
                                                          Σελίδα     1 

 

 

 
ΔΓΓΡΑΦΔ 

 
Η εγγξαθή ζηα  Αζιεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη 20 επξώ γηα όινπο, πνζό ην νπνίν πιεξώλεηαη κηα  

θνξά κε ηελ πξώηε ζπκκεηνρή θαη ηζρύεη απεξηόξηζηα, γηα όια ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

αζιεηηθά θέληξα, εθόζνλ δελ ππάξμεη δηαθνπή ζπκκεηνρήο γηα πεξίνδν άλσ ησλ δπν εηώλ. 

 

ηη Γημοηική Δνόηηηα Παλλήνης και Ανθούζας - όπνπ δελ ππήξρε  εγγξαθή – όζνη ήηαλ 

εγγεγξακκέλνη ζηα πξνγξάκκαηα σο παιηά κέιε, δε ζα θαηαβάιινπλ ην πνζό ηεο εγγξαθήο γηα 

ηελ έθδνζε θάξηαο κέινπο. Σν πνζό απηό αθνξά κόλν λέα κέιε. 

 

Οι εγγραθές γίνονηαι ζηα αθληηικά κένηρα ηοσ Γήμοσ καηά ηην διάρκεια ηης τρονιάς . 
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ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΓΡΟΜΗ 

ΔΣΗΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΝΙΑΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 

 

ΑΘΛΗΜΑΣΑ 

 ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ  

 ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ 

 ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 

 ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ 

 ΣΙΒΟ 

 TAE KWON DO 

 ΔΝΟΡΓΑΝΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ 

 ΡΤΘΜΙΚΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ 

 ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ  

 HATHA YOGA 

 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ ΠΑΚΔΣΑ 

 

ΑΘΛΗΜΑΣΑ 1 ΑΣΟΜΟ 2 ΑΣΟΜΑ 3 ΑΣΟΜΑ 4 ΑΣΟΜΑ 

1
ν
 ΑΘΛΗΜΑ 20€ 18€ 12€ 0€ 

2ν ΑΘΛΗΜΑ 10€ 10€ 10€ 0€ 

3
ν
 ΑΘΛΗΜΑ 0€ 0€ 0€ 0€ 

 

ΑΘΛΗΜΑΣΑ ΚΟΣΟ 

ΗΠΙΑ ΑΚΗΗ* 12,50€ 

ΑΜΔΑ ΓΧΡΔΑΝ 

*Γελ ηζρύνπλ νη εθπηώζεηο ησλ νηθνγελεηαθώλ παθέησλ. 

 

 

 

ΜΗ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΠΑΛΛΗΝΗ 

 

ΑΘΛΗΜΑΣΑ ΚΟΣΟ 

ΜΗ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΠΑΛΛΗΝΗ* 25€ 

*Γελ ηζρύνπλ νη εθπηώζεηο ησλ νηθνγελεηαθώλ παθέησλ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΟΛΤΜΒΗΗ  

 

2Ο  ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΔΡΑΚΑ - ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ 

 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ ΠΑΚΔΣΑ 

 
ΚΟΛΤΜΒΗΗ 1 ΑΣΟΜΟ 2 ΑΣΟΜΑ 3 ΑΣΟΜΑ 4 ΑΣΟΜΑ 

ΠΑΙΓΙΧΝ 32€ 21€ 7€ 0€ 

ΔΝΗΛΙΚΧΝ 37€ 21€ 7€ 0€ 

2ν ΑΘΛΗΜΑ 
(εθηόο 
θνιύκβεζεο)  

18€ 12€ 10€ 0€ 

 

ΜΗ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΠΑΛΛΗΝΗ 

 

ΚΟΛΤΜΒΗΗ 1 ΑΣΟΜΟ 2 ΑΣΟΜΑ 3 ΑΣΟΜΑ 4 ΑΣΟΜΑ 

ΠΑΙΓΙΧΝ 42€ 25€ 18€ 0€ 

ΔΝΗΛΙΚΧΝ 47€ 25€ 18€ 0€ 

2ν ΑΘΛΗΜΑ 
(εθηόο 

θνιύκβεζεο) 

25€ 25€ 25€ 0€ 

 

ΚΟΙΝΟ – ΗΜΔΡΗΙΑ ΔΠΙΚΔΦΗ 

 Με έθδνζε θάξηαο θνηλνύ 10€.  

 Αλ έρνπλ θάξηα κέινπο, ρσξίο έθδνζε λέαο θάξηαο. 

 Κάηνηθνη Παιιήλεο θνηλό εκεξήζηα επίζθεςε 4€ (ζπκπεξ. ΦΠΑ). 

 Με θάηνηθνη θνηλό εκεξήζηα επίζθεςε 6€ (ζπκπεξ. ΦΠΑ). 
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ΔΝΟΙΚΙΑΔΙ ΓΗΠΔΓΧΝ 

 

ΓΗΠΔΓΑ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ – ΣΔΝΝΙ 

 Αλά ώξα 10€.  

 Με έθδνζε θάξηαο θνηλνύ 10€. 

 Αλ έρνπλ θάξηα κέινπο, ρσξίο έθδνζε λέαο θάξηαο. 

ημείωζη: Δπηηξέπεηαη ην θιείζηκν ησλ γεπέδσλ έσο δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα αλά δεύγνο 

παηθηώλ, ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο πξηλ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία ρξήζεο θαη πάληα ζύκθσλα κε ηε 

δηαζεζηκόηεηα ησλ γεπέδσλ. 

 

ΓΗΠΔΓΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 

 Αλά πξνπνλεηηθή ώξα.  

5Υ5 9Υ9 11Υ11 

50€* 80€* 120€* 

*  Πιένλ θόζηνο δηαηηεηώλ θαη ηαηξώλ. 

 Με έθδνζε θάξηαο θνηλνύ 10€. 

 Αλ έρνπλ θάξηα κέινπο, ρσξίο έθδνζε λέαο θάξηαο. 

 Οκαδηθέο εθπηώζεηο κόλν θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γ. ηεο επηρείξεζεο. 

ημείωζη: Δπηηξέπεηαη ην θιείζηκν ησλ γεπέδσλ έσο δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα αλά ώξα, 

ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο πξηλ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία ρξήζεο θαη πάληα ζύκθσλα κε ηε 

δηαζεζηκόηεηα ησλ γεπέδσλ. 

 

ΓΗΠΔΓΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ - ΜΠΑΚΔΣ 

 Αλά πξνπνλεηηθή ώξα 35€. 

*  Πιένλ θόζηνο δηαηηεηώλ θαη ηαηξώλ ζηνπο επίζεκνπο αγώλεο. 

 Με έθδνζε θάξηαο θνηλνύ 10€. 

 Αλ έρνπλ θάξηα κέινπο, ρσξίο έθδνζε λέαο θάξηαο. 

ημείωζη: Δπηηξέπεηαη ην θιείζηκν ησλ γεπέδσλ έσο δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα αλά ώξα, 

ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο πξηλ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία ρξήζεο θαη πάληα ζύκθσλα κε ηε 

δηαζεζηκόηεηα ησλ γεπέδσλ. 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΛΗΝΗ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: Αζιεηηθό Κέληξν Γξεγόξεο Λακπξάθεο θαη Γεκνηηθό 

Κνιπκβεηήξην Παιιήλεο (25κ). 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 4 εβδνκάδεο. 

Ώρες: 08:30 – 15:30 από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. 

Ώρα προζέλεσζης: 07:30 – 08:30. 

Ώρα αποτώρηζης: 15:30 – 16:00. 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ: Κνιύκβεζε, Μπάζθεη, Βόιετ, Πνδόζθαηξν, Ρπζκηθή & 

Δλόξγαλε, Κιαζηθόο Αζιεηηζκόο,  Tae Kwon Do, Σέληο, Γεκηνπξγηθή  Απαζρόιεζε.  

ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 70 επξώ αλά εβδνκάδα/πεξίνδν. 

* Οη ηηκέο παξακέλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. 

 

ΔΚΠΣΧΔΙ:  

 Σξίηεθλνη – Πνιύηεθλνη: 50 επξώ αλά εβδνκάδα/πεξίνδν (αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ 

ηέθλσλ ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην CAMP). 

 Πεξηζζόηεξεο από 3 ζπκκεηνρέο ζε νπνηνδήπνηε CAMP αλά νηθνγέλεηα: 20% ζην ζπλνιηθό πνζό. 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΔΡΑΚΑ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 1Ο & 2Ο Αζιεηηθά Κέληξα Γέξαθα. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 3 Πεξίνδνη ησλ δύν εβδνκάδσλ.  

Ώρες: 08:30 – 15:30 από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. 

Ώρα προζέλεσζης: 07:30 – 08:30. 

Ώρα πρώηης αποτώρηζης: 13:30 – 13:45.  

Ώρα δεύηερης αποτώρηζης: 15:30 – 16:00.  

 Οη δξαζηεξηόηεηεο νξγαλώλνληαη αλά νκάδεο κε ηε κνξθή απηνηειώλ εκεξήζησλ θύθισλ.  

 Όζνη γνλείο επηζπκνύλ λα παξακέλνπλ ηα παηδηά πέξαλ ηνπ βαζηθνύ σξαξίνπ, 

παξαθαινύληαη λα ην δειώζνπλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε 

ηνλ θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Η απνρώξεζε γηα όζνπο ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηλό πξόγξακκα γίλεηαη κεηαμύ 13.30 θαη 

13.45, ελώ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην νινήκεξν πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά από ηηο 

15.30 έσο ηηο 16.00.    

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ: Κνιύκβεζε, Μπάζθεη, Βόιετ, Πνδόζθαηξν, Ρπζκηθή & 

Δλόξγαλε, Tae Kwon Do, Δηθαζηηθά, Θεαηξηθό Παηρλίδη, Υνξόο, Οκαδηθά Παηρλίδηα  & Φπραγσγία, 

Δξγαζηήξηα αλαθύθισζεο , Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 67,5 επξώ αλά εβδνκάδα κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή παξνρή δσξεάλ 

κάρηας μέλοσς ζηα Αθληηικά Προγράμμαηα ηης Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π.  

 

 

 

 

 

ΔΚΠΣΧΔΙ: 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ 

ΑΝΑ ΠΔΡΙΟΓΟ 

(δύο εβδομάδες) 

1 ΠΑΙΓΙ 2 ΠΑΙΓΙ 3 ΠΑΙΓΙ 
ΚΑΘΔ 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ 

Μία ζσμμεηοτή 135 Δπξώ  +110 Δπξώ +95 Δπξώ Γσξεάλ 

Γεύηερη 

ζσμμεηοτή  

+ 110 Δπξώ + 95 Δπξώ +85 Δπξώ Γσξεάλ 

Σρίηη ζσμμεηοτή  + 95 Δπξώ + 85 Δπξώ +75 Δπξώ Γσξεάλ 

 * Οι ηιμές παραμένοσν ζηα ίδια επίπεδα ηων προηγούμενων  εηών 
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          - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Αζιεηηθά θαη Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα έρνπλ κόλν ηα 

κέιε ηεο Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. ηα νπνία έρνπλ ΟΛΟΚΛΗΡΧΔΙ ΣΗΝ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟΤ  

ζε νπνηνδήπνηε Αζιεηηθό θέληξν ή Πνιηηηζηηθό Κέληξν αληίζηνηρα  θαη είλαη 

ΣΑΜΔΙΑΚΑ ΔΝΗΜΔΡΑ. 

2. Γηα λα ζεσξεζεί ε εγγξαθή πεξαησζείζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζθνκηζζεί ΟΛΑ ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη από ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα 

(βεβαηώζεηο ηαηξώλ, θσηνγξαθίεο, θηι). ε αληίζεζε πεξίπησζε ΓΔΝ ζα 

επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα, αθόκα θαη εάλ έρεη θαηαβιεζεί ην 

πόζν ζπκκεηνρήο έσο όηνπ πξνζθνκηζζνύλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Σακεηαθά ελήκεξα ζεσξνύληαη ηα κέιε ηα νπνία εμνθινύλ ηηο δόζεηο ηνπ πνζνύ 

ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα εληόο ηνλ νξηδνκέλσλ εκεξνκεληώλ. 

4. Ο θάζε κήλαο πξνπιεξώλεηαη αλεμάξηεηα από ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ, ώζηε λα πξνγξακκαηίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ.   

5. Γηα όια ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα ην πνζό ηεο ζπλδξνκήο θαηαβάιιεηαη έσο ηελ 

10ελ εκέξα θάζε εκεξνινγηαθνύ κήλα. 

6. Γηα λα εηζέιζνπλ ηα κέιε ζηα πξνγξάκκαηα ππνρξενύληαη λα επηδείμνπλ ηελ 

ΚΑΡΣΑ ΜΔΛΟΤ ζηηο γξακκαηείεο ησλ αζιεηηθώλ θέληξσλ. 

7. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα  νθείινπλ λα ελεκεξσζνύλ θαη λα 

εθαξκόδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνύο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθώλ θέληξσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην πξνζσπηθό ησλ 

αζιεηηθώλ θέληξσλ ζα αξλείηαη ηελ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα κέιε ηα νπνία 

δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο θαλνληζκνύο θαη δελ έρνπλ ηελ πξέπνπζα 

ζπκπεξηθνξά. 

8. ε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ζηα δεισζέληα πξνγξάκκαηα γηα ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ επζύλεηαη ε Γηεύζπλζε, ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί δελ 

επηζηξέθνληαη  , νύηε ζπκςεθίδνληαη ηελ επόκελε ρξόληα. 

9. Σα κέιε πνπ επηζπκνύλ λα δηαθόςνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο από ηα πξνγξάκκαηα 

νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ ηελ γξακκαηεία  θαη λα επηζηξέςνπλ ηελ θάξηα κέινπο 

πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί. Γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δελ δειώλεηαη ε δηαθνπή 

από ηα πξνγξάκκαηα, ην κέινο ζεσξείηαη ελεξγό. 

10. ε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνύ κέινπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ  ζηα 

πξνγξάκκαηα ε Γηεύζπλζε δελ θέξεη θακία επζύλε. 
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11. Αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα  ηα νπνία 

αθνξνύλ ηα κέιε θαη πεξηέρνληαη ζην έληππν, ν ππνγξάθσλ ηελ αίηεζε ζπκθσλεί 

θαη απνδέρεηαη όηη ε ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ – ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

- ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ (Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π.),   ζα δηαηεξεί ζε 

αξρείν θαη ζα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα απηά ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ 

Ν.2472/97. 

  

Η αίηεζε ζπκκεηνρήο έρεη ηελ ηζρύ ππεύζπλεο δήισζεο. Τπεύζπλνο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ 

ζηνηρείσλ είλαη ν ππνγξάθσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 


