
                                                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                               
 

Προς: όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
           (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

Θέμα: Πλαίσιο οδηγιών για την  προετοιμασία εθνικών ομάδων ανδρών-γυναικών 
ατομικών αθλημάτων.

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293 της 08.01.2021 (Β’ 
30)  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» για τον 
αθλητισμό, επιτρέπεται η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων από 11/01/2021 για 
προπονήσεις χωρίς την παρουσία θεατών, των εθνικών ομάδων ανδρών γυναικών ατομικών 
αθλημάτων οι οποίες έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις το πρώτο εξάμηνο του 2021. 

Η έναρξη των προπονήσεων των εν λόγω αθλημάτων γίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Υποχρεωτικό προληπτικό έλεγχο με test αντιγόνου για COVID19 από 
διαπιστευμένα εργαστήρια πριν ξεκινήσουν οι προπονήσεις για τους αθλητές και 
προπονητές

2. Καθορισμός υπευθύνου COVID19 από κάθε ομοσπονδία για άμεση συνεννόηση

3. Ονομαστικός κατάλογος αθλητών, προπονητών  

4. Συγκεκριμένο, μοναδικό χώρο προπόνησης 

5. Συγκεκριμένο ωράριο προπόνησης

6. Καθημερινή ενεργητική επιτήρηση για τυχόν συμπτώματα

7. Εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο με test αντιγόνου για COVID19 από διαπιστευμένα 
εργαστήρια

8. Εβδομαδιαία ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) για τον 
αριθμό των ελέγχων και των τυχόν κρουσμάτων για κάθε εθνική ομάδα

9. Εφαρμογή των οδηγιών και πρωτοκόλλων των αντίστοιχων αθλημάτων που 
υπάρχουν στην ενότητα «Αθλητισμός και COVID19» στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού και έχουν πρόσφατα επικαιροποιηθεί. Ιδιαίτερη έμφαση 
πρέπει να δοθεί στη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων που 
περιλαμβάνεται στις οδηγίες.

Για την σωστή υλοποίηση των παραπάνω, θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι παρακάτω οδηγίες 
από τις ομοσπονδίες. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να αποστείλει στη ΓΓΑ στη διεύθυνση 
sgoffice@gga.gov.gr  η κάθε ομοσπονδία των οποίων οι εθνικές ομάδες θα ενταχθούν στην 
ανωτέρω εξαίρεση, ανά άθλημα, τα ακόλουθα στοιχεία χρησιμοποιώντας το συνημμένο 
αρχείο 2 που σας αποστέλλεται:
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1. Κατάλογος διεθνών διοργανώσεων ανδρών γυναικών που θα γίνουν στο πρώτο 
εξάμηνο του 2021 

2. Κατάλογος με τους αθλητές της εθνικής ομάδας που προετοιμάζονται γι αυτές τις 
διοργανώσεις μαζί με τους προπονητές τους, χώρο και ωράριο προπόνησης. Μέλη της 
εθνικής ομάδας που είχαν συμπεριληφθεί τον Νοέμβριο στην πρώτη δήλωση για την 
Προολυμπιακή ομάδα δεν είναι απαραίτητο να δηλωθούν εδώ. Θα πρέπει να γίνει εκ 
των προτέρων μια συνεννόηση με τις αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις ώστε να 
είναι διαθέσιμες. 

Μετά από την έγκριση του αριθμού των αθλητών από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
η κάθε ομοσπονδία μεριμνά για την αποστολή σχετικής ενημέρωσης προς την αντίστοιχη 
αθλητική εγκατάσταση καθώς και για τη διανομή του καταλόγου της παραγράφου 2 σε 
αθλητές της εθνικής ομάδας και προπονητές τους ώστε να αποτελεί βεβαίωση κίνησης για 
τους συντελεστές της ομάδας. Για διευκόλυνσή σας αυτό γίνεται με βάση τα συνημμένα 
αρχεία 3 & 4 που αποστέλλονται συνημμένα.

Μια φορά την εβδομάδα, η ομοσπονδία αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid19@gga.gov.gr , λίστα με τον συνολικό αριθμό των 
εβδομαδιαίων προληπτικών ελέγχων καθώς και τον αριθμό των τυχόν θετικών δειγμάτων, 
ανά άθλημα, όπως προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις ελέγχου των ομάδων με βάση 
των παρακάτω πίνακα:

Αριθμός ελέγχων Αριθμός κρουσμάτων COVID19
Ομάδα Αθλητές Λοιπό 

προσωπικό
Αθλητές Λοιπό προσωπικό

Άθλημα 1
Άθλημα 2

…

Η εβδομαδιαία αποστολή της παραπάνω λίστας προληπτικών ελέγχων από τις ομοσπονδίες 
προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο της διαδικασίας 
και για την παρακολούθηση της πορείας της πανδημίας στον αθλητικό χώρο. Σε περίπτωση 
που δεν τηρείται η παραπάνω διαδικασία, θα ανακαλείται η άδεια προπονήσεων. 

Επίσης, σε μέλη της Προολυμπιακής ομάδας συστήνεται η διενέργεια εβδομαδιαίου ελέγχου 
έλεγχο με test αντιγόνου για COVID19, ειδικά αν προπονούνται σε κλειστές αθλητικές 
εγκαταστάσεις.

Για τυχόν ερωτήσεις/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Αθλητισμού ηλεκτρονικά στο sgoffice@gga.gov.gr και covid19@gga,gov.gr ή 
τηλεφωνικά στο 213 131 7133 και 213 131 6546.

Με την πεποίθηση ότι υπό τις τρέχουσες συνθήκες η διασφάλιση της προπονητικής 
δραστηριότητας και της υγείας των αθλητών αποτελεί συλλογική προσπάθεια, προσβλέπουμε 
στη συνεχή, στενή και εποικοδομητική συνεργασία σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ
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Πίνακας Αποδεκτών (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

1)Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.)
Ηλ. διεύθυνση: ego@otenet.gr

2)Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.)
Ηλ. διεύθυνση: secretariat@eio.gr

3)Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων (Ε.Κ.ΟΦ.Ν.Σ.)
Ηλ. διεύθυνση:info@kopilasia.gr; 

4)Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.) 
Ηλ. διεύθυνση:info@weightlifting.gr 

5)Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ (Ε.Ο.Γ.) 
Ηλ. διεύθυνση: info@hgf.gr

6)Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας (Ε.Ο.Ι.)
Ηλ. διευθύνση: hef@hef.gr

7)Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ (Ε.Ο.Κ.Κ.)
Ηλ. διεύθυνση: info@canoekayak.gr 

8)Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (Ε.Ο.Κ.)
Ηλ. διεύθυνση:secretariat@elok.gr,  info@elok.gr

9)Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πένταθλου (Ε.Ο.ΜΟ.Π.)
Ηλ. διεύθυνση: info@eomop.gr

10)Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.)
Ηλ. διεύθυνση: escrime@fencing.org.gr

11)Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (Ε.Ο.Π.)
Ηλ. διεύθυνση: info@eofp.gr

12)Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.)
Ηλ. διεύθυνση: info@hellenic-cycling.gr

13)Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.)
Ηλ. διεύθυνση: info@hellenicboxing.org.gr

14)Ελληνική Ομοσπονδία TAE KWON DO (ΕΛ.Ο.Τ.) WTF
Ηλ. διεύθυνση: info@elot-tkd.gr

15)Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο (Ε.Ο.Τ.)
Ηλ. διεύθυνση: directorhjf@yahoo.gr

16)Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας (Ε.Ο.Τ.)
Ηλ. διεύθυνση: efot@otenet.gr;

17)Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.)
Ηλ. διεύθυνση: info@efoa.gr

18)Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.)
Ηλ. διεύθυνση: info@httf.gr

 19)Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης (Ε.Ο.Φ.Σ.Α.) 
Ηλ. διεύθυνση: info@badminton.gr
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 20)Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων 
Ηλ. διεύθυνση: info@eox.gr

21)Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.)
Ηλ. διεύθυνση: info@koe.org.gr

22)Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.)
Ηλ. διεύθυνση: info@shooting.org.gr

23)Σύνδεσμος  Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)
Ηλ. διεύθυνση: segas-gr@otenet.gr

24)Ελληνική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος(Α.Ο.Τ.Ε.) ITF
Ηλ. διεύθυνση: aote.van@gmail 

25)Ελληνική Ομοσπονδία Wushu Kung Fu (Ε.Ο.Γ.Σ.Κ.Φ.)
Ηλ. διεύθυνση: board@wushu.org.gr

26)Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι (Ε.Ο.Θ.Σκι)
Ηλ. διεύθυνση: hwsf@otenet.gr

27)Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ.)
Ηλ. διεύθυνση: contact@cricket.gr

28)Ελληνική Ομοσπονδία Μαχητικών Τεχνών ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΕΣ, ΤΣΙΔΑΟΜΠΑ 
(Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.)
Ηλ. διεύθυνση: sambokurash@yahoo.gr

29)Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.)
Ηλ. διεύθυνση: info@eooa.gr

 30)Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος (Ε.Ο.Π.Α.)
Ηλ. διεύθυνση: info@pangration.ogr

31)Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας 
(Ε.Ο.Υ.Δ.Α.)
Ηλ. διεύθυνση: info@eoyda.gr

32)Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.Σ.Ο.)
Ηλ. διεύθυνση: info@chessfed.gr

33)Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου ((Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ.) 
Ηλ. διεύθυνση: efeozz@yahoo.gr

34)Πανελλήνια Ομοσπονδία Kick Boxing (Π.Ο.Κ.)
Ηλ. διεύθυνση: pok@pok.gr

35)Πανελλήνια Ομοσπονδία Muay Thai (Π.Ο.Μ.)
Ηλ. διεύθυνση: pmf@pmf.gr

36)Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading (Τσιρλίντινγκ)-Αθλητικού Ομαδικού Χορού 
(Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.) Ηλ. διεύθυνση: info@helleniccheerleadingfederation.gr 
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