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Προς: -Ομοσπονδίες Ολυμπιακών
και μη Ολυμπιακών Αθλημάτων
-Διοργανώτριες Αρχές

Αξιότιμες/ οι,
Σε συνέχεια των οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την επανέναρξη των
προπονήσεων των ομάδων, σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση για την πιστή τήρηση
όσων προβλέπονται για τα αθλήματα και τις κατηγορίες που έχουν λάβει έγκριση έναρξης
προπονήσεων ή και αγώνων.
Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι COVID-19 κάθε Ομοσπονδίας, πρωταθλήματος και
συλλόγου να παρακολουθούν εβδομαδιαία τις διευκρινιστικές οδηγίες και τις
ενημερώσεις της Γ.Γ.Α., για την άμεση επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
και την ενημέρωση των ομάδων και των αθλητών.
Διευκρινίζουμε τα ακόλουθα σημαντικά θέματα που χρήζουν της άμεσης προσοχής σας:
 Τα προπονητικά και αγωνιστικά πρωτόκολλα των αθλημάτων είναι απαραίτητο να
επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα της πανδημίας, περιλαμβάνοντας
όποια νεότερη οδηγία έχει εκδοθεί από την Γ.Γ.Α.
 Τα αγωνιστικά πρωτόκολλα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα τεστ αντιγόνου
(ταχείας ανίχνευσης ή μοριακό) από διαπιστευμένο εργαστήριο ή τον ΕΟΔΥ, 24-48 ώρες
πριν από τον αγώνα (εφόσον πρόκειται για έναν αγώνα ανά εβδομάδα), και 24-48 ώρες
πριν από τον πρώτο αγώνα εφόσον θα πραγματοποιηθούν άνω των δυο αγώνων την ίδια
εβδομάδα. Την ίδια εβδομάδα, δεύτερο τεστ διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τον
δεύτερο αγώνα από τις ομάδες που βρίσκονται σε καθεστώς 10ήμερης αυξημένης
ενεργητικής επιτήρησης, λόγω κρούσματος και σύμφωνα με τις «Οδηγίες για
διαχείριση κρούσματος COVID-19 και επανέναρξη αθλητικής δραστηριότητας μετά
από κρούσμα» της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. Όπως
περιγράφεται στις οδηγίες, όταν η ομάδα ή οι μεμονωμένοι αθλητές είναι σε αυξημένη
ενεργητική επιτήρηση λόγω κρούσματος, το τεστ πριν από τον αγώνα είναι μοριακό (RTPCR).
 Συστήνεται κάθε Ομοσπονδία ή Διοργανώτρια Αρχή να ορίσει έναν υπάλληλο ή
στέλεχος ως «Σημείο Επαφής» για τα αποτελέσματα COVID-19 των αθλητών της
Oμοσπονδίας το οποίο θα κοινοποιηθεί στη Γ.Γ.Α. στο email covid19@gga.gov.gr με
θέμα email «Σημείο επαφής για αποτελέσματα COVID-19 της (όνομα
Ομοσπονδίας/Διοργανώτριας Αρχής)» και περιεχόμενο email το ονοματεπώνυμο,
τηλέφωνο εργασίας, email του αντίστοιχου Σημείου Επαφής.
 Η αποστολή του συγκεντρωτικού πίνακα από την Ομοσπονδία/Διοργανώτρια Αρχή σε
μορφή Excel (επισυνάπτεται το αρχείο), με τον αριθμό ελέγχων και κρουσμάτων για την

εβδομάδα που προηγείται, πρέπει να αποστέλλεται το αργότερο μέχρι την Τρίτη στις
12:00.
 Από κάθε Ομοσπονδία/Διοργανώτρια Αρχή τα στοιχεία που θα αποστέλλονται στη
Γ.Γ.Α. στη διεύθυνση covid19@gga.gov.gr για κάθε εβδομάδα είναι o αριθμός των τεστ
και ο αριθμός των κρουσμάτων ως εξής (δείτε συνημμένο αρχείο Excel):
o Για τα ομαδικά αθλήματα που έχουν ξεκινήσει προπονήσεις ή και αγώνες με την
προϋπόθεση του εβδομαδιαίου ελέγχου COVID-19, η Ομοσπονδία ή Διοργανώτρια Αρχή
θα αποστέλλει στη Γ.Γ.Α. τον πίνακα με τα αποτελέσματα ανά κατηγορία (π.χ.
Υδατοσφαίριση Α1 γυναικών). Αν κάποια ομάδα δεν έχει στείλει το εβδομαδιαίο τεστ
στην Ομοσπονδία ή τη Διοργανώτρια Αρχή θα σημειώνεται στην ενημέρωση.
o Για τις εθνικές ομάδες ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων όπου απαιτείται εβδομαδιαίος
έλεγχος COVID-19, θα αποστέλλονται τα αποτελέσματα ως «Εθνική ομάδα
(άθλημα/κατηγορία)», π.χ. «Εθνική ομάδα χειροσφαίρισης ανδρών». Αν κάποια ομάδα ή
αθλητής δεν έχει στείλει το εβδομαδιαίο τεστ στην Ομοσπονδία ή τη Διοργανώτρια Αρχή
θα σημειώνεται στην ενημέρωση.
o Για αθλητές σωματείων που δεν ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες και οι οποίοι
προπονούνται με την προϋπόθεση του εβδομαδιαίου τεστ (κολυμβητήρια, χιονοδρομικά
κέντρα κλπ) θα αποστέλλονται τα αποτελέσματα ως «Αθλητές σωματείων».
 Οι Oμοσπονδίες/Διοργανώτριες Αρχές και τα Σωματεία έχουν την υποχρέωση να
διατηρούν στο αρχείο τους τις βεβαιώσεις των διαγνωστικών εργαστηρίων για τα τεστ
COVID-19 που έχουν διενεργηθεί, για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, καθώς ενδέχεται
να ζητηθεί η προσκόμισή τους στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων της Υγειονομικής
Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α., σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.
 Κάθε Ομάδα/Ομοσπονδία που είχε μέχρι πρότινος έγκριση για προπονήσεις σε ανοικτή
αθλητική εγκατάσταση (χωρίς την υποχρέωση διενέργειας τεστ COVID-19) και επιθυμεί
να κάνει χρήση και κλειστής εγκατάστασης, υποχρεούται να διενεργεί τεστ αντιγόνου
(rapid) για COVID-19 σε εβδομαδιαία βάση στους αθλητές και να αποστέλλει τα
αποτελέσματα στη Γ.Γ.Α.
 Σε περίπτωση μη αποστολής των συνολικών εβδομαδιαίων ελέγχων COVID-19 από
την Ομοσπονδία/Διοργανώτρια Αρχή, στο προβλεπόμενο διάστημα που καθορίζεται
παραπάνω, η Γ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να άρει την έγκριση κατ’ εξαίρεσης χρήσης των
αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες του εν λόγω αθλήματος ή
κατηγορίας.
Παρακαλούμε όπως προβείτε σε ενημέρωση των σωματείων σας για όλα τα παραπάνω,
και παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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