
 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚOY ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 
Εγγραφή σε προγράµµατα ενηλίκων  10,00 € 

Εγγραφή σε προγράµµατα παιδιών  5,00 € 

Ελεύθερη Κολύµβηση ενηλίκων για 5 παρουσίες 
σε διάστηµα 6 µηνών 

8,00 € 

Ελεύθερη Κολύµβηση ενηλίκων για 10 παρουσίες 
σε διάστηµα 6 µηνών 

14,00 € 

Ελεύθερη Κολύµβηση ενηλίκων για 25 παρουσίες 
σε διάστηµα 12 µηνών 

34,00 € 

Ελεύθερη Κολύµβηση ενηλίκων για 1 µήνα µε 
απεριόριστες επισκέψεις 

30,00 € 

Τµήµα Εκµάθησης ενηλίκων  20,00 €/µήνα 

Τµήµα  Φυσικής Κατάστασης ενηλίκων 20,00 €/µήνα 

Τµήµα Εκµάθησης παιδιών 10,00 €/µήνα 

Τµήµα Εκµάθησης παιδιών (πακέτο) για 12 
παρουσίες σε διάστηµα 3 µηνών  

15,00 € 

Τµήµα Εκµάθησης παιδιών (πακέτο) για 25 
παρουσίες σε διάστηµα 6 µηνών 

25,00 € 

Τµήµα Εκµάθησης ενηλίκων (πακέτο) για 12 
παρουσίες σε διάστηµα 3 µηνών  

25,00 € 

Τµήµα Εκµάθησης ενηλίκων (πακέτο) για 25 
παρουσίες σε διάστηµα 6 µηνών  

40,00 € 

Τµήµα Υδρογυµναστικής ενηλίκων 30,00 €/µήνα 
Τµήµα Υδρογυµναστικής ενηλίκων (πακέτο) για 
12 παρουσίες σε διάστηµα 4 µηνών 

35,00 € 

Τµήµα Υδρογυµναστικής ενηλίκων (πακέτο) για 
25 παρουσίες σε διάστηµα 6 µηνών 

60,00 € 

Επιλογή 2 µηνιαίων προγραµµάτων άθλησης 
ενηλίκων 

40,00 €/µήνα 

Ενοικίαση διαδροµής σε αθλητική οµοσπονδία ή 
σύλλογο 

4,00 €/ώρα 

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α 24%. 
 

� Οι δωρεάν κατηγορίες συµµετέχουν στην ελεύθερη κολύµβηση και στα τµήµατα εκµάθησης. 
Σε περίπτωση που επιθυµούν συµµετοχή στα τµήµατα υδρογυµναστικής και φυσικής κατάστασης 
ενηλίκων, πρέπει να καταβάλουν το 50% της συνδροµής. 

� Κατηγορίες µε έκπτωση 50% και απαραίτητα δικαιολογητικά: 
Μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές Ιδιωτικών και ∆ηµοσίων ΙΕΚ (µε επίδειξη βεβαίωσης  σχολής), 
στρατευµένοι (επίδειξη στρατιωτικής ταυτότητας). 
 



 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 
� Άποροι: 
Βεβαίωση απορίας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας. 
� Ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλου και πρόσφυγες µε άδεια διαµονής: 
Απαιτείται φωτοτυπία δελτίου αιτούντος άσυλο ή άδειας διαµονής και Υ∆ – συγκατάθεση 
γονέα/κηδεµόνα/επιτρόπου 
 
� Ηλικιωµένοι (άνω των 65 ετών) 
Απαιτείται επίδειξη ταυτότητας και ιατρική γνωµάτευση από παθολόγο ή καρδιολόγο ιατρό , η  οποία 
για άτοµα άνω των 75 ετών ανανεώνεται κάθε έξι µήνες. Τα άτοµα αυτά αθλούνται δωρεάν 
αποκλειστικά στα αντίστοιχα για την ηλικία τους τµήµατα, µε συχνότητα άσκησης δύο (2) φορές την 
εβδοµάδα. Σε περίπτωση, που επιθυµούν µπορούν να ενταχθούν σε κάποιο άλλο τµήµα µε τη 
σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου γυµναστή, καταβάλλοντας την ισχύουσα συνδροµή. 
Στην περίπτωση προσφύγων αιτούντων άσυλο, εφόσον είναι κάτοχοι δελτίου αιτούντος άσυλο ή 
άδειας παραµονής (για πρόσφυγες/µετανάστες), απαιτείται φωτοτυπία δελτίου αιτούντος άσυλο ή 
άδειας διαµονής. 
� Αναπηρία πάνω από 67% 
Απαιτείται γνωµάτευση από αρµόδια Επιτροπή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή των 
ατόµων αυτών, είναι η ύπαρξη αντίστοιχου προγράµµατος και εξειδικευµένου προσωπικού, βάσει 
Π.∆. 219/2006, άρθρο 2, παρ. 2. Σε αντίθετη περίπτωση, η ένταξη των ατόµων στα προγράµµατα 
άθλησης Γενικού Πληθυσµού, θα αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του αρµόδιου γυµναστή. 
� Πολύτεκνοι (γονείς και τέκνα) 
Επίδειξη του πάσο Πολυτεκνίας. 
Στην περίπτωση προσφύγων αιτούντων άσυλο, εφόσον είναι κάτοχοι δελτίου αιτούντος άσυλο ή 
άδεια διαµονής (για πρόσφυγες/µετανάστες), απαιτείται φωτοτυπία των δελτίων αιτούντων άσυλο ή 
των αδειών διαµονής, όλων των µελών της οικογένειας. 
 
Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

     Ισχύουν εισοδηµατικά κριτήρια, λαµβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθ. 139491/Β//06 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 
1747/2006). ∆ωρεάν συνδροµή δικαιούνται όσοι, από τις παρακάτω αναφερόµενες κατηγορίες, πληρούν 
τις προϋποθέσεις του πίνακα: 

 

Aτοµικό εισόδηµα 6.000,00€ 
Έγγαµος 7.200,00€ 
Γονέας ενός τέκνου 8.640,00€ 
Γονέας δύο τέκνων 10.368,00€ 
Γονέας τριών τέκνων 12.441,00€ 

 

• Για τη χρήση του δικαιώµατος, απαιτείται η προσκόµιση εκκαθαριστικού σηµειώµατος της 
αρµόδιας ∆..Ο.Υ του τελευταίου οικονοµικού έτους. 

Στην περίπτωση προσφύγων αιτούντων άσυλο, εφόσον είναι κάτοχοι δελτίου αιτούντος άσυλο ή 
άδειας διαµονής (για πρόσφυγες/µετανάστες), απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση του αιτούντα ότι δεν 
έχει υποβάλει φορολογική δήλωση και δεν έχει κανένα εισόδηµα. 

• Για κάθε κατηγορία, απαιτούνται, επιπλέον, τα εξής επιµέρους δικαιολογητικά: 
� Μακροχρόνια Άνεργοι 
1.Βεβαίωση χρόνιας ανεργίας της αρµόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.∆., από την οποία θα προκύπτει η 
διαρκής κατάσταση ανεργίας, κατά το πριν από την εγγραφή χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον 
12µηνο). 



Στην περίπτωση προσφύγων/αιτούντων άσυλο, εφόσον είναι κάτοχοι δελτίου αιτούντος άσυλο (για 
αιτούντες άσυλο) ή άδειας διαµονής (για πρόσφυγες/µετανάστες), χωρίς τον περιορισµό του 
12µηνου. 
2. Αποδεικτικό ανανέωσης ανεργίας. 
� Μέλη µονογονεϊκής οικογένειας 
Προσκόµιση φωτοτυπίας φορολογικής δήλωσης και αν κριθεί απαραίτητο, πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης. 
Στην περίπτωση προσφύγων/αιτούντων άσυλο, απαιτείται προσκόµιση όλων των δελτίων αιτούντων 
άσυλο ή των αδειών διαµονής της οικογένειας και υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σε διάσταση ή χηρεία. 
 
� Τρίτεκνοι και τέκνα αυτών: 
Απαιτείται προσκόµιση πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης  
Στην περίπτωση προσφύγων/αιτούντων άσυλο, εφόσον είναι κάτοχοι δελτίου αιτούντος άσυλο (για 
αιτούντες άσυλο) ή άδεια διαµονής (για πρόσφυγες/µετανάστες), απαιτείται φωτοτυπία όλων των 
δελτίων αιτούντων άσυλο ή των αδειών διαµονής, όλων των µελών της οικογένειας. 

     

 
� Σε όλους τους αθλητικούς χώρους, εγγραφή πληρώνουν όλες οι κατηγορίες µια φορά το χρόνο 

(12µηνη ισχύς). Σε περίπτωση απουσίας έξι συνεχόµενων µηνών, η ∆/νση διατηρεί το δικαίωµα 
κάλυψης της θέσης από άλλο αθλούµενο, χωρίς υποχρέωση επιστροφής του ποσού εγγραφής. 

� Οι πληρωµές και οι εγγραφές στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο πραγµατοποιούνται καθ΄όλη τη 
διάρκεια του µήνα. 

� Για ανήλικους (15-17 ετών) απαιτείται Υ∆ –συγκατάθεση γονέα/κηδεµόνα. 
� Όλοι οι αθλούµενοι είναι υποχρεωµένοι να ανανεώνουν την ιατρική βεβαίωση τους κάθε δώδεκα 

µήνες, µε εξαίρεση τα άτοµα ηλικίας άνω των 75 ετών, για τα οποία η ανανέωση πρέπει να 
γίνεται κάθε έξι µήνες. 

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 

• Προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης από καρδιολόγο ή παθολόγο ιατρό.  

• Α.Φ.Μ. και αντίστοιχη ∆.Ο.Υ. Προκειµένου για ανήλικους, εάν δεν έχουν δικό τους, το Α.Φ.Μ του 
κηδεµόνα. 

• Για έφηβους άνω των 15 ετών, έγγραφη συγκατάθεση κηδεµόνα. 

• Οι δικαιούχοι δωρεάν συνδροµής ή έκπτωσης, θα πρέπει να προσκοµίζουν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά. 


