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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                
                                       Προς:

                                                                                  όπως Πίνακας Αποδεκτών 

Θέμα: Επικαιροποίηση υγειονομικών πρωτοκόλλων.
          

Θα θέλαμε με το παρόν να σας γνωρίσουμε ότι η επιδημιολογική εικόνα που 

παρουσιάζει η χώρα μας την παρούσα στιγμή και η οποία συνδέεται με το τρίτο κύμα 

της πανδημίας καθιστά υποχρεωτική την επικαιροποίηση των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων (αγωνιστικών και προπονητικών) στον αθλητισμό, προκειμένου η 

αθλητική δραστηριότητα να διεξάγεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 

Ο βασικός σκοπός της επικαιροποίησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων προσβλέπει 

όχι μόνο στην πρόληψη της διασποράς αλλά και στην όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη 

ανίχνευση συρροών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 λοίμωξης στις 

αθλητικές ομάδες, έτσι ώστε να αυξήσουμε το επίπεδο ασφαλείας για αθλητές και 

προσωπικό, υπό τις νέες επιδημιολογικές συνθήκες στις οποίες διαφαίνεται, με βάση 

τα επιστημονικά στοιχεία, ότι οι νέες μεταλλάξεις του κορωνοϊού αυξάνουν τη 

μεταδοτικότητα της λοίμωξης COVID-19.

Για τον ως άνω σκοπό, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι συγκροτήθηκε κοινή 

επιτροπή, με τη συνεργασία μελών της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της 

ΓΓΑ και μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, ώστε να 

επικαιροποιήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, κυρίως σε ότι αφορά τις διαδικασίες, 

(α) διενέργειας ελέγχων, (β) διαχείρισης κρουσμάτων και (γ) επιτήρησης της 

διαδικασίας. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, αποστέλλουμε με το παρόν «Επικαιροποιημένες οδηγίες 

για διαδικασία ελέγχων COVID-19 και για διαχείριση κρούσματος στον 

αθλητισμό» και με βάση τα διαλαμβανόμενα σε αυτές παρακαλούμε όπως 
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επικαιροποιήσετε άμεσα τα  υγειονομικά σας πρωτόκολλα και εν συνεχεία όπως τα 

αποστείλετε το αργότερο έως και την Πέμπτη 18/03/2021 στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση covid19@gga.gov.gr προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή, κατόπιν της 

σύμφωνης γνώμης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή, εποικοδομητική συνεργασία.

                                               Για την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ
                                                 Ο Συντονιστής

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ

Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού

mailto:covid19@gga.gov.gr
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Πίνακας Αποδεκτών:
Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Superleague 1

info@superleaguegreece.net

Superleague 2/Football League

president@footballleague.gr

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ)

epo@epo.gr

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ)

helbasket@otenet.gr

Ένωση Σωματείων Αμοιβομένων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος (ΕΣΑΚΕ)

secr@esake.gr

Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης Ελλάδος (ΕΟΠΕ)

president@volleyball.gr

Ένωση Σωματείων Αμοιβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ)

president@volleyleague.gr

Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ)

info@koe.org.gr

Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ)

info@hhf.org.gr
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