
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΤΗΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

√ Όργανα (ετήσια) 90,00€ - Ελεύθερη εβδομαδιαία χρήση

√ Ομαδικά τμήματα (ετήσια) 100,00€ - Σουηδική - Αεροβική - Pilates

- 3 φορές / εβδομάδα

√ Παραδοσιακοί Χοροί 90,00€ - 2 ώρες / εβδομάδα

√ Ημερήσια προπόνηση - - 3,00 € ανά προπόνηση

√ Sauna – Γυμναστήριο Ξανθίππου 80,00€ - 3 φορές / εβδομάδα

& 5,00 € ανά χρήση

√ χρήση οργάνων, για τα μέλη των ομαδικών
προγραμμάτων

ΔΩΡΕΑΝ - Tρεις φορές την εβδομάδα

Διαδικτυακά Προγράμματα 100,00€ - Ελεύθερη εβδομαδιαία χρήση

Ατομική προπόνηση (Personal Training) 40,00€ Μηνιαίως (2 προπονήσεις την
εβδομάδα)

ΞΙΦΑΣΚΊΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ

√ Αγωνιστικό Τμήμα (11/09/21 - *) 170,00€ /
ετησίως

- 6 προπονήσεις / εβδ. (9,5 ώρες)

√ Προαγωνιστικό + Μαζικό (28/09/21- 15/06/22) 130,00€ /
ετησίως

- 3 προπονήσεις / εβδ. (4,5 ώρες)

√ Τμήμα Αρχαρίων (28/09/21 - 15/06/22) 90,00€ /
ετησίως

- 2 προπονήσεις / εβδ. (2 ώρες)

*Η λήξη του Αγωνιστικού Τμήματος Ξιφασκίας
εξαρτάται από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

√ Όλα τα Τμήματα 150,00€ /
ετησίως

- 2 έως 3 προπονήσεις / εβδομάδα

- 1 ή 2 αγώνες / εβδομάδα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ



ΤΕΦΑΑ - Στρατιωτικές & Αστυνομικές
ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΓΙΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΝ

130,00 € - 3 προπονήσεις / εβδομάδα

* Η έναρξη των Ανταποδοτικών Προγραμμάτων εξαρτάται από την ημερομηνία
πρόσληψης των γυμναστών, μέσω της Γ.Γ.Α.

Γενικά:

1. Δεν υφίσταται καμία διάκριση μεταξύ δημοτών & ετεροδημοτών.

ΠΑΚΕΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ&
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
√ 2 ομαδικά Προγράμματα 150,00 €

√ Οικογενειακή κάρτα – 3μελούς οικογένειας

α. 2 ενήλικες & 1 παιδί

β. 3 ενήλικες

310,00 €

250,00€

α. σε 1 ομαδικό & 1 πρόγραμμα
αθλήματος το κάθε μέλος

β. σε 1 ομαδικό το κάθε μέλος

√ Οικογενειακή κάρτα – 4μελούς οικογένειας
(γονείς και 2 παιδιά)

340,00 €
- συμμετοχή σε 1 ομαδικό (γονείς)
& 1 πρόγραμμα αθλήματος
(παιδιά) το κάθε μέλος

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΤΗΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ

√ ZUMBA - DANCE AEROBIC
(* - 15/06/22)

120,00€ - 2 φορές / εβδομάδα

Ακαδημία tennis παιδικό /8-16 ετών 150,00€ -2 προπονήσεις /εβδομάδα

√ ΑκαδημίαMini-Tennis / 4-7 ετών

(* - 15/06/22)

140,00€ - 2 προπονήσεις / εβδομάδα

√ Τμήμα Tennis Ενηλίκων

(* - 15/06/22)

170,00€ - 2 προπονήσεις / εβδομάδα



2. Η εξόφληση των προγραμμάτων γίνεται εφάπαξ ή σε δύο (2) δόσεις,
εφόσον υπάρχει ανάλογο αίτημα των αθλούμενων.

3. Σε περίπτωση εγγραφής μετά τον χρόνο έναρξης των
προγραμμάτων, τα δίδακτρα θα καταβάλλονται ως εξής:

α) αν κάποιος εγγραφεί έως την 31/12/21, ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ όλης της περιόδου
β) αν κάποιο μέλος εγγραφεί μετά την 01/01/22, το κόστος των διδάκτρων
υπολογίζεται αναλογικά, δηλαδή δίδακτρα διαιρούμενα δια του 9, που
είναι η χρονική διάρκεια του προγράμματος σε μήνες,
πολλαπλασιαζόμενο επί του συνόλου των μηνών που υπολείπονται =
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ.

4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ.
Εκπτώσεις:

1. Παιδιά που συμμετέχουν σε πλέον της μίας (1) δραστηριότητας
(π.χ. Aκαδημία ποδοσφαίρου & Ξιφασκίας), θα έχουν έκπτωση 20%
στη δεύτερη δραστηριότητα

2. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, συμμετέχουν με
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% σε όλα τα προγράμματα του ΔΟΠΑΠ (1
δραστηριότητα), προσκομίζοντας πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης

3. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα των τρίτεκνων συμμετέχουν με
ΕΚΠΤΩΣΗ 30% σε όλα τα προγράμματα του ΔΟΠΑΠ (1
δραστηριότητα), προσκομίζοντας πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.

4. Φοιτητές έχουν 50% έκπτωση σε 1 δραστηριότητα γυμναστηρίου
προσκομίζοντας τη φοιτητική ταυτότητα

5. Οι άνεργοι, που η κάρτα τους είναι σε ισχύ, έχουν έκπτωση 50% σε
όποιο πρόγραμμα εγγραφούν (1 δραστηριότητα), με την
προσκόμιση αντίστοιχου αποδεικτικού – έως 2 άτομα στα ομαδικά
προγράμματα

6. Οι αιμοδότες και οι εθελοντές δασοπυροσβέστες του Δήμου
συμμετέχουν δωρεάν σε ένα πρόγραμμα

7. Το 2ο - 3ο κ.ο.κ. μέλος της ίδιας οικογένειας, έχει έκπτωση 20% σε
όλα τα προγράμματα

8. Έκπτωση 10% έχουν οι κάτοχοι της Κάρτας Δημότη, που
υπολογίζεται επί της αρχικής τιμής του κάθε προγράμματος

9. Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.) έχουν ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή,
υπό προϋποθέσεις, αναλόγως των περιπτώσεων.



10. Όσοι δικαιούνται μία (1) εκ των παραπάνω εκπτώσεων και
εγγράψουν 2ο ή 3ο κ.λπ. μέλος της οικογένειας ή εγγραφούν και σε
2ο ή 3ο κ.λπ. πρόγραμμα, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΕΚΠΤΩΣΗ

11. Σε περίπτωση που κάποιος αθλούμενος δικαιούται δύο ή
περισσότερες εκπτώσεις τότε επιλέγεται η πιο συμφέρουσα για
αυτόν.

12. Οι προσφορές γυμναστηρίου δεν επιδέχονται έκπτωση
13. Οι εκπτώσεις ισχύουν για όσους εγγραφούν μέχρι 31-12-2021.

Ανταποδοτικά Προγράμματα:

1. Απαραίτητη προϋπόθεση διεξαγωγής είναι η πρόσληψη
συμβασιούχων Π.Φ.Α. & το κάθε τμήμα να αποτελείται από
τουλάχιστον δέκα (10) συμμετέχοντες

2. Σε περίπτωση εγγραφής μετά τον προκαθορισμένο χρόνο έναρξης
προγράμματος & έως την 31/12/21 το κοστολόγιο ΔΕΝ θα
τροποποιείται. Σε περίπτωση που μέλος εγγραφεί στα
προγράμματα μετά την 01/01/22 ή μετά την πάροδο των τριών (3)
πρώτων μηνών, το κόστος του προγράμματος θα υπολογίζεται
αναλογικά.

3. Τα προγράμματα αυτά ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΜΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ και η εξόφληση των διδάκτρων ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΕΦΑΠΑΞ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής:

1. Φόρμα εγγραφής βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο
www.dopap.gr (παραλαμβάνεται από τον ΔΟΠΑΠ)

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό ιατρού ,πιστοποιητικό εμβολιασμού η
πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον 1ο θετικό
έλεγχο & ισχύει έως 180 ημέρες μετά την νόσηση) η rapid test ανά
48 ώρες για τον covid 19.

3. Αποδεικτικό πληρωμής από Τραπεζικό Ίδρυμα.
4. Μια φωτογραφία
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για οικογενειακά
πακέτα).

6. Φωτοτυπία κάρτας πολυτέκνων ή κάρτας ανεργίας ή φοιτητικής
ταυτότητας (για αντίστοιχες εκπτώσεις)

7. Για τις περιπτώσεις των εκπτώσεων 2, 3 και 5, στα γενικά
προγράμματα, προσκόμιση τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας
(μέχρι 20.000,00 €)


