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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ 29/03/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 05/04/2021

Σύμφωνα  με  τις  τελευταίες  διευκρινιστικές  οδηγίες  της  Γ.Γ.Α για  τα  περιοριστικά  μέτρα  που

ισχύουν από 29.03.2021 έως 05.04.2021με βάση την ΚΥΑ, με τίτλο Έκτακτα μέτρα προστασίας της

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,

5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. διευκρινίζονται τα εξής :

Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των

ακόλουθων περιπτώσεων: 

Α) ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΝΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ 

Επιτρέπεται  η  άθληση  στα  διπλά  γήπεδα  κοινού  έως  3  αθλητές  ή  αθλούμενοι  στο  γήπεδο.  Η

παρουσία προπονητή δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αν υπάρχει προπονητής, μπορεί να προπονεί έως

2 αθλητές ή αθλούμενους. 

Οι ώρες λειτουργίας των γηπέδων θα είναι  09.00 – 20:00 τις καθημερινές . Τα Σάββατα κα τις

Κυριακές  θα  παραμένουν  κλειστά.  Η  κράτησή  των  γηπέδων  θα  γίνεται  μονο  με  τηλεφωνική

επικοινωνια στη Γραμματεία .

Τηλ. Επικοινωνίας : 2682027693

Οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας είναι 08:00 - 20.00.

Β) ΓΗΠΕΔΑ ΑΜΠΑΛΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ 

Επιτρέπεται  η  άθληση  αποκλειστικά  και  μόνο  σε  ομάδες  έως  τριών  (3)  ατόμων,

συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών .

Σελ. 1 / 2



Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ “ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ”

Επιτρέπεται  στίβος  έως  50  άτομα,  αθλητές  και  αθλούμενοι,  συνολικά,  εντός  της  ανοικτής

αθλητικής εγκατάστασης. Ένας προπονητής μπορεί να προπονεί έως δύο αθλητές.

Οι ώρες λειτουργίας του Δημοτικού Σταδίου θα είναι 13:30 – 20:00 τις καθημερινές . Τα Σάββατα

κα τις Κυριακές θα παραμένουν κλειστά.

Συστήνεται, όπου υπάρχει περιορισμός χωρητικότητας, ο χρόνος άσκησης να είναι έως μία (1)

ώρα.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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