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

Θέμα: Υπενθύμιση που αφορά στους διενεργούμενους εβδομαδιαίους προληπτικούς 
ελέγχους για την λοίμωξη covid19.

Σε συνέχεια της υπ΄ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 414693/02.9.2021 επιστολής, θα θέλαμε να 
σας υπενθυμίσουμε την υποχρέωση αποστολής στη Γ.Γ.Α. των στοιχείων που αφορούν 
στους διενεργούμενους προληπτικούς ελέγχους για τη λοίμωξη covid19 καθώς και των 
στοιχείων που αφορούν στον εμβολιασμό και τη νόσηση αθλητών/τριών και τεχνικού 
προσωπικού. Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία συγκέντρωσης και αποστολής των 
στοιχείων είναι η ακόλουθη:

Η Ομοσπονδία αποστέλλει στα σωματεία το αντίστοιχο αρχείο EXCEL (επισυνάπτεται 
εκ νέου). Αν η Ομοσπονδία διαθέτει Ενώσεις, μπορεί να αποστείλει και τα αντίστοιχα 
αρχεία EXCEL στις Ενώσεις ώστε η συλλογή να γίνεται μέσω αυτών. Τα σωματεία 
προωθούν στην Ομοσπονδία ή στην αντίστοιχη Ένωση μια φορά την εβδομάδα τα 
σχετικά στοιχεία συμπληρώνοντας το αρχείο EXCEL. Αν τα στοιχεία τα συλλέγει η 
Ένωση, τα προωθεί η Ένωση στην Ομοσπονδία.

Ακολούθως, η Ομοσπονδία αποστέλλει έναν συγκεντρωτικό πίνακα με τα αθροιστικά 
στοιχεία όλων των σωματείων ή Ενώσεων με τη μορφή του αρχείου EXCEL 
(επισυνάπτεται εκ νέου), στη Γ.Γ.Α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
covid19@gga.gov.gr. Στο αρχείο της Ομοσπονδίας προστίθενται, αν υφίστανται, και 
στοιχεία που αφορούν στον ενδεχόμενο προληπτικό έλεγχο των εθνικών ομάδων. 

Η συλλογή των στοιχείων αυτών από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της 
Γ.Γ.Α. αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συνέχιση της ασφαλούς αθλητικής 
δραστηριότητας, καθότι είναι απαραίτητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και 
στην παρακολούθηση της πορείας της πανδημίας στον χώρο του αθλητισμού. Επίσης, 
η συμμόρφωση των Ομοσπονδιών αποτελεί και ένα κριτήριο καλής διακυβέρνησης 
που θα ληφθεί υπόψιν στο πρόγραμμα αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ. 

Σημειώνεται τέλος, ότι σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων αυτών από τα 
σωματεία και τις Ομοσπονδίες, οι άδειες χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων 
ενδέχεται να αρθούν. Έλεγχοι στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο εφαρμογής 
των μέτρων για την πανδημία θα διενεργούνται και από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 
(όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας).

Επίσης θα θέλαμε να σας προτρέψουμε να αναλάβετε δράσεις ενημέρωσης για τα 
οφέλη του εμβολιασμού έναντι της COVID19 στον αθλητισμό, όπως συνέστησε η 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας κατά τη συνεδρίαση της 
22/09/2021.
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Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία στην κοινή μας προσπάθεια για ασφαλή 
αθλητισμό εν μέσω της πανδημίας.

 

Για την Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ                
          Ο Συντονιστής

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ



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, eomop2000@gmail.com
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
 20)Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων 
Ηλ. διεύθυνση: info@eox.gr
21)Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.)
Ηλ. διεύθυνση:helbasket@basket.gr, eokthess@basket.gr
22)Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.)
Ηλ. διεύθυνση:hellas@volleyball.gr; beach@volleyball.gr
23)Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.)
Ηλ. διεύθυνση:info@hhf.org.gr
24)Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.)
Ηλ. διεύθυνση: info@koe.org.gr
25)Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.)
Ηλ. διεύθυνση: info@shooting.org.gr
26)Σύνδεσμος  Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)
Ηλ. διεύθυνση: segas-gr@otenet.gr, president@segas.gr
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27)Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.)
Ηλ. διεύθυνση:epo@epo.gr
28)Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.)
Ηλ. διεύθυνση: info@amotoe.gr
29)Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος(Α.Ο.Τ.Ε.) ITF
Ηλ. διεύθυνση: aote.van@gmail.com
30)Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛ.Α.Ο.)
Ηλ. διεύθυνση: elaoinfo@elao.gr
31)Ελληνική Ομοσπονδία Wushu Kung Fu (Ε.Ο.Γ.Σ.Κ.Φ.)
Ηλ. διεύθυνση: board@wushu.org.gr
32)Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι (Ε.Ο.Θ.Σκι)
Ηλ. διεύθυνση: hwsf@otenet.gr
33)Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ.)
Ηλ. διεύθυνση: contact@cricket.gr
34)Ελληνική Ομοσπονδία Μαχητικών Τεχνών ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΕΣ, ΤΣΙΔΑΟΜΠΑ 
(Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.)
Ηλ. διεύθυνση: sambokurash@yahoo.gr
35)Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ (Ε.Ο.Μ.)
Ηλ. διεύθυνση: secretariat@hellasbridge.org, manager@hellasbridge.org
36)Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.)
Ηλ. διεύθυνση: info@eooa.gr
37)Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος (Ε.Ο.Π.Α.)
Ηλ. διεύθυνση: info@pangration.ogr
38)Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας 
(Ε.Ο.Υ.Δ.Α.)
Ηλ. διεύθυνση: info@eoyda.gr
39)Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.Σ.Ο.)
Ηλ. διεύθυνση: info@chessfed.gr
40)Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου ((Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ.) 
Ηλ. διεύθυνση: efeozz@yahoo.gr
41)Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.)
Ηλ. διεύθυνση: info@omae-epa.gr
42)Πανελλήνια Ομοσπονδία Kick Boxing (Π.Ο.Κ.)
Ηλ. διεύθυνση: pok@pok.gr
43)Πανελλήνια Ομοσπονδία Muay Thai (Π.Ο.Μ.)
Ηλ. διεύθυνση: pmf@pmf.gr
44)Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading (Τσιρλίντινγκ)-Αθλητικού Ομαδικού Χορού 
(Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.)
Ηλ. διεύθυνση: info@helleniccheerleadingfederation.gr 
45)Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ)
Ηλ. διεύθυνση:info@eaom-amea.gr
46)Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)
Ηλ. διεύθυνση:oseka@oseka.gr
47)Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.)
Ηλ. διεύθυνση: hafdeaf@otenet.gr
48)Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών & Μεταμοσχευμένων (Α.Ο.Ν.Μ.)
Ηλ. διεύθυνση: aonmgr@hotmail.com
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