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Εγγραφή

Συνδρομή για Δημότες και 
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Συνδρομή για εκτός Δήμου

Το ένα από δύο αδέρφια που είναι γραμμένα σε οποιοδήποτε άθλημα μέχρι και σε δύο αγωνίσματα και είναι ηλικίας μέχρι 

18 ετών. Η έκπτωση γίνεται στο άθλημα με το μικρότερο τιμολόγιο.

Το ίδιο παιδί ή ενήλικας που είναι γραμμένος σε δύο αγωνίσματα. Η έκπτωση ισχύει για το αγώνισμα με το μικρότερο 

τιμολόγιο.

Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και στα  Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τα παιδιά τους δικαιούνται 50% 

έκπτωσης.

Οι εκπτώσεις χορηγούνται μία φορά ανά κατηγορία και δεν λειτουργούν αθροιστικές.

Αθλούμενοι άνω των 67 ετών σε όλα τα αθλητικά προγράμματα με προσκόμιση φωτοτυπίας της ταυτότητας

Τμήματα παιδικά-εφηβικά 

(μέχρι 18 ετών)

72 ευρώ ή 108 ευρώ (έκπτωση 20%) αντίστοιχα

30 ευρώ μηνιαίως

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

48 ευρώ ή 72 ευρώ (έκπτωση 20%) αντίστοιχα

45 ευρώ μηνιαίως

20 ευρώ 10 ευρώ

50 ευρώ για δημότες / κατοίκους και 75 ευρώ για εκτός Δήμου

Δικαιούνται έκπτωσης 50%

Οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μέλη μονογονεικών οικογενειών, φοιτητές, όποιος εκπληρώνει την στρατιωτική του θητεία σε 

όποιο όπλο, αστυνομικοί που υπηρετούν στα αστυνομικά τμήματα του Δήμου μας και άτομα με αναπηρία πάνω από 67% 

μετά από προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών

Το ένα από τα δύο μέλη οικογένειας που αθλούνται ταυτόχρονα την ίδια περίοδο. Η έκπτωση ισχύει για μέλη που είναι στην 

ίδια οικογενειακή μερίδα και ισχύει για το μέλος με το μικρότερο τιμολόγιο. Η έκπτωση ισχύει αποκλειστικά για συζύγους και 

ανήλικα τέκνα.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (απόφαση ΔΣ 118/2017

45 ευρώ ανά τρίμηνο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

60 ευρώ ανά τρίμηνο

30 ευρώ ανά τρίμηνο40 ευρώ ανά τρίμηνο

Παιδικά, εφηβικά τμήματα (μέχρι 18 ετών)

Τμήματα Ενηλίκων

10 ευρώ

20 ευρώ μηνιαίως

20 ευρώ

30 ευρώ μηνιαίως

Τμήματα Ενηλίκων


