστικής 
εξέτασης για COVID-19). 

• Η διαχείριση των ατόμων θετικών σε COVID-19 και στενών επαφών τους θα είναι 
σύμφωνη με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Οι πιο πρόσφατες τέτοιες οδηγίες 
δίδονται στην ιστοσελίδα:  
www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/09072021--Διαχείρηση κρουσμάτων και στενών επαφών.pdf  

και 
www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/04082021--Αναθεωρημένες οδηγίες αποδέσμευσης κρουσμάτων.pdf  
 
Η υποχρεωτική και αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής καθώς και της ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία των αγώνων, διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην προσπάθεια της Ομοσπονδίας για την επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας. 
 
 
 
Για το ΔΣ της ΚΟΞ, 
 
 
 
 
Αντώνης ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ  Κωνσταντίνος ΤΑΛΙΩΤΗΣ 
Πρόεδρος  Γεν. γραμματέας 

http://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/09072021--%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/04082021--%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 

  
για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα 

 
και την συμμετοχή σε αγώνα Ξιφασκίας………………………………………………………………. 
 
 
 
Ημερομηνία Δήλωσης:............./......../.............. 
 
Ονοματεπώνυμο:........................................................................................................................ 
 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:...................................................................................................... 
 
Αριθμός Τηλεφώνου:……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
ΔΗΛΩΝΩ Υπεύθυνα ότι: 
 
1. Δεν έχω εκδηλώσει τα ακόλουθα συμπτώματα - όπως πυρετός, βήχας, πονόλαιμο, 
καταρροή, νέα δύσπνοια ή διάρροια, ναυτία, εμετούς, μυαλγίες, εντός των τελευταίων 14 
ημερών και δεν είχα άμεση επαφή με έναν επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα με COVID-19, 
και δεν έχω επισκεφτεί ή έχω χρειαστεί περίθαλψη σε εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης ή 
εγκατάσταση περιορισμού για τη θεραπεία ή την καραντίνα του COVID-19 επιβεβαιωμένων ή 
ύποπτων ατόμων εντός των τελευταίων 14 ημερών. 
 
2. Δεν έχω διαμείνει/ζήσει ή ταξιδέψει στο εξωτερικό εντός των τελευταίων 14 ημερών 
και/ή δεν υπήρξα επιβάτης σε διεθνή πτήση για ταξίδι προς / από χώρα(/ες) κόκκινης ή γκρίζας 
κατηγορίας εντός των τελευταίων 14 ημερών, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών 
που ανακοινώνει η Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
3. Υποβάλλω αυτή την υπεύθυνη δήλωση ευσυνείδητα και δηλώνω, υπό ποινή 
ψευδορκίας σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι όλα τα γεγονότα και 
όλες οι πληροφορίες που έχω δώσει, είναι αληθείς. 
 
4. Έχω ενημερωθεί για τα μέτρα πρόληψης, ατομικής υγιεινής και προστασίας, και για 
τους κινδύνους υγείας που σχετίζονται με τον νέο κορωνοϊό που προκαλεί την ασθένεια 
COVID-19. 
 
 
 
 
 
Ο/Η Δηλών ...............................................................(Υπογραφή) 
 
 
 
Τα πιο πάνω στοιχεία τυγχάνουν χειρισμού μόνο για σκοπούς εφαρμογής του περί Λοιμοκαθάρσεως 
Νόμου και σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπικών 
Δεδομένων. 


