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Για την ενημζρωςη των υποψηφίων 

Πϊσ θα γίνεται η αθλητική προετοιμαςία των 
υποψηφίων ΣΕΦΑΑ, ςτρατιωτικϊν ςχολϊν, 

αςτυνομίασ, πυροςβεςτικήσ, λιμενικοφ 

Η Υγειονομικι Επιςτθμονικι Επιτροπι τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ 
ενθμερϊνει τουσ υποψιφιουσ/εσ πανελλαδικϊν εξετάςεων που εξετάηονται ςε 
αγωνίςματα κλαςικοφ ακλθτιςμοφ και κολφμβθςθσ ωσ προβλζπεται για τθν 
ειςαγωγι αυτϊν ςτισ ακόλουκεσ ςχολζσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Τμιματα 
Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (ΤΕΦΑΑ), Στρατιωτικζσ Σχολζσ, Σχολζσ Σωμάτων 
Αςφαλείασ και Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ) για τθν επανζναρξθ τθσ ακλθτικισ 
προετοιμαςίασ τουσ, αλλά και τισ οδθγίεσ που πρζπει να ακολουκιςουν.  

Ειδικότερα από την ερχόμενη Δευτζρα (18-5-20) κα επιτρζπεται θ ακλθτικι 
προετοιμαςία ςε ανοιχτζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ ςτίβου και μία εβδομάδα μετά 
(25-5-20) ςε κολυμβητήρια. 

Οδηγίεσ υποψηφίων πανελλαδικϊν εξετάςεων για ειςαγωγή ςτα ΣΕΦΑΑ, τισ 
ςτρατιωτικζσ ςχολζσ κ.α. 

 Οδηγίεσ αθλητικήσ προετοιμαςίασ. 
 Διευκρινιςτικζσ οδηγίεσ περί ςυμπλήρωςησ του εντφπου που αφορά ςτο 

ιατρικό ιςτορικό και τη βεβαίωςη 
 Iατρικό ιςτορικό αθλοφμενου-ησ – τεχνικοφ προςωπικοφ. 
 Iατρική βεβαίωςη. 

υγκεκριμζνα ςφμφωνα με τισ βαςικζσ οδηγίεσ αθλητικήσ προετοιμαςίασ: 

Εκ μέρουσ των μελών τθσ Υγειονομικθ́σ Επιςτθμονικθ́σ Επιτροπθ́σ τθσ Γενικθ́σ 
Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ ανακοινϊνεται ότι από τθ Δευτζρα 18 Μαΐου 2020 κα 
επιτρζπεται θ ακλθτικι προετοιμαςία ςε ανοιχτζσ ακ λθτικζσ εγκαταςτάςεισ ςτίβου 
των υποψθ́φιων μακθτών / τριϊν πανελλαδικϊν εξετάςεων που εξετάηονται ςε 
αγωνίςματα του κλαςςικοφ ακλθτιςμοφ και από τθ Δευτζρα 25 Μαΐου 2020, ςε 
κολυμβθτιρια, για τθν ακλθτικθ́ προετοιμαςία των υποψθφίων ςτο αγ ϊνιςμα τθσ 
κολφμβθςθσ, ωσ προβλέπεται για τθν ειςαγωγθ́ αυτών ςτισ ακόλουκεσ ςχολέσ 
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ : Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ 
(ΤΕΦΑΑ), Στρατιωτικζσ Σχολζσ , Σχολζσ Σωμάτων Αςφαλείασ και Ακαδθμίεσ 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ. 

https://gga.gov.gr/images/new_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83%CE%B5_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD_%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
https://gga.gov.gr/images/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF_%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7_%CE%B2%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf
https://gga.gov.gr/images/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF_%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7_%CE%B2%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf
https://gga.gov.gr/images/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D.pdf
https://gga.gov.gr/images/%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97_v3.pdf


Στο πλαίςιο τθσ ωσ άνω προετοιμαςίασ , κάκε υποψιφιοσ /α κα πρέπει να 
προςκομίηει κατά τθν είςοδό του/ τθσ ςτθν ακλθτικθ́ εγκατάςταςθ τα κάτωκι: 

1. Δελτίο Αςτυνομικήσ Σαυτότητασ. 
2. Αντίγραφο τησ Αίτηςησ/ Δήλωςησ υμμετοχήσ του /τησ υποψηφίου/ασ ςτισ 

Πανελλαδικζσ 
Εξετάςεισ Λυκείων 2020 για ειςαγωγή ςτισ ανωτέρω χολέσ και από την 
οποία αποδεικνφεται η εξζταςή του/τησ ςτα ανωτέρω αγωνίςματα. 

3. Ιατρική βεβαίωςη με ςφραγίδα και υπογραφή του ιατροφ ο οποίοσ ζχει 
πραγματοποιήςει την κλινική εξζταςη του /τησ υποψηφίου /ασ για COVID-
19 και ο οποίοσ θα διατηρεί το αντίςτοιχο ιατρικό ιςτορικό ςτο ιατρείο του. 

Στθν περίπτωςθ όπου υποψθ́φιοι /εσ ςυνοδεύονται από προπονθτθ́ , κα πρέπει να 
ειςζρχονται ςυγχρόνωσ ςτθν α κλθτικι εγκατάςταςθ και οι προπονθτζσ να φζρουν 
τθν αντίςτοιχθ ιατρικθ́ βεβαίωςθ, ακολουκϊντασ τθν παραπάνω διαδικαςία. 

Οι υποψθ́φιοι /εσ, κακϊσ και οι προπονθτζσ τουσ κα πρζπει να ακολουκοφν τισ 
οδθγίεσ αςφαλοφσ χριςθσ των ακλθτικϊν εγκατας τάςεων τισ οποίεσ ςυνζταξε θ 
Υγειονομικι Επιςτθμονικι Επιτροπι τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ και οι 
οποίεσ ζχουν αναρτθκεί ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο , ςτο πεδίο ενθμέρωςθσ, με κέμα: 
«Ακλθτιςμόσ & COVID19»: 

https://gga.gov.gr/images/odigies_asfalous_askisis.pdf  

κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ των ομοςπονδιϊν που αφοροφν ςτα αγωνίςματα 
του κλαςςικού ακλθτιςμού και τθσ κολύμβθςθσ και έχουν αναρτθκε ί ςτθν ενότθτα 
«Ειδικά πρωτόκολλα ακλθμάτων»:  

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 

Σασ γνωρίηουμε ότι κάκε ακλθτικι εγκατάςταςθ ενδεχομζνωσ να κζτει χρονικοφσ 
περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ αυτισ για τθν ακλθτικι προετοιμαςία κάκε 
υποψθφίου/ασ. Στθν περίπτωςθ αυτθ́ , ο ελάχιςτοσ χρόνοσ προετοιμαςίασ 
ςυνίςταται να είναι μία (1) ϊρα. 

Ευφροςφνθ Μυργιϊτθ 
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