
 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

1. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 Όλοι, χωρίς εξαίρεση, καταβάλουν για την συμμετοχή τους σε όλες 

τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που πραγματοποιούνται 
στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, για 12 μήνες 

εγγραφή 5,00 € 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ 

 

Ζωγραφική για 

εφήβους (16 ετών και 

άνω) 

10,00 € μηνιαία συνδρομή και συμμετοχή δύο (2) 

ώρες την εβδομάδα 

Παραδοσιακοί χοροί 

(6-18 ετών) 
10,00 € ετήσια συνδρομή και συμμετοχή δύο (2) 

ώρες την εβδομάδα 

Γνωριμία με τη 

μουσική 6-18 ετών 
10 €  ετήσια  συνδρομή  και συμμετοχή μία (1) ώρα 

την εβδομάδα 

 
Θέατρο 6-18 ετών 

10 € ετήσια συνδρομή και συμμετοχή δύο (2) ώρες την 

εβδομάδα 

Μουσικοκινητική 

Αγωγή (για παιδιά 6-8 
ετών ) 

Δωρεάν συμμετοχή 

Θεατρικό παιχνίδι 

Κουκλοθέατρο 
(για παιδιά 6-8 ετών ) 

Δωρεάν συμμετοχή 

Χειροτεχνία 

Ζωγραφική 
(για παιδιά 6-8 ετών 

Δωρεάν συμμετοχή 

Χορωδία Δωρεάν συμμετοχή 

 
 

Για νέα προγράμματα θα αποφασίσει το Δ.Σ. με εισήγηση της Δ/νσης. 

 

ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 
Ζωγραφική 

10,00 € μηνιαία 

συνδρομή 

εβδομάδα 

και συμμετοχή δύο (2) ώρες την 

 

Παραδοσιακοί 
χοροί 

10,00 € μηνιαία 

συνδρομή 

εβδομάδα 

και συμμετοχή δύο (2) ώρες την 



 

 

 
Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα , χωρίς εξαίρεση καταβάλουν για την συμμετοχή τους στο Εργαστήρι 
Κεραμικής εγγραφή 5,00 € για 12 μήνες. 

Η συμμετοχή των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων στο Πρόγραμμα 
«Όλες τις εποχές πλάθω πηλό» είναι δωρεάν 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Γνωριμία 

τη 

μουσική 

με 15,00 € ετήσια συνδρομή και συμμετοχή μία (1) ώρα την 

εβδομάδα 

 
Θέατρο 

15,00  € ετήσια 

συνδρομή 

εβδομάδα 

και συμμετοχή δύο (2) ώρες την 

 
Χορωδία 

 

Δωρεάν συμμετοχή 

 

Για νέα προγράμματα θα αποφασίσει το Δ.Σ. με εισήγηση της Δ/νσης. 
 

 

2. ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΛΟΥ 

Η   συνδρομή των παιδιών και εφήβων (6-18 ετών) ορίζεται σε 20,00€ ετησίως και 

συμμετοχή δύο ( 2 ) ώρες την εβδομάδα 
 

Η συνδρομή των ενηλίκων ορίζεται σε 15,00 € για μηνιαία συνδρομή και 

συμμετοχή δύο ( 2 ) ώρες την εβδομάδα 

 

 
 
ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

ΓΟΥΔΗ 

 
Δευτέρα έως και Πέμπτη 120,00€ ημερήσια 

συνδρομή Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή 150,00€ 

ημερήσια συν- δρομή 

ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

ΓΚΡΑΒΑΣ 

Δευτέρα έως και Πέμπτη 120,00€ ημερήσια 

συνδρομή Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή 150,00€ 

ημερήσια συνδρομή 

 

Στην παραχώρηση των ανοιχτών θεάτρων και αιθουσών πρέπει να τηρείται η Αστυνομική 

Διάταξη για τις ώρες της μεσημβρινής & νυχτερινής ησυχίας και κάθε οικεία διάταξη για 

τη διοργάνωση των εκδηλώσεών τους. 

 

 
 

 

Από τις ανωτέρω κατά περίπτωση συνδρομές για χρήση των 
εγκαταστάσεων του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. εξαιρούνται: 



 

 

 

Για ατομική συνδρομή 
 

 Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) όπως 

προκύπτουν από την προσκόμιση των αντίστοιχων εγγράφων και τα 
ανήλικα τέκνα αυτών.* Η κατηγορία αυτή απαλλάσσεται από τέλος 

εγγραφής, για δημότες ή μόνιμους κατοίκους. 
 Άνεργοι (με κάρτα ανεργίας ή αντίστοιχη βεβαίωση ΟΑΕΔ)* δημότες ή 

μόνιμοι κάτοικοι*, της οποίας η ανανέωση θα προσκομίζεται ανά τρίμηνο. 

 Τα ανήλικα τέκνα ανέργων (δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι) εφόσον (και 

οι δύο γονείς είναι άνεργοι)*, σύμφωνα με την προηγούμενη 
προϋπόθεση. 

 

 Τα ανήλικα τέκνα ανέργων (δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι)                               

μονογονεϊκών οικογενειών και ο γονέας αυτών*, σύμφωνα με τα 
παραπάνω. 

 Άτομα με αναπηρία άνω του 67% και ο συνοδός τους (δημότες ή 
μόνμοι κάτοικοι).* 

 Πολύτεκνοι και τα ανήλικα τέκνα αυτών (δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι), 

(όπως ορίζεται από την νομοθεσία)* 
 Τρίτεκνοι (δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι) και τα ανήλικα τέκνα αυτών* 

 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 Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α των νομικών 

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

 Οι διαμένοντες σε δομές φιλοξενίας προσφύγων και ασυνόδευτων 
ανηλίκων 

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

 
 Δικαιούνται έκπτωσης στην ατομική συνδρομή για συμμετοχή 

στα ανωτέρω προγράμματα. 
 Τα ανήλικα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών και ο γονέας 

αυτών (δημότες ή κάτοικοι) (έκπτωση 50%). 

 Φοιτητές έως 30 ετών (έκπτωση 50%). 
 Υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία (50%) 

 Στα δύο αδέλφια το 2ο παιδί για το ίδιο άθλημα ή 
δραστηριότητα δικαιούται έκπτωσης 50%. 

 

 


