
ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΗΛ: 2132039982 (ΠΡΩΙ) 
& 2132039956 (ΑΠΟΓΕΤΜΑ) 

ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ (ΣΕΝΙ) 2019-2020 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 16/09/2019-15/06/2020 

*ΚΟΡΟΙΒΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΕΩ 257-259 
*ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ & ΚΑΛΠΑΚΙΟΤ 
 

 
 

Η ΕΙΟΔΟ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΘΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΜΕΛΟΤ  

ΧΩΡΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΜΕΡΑ  ΩΡΑ 

 
 
 

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 (ΑΝΑΚΑΑ) 

ΣΕΝ01:ΑΡΧΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΕΤΣΕΡΑ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ:(ΚΟΡΟΙΒΟ*) 
ΣΕΣΑΡΣΗ:(ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ*) 

16:30-17:30 

 ΣΕΝ02:ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΕΤΣΕΡΑ-ΣΕΣΑΡΣΗ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ: 
(ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ*) 

17:30-18:30 

ΣΕΝ03:ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕ-ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΟ  ΔΕΤΣΕΡΑ-ΣΕΣΑΡΣΗ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ: 
(ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ*)  

18:30-19:30 

ΣΕΝ04: ΜΕΑΙΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕ-ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΟ  ΔΕΤΣΕΡΑ-ΣΕΣΑΡΣΗ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ: 
(ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ*) 

19:30-20:30 

ΣΕΝ05:ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕ ΔΕΤΣΕΡΑ-ΣΕΣΑΡΣΗ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ: 
(ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ*)  

20:30-21:30 

 
 
 

ΑΣΣΑΛΟ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 

 
ΣΕΝ06:ΑΡΧΑΡΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ  

ΣΡΙΣΗ & ΠΕΜΠΣΗ 18:00-19:00 

ΑΒΒΑΣΟ 10:00-11:00 

ΣΕΝ07:ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕ-ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΟ  ΣΡΙΣΗ & ΠΕΜΠΣΗ 19:00-20:00 

ΑΒΒΑΣΟ 11:00-12:00 

 
ΣΕΝ08:ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕ 

ΣΡΙΣΗ & ΠΕΜΠΣΗ 20:00-21:00 

ΑΒΒΑΣΟ 12:00-13:00 



 
ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΗΛ: 2132039982 (ΠΡΩΙ)  
         2132039956 (ΑΠΟΓΕΤΜΑ)  

 

ΧΩΡΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΜΕΡΑ  ΩΡΑ 

 
 

ΕΝΑΝΣΙ ΝΕΟΤ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤ 
 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 

ΣΕΝ09:ΑΡΧΑΡΙΑ-ΜΕΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ  
6-7 ΕΣΩΝ 

ΔΕΤΣΕΡΑ-ΣΕΣΑΡΣΗ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ 17:00-18:00 

ΣΕΝ10:ΜΕΑΙΑ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
8-12 ΕΣΩΝ 

ΔΕΤΣΕΡΑ-ΣΕΣΑΡΣΗ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ 18:00-19:00 

ΣΕΝ11: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕ-ΓΤΜΝΑΙΟ-
ΛΤΚΕΙΟ  

ΔΕΤΣΕΡΑ-ΣΕΣΑΡΣΗ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ 19:00-20:00 

ΣΕΝ12: ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕ-ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΟ  ΔΕΤΣΕΡΑ-ΣΕΣΑΡΣΗ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20:00-21:00 

ΣΕΝ13: ΜΕΑΙΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕ-ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΟ  ΔΕΤΣΕΡΑ-ΣΕΣΑΡΣΗ-ΠΑΡΑΚΕΤΗ 21:00-22:00 

 
 
 
 
 

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 (ΑΝΑΚΑΑ) 

ΣΕΝ14:ΑΡΧΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
6-12 ΕΣΩΝ 

ΣΡΙΣΗ-ΠΕΜΠΣΗ:(ΚΟΡΟΙΒΟ*) 16:00-17:00 

ΑΒΒΑΣΟ:(ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ*)  10:00-11:00 

ΣΕΝ15:ΜΕΑΙΑ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
8-12 ΕΣΩΝ 

ΣΡΙΣΗ-ΠΕΜΠΣΗ:(ΚΟΡΟΙΒΟ*) 17:00-18:00 

ΑΒΒΑΣΟ:(ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ*)  11:00-12:00 

ΣΕΝ16:ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕ-ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΟ  ΣΡΙΣΗ-ΠΕΜΠΣΗ 18:00-19:00 

ΑΒΒΑΣΟ  12:00-13:00 

ΣΕΝ17:ΜΕΑΙΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕ-ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΕΙΟ  ΣΡΙΣΗ-ΠΕΜΠΣΗ 19:00-20:00 

ΑΒΒΑΣΟ  09:00-10:00 

ΣΕΝ18:ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕ ΣΡΙΣΗ-ΠΕΜΠΣΗ 20:00-21:30 

*ΚΟΡΟΙΒΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΕΩ 257-259 
*ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ & ΚΑΛΠΑΚΙΟΤ 

 
 

Η ΕΙΟΔΟ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΘΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΜΕΛΟΤ



ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΗΛ: 2132039982 (ΠΡΩΙ)  
         2132039956 (ΑΠΟΓΕΤΜΑ)  

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ 

 
 Προςκόμιςθ πρωτότυπων ιατρικϊν βεβαιϊςεων:  • Ιατρικι Γνωμάτευςθ Πακολόγου ι Καρδιολόγου (ενιλικεσ) 

                                                                                           • Ιατρικι Γνωμάτευςθ Παιδιάτρου (παιδιά) 
 1 (Μία) Φωτογραφία, εκκακαριςτικό ςθμείωμα οικ. ζτουσ 2018 ι το Ε1 (πρϊτθ ςελίδα φωτοτυπία) ι κάποιο επίςθμο αποδεικτικό του ΑΦΜ 

και τθσ ΔΟΤ & ΔΕΚΟ κατοικίασ (φωτοτυπία) για κατοίκουσ εντόσ και εκτόσ Διμου Αγίων Αναργφρων Καματεροφ. 
 
ΩΡΑΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:  

 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ: 8:00 – 13:00 (παλαιό Δθμαρχείο Αγίων Αναργφρων) 
 ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ: 15:00-20:00 (Κάδμου & Κιλελζρ) 

 
ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ: 
 
 Σα εκπτωτικά – δωρεάν πακζτα ιςχφουν μόνο για δθμότεσ και κατοίκουσ Αγίων Αναργφρων Καματεροφ. 
 ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΣΟ:Ο ενδιαφερόμενοσ που ςυμμετζχει ςε περιςςότερεσ από μία δραςτθριότθτεσ δικαιοφται  ζκπτωςθ -20% επί του 

ςυνολικοφ κόςτουσ, εφόςον γίνονται οι δράςεισ παράλλθλα. 
 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΣΟ: Μζλθ τθσ ίδιασ οικογζνειασ, με ανιλικα παιδιά, δικαιοφνται ζκπτωςθ -20% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ  των 

δραςτθριοτιτων τουσ, εφόςον γίνονται οι δράςεισ παράλλθλα. Προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ. 
 ΣΡΙΣΕΚΝΙΑ- ΠΟΛΤΣΕΚΝΙΑ: Σο κάκε μζλοσ τθσ τρίτεκνθσ και πολφτεκνθσ οικογζνειασ με εκκακαριςτικό κάτω των 18.000€ δικαιοφται ζκπτωςθ -

50% ςε μία δραςτθριότθτα. Προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ και υποχρεωτικά εκκακαριςτικό ςθμείωμα οικ. ζτουσ 
2018. 

 Α.με.Α: Προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από ΚΕΠΑ  
 ΑΠΟΡΙΑ: Άποροι με πιςτοποιθτικό οικονομικισ αδυναμίασ δικαιοφνται δωρεάν ςυμμετοχι ςε μία ομαδικι δραςτθριότθτα κακϊσ και ζκπτωςθ -

50% ςε μία ατομικι δραςτθριότθτα (κλαςικόσ χορόσ-κολφμβθςθ-αντιςφαίριςθ). Προςκόμιςθ εγγράφου από τθν Κοινωνικι υπθρεςία 2019-2020. 
 ΑΝΕΡΓΙΑ: Άνεργοι πάνω από 6 μινεσ με βεβαίωςθ του ΟΑΕΔ και με εκκακαριςτικό κάτω των 12.000€ κακϊσ και τα τζκνα αυτϊν, δικαιοφνται 

ζκπτωςθ -50% ςε μία δραςτθριότθτα. Προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ οικογενειακισ κατάςταςθσ, βεβαίωςθ του χρόνου ανεργίασ & 
υποχρεωτικά το εκκακαριςτικό ςθμείωμα του οικ. ζτουσ 2018. 

 ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ: Η Σρίτθ θλικία δικαιοφται ζκπτωςθ -50% για μία δραςτθριότθτα. Δικαιοφνται τα άτομα 65 ετϊν και άνω. Προςκόμιςθ φωτοτυπία 
τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

  



ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΗΛ: 2132039982 (ΠΡΩΙ) 
&2132039956 (ΑΠΟΓΕΤΜΑ) 
 

 
 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ: 
 
 Σο κόςτοσ τθσ εγγραφισ είναι ενιαίο για όςουσ ςυμμετζχουν ςτισ ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ διευκφνςεωσ, δεν υπόκειται 

ςε ζκπτωςθ ι απαλλαγι και είναι υποχρεωτικι για όλουσ. 
 Κάκε αίτθςθ για ζνταξθ ςε τμιμα προγράμματοσ κα γίνεται δεκτι μόνο με τθν κατάκεςθ του ςυνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν 

(εκκρεμείσ αιτιςεισ δε γίνονται δεκτζσ) και εφόςον ζχουν τακτοποιθκεί τυχόν οφειλζσ προθγοφμενων ετϊν ςτα πολιτιςτικά και ακλθτικά 
προγράμματα. 

 Εάν θ εγγραφι πραγματοποιείται κάκε μινα από 1-14 θ μθνιαία οικονομικι ςυνδρομι ςτισ δραςτθριότθτεσ για τον ςυγκεκριμζνο μινα είναι 
ολόκλθρθ, ενϊ εάν πραγματοποιείται 15-31 είναι θ μιςι από το αρχικό κόςτοσ.  

 Δεν γίνονται δεκτζσ ιατρικζσ βεβαιϊςεισ οι οποίεσ λιγουν εντόσ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία εγγραφισ για τθν ςεηόν 2019-2020.  
 Οι ςυμμετζχοντεσ που ανικουν ςτα εκπτωτικά – δωρεάν πακζτα όταν επιλζγουν και δεφτερθ, τρίτθ κτλ δραςτθριότθτα ( θ οποία πλθρϊνεται 

κανονικά ) ορίηεται ωσ δεφτερθ, τρίτθ κτλ αυτι που ζχει το υψθλότερο χρθματικό αντίτιμο. 
 Οι νζοι εγγραφόμενοι ςτθν ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ με τθν εγγραφι τουσ δικαιοφνται δφο μακιματα παρακολοφκθςθσ εντόσ του μινα εγγραφισ, που 

ςε περίπτωςθ διακοπισ με γραπτό αίτθμα ςτθ γραμματεία ι με email: polathl_grammateia@agankam.gov.gr, κα κεωρθκοφν ωσ δοκιμαςτικά. 
τθν 3θ παρουςία θ χρζωςθ είναι κανονικι.  

 Για να μθν χρεωκεί ο μινασ όταν το μζλοσ δεν επικυμεί τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ, πρζπει να γίνει γραπτό αίτθμα διακοπισ 
ςτθν γραμματεία ι με email: polathl_grammateia@agankam.gov.gr, εντόσ του μινα διακοπισ, ειδάλλωσ εντόσ 20 θμερϊν (1μινα) γίνεται 
αυτόματθ διαγραφι από τθν δραςτθριότθτα και ο μινασ αυτόσ χρεϊνεται κανονικά. 

 Σα εκπτωτικά – δωρεάν πακζτα είναι ανεξάρτθτα & δεν είναι ςυμπλθρωματικά το ζνα με το άλλο. 
 Δεν γίνεται επιςτροφι ι ςυμψθφιςμόσ με οφειλι από άλλθ δραςτθριότθτα. 
 Όςα μζλθ ιταν εγγεγραμμζνα ςτα προγράμματα τθσ Διευκφνςεωσ Πολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ τα προθγοφμενα ζτθ, πρϊτα να καλοφν ςτθν 

γραμματεία για να ενθμερϊνονται για τα δικαιολογθτικά που οφείλουν να προςκομίςουν εκ νζου.  
 

 
 

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ 

 
 


