
 

 

Προς         Πειραιάς 5 Μαΐου 2020 
Σωματεία-Μέλη      Αρ.Πρωτ.Φ.18/232/ΑΝ-γγ 
 
Θέμα: Οδηγίες για την επανεκκίνηση των αθλημάτων του κάνοε-καγιάκ & SUP 
 
Κύριε Πρόεδρε, 

Καταρχάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η θέση της ομοσπονδίας σε  ότι αφορά 
στην επανεκκίνηση των αθλημάτων μας είναι να γίνει άμεσα καθώς πρόκειται για αθλήματα 
που  διεξάγονται σε ανοικτούς χώρους, έχουν τη μικρότερη επικινδυνότητα μετάδοσης του 
κορονοιού και τα σωματεία και οι προπονητές μας διαθέτουν τεχνογνωσία και 
υπευθυνότητα για να ακολουθήσουν με συνέπεια τις οδηγίες των υγειονομικών υπηρεσιών.  
Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού επιμένοντας 
στη θέση μας και ευελπιστούμε σε μια θετική εξέλιξη το συντομότερο δυνατό.  
 

Σε αναμονή της επανεκκίνησης του αθλήματος η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ 
με συνέπεια και ευθύνη απέναντι στους αθλητές και τα σωματεία της, και πέραν των γενικών 
οδηγιών που έχουν ανακοινωθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το σύνολο των 
αθλημάτων, εκπόνησε, σε συνεργασία με τον ιατρό της ομοσπονδίας, οδηγία που αφορά 
συγκεκριμένα στα αθλήματά μας, με στόχο μια ασφαλή επαναφορά και μια ενιαία 
λειτουργία.   
 

Συγκεκριμένα σας επισυνάπτουμε τις αναφερόμενες οδηγίες που αφορούν στα 
αθλήματά μας, το έντυπο παρουσιολόγιο που πρέπει να τηρείται, το έντυπο για λήψη του 
ιατρικού ιστορικού καθώς και τις γενικές οδηγίες της ΓΓΑ. 
 

Θέλουμε όμως να τονίσουμε ότι οι συγκεκριμένες οδηγίες βασίζονται στη μέχρι 
σήμερα ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τα μέτρα υγιεινής και τυχόν 
αλλαγές θα τροποποιήσουν και τις οδηγίες και τις διαδικασίες. 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
Όλοι ανυπομονούμε για την επιστροφή στην κανονικότητα και μοιραζόμαστε τις ίδιες 

αγωνίες για το μέλλον των αθλημάτων μας, αλλά όλοι συμφωνούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει  
με τη σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των αποφάσεων των αρμόδιων φορέων.   
 

Κλείνοντας, σας ζητούμε να ενημερώστε όλους τους εμπλεκόμενους του σωματείου 
σας ώστε υπεύθυνα και συλλογικά να προετοιμαστούμε για την επόμενη ημέρα.  
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