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                 ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ – ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

   2022-2023 
  

Ισχύουν για δημότες ή κατοίκους Αγίων Αναργύρων Καματερού 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ: Ο ενδιαφερόμενος που συμμετέχει σε περισσότερες από μία δραστηριότητες δικαιούται 

έκπτωση 20% επί του συνολικού κόστους, εφόσον οι δράσεις γίνονται παράλληλα κατά το ίδιο χρονικό 

διάστημα.* 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ: Μέλη της ίδιας οικογένειας με ανήλικα παιδιά δικαιούνται έκπτωση 20% επί του 

συνολικού κόστους των δραστηριοτήτων τους, εφόσον οι δράσεις γίνονται παράλληλα κατά το ίδιο χρονικό 

διάστημα.* 

 
ΠΑΚΕΤΟ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ: Μέλη τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας με εκκαθαριστικό του 2021 

κάτω των 18.000,00 € δικαιούνται έκπτωση 50% σε μία δραστηριότητα με το χαμηλότερο αντίτιμο. Η επιλογή 

δεύτερης, τρίτης κ.ο.κ. δραστηριότητας χρεώνεται κανονικά.* 

 
ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: Άνεργοι πάνω από 6 μήνες, με βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ και με εκκαθαριστικό του 

2021 κάτω των 12.000,00 € καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτών, δικαιούνται έκπτωση 50% σε μία 

δραστηριότητα με το χαμηλότερο αντίτιμο. Η επιλογή δεύτερης, τρίτης κ.ο.κ. δραστηριότητας χρεώνεται 

κανονικά.* 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: Η Τρίτη ηλικία (65 ετών και άνω) δικαιούται έκπτωση 50% σε μία δραστηριότητα 

με το χαμηλότερο αντίτιμο. Η επιλογή δεύτερης, τρίτης κ.ο.κ. δραστηριότητας χρεώνεται κανονικά.* 

 
ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΡΙΑΣ: Άποροι με πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας ή από κοινωνικές δομές που εδρεύουν 

στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού, σε συνεργασία με την Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και 

τα ανήλικα τέκνα αυτών, δικαιούνται ή έκπτωση 100% σε μία ομαδική δραστηριότητα  ή έκπτωση 50% στις 

δραστηριότητες του κλασικού χορού, της κολύμβησης, του aqua aerobic ή της αντισφαίρισης, με το χαμηλότερο 

αντίτιμο. Η επιλογή δεύτερης, τρίτης κ.ο.κ. δραστηριότητας χρεώνεται κανονικά.* 

 

ΠΑΚΕΤΟ Α.με.Α: Άτομα με Αναπηρία (Α.με.Α) με ποσοστό 50% και άνω, καταβάλουν είτε το συμβολικό ποσό 

των 5,00 € μηνιαία σε ένα ομαδικό πρόγραμμα είτε των 10,00 € μηνιαία σε ένα ατομικό πρόγραμμα.  

Στο Ωδείο καταβάλουν το συμβολικό ποσό των 10,00  € για μηνιαία εισφορά σε ένα ατομικό πρόγραμμα. * 

 
*Για το Ωδείο ισχύουν τα ίδια εκπτωτικά πακέτα  (βλ. Α.με.Α) και δε συνδυάζονται με τις αθλητικές 

και  πολιτιστικές δραστηριότητες 
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Τα μέλη του συλλόγου “Ανοιχτή Αγκαλιά” του Δήμου μας, καταβάλουν το συμβολικό ποσό των 5,00 € μηνιαία σε 

ένα ομαδικό αθλητικό πρόγραμμα 

 

Όσα μέλη επιθυμούνε να κάνουνε συχνή χρήση της ενοικίασης γηπέδων αντισφαίρισης έχουνε την 
δυνατότητα με την έκδοση κάρτας «Bonus Tennis» κόστους 50,00 € και την ενοικίαση της κάθε ώρας με 4,00 
€ το ζευγάρι 
 
Τα μέλη του Ομίλου Αντισφαίρισης Αγίων Αναργύρων μπορούν να νοικιάζουν τα γήπεδα αντισφαίρισης με 
κόστος 3,00 € για την κάθε ώρα 
 
Η ενοικίαση: των γηπέδων 5Χ5, της αντισφαίρισης, των κλειστών και ανοικτών γηπέδων, της πισίνας 
εκμάθησης, της χρήσης μοκέτας και η κάρτα «Bonus Tennis», η λέσχη παραμυθιού, τα σεμινάρια Πολιτισμού 
- Αθλητισμού και  τα ιδιαίτερα μαθήματα δεν υπόκεινται σε καθεστώς εγγραφής ή σε κάποια άλλη μορφή 
έκπτωσης και το κόστος της ενοικίασης - χρήσης προπληρώνεται 
 
Δεν υπόκεινται σε εκπτώσεις ή απαλλαγές: τα μαθήματα baby swimming, baby gym και τα πακέτα 
προσφοράς 
 
Οι συμμετέχοντες που ανήκουν στα εκπτωτικά ή στα δωρεάν πακέτα όταν επιλέγουν και δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ. 
δραστηριότητα, θα ορίζεται πλέον ως πρώτη αυτή με το χαμηλότερο χρηματικό αντίτιμο και η δεύτερη, τρίτη 
κ.ο.κ. δραστηριότητα θα χρεώνεται κανονικά 
 
Τα πακέτα εκπτώσεων, τα δωρεάν και τα πακέτα προσφοράς είναι ανεξάρτητα και δε λειτουργούν 
συμπληρωματικά 

        

 
 

Πακέτα προσφοράς 
 

ΕΤΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ: Για όσους πραγματοποιήσουν εγγραφή στη μυϊκή ενδυνάμωση ή στην αεροβική 

από 01/09/2022 έως και 15/10/2022, τους δίνεται η δυνατότητα για την περίοδο 2022-2023, να προπληρώσουν 

μαζί με  την εγγραφή τους και το ποσό των 72,00 €.  

 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ: Για όσους πραγματοποιήσουν εγγραφή στη μυϊκή ενδυνάμωση ή στην 

αεροβική από 01/01/2023 έως και 31/01/2023, τους δίνεται η δυνατότητα για την περίοδο 2022-2023, να 

προπληρώσουν μαζί με την εγγραφή τους και το ποσό των 42,00 €.  

 

Διευκρινίσεις 
 

▪ Κάθε αίτηση για ένταξη σε τμήμα πολιτιστικού, αθλητικού προγράμματος και του Ωδείου γίνεται δεκτή μόνο με την 
έγκυρη κατάθεση του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών που έχουν αποσταλεί με οριστική υποβολή 
στο τμήμα (εκκρεμείς αιτήσεις δε γίνονται δεκτές) και εφόσον έχουν τακτοποιηθεί τυχόν οφειλές και προηγούμενων 
ετών (αποπληρωμή ή διακανονισμός γίνεται με την Ταμειακή Υπηρεσία) 
 

▪ Οι ιατρικές βεβαιώσεις όπου απαιτούνται, θα πρέπει να έχουν ημερομηνία βεβαίωσης από 30/06/2022 και μετά 
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▪ Οι εγκρίσεις στα Τμήματα του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και του Ωδείου γίνονται με σειρά προτεραιότητας 

εγγραφής στα τμήματα και μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις (δε γίνεται κράτηση θέσεων)  
 

▪ Η οικονομική χρέωση στις πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες και στο Ωδείο είναι ημερολογιακή (01-31 κάθε 
μήνα).  Εάν η εγγραφή πραγματοποιείται σε μία από τις πρώτες 14 ημέρες του μήνα, η μηνιαία συνδρομή για το 
συγκεκριμένο μήνα θα είναι ολόκληρη, ενώ εάν  πραγματοποιείται από την 15η ημέρα έως και το τέλος του μήνα, 
θα είναι μειωμένη κατά το ήμισυ 

 
▪ Ο μήνας χρεώνεται ασχέτως παρουσιών, εκτός και αν κάνουν γραπτό αίτημα διακοπής ή αποστείλουν e-mail 

διακοπής στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, εντός του μήνα διακοπής. Σε περίπτωση απουσίας τους εντός 20 
ημερών (1 μήνα), δύναται να γίνεται διακοπή από την δραστηριότητα και ο μήνας αυτός να χρεώνεται κανονικά, 
εάν δεν πραγματοποιηθεί διακοπή εντός του μήνα διακοπής. (Ενεργοποιήσετε στο λογαριασμό σας, το εικονίδιο 
της διακοπής στην καρτέλα των αιτήσεων που βρίσκεται στο πεδίο 

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ») 

 
Σε περίπτωση που γραφτεί ξανά στην ίδια δραστηριότητα μετά από αυτό το διάστημα και για την ίδια περίοδο 
2022-2023, δε θα υπάρξει ξανά κόστος εγγραφής. Γίνεται όμως εκ νέου αίτηση από την αρχή 
 

▪ Οι νέοι εγγεγραμμένοι σε κάποιο πολιτιστικό, αθλητικό πρόγραμμα, στο Ωδείο, με την εγγραφή τους δικαιούνται 
δύο μαθήματα παρακολούθησης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν, η εγγραφή χρεώνεται 
κανονικά ενώ ο μήνας δε θα χρεωθεί καθώς θα θεωρηθούν ως δοκιμαστικά. Διαφορετικά, αν συνεχίσουν, θα 
υπάρχει  χρέωση και για το συγκεκριμένο μήνα 

 
▪ Στα γυμναστήρια μυϊκής ενδυνάμωσης ή αεροβικής εγγράφονται μέλη που έχουν κλείσει το 15ο  έτος της ηλικίας 

τους και άνω 
 

▪ Εάν κάποιο μέλος δεν έχει τακτοποιήσει οφειλές τριών μηνών, η Διεύθυνση Πολιτισμού - Αθλητισμού έχει 
δικαίωμα να διακόψει τα μαθήματα που του παρέχει  
 

▪ Πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση των εγγεγραμμένων μελών στις υποδείξεις και στις συμβουλές των καθηγητών. 
Η Διεύθυνση Πολιτισμού - Αθλητισμού διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει όσους δεν πειθαρχούν στις 
νουθετήσεις των αρμόδιων σε περίπτωση που με τη στάση τους δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη 
διεξαγωγή της κάθε δραστηριότητας 

 
▪ Δεν γίνεται επιστροφή ή συμψηφισμός οφειλών από άλλες δραστηριότητες λόγω υπαιτιότητας του μέλους 

 
▪ Έχοντας υπόψη ότι λόγω COVID-19 υπάρχει το ενδεχόμενο να αναστέλλονται τα προγράμματα της Διευθύνσεως, 

τα εγγεγραμμένα μέλη για τη σεζόν 2022-2023 θα απαλλάσσονται αναλογικά (με βάση τις ημερομηνίες αναστολής 
των δραστηριοτήτων)  από τις αντίστοιχες οικονομικές χρεώσεις. Η διακοπή θα γίνεται αυτόματα από το τμήμα 
Διοικητικής Υποστήριξης. 

 
▪ Τα εξέταστρα καταβάλλονται 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις και εφόσον ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει τον κύκλο 

σπουδών του, διαφορετικά ο σπουδαστής δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις 
 

▪ Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κάταγμα άνω άκρου) και με προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, η 
καταβολή ή μη των  μηνιαίων διδάκτρων - εξέταστρων  θα εξετάζεται κατά  περίπτωση από την αρμόδια επιτροπή 
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▪ Μέλος που είναι ενταγμένο σε πρόγραμμα «Υπό κατάταξης» έχει το δικαίωμα να σταματήσει τις σπουδές του στο 
Ωδείο 31/05/2023, 15/06/2023 ή 30/06/2023 με αντίστοιχη οικονομική μηνιαία χρέωση 
 

▪ Μέλος που είναι ενταγμένο στα επίσημα  μαθητολόγια οφείλει να ολοκληρώσει το κύκλο σπουδών των μαθημάτων 
του, προκειμένου να δώσει εξετάσεις ή να προαχθεί στην επόμενη τάξη. Σε περίπτωση διακοπής πριν 
ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών του η επανεγγραφή του την επόμενη σχολική χρονιά θα εξετάζεται κατά 
περίπτωση από την αρμόδια επιτροπή 

 
 
 
 
 
 


