
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΛ: 213 2039  982,  213 2039  976,  

          213 2039  973 (08:30-13:00) 

 

              ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2022-2023*  

Ενιαία εγγραφή: 10,00 ευρώ εφάπαξ για κάθε άτομο στις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες για τη 

χρονική περίοδο Σεπτέμβριο 2022 έως Αύγουστο 2023* 
*(για το Ωδείο υπάρχει ξεχωριστή εγγραφή 20,00 ευρώ) 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

  

Κλασικός χορός α) 25,00 € μηνιαία 
β) 50,00 € μηνιαία – προετοιμασία για 
καλλιτεχνικά σχολεία και Ανώτερες σχολές 
χορού 
 

Σύγχρονος χορός α) 25,00 € μηνιαία για ενήλικες 
β) 15,00 € μηνιαία για εφήβους 
γ)  50,00 € μηνιαία – προετοιμασία για 
καλλιτεχνικά σχολεία και Ανώτερες σχολές 
χορού 

Παραδοσιακοί χοροί 10,00 € μηνιαία 

Tango 20,00 € μηνιαία 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 10,00 € μηνιαία 

Θεατρικό παιχνίδι 10,00 € μηνιαία 

Παιδικό θέατρο 10,00 € μηνιαία  

Θεατρική αγωγή α) 20,00 € μηνιαία για ενήλικες 
β) 15,00 € μηνιαία για εφήβους 
γ)  50,00 € μηνιαία - προετοιμασία για 
Ανώτερες θεατρικές σχολές 

Εικαστικά α) 15,00 € μηνιαία  
β)  50,00 € μηνιαία – προετοιμασία για 
καλλιτεχνικά σχολεία και Ανώτερες σχολές 
εικαστικών 

Λέσχη παραμυθιού (χωρίς εγγραφή) 3,00 € η συμμετοχή για κάθε φορά 

Ιδιαίτερα μαθήματα σε πολιτιστικά 
προγράμματα (χωρίς εγγραφή) 

15,00 € η κάθε ώρα 

Σεμινάρια Πολιτισμού (χωρίς εγγραφή) 30,00 € ο κάθε κύκλος 
 



 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Κολύμβηση παιδιών 25,00 €  μηνιαία 

Κολύμβηση ενηλίκων 35,00 €  μηνιαία 

Baby swimming 30,00 €  μηνιαία 

Baby gym 30,00 €  μηνιαία 

Aqua aerobic 25,00 €  μηνιαία 

Αεροβίωση (Yoga, Pilates,Zumba κ.λπ.) & 
Γυμναστήριο (Μυϊκή ενδυνάμωση) 

10,00 €  μηνιαία 
 

Ρυθμική γυμναστική 10,00 €  μηνιαία 

Ενόργανη γυμναστική 10,00 €  μηνιαία 

Αθλοπαιδιές (ποδόσφαιρο, χειροσφαίριση, 
πετοσφαίριση, καλαθοσφαίριση κ.λπ.) 

15,00 €  μηνιαία 

Αντισφαίριση 25,00 €  μηνιαία 

Επιτραπέζια αντισφαίριση 15,00 €  μηνιαία 

Πολεμικές τέχνες 15,00 €  μηνιαία 

Στίβος 15,00 €  μηνιαία 

Προετοιμασία για στρατιωτικές σχολές κ.λπ. α) 20,00 € μηνιαία 
β) 30,00 € μηνιαία και με κολύμβηση 

Personal training σε αθλητικά προγράμματα  
(χωρίς εγγραφή) 

15,00 € η κάθε ώρα 

Personal training γυμναστηρίου (10 μαθήματα σε 
group 3-4 ατόμων) (χωρίς εγγραφή) 

50,00 € το κάθε μέλος 

Personal training σε αθλητικά προγράμματα (10 

μαθήματα) (χωρίς εγγραφή) 

120,00 €  

Σεμινάρια αθλητισμού (χωρίς εγγραφή) 30,00 € ο κάθε κύκλος  

Χρήση γηπέδου 5Χ5 (χωρίς εγγραφή) 30,00 € η κάθε ώρα 

Χρήση γηπέδου αντισφαίρισης (χωρίς εγγραφή) 8,00 € η κάθε ώρα  

Χρήση κλειστών και ανοικτών γηπέδων (χωρίς 
εγγραφή) 

150,00 € για ½ μέρα  
300,00 € για μία ημέρα  

Χρήση πισίνας εκμάθησης (χωρίς εγγραφή) 150,00 € για έως 12 παιδιά 
200,00 € για έως 20 παιδιά 

Χρήση μοκέτας ρυθμικής – ενόργανης (χωρίς 
εγγραφή) 

200,00 € για την πρώτη ημέρα, 
100,00 € για κάθε επόμενη ημέρα 

 

 



ΩΔΕΙΟ 2022-2023* 

Εγγραφή: 20,00 ευρώ εφάπαξ για κάθε άτομο για τη χρονική περίοδο Σεπτέμβριο 2022 έως Ιούνιο 2023* 
*(για τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες υπάρχει ξεχωριστή εγγραφή 10,00 ευρώ) 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ 20,00€ 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Όργανα (ανά επίπεδο) 

Προκαταρκτική 35,00 € μηνιαία 

Κατωτέρα 45,00 € μηνιαία 

Μέση 55,00 € μηνιαία 

Ανωτέρα προς πτυχίο / αποφοιτήριο 65,00 € μηνιαία 

Ανωτέρα προς δίπλωμα μέσω δεξιοτεχνίας 75,00 € μηνιαία 

Όργανα (αποφοιτήριο) 35,00 € μηνιαία 

Τραγούδι με συνοδεία πιάνου 
(μονωδία – έντεχνο- σύγχρονο) 

Προκαταρκτική 45,00 € μηνιαία 

Κατωτέρα 55,00 € μηνιαία 

Μέση 65,00 € μηνιαία 

Ανωτέρα προς πτυχίο / αποφοιτήριο 75,00 € μηνιαία 

Ανωτέρα προς δίπλωμα μέσω δεξιοτεχνίας 85,00 € μηνιαία 

Ανώτερα θεωρητικά μαθήματα 

Ειδικό αρμονίας 55,00 € μηνιαία 

Ενοργάνωση 55,00 € μηνιαία 

Αντίστιξη 65,00 € μηνιαία 

Φούγκα  75,00 € μηνιαία 

Σύνθεση 85,00 € μηνιαία 

Υποχρεωτικά μαθήματα 

Ομαδικά: θεωρία-αρμονία-σολφέζ                        -- 

Ομαδικά: Ιστορία μουσικής-μορφολογία-μελοδραματική      Δωρεάν 

Ατομικά: Θεωρία -αρμονία-σολφέζ( κατόπιν αιτήματος του σπουδαστή) 40,00 € μηνιαία 

Ατομικά: Μουσική δωματίoυ-prima vista 5,00 € μηνιαία 

Χορωδία                    Δωρεάν 

Άλλα μαθήματα 

Προετοιμασία για ΑΕΙ 50,00 € μηνιαία 



Προετοιμασία για το μουσικό σχολείο 40,00 € μηνιαία 

Οrf (μουσική προπαιδεία) 15,00 € μηνιαία 

Μικρά οργανικά σύνολα                    Δωρεάν 

Βυζαντινή μουσική 35,00 € μηνιαία 

Ομαδικό υποχρεωτικών μαθημάτων για σπουδαστές που δεν φοιτούν 
στο ωδείο 

10,00 € μηνιαία 

Χορωδία ενηλίκων Δωρεάν 

Τμήμα παιδικής χορωδίας Δωρεάν 

Φιλαρμονική Δωρεάν 

Διάφορα 

Δικαιώματα Ωδείου (δικαίωμα εξετάσεων για σπουδαστές εκτός Ωδείου) 30,00 € μηνιαία 

 

Εξέταστρα  

Κατατακτήριες 150,00 € 

Επιθεώρηση -προαγωγικές-επαναληπτικές 30,00 € 

Δεξιοτεχνία (Ανωτέρα προς Δίπλωμα χωρίς Πτυχίο) 100,00 € 

Απολυτήριες εξετάσεις 

Αποφοιτήριο 200,00 € 

Πτυχίο οργάνων και τραγουδιού (μονωδία) 300,00 € 

Πτυχίο ανώτερων θεωρητικών 

Ειδικό αρμονίας 200,00 € 

Ενοργάνωση 200,00 € 

Αντίστιξη  250,00 € 

Φούγκα 300,00 € 

Δίπλωμα οργάνων, μονωδίας, σύνθεσης  350,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θέσεων και τηρείται σειρά προτεραιότητας 


