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 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»
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Σε  μια  προσπάθεια  σοβαρής  προετοιμασίας   για  την   ασφαλή  επαναλειτουργία  των  ανοιχτών  οργανωμένων
αθλητικών εγκαταστάσεων ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης ανακοινώνει  την
άμεση  οργάνωση και  εφαρμογή της νομοθεσίας  με την  θέσπιση της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (αθλητικής
ταυτότητας)  για την  αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων (ύστερα από έκδοση ΚΥΑ -προβλέπεται να γίνει
από 18/5/2020) από:

Α)  ΑΘΛΗΤΙΚΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ/ΣΥΛΛΟΓΟΙ –  Αθλητές  κάτοχοι   δελτίο  Αθλητού  & Κάρτας  Υγείας  Αθλητή με   ενεργή
σύμβαση  παραχώρηση  χρήσης  αθλητικών  εγκαταστάσεων  βάσει  της  προβλεπόμενης  από  τον  Κανονισμό
Διαδικασίας 
Β)ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΣΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΜΑΖΙΚΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -  μέλη  της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. τα οποία έχουν ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ  σε οποιοδήποτε Αθλητικό κέντρο αντίστοιχα και
είναι ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΑ
Γ)  ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ  &  ΛΟΙΠΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ-  διατίθενται,  με  απόφαση  Προέδρου  ή  αρμόδιου  Προϊσταμένου  -
Διευθυντή, μετά από έγγραφο αίτημα των ενδιαφερομένων
Δ) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ -  Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο μεμονωμένων ατόμων που προπονούνται σε
οργανωμένο  Δημοτικό  (αθλητικό  κέντρο)  είναι  η  ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΚΑΡΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ  (αθλητική  ταυτότητα).  Δικαίωμα
απόκτησης ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ έχουν αποκλειστικά οι κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ είναι περιουσιακό στοιχείο της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. και φέρει τα χαρακτηριστικά:
• ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
• ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ
• ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΗΣΤΗ
• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
• ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Δικαιολογητικά 
Για  την  έκδοση  της  αθλητικής  ταυτότητας,  απαιτείται  η  αποστολή  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου
5_kleistopallinis@kedp.gr  και αργότερα μέσω ειδικής πλατφόρμας :
• Αίτηση του ενδιαφερόμενου χρήστη των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.  Η υποβολή της αίτησης
προϋποθέτει  την γνώση κα την  αποδοχή των άρθρων του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που η αίτηση
αφορά σε ανήλικο χρήστη κάτω των 18 ετών, τότε αυτή υπογράφεται από τον κηδεμόνα του.
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• Βεβαίωση  από  ιατρό  καρδιολόγο  με  ημερομηνία  έκδοσης  του  τελευταίου  διμήνου  στην  οποία  θα
αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος χρήστης είναι υγιής και ικανός για άθληση 
• Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος χρήστης (ή σε περίπτωση ανήλικου χρήστη ο κηδεμόνας
του),  θα  δηλώνει  ότι  αθλείται  με  δική  του  ευθύνη   κάνοντας  χρήση  της  παρακάτω  υπεύθυνης  δήλωσης
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese
• 1 πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου- jpg αρχείο 
• Έγγραφο  από  το  οποίο  να  αποδεικνύεται  η  διεύθυνση  της  μόνιμης  κατοικίας  (Λογαριασμός  ΔΕΚΟ  ή
πιστοποιητικό από τον Δήμο.)

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου και οι ώρες άθλησης για τους κατόχους  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ,  είναι
οι εξής:

1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ
Α) ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ :
• ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 1 & 2
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 14.00-15.00 & 21.00-22.00
ΣΑΒΒΑΤΟ:9.00-14.00/18.00-22.00 εκτός προγραμματισμένων αγώνων και διοργανώσεων
• ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 3 & 4
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 14.00-15.00 &17.30-22.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 9.00-14.00/18.00-22.00
• ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ ( 2) :
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17.30-21.00
2ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Α) ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ :
• ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 1 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00-15.00 & 17.30-22.00
• ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 2
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00-15.00 & 17.30-22.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8.00-18.00
• ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ ( 2) :
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 17.30-21.00
3ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Α) ΣΤΙΒΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00-19.00&21.00-22.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8.00-18.00 εκτός προγραμματισμένων αγώνων και διοργανώσεων 
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ & ΣΤΙΒΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ» & 
Α) ΣΤΙΒΟΣΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 5 & 6
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.00-17.00 & 19.00-22.00
ΣΑΒΒΑΤΟ:8.00-10.00&12.00-22.00 εκτός προγραμματισμένων αγώνων και διοργανώσεων
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 17.00-21.30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 17.00-21.30 εκτός προγραμματισμένων αγώνων και διοργανώσεων
• ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ ( 2) :
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 9.00-14.00

Σημειώνεται    ότι   τα ωράρια χρήσης  για δωρεάν ατομικές  προπονήσεις  ενδέχεται  να τροποποιηθούν και  θα
υπάρχει  περιορισμός  της  δυναμικότητας  των χώρων  άθλησης   σύμφωνα με  τις  ειδικές  οδηγίες  του  ΕΟΔΥ  για
αποφυγή συνωστισμού με τη πρόβλεψη ότι στην αρχική φάση θα επιτραπούν  μόνο  τα ατομικά αθλήματα όπως
στίβος και τένις κατόπιν ραντεβού. Η παραμονή του εκάστοτε αθλούμενου δεν θα ξεπερνά τη 1 ώρα.

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese


Με νεότερη ανακοίνωση, και ύστερα από την έκδοση σχετικής ΚΥΑ , θα αναφερθούμε αναλυτικά για την έναρξη
των ατομικών προπονήσεων  στην  συγκεκριμένη  κατηγορία (μεμονωμένα  άτομα –  κάτοχοι  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ) και τα σχετικά υγειονομικά πρωτοκολλά άθλησης.


