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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (Δ.Σ.) 
Γραφείο Προέδρου Σ.Ε.Γ.Α.Σ 

Πληροφορίες: Μπουζίκα Ιωάννα 
Τηλέφωνα: 2111877700-701    
Fax: 210 9342980          
E mail: president@segas.gr 

---------------------------------------------    

       Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020 
       Αρ. Πρωτ.:1578 
Κύριο 
Χρήστο Σταικούρα 
Υπουργό Οικονομικών  
e mail: ministeroffice@minfin.gr 
---------------------------------------------------- 
 
Κύριο Γιάννη Βρούτση 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  
E mail: ypourgos_erg@yeka.gr 
--------------------------------------------------------------------- 
Κύριο  
Λευτέρη Αυγενάκη 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
e mail: grafeioyfypourgou@gga.gov.gr 
---------------------------------------------------------- 
Κοινοποίηση: κύριο Σπύρο Καπράλο 
  Πρόεδρο Ε.Ο.Ε. 

e mail: scapralos@hoc.gr 
 

Κύριοι Υπουργοί,   
 
Να σας ευχηθούμε πρώτα απ’  όλα υγεία και δύναμη, ώστε να ανταποκριθείτε 
στη μάχη που δίνει η χώρα μας, όπως και ολόκληρη η ανθρωπότητα,  εναντίον 
της πανδημίας του COVID-19.   
 
 
Ελπίδα όλων μας είναι η πανδημία να διαρκέσει μικρό χρονικό διάστημα  και 
να έχει τις λιγότερες απώλειες και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, αλλά και στην 
οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, μέρος της οποίας είναι και ο 
αθλητισμός.    
  
Επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα, που 
σωστά και εγκαίρως ανακοίνωσε η Πολιτεία, έχουν καταλυτικές επιπτώσεις και 
για τις αθλητικές Ομοσπονδίες, τις Ενώσεις και τα αθλητικά Σωματεία.  
 
Στάδια, αθλητικές εγκαταστάσεις και αθλητικοί όμιλοι είναι κλειστοί (ΚΥΑ 

Δ1α/ΓΠ.οικ.18149/13-3-2020, άρθρο πρώτο παρ. 6, ΦΕΚ Β 855), με 
συνέπεια να έχει διακοπεί κάθε αγωνιστική και προπονητική δραστηριότητα, 
ενώ  στην ΚΥΑ της 17/3/2020, περί προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας  
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ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17-3-2020, άρθρο πρώτο παρ. 
41, ΦΕΚ Β 915) περιλαμβάνονται και όλες οι αθλητικές υπηρεσίες - 
δραστηριότητες (ΚΑΔ 9312), η εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 
9311) και οι άλλες αθλητικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 9319).  
 
Επηρεάζονται συνεπώς τα αθλητικά Σωματεία, αφού μένουν χωρίς αντικείμενο,   
εκατοντάδες προπονητές, για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η 
απαγόρευση. Επηρεάζονται ακόμα, οι εργαζόμενοι των αθλητικών Ομοσπονδιών 
και Ενώσεων, που επίσης διακόπτουν τη λειτουργία τους.   
 
Είναι, συνεπώς, δίκαιο και αναγκαίο,  τα αθλητικά Σωματεία, οι Ενώσεις και οι 
αθλητικές Ομοσπονδίες, να συμπεριληφθούν, (με ρητή  αναφορά των ΚΑΔ όπως 
περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ περί απαγορεύσεων), στις κατηγορίες που θα 
δικαιούνται τα μέτρα στήριξης  που ανακοίνωσε / θα ανακοινώσει η 
Κυβέρνηση.  
 
Είμαστε βέβαιοι ότι ο αθλητισμός θα αντιμετωπιστεί δίκαια και 
επαναλαμβάνουμε την ευχή μας  η πανδημία να διαρκέσει μικρό χρονικό 
διάστημα  και να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες και επιπτώσεις.  
  
 

Για το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ 
 
 

  Ο Πρόεδρος            Ο Γενικός Γραμματέας  

    Κώστας  Παναγόπουλος                Βασίλειος Σεβαστής 
 


