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Δ Ε Λ Σ Ι Ο    Σ Τ Π Ο Τ 

 

 

Δπαναλειηοσργία ηων οργανωμένων  

αθληηικών τωρών για ηο κοινό 
 

Ο Οργανιζμός Προζτολικής Αγωγής, Αθληηιζμού και Πρόνοιας 

(ΟΠΑΑΠ) ηοσ Γήμοσ Περιζηερίοσ ανακοινώνει όηι, από Γεσηέρα 1 

Ιοσνίοσ 2020 ανοίγοσν όλες οι δημοηικές αθληηικές εγκαηαζηάζεις, 

ζύμθωνα με ηις οδηγίες ηων αρμοδίων Υποσργείων και ηοσ ΔΟΓΥ. 

Οι πολίηες πρέπει να ηηρούν ηα μέηρα και ηις οδηγίες ποσ θα 

λαμβάνοσν από ηο σπεύθσνο προζωπικό ηων τώρων.  

Όζνλ αθνξά ηα θνιπκβεηήξηα ηνπ Δήκνπ Πεξηζηεξίνπ ζα 

επαλαιεηηνπξγήζνπλ ηελ Δεπηέξα 1/6/2020 κόλν γηα ηελ 

Κνιύκβεζε ζηε Μεγάιε Πηζίλα γηα ηνπο ελήιηθεο θαη ηα παηδηά πνπ 

είλαη κε εκεξνκελία γέλλεζεο έωο θαη 31/12/2007. 

Ώξεο Λεηηνπξγίαο Κνιπκβεηεξίνπ Λόθνο:  Δεπηέξα έωο Παξαζθεπή 

07:00 πκ -22:00 κκ θαη  άββαην:08:00πκ έωο 15:00κκ 

Ώξεο Λεηηνπξγίαο Κνιπκβεηεξίνπ Υωξάθαο γηα ην θνηλό: Δεπηέξα – 

Σεηάξηε- Παξαζθεπή 08:00 πκ -13:30 κκ θαη Σξίηε – Πέκπηε - άββαην: 

08:00πκ έωο 15:00κκ 

Γηα ην ηκήκα ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΣΕΦΑΑ & ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ-

ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο,  Κνιπκβεηεξίνπ Υωξάθαο 

ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

09:00-09:45 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

09:00-09:45 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

09:00-09:45 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

Για το τμήμα ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΩΝ, Κολυμβητηρίου Χωράφας 



ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

- 

08:00-08:45 

09:00-09:45 

- 

08:00-08:45 

09:00-09:45 

- 

 
Γεν θα λειηοσργήζοσν ηα παηδηθά ηκήκαηα ηεο Μηθξήο Πηζίλαο, ην 

Aqua Aerobics,ηα Γπκλαζηηθά Πξνγξάκκαηα, ε Εθκάζεζε Ελειίθωλ 

ζηελ Μηθξή Πηζίλα θαη ε εθκάζεζε Ελειίθωλ θαη Αλειίθωλ ζηελ 

Μεγάιε Πηζίλα. 

Γεν θα πραγμαηοποιούνηαι Νέες εγγραθές  Μελών είηε Δνηλίκων είηε 

Ανηλίκων.  

Επίζεο γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζή ζαο ζα πξέπεη λα γλωξίδεηαη ηα 

εμήο: 

Γεν επιηρέπεηαι η τρήζη Νηοσς και η τρήζη αποδσηηρίων. 

Ο θάζε αζινύκελνο κπνξεί λα έξρεηαη ζην θνιπκβεηήξην ΜΟΝΟ ΜΔ 

ΡΑΝΤΔΒΟΥ, έωο 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα κε παξακνλή ζηελ πηζίλα έωο 

45 ιεπηά(ζε ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη ώξεο). 

Γεν θα επιηρέπεηαι η είζοδος ζηην Πιζίνα τωρίς ρανηεβού πνπ ζα έρεη 

ζπκθωλεζεί κεηαμύ ηνπ αζινύκελνπ θαη ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ. 

Η ζπλελλόεζε γηα ηα ξαληεβνύ για ηο κολσμβηηήριο Λόθος ζα γίλεηαη 

ΜΟΝΟ ηηλεθωνικά ζηα 2105711637-2105767591-2105769043(ώξεο 

08:00πκ-15:00κκ) ή ΜΟΝΟ μέζω email ζηο 

peristeripool@gmail.com. 

Η ζπλελλόεζε γηα ηα ξαληεβνύ για ηο κολσμβηηήριο Φωράθας ζα 

γίλεηαη ΜΟΝΟ ηηλεθωνικά ζηα 2105025380 21050629581 (ώξεο 

08:320πκ-15:00κκ) ή ΜΟΝΟ μέζω email ζηο aodhp1984@yahoo.gr. 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ηα ιαηρικά έγγραθα να είναι ζε ιζτύ γηα λα 

κπνξείηε λα θάλεηε επαλέληαμε. 

Ο θάζε Αζινύκελνο γηα ηελ αζθαιή επηζηξνθή ζηελ αζιεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζα ζπκπιεξώλεη ένα δεληίο καηαγραθής αθλοσμένοσ 

πνπ ζα ην παξαιακβάλεη από ηελ Γξακκαηεία ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ. 

Γηα ηελ νκαιή επαλέληαμε ζηελ θαλνληθόηεηα, ε δηνίθεζε ηνπ ΟΠΑΑΠ 

δεηά ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ βνήζεηα ζαο. Σα αλωηέξω πξνγξάκκαηα θαη 

νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηζρύνπλ κέρξη λεωηέξαο. 
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