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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έπεηηα από ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ Εζληθνύ Οξγαληζκνύ Δεκόζηαο Τγείαο (ΕΟΔΤ) θαη ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζρεηηθά κε ηα «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο
πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19», πξνρσξάκε ζηελ
άκεζε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ζαο ελεκεξώλνπκε όηη:
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ (ανοιτηά και κλειζηά
γήπεδα, θα παραμείνοσν κλειζηές από ηην
Τρίηη 3 Νοεμβρίοσ 2020 μέτρι και ηη Δεσηέρα 30 Νοεμβρίοσ 2020.
Αλαζηέιινληαη όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ζε απηέο ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζώο θαη θάζε
είδνπο αζιεηηθέο εθδειώζεηο καδηθνύ, ελαιιαθηηθνύ, πλεπκαηηθνύ ή ςπραγσγηθνύ ραξαθηήξα.
Επηηξέπνληαη θαη’ εμαίξεζε:
• ε αηνκηθή άζθεζε θαη άζιεζε ζε εμσηεξηθνύο δεκόζηνπο ρώξνπο (π.ρ. πιαηείεο, πάξθα), ρσξίο
πξνπνλεηή.
• Η ιεηηνπξγία ησλ αλνηθηώλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αζιεηηθά ζσκαηεία
θαη όκηινη πνπ δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα πξνπνλήζεηο,
ρσξίο ηελ παξνπζία ζεαηώλ, ζηα αθόινπζα αηνκηθά αζιήκαηα: αληηζθαίξηζε, ηζηηνπινΐα (κε
κνλνκειή ή δηκειή πιεξώκαηα), θσπειαζία (κε κνλνκειή ή δηκειή πιεξώκαηα), θαλόε θαγηάθ,
ζαιάζζην ζθη.
• Η ρξήζε ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ από όζνπο αλαθέξνληαη ζε νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο
πνπ εθδίδεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Ειιεληθήο Οιπκπηαθήο
Επηηξνπήο (Ε.Ο.Ε.) θαη ηεο Ειιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Επηηξνπήο (Ε.Π.Ε.) γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ πξνεηνηκαζίαο γηα παγθόζκηα, παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα θαη ηνπο Οιπκπηαθνύο θαη
Παξανιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ έηνπο 2021.
Σε Δεπηέξα 30/11/2020 ζα αθνινπζήζεη λεόηεξε Αλαθνίλσζε-Ελεκέξσζε από ην ΝΠΔΔ
«ΗΡΟΔΩΡΟ» ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ από ηελ 1ε
Δεθεκβξίνπ, αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο (λεόηεξν ΦΕΚ, ελεκέξσζε από ηελ Γελ. Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνύ, θ.ιπ.).
Παξαθαινύκε όινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα ηεξνύλ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ηεο πνιηηείαο θαη
ησλ γηαηξώλ, ώζηε λα ζπκβάιινπκε κε ηε ζηάζε καο ζην λα μεπεξαζηεί ε παλδεκία θαη ζύληνκα
λα απνηεινύλ νξηζηηθά παξειζόλ νη ζρεηηθέο απαγνξεύζεηο.
Η Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «Ηξόδσξνο» γηα ην Δ
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