
                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                     Προς:
                                                                     Τον Πρόεδρο
                                                                      Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας
                                                                      κ. Α. Δημητρακόπουλο

        
Απ: υπ.αρ. Πρωτ. 201228003/28-12-2020 σχετική επιστολή σας.

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 

Μετά από συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την 
επικαιροποίηση των περιορισμών λόγω της πανδημίας, θα ισχύουν τα παρακάτω σε 
ό,τι αφορά τις μετακινήσεις αθλητών που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία και 
αγωνίζονται σε ατομικά αθλήματα για τα οποία έχει επιτραπεί η προπόνηση σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις:

Οι αθλητές σωματείων μπορούν να μετακινούνται εντός μιας περιφερειακής 
ενότητας (ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της 
Περιφέρειας), από την κατοικία τους στον χώρο προπόνησης του σωματείου τους 
αρκεί να φέρουν:

1. Βεβαίωση του σωματείου τους που θα αναγράφει:

α. ονοματεπώνυμο αθλητή

β. άθλημα

γ. αριθμό δελτίου αθλητή από την αντίστοιχη ομοσπονδία

δ. μέρες και ώρες προπόνησης (μία προπόνηση την ημέρα) 

ε. τόπο κατοικίας του αθλητή 

στ. τόπο προπόνησης

2. Φωτοτυπία δελτίου αθλητή από την αντίστοιχη ομοσπονδία

Σε ο,τι αφορά στον εμβολιασμό των αθλητών, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι που 
αφορά στο σύνολο της προ-ολυμπιακής ομάδας και όχι μόνο στο άθλημα της 



ιστιοπλοΐας. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα του εμβολιασμού των αθλητών εξετάζεται 
αρμοδίως καθώς έχουμε λάβει σχετικό αίτημα από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. 

Τέλος, σχετικά με την από 7/12/2020 επιστολή της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΑΘ/ΕΙΟ), μετά από συνεννόηση με τη 
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας διευκρινίστηκε ότι επιτρέπονται οι προπονήσεις για 
τα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης Double Ηanded με τις ακόλουθες προϋποθέσεις που 
αιτήθηκε η ΕΑΘ/ΕΙΟ, ήτοι: 

1) Να ανήκουν στη δύναμη Ναυτικού Ομίλου εγγεγραμμένου στην Ελληνική 
Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, 

2) Να φέρουν πιστοποιητικό καταμέτρησης ORC της ΕΙΟ (που αναφέρει και 
τον Όμιλο που ανήκει), 

3) Να επιβαίνουν σε αυτά έως 2 άτομα με εν ισχύ αθλητικά δελτία και 

4) Να αναχωρούν και να επιστρέφουν στο ίδιο λιμάνι (Όμιλο) 

Σε συνέχεια της συνεννόησης με τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, παρακαλούμε 
να μας αποστείλετε- όπως αναφέρεται και στη σχετική επιστολή της ΕΑΘ/ΕΙΟ- 
κατάλογο με τα στοιχεία για το ποια σκάφη πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, 
προκειμένου να διαβιβασθεί αρμοδίως προς τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και με την ευκαιρία σας εύχομαι Καλή Χρονιά 
για το 2021.

                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ
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