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Η τιμολογιακή πολιτική οφείλει να εξυπηρετεί την αποστολή της Διεύθυνσης , που 
είναι αθλητισμός για όλους τους Δημότες και Κατοίκους του Χαϊδαρίου 

και  να καλύπτει  μέρος των εξόδων των αθλητικών προγραμμάτων και της 
συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 
Βάση των Προτεραιοτήτων της Διεύθυνσης, η τιμολογιακή πολιτική επίσης οφείλει: 

 
1/ Να εξασφαλίζει με χαμηλή συνδρομή, πρόσβαση σε όλους τους συμπολίτες μας. 

 
2/Να διασφαλίζει την ορθή και δίκαιη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από 

όλους τους  χρήστες. 
 

3/Να συμβαδίζει με τη διαρκή προσπάθεια για  παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών. 

 
4/ Να αφουγκράζεται τις ανάγκες των δημοτών – κατοίκων και να δίνει κίνητρο 

ενασχόλησης με τον αθλητισμό. 
 

5/Να καλλιεργεί την κουλτούρα ορθής χρήσης και σεβασμού των δημοσίων-
δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους (σωματεία, 

αθλητές, αθλούμενους, προπονητές, δημότες κ.λ.π.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

Το κολυμβητήριο δύναται να διατίθενται σε ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά σχολεία, αθλητικά 
σωματεία κ.λ.π. με την υπογραφή ειδικού συμφωνητικού. Οι ιδιωτικοί φορείς, τα ιδιωτικά 
σχολεία, τα αθλητικά σωματεία κ.λ.π. που κάνουν χρήση του κολυμβητηρίου, οφείλουν να 
συμβάλλουν στο κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν, σύμφωνα με τον 
σχετικό  Πίνακα. Όλα τα αιτήματα εξετάζονται από τη Διεύθυνση Νεολαίας Αθλητικών και 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών. 

Η διάθεση  του κολυμβητηρίου γίνεται  σύμφωνα με την διαθεσιμότητα και τις ανάγκες 

συντήρησης του κολυμβητηρίου, ως εξής: 

 

1.1. ΧΡΗΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Μεγάλη Πισίνα: Η πισίνα παραχωρείται σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, ιδιωτικά σχολεία, 

σωματεία εκτός Χαϊδαρίου, Αθλητικό Τουρισμό, καλοκαιρινά προγράμματα (camp) κ.λ.π., κατόπιν 

υπογραφής ειδικού συμφωνητικού, έναντι ημερήσιου ή μηνιαίου αντιτίμου ανάλογα με την 

εντοπιότητα, τις ώρες και τις ημέρες που εισηγείται η Διεύθυνση Αθλητισμού και αποφασίζει το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Το αντίτιμο ορίζεται ως εξής:  

Μηνιαία παραχώρηση: Μία διαδρομή καθημερινά εκτός Σαββάτου, για 1 (μία) ώρα, το ανώτερο 15 

παιδιά .  

α/ Για ιδιωτικό φορέα Χαϊδαρίου με  προπονητή του  Δήμου: 250 € μηνιαίως. 

    Με δικό τους προπονητή, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση και άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος: 200 €  μηνιαίως. 

β/ Για ιδιωτικό φορέα εκτός Χαϊδαρίου με προπονητή του Δήμου: 400 € μηνιαίως. 

     Με δικό τους προπονητή, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση και άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος : 350 € μηνιαίως. 

Ημερήσια παραχώρηση: Μία διαδρομή καθημερινά και Σάββατο,σωματείων εκτός Χαϊδαρίου,για 

1 (μία) ώρα, το ανώτερο 15 παιδιά . 

α/ Καθημερινές και Σάββατο, εντός ωραρίου λειτουργίαςγια Κολύμβηση, Συγχρονισμένη και 

Τεχνική κολύμβηση: 25€ η ώρα, ανά διαδρομή. Για Υδατοσφαίριση και Συχρονισμένη : 50€ η μισή 

πισίνα. 

β/Καθημερινές και Σάββατο, εκτός ωραρίου λειτουργίας, γιαΚολύμβηση, Συγχρονισμένη και 

Τεχνική κολύμβηση:40€ η ώρα, ανά διαδρομή. Για Υδατοσφαίριση και Συγχρονισμένη: 80€ η 

μισή πισίνα. 

Για διοργανώσεις: Το Δημοτικό Κολυμβητήριο παραχωρείται για διοργανώσεις σε Σωματεία, 

Ιδιωτικά σχολεία, Ομοσπονδίες, Αθλητικό τουρισμό, καλοκαιρινά προγράμματα (camp) κλπ, 

κατόπιν υπογραφής ειδικού  συμφωνητικού, έναντι αντιτίμου. Το αντίτιμο ορίζεται ως εξής: από 

150 € η ώρα της μίας αγωνιστικής και μέχρι  400€ η αγωνιστική. 

 

 



1.2. ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Για Τοπικά Σωματεία: Το Δημοτικό Κολυμβητήριο παραχωρείται δωρεάν ως έδρα σε τοπικά 

Σωματεία που έχουν σε ισχύ ειδική ανά άθλημα Αθλητική Αναγνώρισης της Γ.Γ.Α.. Τους 

παραχωρούνται συγκεκριμένες διαδρομές με υπογραφή ειδικού συμφωνητικού, κατόπιν 

εισήγησης της Διεύθυνσης Αθλητισμού και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με το 

άθλημα, τον αριθμό παιδιών που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα κ.λ.π. και σε καμία περίπτωση 

η παραχώρηση ανά άθλημα δεν θα υπερβαίνει τις 18 ώρες την εβδομάδα και το 30% της πισίνας 

για κολύμβηση, τεχνική κολύμβηση και συγχρονισμένη και το 40% για υδατοσφαίριση. 

 Στην περίπτωση που χρειάζονται περισσότερο χώρο και υπάρχει η δυνατότητα να παραχωρηθεί, 

τότε θα πρέπει να καταβάλουν αντίτιμο ως εξής :  

α/ Μία διαδρομή για μία ώρα, το ανώτερο 15 παιδιά: 

Εντός ωραρίου λειτουργίας, για Κολύμβηση, Συγχρονισμένη και Τεχνική κολύμβηση: 10 € η ώρα. 

Εκτός ωραρίου λειτουργίας, για Κολύμβηση, Συγχρονισμένη  και Τεχνική κολύμβηση: 20€ η ώρα. 

β/ Μισή πισίνα, για μία ώρα  υδατοσφαίριση :  

Εντός ωραρίου λειτουργίας, μισή πισίνα, για μία ώρα  Υδατοσφαίριση : 25€   η ώρα. 

Εκτός ωραρίου λειτουργίας, μισή πισίνα, για μία ώρα  Υδατοσφαίριση : 50€   η ώρα. 

 

1.3. ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ  ΠΙΣΙΝΑΣ 

Η μικρή πισίνα παραχωρείται σε Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, ιδιωτικά Σχολεία κ.λ.π., μόνο 

πρωινές ώρες, κατόπιν υπογραφής ειδικού συμφωνητικού, έναντι μηνιαίου αντιτίμου ανάλογα με 

την εντοπιότητα, τις ώρες και τις ημέρες που υπάρχει διαθεσιμότητα. 

 Το αντίτιμο ορίζεται ως εξής:  

Μισή πισίνα, μέχρι 3 φορές την εβδομάδα για μισή ώρα, το ανώτερο 1ο παιδιά .  

α/ Για ιδιωτικό φορέα Χαϊδαρίου: 150 € μηνιαίως, το 1 τμήμα (τα ίδια παιδιά),  250€ τα 2 

τμήματα(διαφορετικά παιδιά).  Δε χρεώνονται εγγραφή. 

β/ Για ιδιωτικό φορέα εκτός Χαϊδαρίου : 200 € μηνιαίως, το 1  τμήμα, 300€ τα 2 τμήματα. 

Δε χρεώνονται εγγραφή. 

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται ατομικά μαθήματα έναντι αμοιβής (ιδιαίτερα). 

 

1.4.  ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΜΕΛΗ 

Οι  Μηνιαίας συνδρομές, όπως διαμορφώνονται ανά τμήμα και σε όλα τα προγράμματα του 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαϊδαρίου,  απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 



Κατηγορίες 

Δημότες - 

Κάτοικοι 

Χαϊδαρίου 

Κάτοικοι 

άλλων 

Δήμων 

Επανεγγραφή 

Μόνο σε περίπτωση 

απουσίας 2 μηνών & 

άνω 

Εγγραφή 10 € 20 € 

Γενικά 

προγράμματα 

κοινού 

25 € 40 € 

Babyswimming 

Άνεργοι 

15 € 25 € 

Φοιτητές  

Ανήλικοι  16 

έως 18 ετών 

60 χρονών και 

άνω 

Παιδικά 

προγράμματα 

έως 8 ετών 

Παιδικά 

προγράμματα 9 

έως 15 ετών  

Ειδικά 

προγράμματα  

Με ποσοστό 

αναπηρίας 67% 

ΑΤΕΛΩΣ 

Με 

εγγραφή 

ΑΤΕΛΩΣ 

Με 

εγγραφή 

Πακέτο 

Ημερήσιας 

χρήσης  

40 € /15 επισκέψεις 

(Ισχύ 2 μήνες) 



Παιδιά 2 

γονιών 

ανέργων  

Απαλλαγή με βεβαίωση 

κοινωνικής υπηρεσίας 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.5.  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: 

Πακέτα Α΄ βαθμού συγγένειας  

• Οικογενειακό πακέτο στα τρία ή τέσσερα μέλη, η μία εγγραφή δωρεάν και η μία συνδρομή 
(του παιδιού) δωρεάν, εφόσον εγγραφούν όλοι μαζί. 

• Τρίτεκνοι - πολύτεκνοι μία εγγραφή για όλα τα μέλη και 50% έκπτωση επί του συνόλου των 
συνδρομών. 

• Από τις 26 του τρέχοντος μήνα έως και τις 10 του επόμενου γίνονται οι πληρωμές ως εξής: από 
τις 26 του τρέχοντος έως και τις 31 γίνονται οι πληρωμές του επόμενου μήνα, ενώ από τις 1 έως 
τις 10 του τρέχοντος μήνα πληρώνεται ο τρέχων μήνας. Για πληρωμή σε ημερομηνίες εκτός 
των παραπάνω (11 έως 25) πληρώνεται ολόκληρος ο τρέχων μήνας.  

• Με την συμπλήρωση δύο μηνών διακοπής απαιτείται νέα εγγραφή.  

• Για απουσία έως δύο μήνες πληρώνονται κανονικά οι μήνες απουσίας.  

• Για την άθληση στο Κολυμβητήριο είναι απαραίτητη για όλους η εγγραφή στα μητρώα του 
Δήμου (γραμματεία Κολυμβητηρίου). Για την εγγραφή ή την επανεγγραφή είναι 
προαπαιτούμενο να προσκομιστούν οι απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις. Για τα μέλη 
αθλητικών συλλόγων, την πλήρη ευθύνη για την προσκόμιση των δικαιολογητικών, 
αναλαμβάνει ο ορισμένος υπεύθυνος του αθλητικού συλλόγου. Μετά την εγγραφή στα 
μητρώα, θα παρέχεται κάρτα ατομικής συμμετοχής και μόνο με την επίδειξη της στους 
αρμόδιος υπάλληλους του Δήμου, θα μπορεί να εισέλθει ο αθλητής στο χώρο της πισίνας. 

• Οι κάτοικοι Χαϊδαρίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν λογαριασμό κοινής ωφέλειας στο 
όνομα τους ή μισθωτήριο ή φορολογική δήλωση. 

• Οι δημότες Χαϊδαρίου σε περίπτωση που δεν κατοικούν στα όρια του Δήμου, υποχρεούνται να 
προσκομίσουν βεβαίωση δημοτολογίου.     

• Οι φοιτητές κάθε έτος υποχρεούνται να προσκομίσουν το τρίπτυχο (φοιτητική ταυτότητα). 

• Οι άνεργοι κάθε 3 μήνες, υποχρεούνται να προσκομίσουν τη βεβαίωση ανεργίας ή την 
ανανέωση της κάρτας. 

• Η αναγνώριση του ποσοστού αναπηρίας θα γίνεται με την προσκόμιση της γνωμοδότησης από 
την υγειονομική επιτροπή. 

• Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πριν εγγραφούν σε πρόγραμμα του κολυμβητηρίου, θα πρέπει να 
λαμβάνουν γνώση του κανονισμού λειτουργίας και του νέου κανονισμού συνδρομών. 

• Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές συνδρομών και το μέλος έκανε χρήση του 
κολυμβητηρίου, αυτές πρέπει να εξοφληθούν ώστε να υπάρξει δικαίωμα νέα εγγραφή. 

Κατηγορία Δημότες - Κάτοικοι Χαϊδαρίου 

Μέλη 60 ετών και 

 άνω με  

εισοδηματικά 
κριτήρια 

ΑΤΕΛΩΣ 

για ατομικό εισόδημα έως 12.000 

€ 

ή οικογενειακό έως 18.000 € 



• Απαλλαγή από την συνδρομή για συμμετέχουσες από το Χριστοδούλειο ίδρυμα. 

• Δεν υπάρχει παραχώρηση σε σωματεία χωρίς Ειδική Αθλητική Αναγνώριση. 

• Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται ατομικά μαθήματα έναντι αμοιβής (ιδιαίτερα). 
 

 

2. ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ  

2.1. ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ. 

Τα κλειστά γήπεδα δύναται να διατίθενται σε ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά σχολεία, 

αθλητικά σωματεία κ.λ.π. με την υπογραφή ειδικού συμφωνητικού. Οι ιδιωτικοί φορείς, τα 

σχολεία, τα αθλητικά σωματεία κ.λ.π. που κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

οφείλουν να συμβάλλουν στο κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν, 

σύμφωνα με τονσχετικόΠίνακα.  

Η διάθεση  των γηπέδωνστασωματεία γίνεται  σύμφωνα με την διαθεσιμότητα και τις 
ανάγκες των Αθλητικώνεγκαταστάσεων.  
 

Η μηνιαία αποζημίωση για χρήση των κλειστών γηπέδων (με ανώτατο όριο τις 10 ώρες ανά 
εβδομάδα), από αθλητικά σωματεία, για χρήση μιας προπονητικής μονάδας (1 ώρα και 30’) 
ανά εβδομάδα, ορίζεται ως εξής: 

 
 

 
 Σωματεία με έδρα στο Δήμο 

Χαϊδαρίου: 
Σωματεία με έδρα εκτός  
Δήμου Χαϊδαρίου: 

Σωματεία   Α1 και Α2  Εθνικής 
κατηγορίας 

10€ 
(50€ μηνιαίως για καθημερινή 

χρήση εκτός Σ.Κ.) 

40 € 

Σωματεία που συμμετέχουν  
στα αντίστοιχα πρωταθλήματα 
των οικείων Ομοσπονδιών 
(Ανδρών, Γυναικών, 
χαμηλότερες κατηγορίες). 

 
Δωρεάν 

 
30 € 

Σωματεία που δεν 
συμμετέχουν  στα αντίστοιχα 
πρωταθλήματα των οικείων 
Ομοσπονδιών (Ανδρών, 
Γυναικών). 

 
20 € 

 
50 € 

 

 

2.2. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Τα γήπεδα δύναται να διατίθενται σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για προπονήσεις και 
αγώνες με την υπογραφή ειδικού συμφωνητικού.    

Η αποζημίωση για τις προπονήσεις των φορέων ορίζεται ως εξής: α) 100,00 € μηνιαίως για 
μία (1) προπονητική μονάδα την εβδομάδα, β) 200,00 € μηνιαίως για δύο (2) προπονητικές 
μονάδες την εβδομάδα, γ) 300,00 € μηνιαίως για τρεις (3) προπονητικές μονάδες την 
εβδομάδα. Η διάρκεια της προπονητικής μονάδας ορίζεται σε ενενήντα (90) λεπτά. Η ώρα 
προπόνησης που θα χαθεί λόγω εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου στο γήπεδο δεν 
αναπληρώνεται.   



Η αποζημίωση για την πραγματοποίηση ενός αγώνα ορίζεται στα 100,00 €. Σε περίπτωση 
διοργάνωσης τουρνουά, η αποζημίωση εμπίπτει στις προβλέψεις του παρακάτω άρθρου. 

Η αποζημίωση για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών ή και άλλων εκδηλώσεων 
αθλητικού περιεχομένου (π.χ. Summercamps, ημερίδες κ.λ.π.) ορίζεταιστα200,00 € για 
χρονικό διάστημαως και έξι (6) ωρών (ανά ώρα) και 20,00 € για κάθε επιπλέονώρα. 
Στηνπερίπτωσηπολυήμερης (άνω των τριώνημερών) δραστηριότητας - εκδήλωσης, το 
αίτημαεξετάζεται από τη Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 

 

3. ΑΝΟΙΚΤΑ  ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ (ΜΠΑΣΚΕΤ  κ.λ.π.) 

 

3.1. ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ. 

Τα ανοικτά γήπεδα δύναται να διατίθενται σε αθλητικάσωματείαμε την υπογραφή ειδικού 

συμφωνητικού.  Τα Αθλητικά Σωματεία που κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

οφείλουν να συμβάλλουν στο κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν, 

σύμφωνα με τον  σχετικό  Πίνακα. Η διάθεση των γηπέδων γίνεται σύμφωνα με την 

διαθεσιμότητα και τις ανάγκες των Αθλητικών εγκαταστάσεων. Η μηνιαία αποζημίωση για 

χρήση των ανοιχτών γηπέδων (με ανώτατο όριο τις 15 ώρες ανά εβδομάδα), από Αθλητικά 

Σωματεία, για χρήση μιας προπονητικής μονάδας (1 ώρα και 30’) ανά εβδομάδα, ορίζεται ως 

εξής: 

 

 Σωματεία με έδρα στο Δήμο 
Χαϊδαρίου: 

Σωματεία με έδρα εκτός  
Δήμου Χαϊδαρίου: 

Σωματεία που συμμετέχουν  
στα αντίστοιχα πρωταθλήματα 
των οικείων Ομοσπονδιών 
(Ανδρών, Γυναικών). 

 
Δωρεάν 

 
30€ 

Σωματεία που δεν 
συμμετέχουν  στα αντίστοιχα 
πρωταθλήματα των οικείων 
Ομοσπονδιών (Ανδρών, 
Γυναικών). 

 
10€ 

 
40€ 

 

 

3.2. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Τα γήπεδα δύναται να διατίθενται σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για προπονήσεις και 
αγώνες με την υπογραφή ειδικού συμφωνητικού.    

Η αποζημίωση για τις προπονήσεις των φορέων ορίζεται ως εξής: α) 50,00 € μηνιαίως για 
μία (1) προπονητική μονάδα την εβδομάδα, β) 100,00 € μηνιαίως για δύο (2) προπονητικές 
μονάδες την εβδομάδα, γ) 200,00 € μηνιαίως για τρεις (3) προπονητικές μονάδες την 
εβδομάδα. Η διάρκεια της προπονητικής μονάδας ορίζεται σε ενενήντα (90) λεπτά. Η ώρα 
προπόνησης που θα χαθεί λόγω εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου στο γήπεδο δεν 
αναπληρώνεται.   

Η αποζημίωση για την πραγματοποίηση ενός αγώνα ορίζεται στα 50,00 €. Σε περίπτωση 
διοργάνωσης τουρνουά, η αποζημίωση εμπίπτει στις προβλέψεις του σχετικού άρθρου. 



Η αποζημίωση για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών ή και άλλων εκδηλώσεων 
αθλητικού περιεχομένου (π.χ. Summercamps, ημερίδες κ.τ.λ.) ορίζεταιστα 100,00 € για 
χρονικό διάστημα ως και έξι (6) ωρών (ανά ημέρα) και 10,00 € για κάθε επιπλέον ώρα. Στην 
περίπτωση πολυήμερης (άνω των τριών ημερών) δραστηριότητας - εκδήλωσης, το αίτημα 
εξετάζεται από τη Διεύθυνση.  

 
 
 
 

4. ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11χ11 

 

4.1. ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ. 

Τα γήπεδα δύναται να διατίθενται σε αθλητικά σωματεία με την υπογραφή ειδικού 
συμφωνητικού. Τα αθλητικάσωματεία που κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, 
οφείλουν να συμβάλλουν στο κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων που 
χρησιμοποιούνσύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

 
Η διάθεση των γηπέδωνστασωματεία γίνεται σύμφωνα με τηνδιαθεσιμότητα και τις 

ανάγκες των Αθλητικώνεγκαταστάσεων. Η διάθεση των γηπέδων γίνεται από Δευτέραως και 
Παρασκευή τις εξήςώρες: από 08.00 ως 23.00.  
 

Ημηνιαίααποζημίωση για χρήση των γηπέδων (μισό γήπεδο), από αθλητικάσωματεία, για 
το ανδρικό και γυναικείο τμήμα (πρώτη ομάδα) ,για χρήσημιαςπροπονητικήςμονάδας (1 ώρα 
και 30’) την εβδομάδα, ορίζεταιωςεξής: 
 
 
 

 Σωματεία με έδρα στο Δήμο 
Χαϊδαρίου: 

Σωματεία με έδρα εκτός  
Δήμου Χαϊδαρίου: 

Σωματεία που συμμετέχουν  
στα αντίστοιχα πρωταθλήματα 
των οικείων Ομοσπονδιών 
(Ανδρών, Γυναικών). 

 
Δωρεάν 

 
30€ 

Σωματεία που δεν 
συμμετέχουν  στα αντίστοιχα 
πρωταθλήματα των οικείων 
Ομοσπονδιών (Ανδρών, 
Γυναικών). 

 
20€ 

 
50€ 

   
 

 
Η μηνιαία αποζημίωση για χρήση των γηπέδων, από αθλητικά σωματεία, για τα τμήματα 

υποδομών, από ένα τμήμα (3 ώρες) την εβδομάδα μισό γήπεδο 11Χ 11, ορίζεται ως εξής: 
 

 Σωματεία με έδρα στο Δήμο 
Χαϊδαρίου: 

Σωματεία με έδρα εκτός  
Δήμου Χαϊδαρίου: 

Σωματεία που συμμετέχουν  
στα αντίστοιχα πρωταθλήματα 
τμημάτων Υποδομών  των 
οικείων Ομοσπονδιών (ΕΠΣΑ). 

 
Δωρεάν 

 
30€ 

Σωματεία που δεν 
συμμετέχουν  στα αντίστοιχα 

 
20€ 

 
50€ 



πρωταθλήματα τμημάτων 
Υποδομών των οικείων 
Ομοσπονδιών  
   
 

4.2. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Τα γήπεδα δύναται να διατίθενται  σε φορείς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού 
τομέα για προπονήσεις ή/και αγώνες με την υπογραφή ειδικού συμφωνητικού, σύμφωνα με 
την διαθεσιμότητα και τις ανάγκες των Αθλητικών εγκαταστάσεων.    
 

Η αποζημίωση για τις προπονήσεις των φορέων–επιχειρήσεων, καθώς και για την 
πραγματοποίηση επιμορφωτικών η΄/και  άλλων εκδηλώσεων αθλητικού περιεχομένου (π.χ. 
summercamp, τουρνουά, ημερίδες κ.λ.π.) ορίζεται ως εξής: α) 50,00 € για μια ώρα, το μισό 
γήπεδο. Η ώρα προπόνησης που θα χαθεί λόγω εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου στο γήπεδο 
δεν αναπληρώνεται.  
  Στην περίπτωση πολυήμερης (άνω των τριών ημερών) δραστηριότητας - εκδήλωσης, το 
αίτημα εξετάζεται από τη Διεύθυνση.  
 

 

5. ΓΗΠΕΔΑ  ΤΕΝΙΣ 

 

5.1. ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ. 

Τα γήπεδα δύναται να διατίθενται σε αθλητικά σωματεία με την υπογραφή ειδικού 
συμφωνητικού. Τα αθλητικά σωματεία που κάνουν χρήση των αθλητικώνεγκαταστάσεων, 
οφείλουν να συμβάλλουνστοκόστοςσυντήρησης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν. 

 
Τα γήπεδα δύναται να διατίθενται δωρεάν στα σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στην 

Ομοσπονδία Αντισφαίρισης και διαθέτουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, σύμφωνα με την 
διαθεσιμότητα και τις ανάγκες των Αθλητικών εγκαταστάσεων, μέχρι 15 ώρες 
εβδομαδιαίως ανά γήπεδο. 
Πέραν των 15ωρών/εβδομάδα, προβλέπεται επιβάρυνση5€/ώρα/ανά γήπεδο (για τις 
επιπλέονώρες). 
 
 

5.2. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Τα γήπεδα δύναται να διατίθενται σε φορείς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του 
ιδιωτικούτομέα για προπονήσειςήκαιαγώνες με την υπογραφήειδικούσυμφωνητικού, σύμφωνα 
με την διαθεσιμότητα και τις ανάγκες των Αθλητικώνεγκαταστάσεων.    
 

Η αποζημίωση για τις προπονήσεις των φορέων–επιχειρήσεων ορίζεται ως εξής: α) 20,00 € 
για μια ώρα. Η ώρα προπόνησης που θα χαθεί λόγω εκδηλώσεων του Δήμου 
Χαϊδαρίουστογήπεδο δεν αναπληρώνεται.  
 

Η αποζημίωση για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών ή και άλλων εκδηλώσεων 
αθλητικού περιεχομένου (π.χ summercamp, τουρνουά ημερίδες κ.τ.λ.) ορίζεται στα 20€/ώρα.  
Στην περίπτωση πολυήμερης (άνω των τριών ημερών) δραστηριότητας - εκδήλωσης, το αίτημα 
εξετάζεται από τη Διεύθυνση. 
 



 
5.3. ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

 
Προκειμένου να γίνει χρήση των γηπέδων από ιδιώτες προπονητές, που είναι κάτοικοι 

ήδημότες Χαϊδαρίου, βασική προϋπόθεση είναι να εκδώσουν κάρτα μέλους, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 5.4.. Εν συνεχεία η  αποζημίωση για χρήση του γηπέδου από 

πιστοποιημένους προπονητές, απόφοιτους Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο τένις και άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος,  ορίζεται στα 5€ για την πρωινή ζώνη: 08.00 έως 16.00 τις 

καθημερινές & 08.00 έως 14.00 το Σαββατοκύριακο και 8€για την απογευματινή: 16.00 

έως τη λήξη για τις καθημερινές και 14.00 έως τη λήξη για το Σαββατοκύριακο, 

προκειμένου να δεσμευθεί το γήπεδο για έναν αθλητή και 3€ για κάθε επιπλέον αθλητή. 

 

  

Προκειμένου  να γίνει χρήση των γηπέδων από ιδιώτες προπονητές, που δεν είναι 

κάτοικοι ή δημότες  Χαϊδαρίου, βασική προϋπόθεση είναι να εκδώσουν κάρτα μέλους, 

προσκομίζοντας Αίτηση, Βεβαίωση παθολόγου ή καρδιολόγου και 2 φωτογραφίες. Η 

ετήσια συνδρομή ορίζεται στα 100€. Εν συνεχεία η  αποζημίωση για χρήση του γηπέδου 

από πιστοποιημένους προπονητές, απόφοιτους Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο τένις και 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,  ορίζεται στα 8€ για την πρωινή ζώνη: 08.00 έως 16.00 

τις καθημερινές & 08.00 έως 14.00 το Σαββατοκύριακο και 10€ για την απογευματινή: 

16.00 έως τη λήξη για τις καθημερινές και 14.00 έως τη λήξη για το Σαββατοκύριακο, 

προκειμένου να δεσμευθεί το γήπεδο για έναν αθλητή και 3€ για κάθε επιπλέον αθλητή.  

 

Ο ιδιώτης προπονητής οφείλει να δηλώσει στη γραμματεία του Αθλητικού Κέντρου την 

ιδιότητά του, καθώς σε αντίθετη περίπτωση αν  διαπιστωθεί ότι γίνεται χρήση 

προπονητικού εξοπλισμού (όπως π.χ. καλάθι με μπάλες ,κώνοι κ.λ.π.),θα αποβάλλεται 

από το γήπεδο. Για τον λόγο αυτό εάν υπάρχουν περισσότερες από 5 με 6 μπάλες στο 

γήπεδο θα θεωρείται ότι γίνεται μάθημα και θα μπορεί ο υπάλληλος του Αθλητικού 

Κέντρου να ζητήσει την άμεση εκκένωση του γηπέδου. 

 
 
 

5.4. ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ  ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ (ΚΟΙΝΟ) 

 
5.4.1. Για τη χρήση των γηπέδων τένις προβλέπεται η έκδοση κάρτα μέλους. 
 
Για την έκδοση κάρτας μέλους ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει: 

• Αίτηση 

• Πιστοποιητικό κατοικίας (δεκο κ.λ.π.) ή πιστοποιητικό γέννησης (για δημότες) 

• Βεβαίωση παθολόγου ή καρδιολόγου 

• 2 φωτογραφίες 

• Η ετήσια συνδρομή για δημότες ή κατοίκους ορίζεται στα 50€, ενώ για φοιτητές με 
     προσκόμιση τρίπτυχου (φοιτητικής ταυτότητας) και ανέργους με προσκόμιση 

βεβαίωσης ανεργίας (κάθε τρίμηνο), ορίζεται στα 30€. Η ετήσια συνδρομή για μη 
δημότες ή κατοίκους ορίζεται στα 100€. 

• Η ετήσια συνδρομή για μη δημότες ή κατοίκους  ορίζεται στα 100€. 

• Ατελώς ορίζεται: α/για ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%, (με χαρτί ΚΕΠΑ), 
β/για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που έχουν εισόδημα λιγότερο από 
12,000€. 



 
5.4.2. Χρήση των γηπέδων τένις χωρίς έκδοση κάρτας μέλους. 
 
Για τους δημότες ή κατοίκους που δεν θα γίνονται μέλη, η αποζημίωση ορίζεται στα 5€ την 
ώρα ανά γήπεδο. Για μη δημότες ή κατοίκους η αποζημίωση ορίζεται στα 8€ την ώρα ανά 
γήπεδο. 
 
 
 

 

6. ΣΤΙΒΟΣ 

 
6.1. ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ. 

 
Τα στάδια στίβου δύναται να διατίθενται σε ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά σχολεία, αθλητικά 
σωματεία κ.λ.π. με την υπογραφή ειδικού συμφωνητικού.  
Η διάθεση των γηπέδων στα ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά σχολεία, αθλητικά σωματεία κ.λ.π. 
γίνεται  
σύμφωνα με την διαθεσιμότητα και τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων.  
 
Η μηνιαία αποζημίωση χρήσης του στίβου για πέντε (5) ημέρες  ανά εβδομάδα, δύο (2) ώρες 
ημερησίως, ανά κουλουάρ, ορίζεται ως εξής:  

 
 
 

 Σωματεία με έδρα στο Δήμο 
Χαϊδαρίου: 

Σωματεία με έδρα εκτός  
Δήμου Χαϊδαρίου: 

Σωματεία στίβου με αθλητική 
αναγνώριση σε ισχύ  
 

 
Δωρεάν 

 
50 ευρώ 

 
 

 
6.2. ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

 
 

Η μηνιαία αποζημίωση για χρήση του στίβου, ενός κουλουάρ ή χώρου για μία (1) ώρα, 

δύο (2) φορές την εβδομάδα, για ιδιαίτερα μαθήματα από πιστοποιημένους 

προπονητές, απόφοιτους Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο στίβο και άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος και κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, ορίζεται σε 50,00 €, για την 

διεξαγωγή ατομικών ή  ομαδικών προπονήσεων ερασιτεχνών ή άτυπων ομάδων 

αθλουμένων. Η παραχώρηση  και η χρήση των κουλουάρ ή χώρου μέσα στο στίβο 

επιτρέπεται σε ώρες που δεν παρεμποδίζεται η προπόνηση των αθλητικώνσωματείων. 

Ο ιδιώτης προπονητής οφείλει να δηλώσει στη γραμματεία του Αθλητικού Κέντρου την 

ιδιότητά του, καθώς σε αντίθετη περίπτωση αν  διαπιστωθεί ότι γίνεται χρήση 

προπονητικού εξοπλισμού (όπως πχ όργανα γυμναστικής ,κώνοι ,μπάλες, στρώματα, 

αλτηράκια κ.λ.π.),θα αποβάλλεται από το γήπεδο. Για τον λόγο αυτό εάν υπάρχουν 3 με 

4 σετ αθλητικού εξοπλισμού,  θα θεωρείται ότι γίνεται μάθημα και θα μπορεί ο 

υπάλληλος του Αθλητικού Κέντρου να ζητήσει την άμεση εκκένωση του γηπέδου. 

 



 
 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ -ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 
 
Συνδρομές  για Δημότες και κατοίκους  Χαϊδαρίου ως εξής: 
 

 Εγγραφή Συνδρομή 
για  

παιδιά 
έως 13 
ετών 

Συνδρομή 
για 

παιδιά 
από  13-
18  ετών 

Παιδιά 2       
ανέργων 

Συνδρομή 
για 

ενήλικες 

Άνεργοι Φοιτητές/τριες 
 

Ρυθμική 10€ 10€ 10€ Δωρεάν με 
απαλλαγή 

της 
Κοινωνικής 
υπηρεσίας 

- - - 

Τένις 10€ 15€ 15€ Δωρεάν με 
απαλλαγή 

της 
Κοινωνικής 
υπηρεσίας 

20€ 10€ 10€ 

Αθλητισμός 
και γυναίκα 

  -  10€ 5€ 5€ 

 
 

 
 
Συνδρομές  για κατοίκους άλλων δήμων ως εξής: 
 
 

 Εγγραφή Συνδρομή για  
παιδιά έως 13 

ετών 

Συνδρομή για 
παιδιά από  
13-18  ετών 

Συνδρομή για 
ενήλικες 

Άνεργοι Φοιτητές 
/τριες 

Ρυθμική 20€ 15€ 15€ - - - 
Τένις 20€ 20€ 20€ 25€ 20€ 20€ 
Αθλητισμός 
και γυναίκα 

 -  15€ 10€ 10€ 

 

 

 

Ενιαίες προβλέψεις για  εκπτώσεις  και ρυθμίσεις πληρωμών: 

Πακέτα Α΄ βαθμού συγγένειας 
 

1. Οικογενειακό πακέτο στα τρία ή τέσσερα μέλη, η μία εγγραφή δωρεάν και η μία 
συνδρομή (του παιδιού) δωρεάν, εφόσον εγγραφούν όλοι μαζί. 

2. Τρίτεκνοι - πολύτεκνοι μία εγγραφή για όλα τα μέλη και 50% έκπτωση επί του 
συνόλου των συνδρομών. 

 



 

Απαλλαγές: 

➢ Απαλλαγή από την συνδρομή, μετά από την επίδειξη των απαραίτητων αποδεικτικών 
εγγράφων: 

 
◦ Για οικογένειες με ένα τέκνο που έχουν εισόδημα λιγότερο από 9,000€ 
◦ Για οικογένειες με δύο τέκνα που έχουν εισόδημα λιγότερο από 10,000€ 
◦ Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που έχουν εισόδημα λιγότερο από 12,000€  
◦ Για  παιδιά δύο γονιών ανέργων (με τρίμηνη βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία) 

➢ Απαλλαγή από την συνδρομή για συμμετέχουσες από το Χριστοδούλειο ίδρυμα. 
➢ Απαλλαγή από την συνδρομή για τους υπάλληλους του Δήμου που ισχύει και για τα μέλη 

της οικογένειάς τους. 
 

Ρυθμίσεις πληρωμών: 

• Από τις 26 του τρέχοντος μήνα έως και τις 10 του επόμενου γίνονται οι πληρωμές ως εξής: 
από τις 26 του τρέχοντος έως και τις 31 γίνονται οι πληρωμές του επόμενου μήνα, ενώ από τις 
1 έως τις 10 του τρέχοντος μήνα πληρώνεται ο τρέχων μήνας. Για πληρωμή σε ημερομηνίες 
εκτός των παραπάνω (11 έως 25) πληρώνεται ολόκληρος ο τρέχων μήνας.  

• Με την συμπλήρωση δύο μηνών διακοπής απαιτείται νέα εγγραφή.  

• Για απουσία έως δύο μήνες πληρώνονται κανονικά οι μήνες απουσίας.  

• Για την άθληση είναι απαραίτητη για όλους η εγγραφή στα μητρώα του Δήμου (γραμματεία). 
Για την εγγραφή ή την επανεγγραφή είναι προαπαιτούμενο να προσκομιστούν οι 
απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις. Για τα μέλη αθλητικών συλλόγων, την πλήρη ευθύνη για 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών, αναλαμβάνει ο ορισμένος υπεύθυνος του αθλητικού 
συλλόγου. Μετά την εγγραφή στα μητρώα, θα παρέχεται κάρτα ατομικής συμμετοχής και 
μόνο με την επίδειξη της στους αρμόδιος υπάλληλους του Δήμου, θα μπορεί να εισέλθει ο 
αθλητής στο χώρο του αθλητικού κέντρου. 

• Οι κάτοικοι Χαϊδαρίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν λογαριασμό κοινής ωφέλειας στο 
όνομα τους ή μισθωτήριο ή φορολογική δήλωση. 

• Οι δημότες Χαϊδαρίου σε περίπτωση που δεν κατοικούν στα όρια του Δήμου, υποχρεούνται 
να προσκομίσουν βεβαίωση δημοτολογίου.     

• Οι φοιτητές κάθε έτος υποχρεούνται να προσκομίσουν το τρίπτυχο (φοιτητική ταυτότητα). 

• Οι άνεργοι κάθε 3 μήνες, υποχρεούνται να προσκομίσουν τη βεβαίωση ανεργίας ή την 
ανανέωση της κάρτας. 

• Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πριν εγγραφούν σε πρόγραμμα του αθλητισμού, θα πρέπει να 
λαμβάνουν γνώση του κανονισμού λειτουργίας και του νέου κανονισμού συνδρομών. 

• Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές συνδρομών και το μέλος έκανε χρήση των γηπέδων, 
αυτές πρέπει να εξοφληθούν ώστε να υπάρξει δικαίωμα νέα εγγραφή. 
 
 
 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ 
 

            Τα αθλητικά σωματεία που κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων δύναται να έχουν 
μια συμβολική συμμετοχή στο κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν (ρεύμα 
κ.λ.π.) κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
…………………………………………….. 


