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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων
Ενόψει των νέων έκτακτων μέτρων ενάντια στην πανδημία, η ΓΓΑ με την αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020
ΚΥΑ καθώς και με τις από 7 & 9.11.2020
διευκρινιστικές οδηγίες, καθορίζει τις εξαιρέσεις στη γενική αναβολή λειτουργίας
και χρήσης των οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Έτσι, θα παραμείνουν σε λειτουργία οι παρακάτω αθλητικές εγκαταστάσεις του
Δήμου Λευκάδας, ως εξής:
Α) δημοτικό στάδιο «ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ»-ανοικτή αθλητική εγκατάσταση:
Επιτρέπεται η άθληση αποκλειστικά και μόνο σε ομάδες έως τριών (3) ατόμων,
συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον
σκοπό άθλησης μέσω των εξής ατομικών αθλημάτων:
o στίβος: έως 60 άτομα, αθλητές και αθλούμενοι, συνολικά, εντός της
ανοιχτής αθλητικής εγκατάστασης. Ένας προπονητής μπορεί να
προπονεί έως δύο αθλητές
o τοξοβολία
Κατά την άθληση δεν θα γίνεται χρήση αποδυτηρίων, θα παραμένουν κλειστά.
Συστήνεται, κατά τις ώρες αιχμής, ο χρόνος άσκησης να είναι μία (1) ώρα.
Ωράριο λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου: 08:00 μέχρι 21:00 εκτός Σαββάτου,
Κυριακής και επίσημων αργιών.
Τηλ. επικοινωνίας: 26450 29502
Β) γήπεδο αντισφαίρισης (τένις) των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στα
Βαρδάνια, ως εξής:

o αντισφαίριση: έως 4 αθλητές ή αθλούμενοι στο γήπεδο.
Η παρουσία προπονητή δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αν υπάρχει
προπονητής , μπορεί να προπονεί έως 2 αθλητές ή αθλούμενους.
Κατά την άθληση δεν θα γίνεται χρήση αποδυτηρίων, θα παραμένουν κλειστά.
Ωράριο λειτουργίας ανοικτού γηπέδου αντισφαίρισης: 08:00 μέχρι 21:00 εκτός
Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών.
Προκειμένου να προγραμματίσετε την άθλησής σας, επικοινωνείτε με τους
υπαλλήλους του Κλειστού Γυμναστηρίου στο τηλέφωνο 26450 25230, ώστε να
μην παρεμποδίζεται αφενός η δική σας άθληση, αφετέρου η διεξαγωγή του
προγράμματος Άθληση για Όλους του Δήμου.
Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι η ιχνηλάτηση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις
του Κλειστού Γυμναστηρίου.
Γενικές επισημάνσεις:
o Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται από τη χρήση
μάσκας οι αθλητές/αθλούμενοι κατά τη διάρκεια της άσκησης.
o Ισχύουν και θα
τηρούνται οι οδηγίες και τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ όπως αυτά είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
o Μέχρι νεότερης ενημέρωσης από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, ισχύει η μετακίνηση για ατομική άθληση (SMS με
κωδικό «6») ώστε να μεταβαίνουν οι αθλούμενοι και αθλητές σε
αθλητικές εγκαταστάσεις, εντός του Δήμου κατοικίας τους.
Για διευκρινήσεις και περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε στο Αυτ.
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Λευκάδας, τηλ.:
2645360615 και 60591.
Για οποιαδήποτε νεότερη απόφαση θα ενημερώνουμε σχετικά.
Με επιμελή τήρηση των υγειονομικών μέτρων, τη συνεργασία όλων και το σεβασμό
στις υποδείξεις των υπαλλήλων των αθλητικών εγκαταστάσεων προστατευόμαστε
ΟΛΟΙ.
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