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ΑNAΚΟΙΝΩΣH 

Αγαπητοί Φίλοι, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έναρξη των προπονήσεων των τμημάτων 

υποδομών και των ακαδημιών, λαμβάνοντας υπόψιν μας τα τελευταία  δεδομένα σχετικά 

με την εξάπλωση της πανδημίας. Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις έτσι ώστε να 

διασφαλίσουμε την ασφάλεια των αθλητριών μας και του οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος. 

Η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της  Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) έχει 

εκδόσει οδηγίες οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής: 

Προκειμένου να περιοριστεί ,στο μέτρο του δυνατού, η διασπορά του ιού στις οργανωμένες αθλητικές 

διοργανώσεις και ο κίνδυνος σαν ελάχιστο μέτρο επιδημιολογικής παρακολούθησης καθορίζονται τα 

ακόλουθα: 

 

2.5.1.  Υποχρεωτική αποχή για 7 ημέρες από οποιαδήποτε οργανωμένη αθλητική 

δραστηριότητα μετά την επιστροφή από καλοκαιρινές διακοπές. 

  

2.5.2.   Ο αθλητής, αυτό το διάστημα, θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με τον ιατρό του 

(προσωπικό, ομάδας ή ομοσπονδίας) για άμεση αναφορά οποιουδήποτε συμπτώματος. 

2.5.3.   Ο αθλητής, εφόσον δεν έχει οποιαδήποτε συμπτώματα, μπορεί στο διάστημα των 7 

ημερών να αθλείται ατομικά, σε ανοικτό χώρο, για βελτίωση της φυσικής κατάστασης. 

2.5.4.   Αποτελεί ισχυρή σύσταση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ, να 

γίνει η θεώρηση/ανανέωση της Κάρτας Υγείας για όλους τους αθλητές, πριν την επιστροφή 

στις οργανωμένες προπονήσεις (έστω και αν λήγει αργότερα η ισχύς της), έτσι ώστε να 

συνοδευθεί από τη σχετική ιατρική εξέταση. Στο πλαίσιο των εξετάσεων για την Κάρτα Υγείας, 

στο στάδιο της λήψης ιατρικού ιστορικού και προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα της 

περιόδου λόγω της πανδημίας COVID-19, παρέχεται σχετικό βοηθητικό υπόδειγμα ιατρικού 

ιστορικού στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  

 
Συνεπως για τα τμήματα υποδομών (Κορασίδες – Παγκορασίδες) - και μετά την υποχρεωτική 

αποχή για 7 ημέρες - χρειάζεται να εκδοθεί ή να θεωρηθεί η Κάρτα Υγείας Αθλητή μόνον 

κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων: 

α) Κλινική εξέταση, 

β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, 

γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα/triplex καρδιάς  

και μπορεί να θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, 

υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το 
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Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την 

καρδιολογική ειδικότητα.  

Επίσης ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ και αιματολογικός έλεγχος της αθλήτριας γιατί ο προσδιορισμός των 

αιματολογικών παραμέτρων είναι πάρα πολύ σημαντικός και χρήσιμος για τη διάγνωση 

πολλών νοσημάτων όπως, (μικροβιακών και ιογενών λοιμώξεων), αιμοσφαιρινοπαθειών, 

αναιμιών κ.α. 

Σύντομα θα ενημερωθείτε για προτεινόμενο συνεργαζόμενο διαγνωστικό κέντρο ή 

μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε άλλο Καρδιολόγο της αρεσκείας σας. 

Παρακάτω θα βρείτε και το σχετικό link από το site της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

 https://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/3084-2020-08-21-12-40-58 

 

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η έναρξη των προπονήσεων για τις ακαδημίες 

έχει ορισθεί για το Σάββατο 12/09/2020 στο γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης στις παρακάτω 

ωρες: 

11:00-12:00, οι αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το 2006-2007-2008-2009 και 

12:00-13:00, οι αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το 2010-2011-2012-2013. 

Οι αθλήτριες  των ακαδημιών που θα προσέλθουν στο γήπεδο θα πρέπει να προσκομίσουν 

την απαραίτητη  ιατρική βεβαίωση σύμφωνα με τα πρότυπα της ΓΓΑ: 

Πρώτα συμπληρώνετε και προσκομίζετε στον παιδίατρό σας το εντυπο προαγωνιστικού 

ιατρικού ιστορικού και ο ιατρός συμπληρώνει και υπογράφει την  ιατρική βεβαίωση  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα εξής τηλέφωνα: 

Δημήτρης Δώδος, υπεύθυνος τμημάτων υποδομών και ακαδημιών τηλ. 6975869935 

Νικολέττα Κουτουξίδου, προπονήτρια τηλ. 6951717322 

 

 

  


