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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσπίζεται η Αθλητική Κάρτα Υγείας για τους κατοίκους Παλλήνης – Πότε
και πως θα λειτουργήσουν  οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου

Τη  θέσπιση  της  Αθλητικής  Κάρτας  Υγείας  που  θα  αποτελεί  την  «αθλητική
ταυτότητα»,  ανακοινώνει  ο  Δήμος  Παλλήνης,  σε  μια  προσπάθεια  σοβαρής
προετοιμασίας   για  την   ασφαλή  επαναλειτουργία  των  ανοιχτών  οργανωμένων
αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η άμεση οργάνωση και  εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αποτέλεσε μέρος των
προτάσεων που εισηγήθηκε προς την επίσημη Πολιτεία,  ο Δήμαρχος Παλλήνης,
Θανάσης Ζούτσος.

Η χρήση της θα είναι υποχρεωτική και αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την  είσοδο
στις ανοιχτές οργανωμένες εγκαταστάσεις για δωρεάν ατομική άθληση μεμονωμένων
ατόμων .

Δικαίωμα απόκτησης Αθλητικής Κάρτας Υγείας έχουν αποκλειστικά οι κάτοικοι του
Δήμου Παλλήνης.

Η Κοινωφελής Υπηρεσία του Δήμου έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες έκδοσης
ώστε  να  διαθέτουν  την  Αθλητική  Κάρτα  Υγείας  όλοι  οι  χρήστες  των  δημοτικών
αθλητικών  εγκαταστάσεων,  όταν  αυτές  ανοίξουν.  Επισυνάπτονται  οι  όροι  και  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Οι  αθλητικές  εγκαταστάσεις  του  Δήμου  Παλλήνης  θα  επαναλειτουργήσουν  με
αυστηρή τήρηση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, στη βάση των αποφάσεων που
ελήφθησαν μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου
μεταξύ  του  Υφυπουργού  Αθλητισμού,  Λευτέρη  Αυγενάκη,  του  ΓΓΑ,  Γιώργου
Μαυρωτά  και  τους  Δημάρχους  όλης  της  χώρας,  στην  οποία  συμμετείχε  και  ο
Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος υποβάλλοντας  συγκεκριμένες προτάσεις
για  την  επανεκκίνηση  του  συνόλου  της  αθλητικής  δραστηριότητας  στη
χώρα. 

Με  βάση  αυτές  τις  αποφάσεις  (επισυνάπτεται  η  σχετική  εγκύκλιος),  οι  αθλητικές
εγκαταστάσεις  της  χώρας  θα  ανοίξουν  σε  τέσσερις  (4)  φάσεις,  ξεκινώντας  από
εκείνες που χρησιμοποιούνται από αθλητές και σωματεία που λαμβάνουν μέρος σε
διεθνείς διοργανώσεις. 

Οι  εγκαταστάσεις  του  Δήμου  Παλλήνης  θα  ανοίξουν  στη  δεύτερη  φάση  –η
ημερομηνία θα ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση- και μόνο για:
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• Αθλητές  συλλόγων σε  ατομικά  αθλήματα  εξωτερικού χώρου (15 ετών και
άνω).

• Αθλητές με Αναπηρία (ανάλογα με το είδος αναπηρίας).

• Υποψήφιους ΣΕΦΑΑ, Στρατιωτικών Σχολών κλπ..

• Αθλητές ομαδικών αθλημάτων, σε ατομικά προγράμματα, (15 ετών και άνω).

Για  τις  ανάγκες αυτών,  θα επαναλειτουργήσουν οι  ανοιχτοί  χώροι  του Αθλητικού
Κέντρου Παλλήνης και τριών Αθλητικών Κέντρων του Γέρακα. Η είσοδος θα ελέγχεται
από τους υπαλλήλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παλλήνης και  θα
επιτρέπεται  μόνο  στους:  Α)  Αθλητές  κάτοχοι   δελτίο  Αθλητού  &  Κάρτας  Υγείας
Αθλητή με  ενεργή σύμβαση παραχώρηση χρήσης  αθλητικών εγκαταστάσεων,  Β)
Αθλούμενοι  στα Δημοτικά  προγράμματα  και  προγράμματα  μαζικού  αθλητισμού  Γ)
Σχολικές  ομάδες  &  λοιποί  φορείς  βάση  ιδικής  παραχώρησης  και  Δ)  Μεμονωμένα
Άτομα  κάτοχοι της Αθλητικής Κάρτας Υγείας.

Θα  παραμείνουν  κλειστά  τα  αποδυτήρια,  τα  ντους  και  τα  κυλικεία  ενώ  δεν  θα
επιτρέπεται η είσοδος κοινού.

Τα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  όπως  αυτά  προβλέπονται  από  τα
Υγειονομικά  Πρωτόκολλα,  αποσαφηνίστηκαν  σε  νέα  τηλεδιάσκεψη  που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου. Κατά την τηλεδιάσκεψη τονίστηκε ότι θα
ανοίξουν μόνο οι εγκαταστάσεις για τις οποίες οι διαχειριστές τους θα διασφαλίσουν
την  αυστηρή  και  πλήρη  τήρηση  των  κανόνων.  Επιπλέον,  η  πολιτική  ηγεσία  του
Αθλητισμού,  αναφέρθηκε  και  σε  «αυτοσχεδιασμούς»  κάποιων  Δήμων  που
προχώρησαν σε άνοιγμα αθλητικών χώρων,  καλώντας όλους να φροντίσουν
ώστε  να  εφαρμόζονται  απαρέγκλιτα  όσα  αποφασίζονται  από  την  Κυβέρνηση,  σε
συνεργασία  με  την  Επιστημονική  Επιτροπή  του  Υπουργείου  Υγείας,  χωρίς  να
υποκύπτουν στις πιέσεις των τοπικών κοινωνιών.   
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