
  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΩΝ  (ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΔΑΠΚΗ) 

Σε ςυνζχεια των διευκρινιςεων που δόκθκαν για τθν λειτουργία των γυμναςτθρίων, θ ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ ενθμερϊνει ότι τα δθμοτικά γυμναςτιρια ςτο Παγκριτιο Στάδιο και ςτο Δθμοτικό Ακλθτικό 

και Πνευματικό Κζντρο Πατελϊν, επαναλειτουργοφν από αφριο Τρίτθ 1.06.2021.  

Η λειτουργία των δθμοτικϊν γυμναςτθρίων ακολουκεί τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί από τθν ΓΓΑ 

για τθν μείωςθ τθσ διαςποράσ του  COVID19 και ςε αυτά μποροφν να ακλθκοφν μόνο όςοι 

επιδεικνφουν αρνθτικό  διαγνωςτικό  τεςτ COVID19  ενϊ πρζπει να ακλοφνται κατά βάςθ με 

μάςκα. 

Η είςοδοσ των ακλουμζνων γίνεται με προ-ςυνεννόθςθ για τθν θμζρα και ϊρα προςζλευςισ 

τουσ,  ςφμφωνα με τισ παρακάτω ηϊνεσ, μζςω τθλεφϊνου, ι γραπτοφ μθνφματοσ -email. 

(Παρακαλοφμε να επιλζξετε τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ που ςασ ενδιαφζρουν και να ενθμερϊςετε με  

email ι τθλεφωνικι επικοινωνία τισ  γραμματείεσ των δθμοτικϊν γυμναςτθρίων που καταρτίηουν 

το πρόγραμμα) 

ΔΕΤΣΕΡΑ - ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
Α     08:10 - 09:40 
Β     09:50 - 11:20 
Γ     11:30 - 13:00 
Δ     13:10 - 15:10 
Ε     15:45 - 17:15 
ΣΤ   17:25 - 18:55 
Ζ     19:05 - 20:35 
Η     20:45 - 22:15 

ΑΒΒΑΣΟ 
Σ.Α   09:00 - 10:30  
Σ.Β   10:40 - 12:10 
Σ.Γ   12:20 - 13:50 
Σ.Δ   14:00 - 15:30  
            Σ.Ε   15:40 - 17:00 
 
 

 

 Η είςοδοσ ςτα δθμοτικά γυμναςτιρια γίνεται με καταγραφι των προςωπικϊν 
ςτοιχείων (ονοματεπϊνυμο, τθλζφωνο) προκειμζνου να είναι δυνατι θ ιχνθλάτθςθ 
ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ κροφςματοσ . Κάκε ακλοφμενο μζλοσ είναι υποχρεωμζνο 
να κάνει χριςθ προςωπικισ πετςζτασ κατά τθν διάρκεια χριςθσ των οργάνων 
γυμναςτθρίου και να απολυμαίνουν τακτικά τα χζρια τουσ. 

 Οι ακλοφμενοι μποροφν να κάνουν χριςθ των αποδυτθρίων,  μόνο για τθν φφλαξθ 
των προςωπικϊν αντικειμζνων  και χριςθ τουαλζτασ, όπου υπάρχουν ατομικά 
ερμάρια. 

 Οι νζεσ διατάξεισ δεν επιτρζπουν τθν  χριςθ των λουτρϊν και θ χριςθ ςάουνασ, 
όπου υπάρχει.  (ςτουσ χϊρουσ των λουτρϊν δεν κα υπάρχει ξεςτό νερό).  

• Συςτινεται θ μετακίνθςθ κατά προτίμθςθ με τα πόδια ι προςωπικό μεταφορικό 
μζςο Oι αςκοφμενοι μποροφν να φοροφν είτε διπλι μάςκα είτε μονι μάςκα ΚΝ95 ι 
FFP2  

• Όςοι αςκοφμενοι κάνουν αερόβια άςκθςθ μποροφν να μθ φοροφν μάςκα μόνο 
εφόςον υπάρχει τουλάχιςτον απόςταςθ τριϊν μζτρων από άλλουσ αςκοφμενουσ.  

• Αςκοφμενοι που αντιμετωπίηουν ζντονα αναπνευςτικά προβλιματα καλό είναι να 
αποφεφγουν τθν ζντονθ αερόβια άςκθςθ με μάςκα.  

• Χριςθ υγιεινισ των χεριϊν πριν τθν ζναρξθ και ςτο τζλοσ τθσ άςκθςθσ κακϊσ και 
πριν από κάκε μετακίνθςθ ςε άλλο όργανο γυμναςτικισ  



• Εφαρμογι κανόνων κοινωνικισ απόςταςθσ και αποφυγι κοινωνικϊν επαφϊν, 
εναγκαλιςμϊν και χειραψιϊν, ςτουσ χϊρουσ του γυμναςτθρίων.  

• Χριςθ προςωπικϊν ειδϊν υγιεινισ (πχ πετςζτα) και ςφςταςθ να ζχουν ζνα ηευγάρι 
ακλθτικά υποδιματα αποκλειςτικά για χριςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
γυμναςτθρίου, τα οποία δεν κα χρθςιμοποιοφν εκτόσ του χϊρου του 
γυμναςτθρίου.  

• Χριςθ ατομικϊν οργάνων γυμναςτικισ εάν είναι εφικτό από το μζγεκόσ τουσ (πχ 
μπάλεσ, λάςτιχα, ςτρϊματα). 

  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τισ γραμματείεσ των δθμοτικϊν γυμναςτθρίων 

ςτα παρακάτω ςτοιχεία: 

Γραμματεία Γυμναστηρίου Παγκρητίου ταδίου    

Ζκδοση Καρτών Εισόδου – Οικονομικά θζματα 

Θφρα 9, Παγκριτιο Στάδιο,  

τθλ: 2810264560, fax: 2810264561 

email: paggym@aahaeota.gr  

 

Γραμματεία Γυμναστηρίου ΔΑΠΚΗ 

Ζκδοση Καρτών Εισόδου – Οικονομικά θζματα 

ΔΑΠΚΗ, Περιοχι Πατελλϊν    

τθλ: 2810215080, fax: 280215090 

email:   dapkhrec@aahaeota.gr   
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