
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  &  ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  (ΠΟΛ.Α.Κ.) 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Το  Αθλητικό Κέντρο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου Πρόεδρος, από τον Μάιο 

του 2010, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντίνος Νικολαΐδης. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το  ΠΟΛ.Α.Κ. λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του εγκεκριμένου 

Κανονισμού Λειτουργίας του και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το Αθλητικό Κέντρο διαθέτει τρεις μόνιμους υπαλλήλους με προσωποπαγείς θέσεις, οι 

οποίοι υπήρξαν μόνιμοι υπάλληλοι του πρώην Ε.Α.Κ.  Για την εξυπηρέτηση των λοιπών αναγκών 

του, το Αθλητικό Κέντρο προσλαμβάνει κατόπιν της σχετικής νόμιμης διαδικασίας, κάθε χρόνο 

προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου και ενισχύεται από το Δήμο με προσωπικό μερικής 

απασχόλησης. 

Σήμερα η έκταση των ( 22 ) περίπου στρεμμάτων επί της οποίας αναπτύσσονται οι 

αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΟΛ.Α.Κ. ανήκει κατά χρήση στο νομικό πρόσωπο μαζί με μία 

πρόσθετη έκταση ( 25 ) περίπου στρεμμάτων που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο με πρόσθετες πράξεις 

και αποτελούν τη ζώνη  Ε2 συνολικής έκτασης ( 47 ) στρεμμάτων του Προεδρικού Διατάγματος με 

το οποίον τον Απρίλιο του 2003 η Πολιτεία καθόρισε τις χρήσεις γης της παράκτιας ζώνης από το 

Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγ. Μαρίνα Κρωπίας. 

Με τη δημιουργία του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) του Φαλήρου, γίνεται η απαρχή 

της οριστικής λύσης του προβλήματος απόκτησης μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων, την οποία 

η παρούσα Δημοτική Αρχή συνεχίζει με την κατασκευή νέων και τον εκσυγχρονισμό των 

παλαιών.   

Η Πολιτεία κατασκεύασε τον ΕΑΚ, σε αντιστάθμισμα των γηπέδων της πόλης που κατά 

περίπτωση καταργήθηκαν προς εξυπηρέτηση άλλων αναγκών. 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  ΝΤΙΝΟΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΙΑΝΝΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΜΗΛΑΪΤΗ  ΜΑΡΙΑ 

ΜΠΟΥΣΙΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΛΙΝΑ 

ΠΙΤΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΥ  ΕΥΡΥΔΙΚΗ 

ΒΟΡΓΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΚΟΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

ΤΣΑΓΓΙΡΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΞΕΝΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  



Το Μάιο του 1981 ο τότε Υφυπουργός του Αθλητισμού κ. Αχιλλέας Καραμανλής θεμελίωσε 

και εγκαινίασε το ΕΑΚ και στη συνέχεια τον 1989 η Υφυπουργός του Αθλητισμού, αείμνηστος 

Μελίνα Μερκούρη, εγκαινίασε το κολυμβητήριο του ΕΑΚ. 

Τον Ιανουάριο του 2001, η Πολιτεία παραχώρησε το ΕΑΚ στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου 

και έκτοτε μετονομάσθηκε σε Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) και μετασχηματίσθηκε σε Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 

Τον Απρίλιο του 2004 με Δήμαρχο της πόλης μας τον κ. Διονύση Χατζηδάκη, το ΔΑΚ 

ανακαινίσθηκε και εκσυγχρονίστηκε σε βαθμό που να θεωρείται σήμερα ένα από τα καλλίτερα 

αθλητικά κέντρα της χώρας. 

Τα δύο ξεχωριστά τμήματα του ΠΟΛ.Α.Κ. ονοματίσθηκαν εκ νέου, το μεν κολυμβητήριο 

«ΡΕΣΤΕΙΟ» προς τιμή του μεγάλου δωρητή Ιωάννη Ρέστη, οι δε γηπεδικές εγκαταστάσεις 

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ» προς τιμή του αείμνηστου γυμναστή.           

 

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ιδρύσεως του ΠΟΛ.Α.Κ. αυτό χρηματοδοτείται από: 

 Τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 

 Την τακτική επιχορήγηση του Δήμου 

 Τις αναμενόμενες δωρεές τρίτων 

 Τους ίδιους πόρους 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τηλεφωνικό Κέντρο :              210-98.16.367  

Σας συνδέει αυτόματα με: 

 Γραφείο Προέδρου  

 Γραμματεία 

 Φυλάκιο εισόδου 

 Ιατρείο 

 Μηχανοστάσιο 

 

Τηλεομοιότυπο  (Φαξ)  :        210-98.25.917 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (E-mail) :  dakpf@otenet.gr 

Αθλητικός  Σύμβουλος  :        210-98.48.730 
 

Αθλητικές  Εγκαταστάσεις 

 

Το κύριο συγκρότημα του ΠΟΛ.Α.Κ. απαρτίζεται από δύο ενότητες αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 

ΡΕΣΤΕΙΟ 

Περιλαμβάνει: 

 Μια μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή διαστάσεων 33,00 Χ 25,00 Χ 2,00 για την εξυπηρέτηση 

της υδατοσφαίρισης, της αγωνιστικής κολύμβησης και των προγραμμάτων ελεύθερης 

κολύμβησης ενηλίκων, εκγύμνασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και αποθεραπείας 

τραυματισμών. 

mailto:dakpf@otenet.gr


 Μια μικρή κολυμβητικής δεξαμενή διαστάσεων 12,00 Χ 8,00 Χ 0,70, για την εκμάθηση 

κολύμβησης μικρών παιδιών. 

 Μια αίθουσα γυμναστικής για την εκτέλεση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και 

την εκγύμναση των αθλητών. 

 Λουτρά – αποδυτήρια, ανδρών και γυναικών για αθλητές και αθλούμενους. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡΥΣΑΦΗΣ 

Περιλαμβάνει: 

 Ένα στίβο για τα αθλήματα του κλασικού αθλητισμού και τα προγράμματα φυσικής 

κατάστασης. 

 Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου αποκλειστικά για τις ακαδημίες ποδοσφαίρου και το κοινό. 

 Ένα γήπεδο βόλεϋ για το κοινό. 

 Τρία γήπεδα τέννις για το κοινό και τις ακαδημίες των συλλόγων. 

 Δύο γήπεδα μπάσκετ για το κοινό. 

 Ένα γυμναστήριο με όργανα για τους αθλητές. 

 Λουτρά – αποδυτήρια, ανδρών – γυναικών για αθλητές και αθλούμενους.  

 

 

Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις 

 Γραφεία της Διοίκησης και των αθλητικών συλλόγων. 

 Ένα ιατρείο παροχής πρώτων βοηθειών. 

 Ένα κυλικείο. 

 Χώροι υγιεινής κοινού, (ανδρών – γυναικών). 

 

 

ΓΗΠΕΔΑ  οδού  Ι. ΦΙΞ  

Στο  ΠΟΛ.Α.Κ.  έχει ανατεθεί από το Δήμο ή διοίκηση του συγκροτήματος επί της οδού 

ΦΙΞ, εις το οποίο υπάρχουν τρία γήπεδα τέννις. 

  

 

ΘΕΣΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις «ΡΕΣΤΕΙΟ» και «ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡΥΣΑΦΗΣ» του ΠΟΛ.Α.Κ. 

βρίσκονται εντός του Φαληρικού ΔΕΛΤΑ. Έτσι ονομάζεται η έκταση που περικλείεται μεταξύ της 

θαλάσσης και των δύο κλάδων της λεωφόρου Συγγρού, προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά. 

Η περιοχή εξυπηρετείται με τρεις εισόδους.  Η πρώτη επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη 

θέση «ΤΡΟΚΑΝΕΤΡΟ» και οι δύο άλλες επί της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος στις θέσεις, η μεν 

πρώτη παρά την εκκλησία της Αγ. Σκέπης και η δε δεύτερη παρά το συγκρότημα γραφείων – 

καταστημάτων της Ριζαρείου Σχολής. 

Η περιοχή εξυπηρετείται από το ΤΡΑΜ και τις λεωφορειακές γραμμές  που έχουν αφετηρία 

στον ίδιο χώρο ( 550, 860 ) καθώς και από όσες διέρχονται από τη λεωφόρο Ποσειδώνος                                 

( Α2, Β2, Α1, Β1, 217, 101 ). 

 

 



ΜΕΛΗ 

Μέλη του ΠΟΛ.Α.Κ. μπορούν να γίνουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να 

αθληθούν. 

Για να γίνετε μέλος πρέπει να συμπληρώσετε την ανάλογη αίτηση για τη χορήγηση της 

ταυτότητας μέλους και να προσκομίσετε στη γραμματεία τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας 

μαζί με δύο φωτογραφίες. 

 

Σήμερα το ΠΟΛ.Α.Κ. αριθμεί 8.651 μέλη στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

 Κολυμβητήριο 4.285 

 Γήπεδα 3.931 

 Aqua  435 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Χρήστες 

 

Στις εγκαταστάσεις του ΠΟΛ.Α.Κ. εξυπηρετούνται στο μέτρο του δυνατού οι ανάγκες άθλησης 

όλων, ως ακολούθως: 

 

 

ΧΡΗΣΤΕΣ 
 

Μεμονωμένοι  ευκαιριακοί  χρήστες 

Καταβάλλοντας το αντίτιμο των δύο 2 € αποκτάτε δικαίωμα εισόδου στους αθλητικούς χώρους 

και άθλησης στα γήπεδα και στον στίβο.  

 

Μέλη  του  ΠΟΛ.Α.Κ.  

Αποκτάτε την ταυτότητα μέλους  του ΠΟΛ.Α.Κ. με ετήσια καταβολή 25 € και 10 € τέλος εγγραφής 

( σύνολο 35 € ) για τους Δημότες και 45 €  και 20 € τέλος εγγραφής ( σύνολο 65 €) για τους μη 

Δημότες.   

Η ταυτότητα αυτή θα σας απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής του αντιτίμου εισόδου. 

Οι ταυτότητες που θα σας επιτρέψουν να κάνετε χρήση του κολυμβητηρίου εκδίδονται σε 

συνάρτηση με τις χρήσεις που επιθυμείτε. 
 

(Η ιδιότητα του δημότη γίνεται με αριθμό δημοτολογίου ή με λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ στο 

όνομα του ενδιαφερόμενου).    

 

Συντροφιές άθλησης 

Δημιουργήστε τη δική σας συντροφιά άθλησης και κλείστε γήπεδα σε αποκλειστική δική σας 

χρήση. 

 

 

 

 

 

 

 



Αθλητικοί  Σύλλογοι 
 

Το ΠΟΛ.Α.Κ. παρέχει τη δυνατότητα άθλησης στα αθλητικά τμήματα και στις ακαδημίες των 

αθλητικών συλλόγων.  Ήδη στις εγκαταστάσεις μας εξυπηρετούνται οι ακόλουθοι σύλλογοι: 
 

 ΑΟΠΦ (Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου) 

 Α.Σ.  ΠΕΡΑ 

 Α.Ο.  ΤΑΤΑΥΛΑ 

 ΠΑΣ  ΠΑΛΑΙΟ  ΦΑΛΗΡΟ 

 ΔΑΦΝΗ  ΠΑΛΑΙΟΥ  ΦΑΛΗΡΟΥ 

 ΝΟΠΦ  (Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου) 

 ΝΟΑΜ (Ναυτικός Όμιλος Αμφιθέας) 

 ΙΟΠΦ (Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου) 

 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 

 ΜΙΛΩΝ 

 ΕΘΝΙΚΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 ΣΑΤ  (Σύλλογος Αθλητών Τροκαντερό) 

 ΙΟΠ (Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς) 
 

Δημοτικοί  και  κοινωνικοί  φορείς 

Το  ΠΟΛ.Α.Κ.  παρέχει τη δυνατότητα άθλησης, υπό προϋποθέσεις, στα μέλη και στους 

συμμετέχοντες στα προγράμματα Δημοτικών και άλλων κοινωνικών φορέων.  Ήδη στις 

εγκαταστάσεις μας εξυπηρετούνται: 
 

 ΚΑΠΗ, Παλαιού  Φαλήρου 

 Επιτροπή Παιδείας Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

 Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 

 Ελληνική Ομοσπονδία Κωφών  

 Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Αθλητών 

 Μονάδα Απεξάρτησης – 18 άνω 

 Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου 

 ΔΑΙΔΑΛΟΣ, Πολιτιστικός Σύλλογος 

 Πειραϊκός Σύνδεσμος 

 Ομάδα Παλαιμάχων Παλαιού Φαλήρου 

 Ένωση Αρμενίων Αθλητών 

 Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Νέας Σμύρνης 

 Κατηχητικό Αγίας Κυριακής 

 Κατηχητικό Αγίας Βαρβάρας 

 Ενοριακή Νεανική Εστία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηλιούπολης 

 Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Παλαιού Φαλήρου 

 Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Αττικής 

 ΠΑΝΤΕΙΟ  Πανεπιστήμιο 

 ΤΕΙ  Αθηνών 

 Σχολή Καλών Τεχνών 



 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

 

Ατομική  εκγύμναση 

Μπορείτε να κάνετε ελεύθερη χρήση του στίβου, του γυμναστηρίου και των γηπέδων 

μπάσκετ και βόλεϋ. 

Για χρήση των γηπέδων τέννις οφείλετε να κλείσετε το γήπεδο με την ακολουθητέα 

διαδικασία καταβάλλοντας και το αντίτιμο χρήσεως. 

Για τη χρήση του κολυμβητηρίου στις ώρες κοινού οφείλετε να εφοδιασθείτε με την 

απαραίτητη ταυτότητα. 

 

Εκπαίδευση  αθλήματος   

Για να εκπαιδευτείτε σε κάποιο άθλημα πρέπει να αποταθείτε σε έναν από τους αθλητικούς 

συλλόγους της πόλης μας ή σε ιδιώτες γυμναστές. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΧΡΗΣΕΙΣ  

Στο ΠΟΛ.Α.Κ. φιλοξενούνται με προϋποθέσεις εορταστικές και επετειακές εκδηλώσεις 

φορέων και ιδιωτών. 

 

ΩΡΑΡΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Το Αθλητικό Κέντρο παραμένει ανοικτό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, από το πρωί στις 

07:00 έως το βράδυ στις 23:00 

 

ΓΗΠΕΔΑ – ΣΤΙΒΟΣ 

Καθημερινές  07:00 – 23:00 

Σάββατα – Κυριακές – Αργίες  07:00 – 22:00 
 

    Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΒΟΥ: 
 

1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση προς τη Διοίκηση 

2. Αριθμός Δημοτολογίου ή λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ε.ΥΔ.ΑΠ. για την πιστοποίηση της 
διεύθυνσης κατοικίας  

3. Τέλος εγγραφής 10 € οι Δημότες ή 20 € οι μη Δημότες 

4. Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής όταν πρόκειται για αναπηρία άνω των 67% (ΑΜΕΑ) 

5. Βεβαίωση από ανώτερο ή ανώτατο ίδρυμα ή ακαδημαϊκή ταυτότητα όταν πρόκειται για 
φοιτητή ή φοιτήτρια 

 

  Β.  ΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΧΡΗΣΗΣ  ΣΤΙΒΟΥ :    
   

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΧΡΗΣΗ   ΣΤΙΒΟΥ 
 

ΔΗΜΟΤΕΣ       
ΜΗ  ΔΗΜΟΤΕΣ                                                             

2 € 
2 € 

 
ΕΤΗΣΙΑ   ΧΡΗΣΗ   ΣΤΙΒΟΥ 
 

ΔΗΜΟΤΕΣ    
ΜΗ ΔΗΜΟΤΕΣ   

25 € 
45 € 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΑΤΟΜΑ άνω των 65 ετών 
  

40%  έκπτωση  στην ετήσια ταυτότητα 
και  στο τέλος εγγραφής 

Α.Μ.Ε.Α.  αναπηρία  67%  &  άνω 50%  έκπτωση  στην ετήσια ταυτότητα 
και στο τέλος εγγραφής 

ΑΝΕΡΓΟΙ με επίδειξη κάρτας Ο.Α.Ε.Δ Χωρίς τέλος εγγραφής 



Α.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ    ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ: 
 

1. Βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου 

2. Βεβαίωση δερματολόγου 

3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 

4. Αριθμός Δημοτολογίου, εναλλακτικά λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ για την πιστοποίηση 
της διεύθυνσης κατοίκου Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

5. Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής όταν πρόκειται για αναπηρία άνω των 67% 
(ΑΜΕΑ) 

6. Βεβαίωση από ανώτερο ή ανώτατο ίδρυμα ή ακαδημαϊκή ταυτότητα όταν πρόκειται 
για φοιτητή ή φοιτήτρια 

7. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση προς τη Διοίκηση 

8. Τέλος εγγραφής 10 € οι δημότες ή 20 € οι μη δημότες 
 

Β.  ΩΡΑΡΙΟ   ΚΟΙΝΟΥ 
 

       ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30 – 14:30  &  ΣΑΒΒΑΤΟ: 13:30 – 16:00  
 

 

Γ.  AQUA  AEROBIC 
1. ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  09:15 – 10:15 

2. ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  10:45 – 11:45 
 

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΧΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΕΣ  

ΜΗ ΔΗΜΟΤΕΣ 
4  € 
5  € 

ΜΗΝΙΑΙΑ  ΧΡΗΣΗ   
ΔΗΜΟΤΕΣ  

ΜΗ ΔΗΜΟΤΕΣ 
30  € 
45  € 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΧΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΕΣ  

ΜΗ ΔΗΜΟΤΕΣ 
70  € 

110  € 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  ΧΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΕΣ  

ΜΗ ΔΗΜΟΤΕΣ 
120  € 
180  € 

ΕΤΗΣΙΑ  ΠΡΩΙΝΗ  ΧΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΕΣ  

ΜΗ ΔΗΜΟΤΕΣ 
220  € 
300  € 

AQUA  ΜΗΝΙΑΙΑ  ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ 30  € 

AQUA  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ 70  € 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΑΤΟΜΑ άνω των 65 ετών 
40%  έκπτωση  σε όλα τα προγράμματα και  
στο τέλος εγγραφής 

Α.Μ.Ε.Α.  αναπηρία  67%  &  άνω 
50%  έκπτωση  σε όλα τα προγράμματα και 
στο τέλος εγγραφής 

ΑΝΕΡΓΟΙ με επίδειξη κάρτας Ο.Α.Ε.Δ Χωρίς τέλος εγγραφής 

 

 

 

 

 



ΤΕΝΝΙΣ 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ   

ΏΡΕΣ:  07:00  έως 16:00 
ΔΗΜΟΤΕΣ 4 € 

ΜΗ  ΔΗΜΟΤΕΣ 4 € 

ΏΡΕΣ:  16:00  έως 23:00 
ΔΗΜΟΤΕΣ 10 € 

ΜΗ  ΔΗΜΟΤΕΣ 12 € 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ 

  

ΏΡΕΣ:  07:00  έως 16:00 
ΔΗΜΟΤΕΣ 8 € 

ΜΗ  ΔΗΜΟΤΕΣ 8 € 

ΏΡΕΣ:  16:00  έως 23:00 
ΔΗΜΟΤΕΣ 10 € 

ΜΗ  ΔΗΜΟΤΕΣ 10 € 

 

ΓΗΠΕΔΟ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
 

 
ΩΡΙΑΙΑ  ΧΡΗΣΗ  ΓΗΠΕΔΟΥ  
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
 

 
60 € 

 

 


