
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΙΣ) 

 
Το τέλος εγγραφής ορίζεται στα 5,00 € για 12 μήνες. 

Η μηνιαία συνδρομή για τη συμμετοχή στα προγράμματα ορίζεται ως εξής: 
 

 Κάτοικοι & Δημότες 

Δήμου Αθηναίων 

Κάτοικοι ή / και Δημότες 

άλλων 

Δήμων 

Παιδιά 10€ 15€ 

Ενήλικες 20€ 30€ 

 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ 

 
Το τέλος εγγραφής ορίζεται στα 5,00 € για 12 μήνες. 

Η μηνιαία συνδρομή για τη συμμετοχή στα προγράμματα ορίζεται ως εξής: 
 

 Δημότες ή κάτοικοι Δήμου 

Αθηναίων 

Δημότες ή/και κάτοικοι άλλων 

Δήμων 

Παιδιά 5€ 8€ 

Ενήλικες 10€ 15€ 

 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

 
Το τέλος εγγραφής ορίζεται στα 5,00 € για 12 μήνες. 

Η μηνιαία συνδρομή για τη συμμετοχή στα προγράμματα ορίζεται ως εξής: 
 

 Κάτοικοι & Δημότες 

Δήμου Αθηναίων 

Κάτοικοι & Δημότες άλλων 

Δήμων 

Παιδιά 10€ 15€ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 
Η μηνιαία συνδρομή στα προγράμματα προπόνησης υποψηφίων σε Α.Ε.Ι. και Στρατιωτικές Σχολές 

ορίζεται στα 20,00 €. 
 

 

 

 

 

 



1.Εξαιρούνται από την πληρωμή ατομικής συνδρομής για συμμετοχή σε προγράμματα 

άθλησης και χρήση των κολυμβητηρίων και των γυμναστηρίων (Δημότες ή μόνιμοι 

κάτοικοι) 

 

•Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) όπως προκύπτουν από τη 

βάση δεδομένων του Δήμου Αθηναίων και τα τέκνα αυτών. Η κατηγορία αυτή 

απαλλάσσεται από τέλος εγγραφής. 

•Άνεργοι ( με κάρτα ανεργίας ή αντίστοιχη βεβαίωση ΟΑΕΔ) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι & 

3μηνη βεβαίωση Ανανέωσης. 

•Τα ανήλικα τέκνα ανέργων εφόσον (και οι δύο γονείς είναι άνεργοι) 

•Τα ανήλικα τέκνα ανέργων (μονογονεϊκών οικογενειών) 

•Άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οι συνοδοί τους αν χρήζει συνοδού & χαρτί από 

ΚΕΠΑ. και δημότες – κάτοικοι εκτός ορίων Δήμου Αθηναίων. 

•Πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών (όπως ορίζεται από την νομοθεσία) 

•Τρίτεκνοι και τα ανήλικα τέκνα αυτών πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

•Συνταξιούχοι (δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι) άνω των 67 ετών με εισοδηματικά κριτήρια ως 

εξής: 

α) Ατομικό με εισόδημα έως 9.000 € . 

β) Ζευγάρι με οικογενειακό εισόδημα 12.000€ 

γ) Άτομο με προστατευόμενο μέλος συνολικό εισόδημα 12.000€ 

δ) Ζευγάρι με προστατευόμενο μέλος με συνολικό εισόδημα 15.000€ 

•Εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων,του ΟΠΑΝΔΑ,των Νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου και των ιδρυμάτων του Δήμου Αθηναίων καθώς και τα τέκνα αυτών και ο/η σύζυγος 

και δημότες – κάτοικοι εκτός ορίων Δήμου Αθηναίων. 

 

Με περιορισμό για μια (01) χρήση αθλήματος ή δραστηριότητας, κατ’ άτομο. 

 

 

2.Δικαιούνται έκπτωσης στην ατομική συνδρομή για συμμετοχή σε προγράμματα 

άθλησης και χρήση των κολυμβητηρίων και των γυμναστηρίων (Δημότες και μόνιμοι 

κάτοικοι). 

 

•Τα ανήλικα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών και ο γονέας αυτών (έκπτωση 50%) 

•Φοιτητές έως 30 ετών (έκπτωση 50%)  και δημότες – κάτοικοι εκτός ορίων Δήμου 

Αθηναίων. 

•Υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία (έκπτωση 50%) 

•Σώματα ασφαλείας 50% έκπτωση. 

•Προσωπικό ΥΠΕΘΑ βάση της ισχύουσας σύμβασης των δύο φορέων (έκπτωση 50%) και 

δημότες – κάτοικοι εκτός ορίων Δήμου Αθηναίων. 

•Άτομα με αναπηρία 50%-67% (έκπτωση 50%.) 

•Στα δύο αδέλφια το 2ο παιδί για το ίδιο άθλημα η δραστηριότητα δικαιούνται έκπτωση 

50%. 

 

Με περιορισμό για μια (01) χρήση αθλήματος ή δραστηριότητας, κατ’ άτομο. 

 

 

  



  


