ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚOY ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εγγραφή σε προγράμματα ενηλίκων
Εγγραφή σε προγράμματα παιδιών
Ελεύθερη Κολύμβηση ενηλίκων για 5 παρουσίες
σε διάστημα 6 μηνών
Ελεύθερη Κολύμβηση ενηλίκων για 10
παρουσίες σε διάστημα 6 μηνών
Ελεύθερη Κολύμβηση ενηλίκων για 25
παρουσίες σε διάστημα 12 μηνών
Ελεύθερη Κολύμβηση ενηλίκων για 1 μήνα με
απεριόριστες επισκέψεις
Τμήμα Εκμάθησης ενηλίκων
Τμήμα Φυσικής Κατάστασης ενηλίκων
Τμήμα Εκμάθησης παιδιών
Τμήμα Εκμάθησης παιδιών (πακέτο) για 12
παρουσίες σε διάστημα 3 μηνών
Τμήμα Εκμάθησης παιδιών (πακέτο) για 25
παρουσίες σε διάστημα 6 μηνών
Τμήμα Εκμάθησης ενηλίκων (πακέτο) για 12
παρουσίες σε διάστημα 3 μηνών
Τμήμα Εκμάθησης ενηλίκων (πακέτο) για 25
παρουσίες σε διάστημα 6 μηνών
Τμήμα Υδρογυμναστικής ενηλίκων
Τμήμα Υδρογυμναστικής ενηλίκων (πακέτο) για
12 παρουσίες σε διάστημα 4 μηνών
Τμήμα Υδρογυμναστικής ενηλίκων (πακέτο) για
25 παρουσίες σε διάστημα 6 μηνών
Επιλογή 2 μηνιαίων προγραμμάτων άθλησης
ενηλίκων
Ενοικίαση διαδρομής σε αθλητική ομοσπονδία ή
σύλλογο

ΠΟΣΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
10,00 €
5,00 €
8,00 €
14,00 €
34,00 €
30,00 €
20,00 €/μήνα
20,00 €/μήνα
10,00 €/μήνα
15,00 €
25,00 €
25,00 €
40,00 €
30,00 €/μήνα
35,00 €
60,00 €
40,00 €/μήνα
4,00 €/ώρα

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24°/ο.
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°/ο της συνδρομής.
Κατηγορίες με έκπτωση 50°/ο και απαραίτητα δικαιολογητικά:
Μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ (με επίδειξη βεβαίωσης σχολής),
στρατευμένοι (επίδειξη στρατιωτικής ταυτότητας).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Άποροι:
Βεβαίωση απορίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.
Ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλου και πρόσφυγες με άδεια διαμονής.
Απαιτείται φωτοτυπία δελτίου αιτούντος άσυλο ή άδειας διαμονής και ΥΔ - 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.Δ. 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 ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη την υπ'αριθ. 139491/Β//06 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1747/2006).
Δωρεάν συνδρομή δικαιούνται όσοι, από τις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες, πληρούν τις
προϋποθέσεις του πίνακα:

Ατομικό εισόδημα
Έγγαμος
Γονέας ενός τέκνου
Γονέας δύο τέκνων
Γονέας τριών τέκνων

6.000,00€
7.200,00€
8.640,00€
10.368,00€
12.441,00€

Για τη χρήση του δικαιώματος, απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας
Δ..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 Δήλωση 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.Δ., 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 Ι2μηνου.
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.
1. Σε όλους τους αθλητικούς χώρους, εγγραφή πληρώνουν όλες οι κατηγορίες μια φορά το χρόνο
(12μηνη ισχύς). Σε περίπτωση απουσίας έξι συνεχόμενων μηνών, η Δ/νση διατηρεί το δικαίωμα
κάλυψης της θέσης από άλλο αθλούμενο, χωρίς υποχρέωση επιστροφής του ποσού εγγραφής.
2. Οι πληρωμές και οι εγγραφές στο Δημοτικό Κολυμβητήριο πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη
διάρκεια του μήνα.
3. Για ανήλικους (15-17 ετών) απαιτείται ΥΔ -συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα.
4. Ολοι 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.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.
Προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από καρδιολόγο ή παθολόγο ιατρό και δερματολόγο
Α.Φ.Μ. και αντίστοιχη Δ.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.

