
ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΕΤΩΝ 5,00€ μηνιαία συνδρομή  στα παιδικά προγράμματα και τα προγράμματα εκμάθησης

ΈΦΗΒΟΙ 13-18 ετών: 5,00€ μηνιαία συνδρομή ελεύθερη προσέλευση

ΕΝΗΛΙΚΕΣ                                                       

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΨΕΛΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-

ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ-ΛΕΝΟΡΜΑΝ-

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

•Μηνιαία συνδρομή: 15,00€ ελεύθερη προσέλευση για τρείς φορές την εβδομάδα

20,00€ ελεύθερη καθημερινή προσέλευση

•Τρίμηνη συνδρομή: 50,00€

ελεύθερη προσέλευση

•Εξάμηνη συνδρομή : 90,00€ ελεύθερη προσέλευση

•Εννιάμηνη συνδρομή: 130,00€ ελεύθερη προσέλευση

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΓΚΡΑΒΑΣ-ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ-

ΣΕΠΟΛΙΩΝ-ΠΡΕΚΑ-ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ-Κ. 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΜΙΤΣΙ

•Μηνιαία συνδρομή: 10,00€ ελεύθερη προσέλευση για τρείς φορές την εβδομάδα

15,00€ ελεύθερη καθημερινή προσέλευση

•Τρίμηνη συνδρομή: 35,00€

ελεύθερη προσέλευση

•Εξάμηνη συνδρομή : 60,00€ ελεύθερη προσέλευση

•Εννιάμηνη συνδρομή: 90,00€ ελεύθερη προσέλευση

ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

50,00€ μηνιαία συνδρομή για κολυμβητήρια •Γκράβας ή Κολοκυνθούς

•55,00€ μηνιαία συνδρομή για κολυμβητήριο Γουδή

ΠΑΙΔΙΑ 6-12 ΕΤΩΝ 10.00€  μηνιαία συνδρομή για συμμετοχή στα παιδικά προγράμματα και στα προγράμματα εκμάθησης

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Ή ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Ή ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Ή ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Σε όλες τις δραστηριότητες του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. θεσπίζεται εγγραφή 5,00€ για κάθε σαιζόν με σκοπό την ανάπτυξη ανταποδοτικών 

παροχών προς τα μέλη των εγκαταστάσεών μας.



ΕΦΗΒΟΙ 13-18 ετών: 10,00€ μηνιαία συνδρομή ελεύθερη προσέλευση

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΨΕΛΗ - Λ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ-

ΛΕΝΟΡΜΑΝ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ

•Μηνιαία συνδρομή: 18,00€  τρείς φορές την εβδομάδα

25,00€ ελεύθερη καθημερινή προσέλευση

•Τρίμηνη συνδρομή: 65,00€

ελεύθερη προσέλευση

•Εξάμηνη συνδρομή : 120,00€ ελεύθερη προσέλευση

•Εννιάμηνη συνδρομή: 175,00€ ελεύθερη προσέλευση

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΓΚΡΑΒΑΣ-ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ-

ΣΕΠΟΛΙΩΝ-ΠΡΕΚΑ-ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ-Κ. 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΜΙΤΣΙ

•Μηνιαία συνδρομή:12,00€  τρείς φορές την εβδομάδα

20,00€ ελεύθερη καθημερινή προσέλευση

•Τρίμηνη συνδρομή: 50,00€

ελεύθερη προσέλευση

•Εξάμηνη συνδρομή 90,00€ ελεύθερη προσέλευση

•Εννιάμηνη συνδρομή: 130,00€ ελεύθερη προσέλευση

ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΥΠΟΝΙ)

•60,00€ μηνιαία συνδρομή για κολυμβητήρια Γκράβας ή Κολοκυνθούς

•65,00€ μηνιαία συνδρομή για κολυμβητήρια Γουδή

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-

ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ-ΛΕΝΟΡΜΑΝ-

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

•Μηνιαία συνδρομή: έκπτωση 10%

•Τρίμηνη συνδρομή :έκπτωση 15%

•Εξάμηνη συνδρομή : έκπτωση 20%

•Εννιάμηνη συνδρομή: έκπτωση 25%

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΛΠ.  



 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΓΚΡΑΒΑΣ-ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ-

ΣΕΠΟΛΙΩΝ-ΠΡΕΚΑ-ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ-Κ. 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΜΙΤΣΙ

•Μηνιαία συνδρομή: έκπτωση 10%

•Τρίμηνη συνδρομή :έκπτωση 15%

•Εξάμηνη συνδρομή : έκπτωση 20%

•Εννιάμηνη συνδρομή: έκπτωση 25%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ 

ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ.

500,00€ συνδρομή για μία έως πέντε ώρες ημερησίως και πέραν των πέντε ωρών προσαύξηση 50.00€  

ανά ώρα, μετά από υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ , ΛΟΙΠΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΚΛΠ

•200,00€ μηνιαία συνδρομή για αποκλειστική χρήση αίθουσας για τρεις φορές την εβδομάδα, εκτός 

ωραρίου λειτουργίας προγραμμάτων του γυμναστηρίου ή σε αίθουσα που δε χρησιμοποιείται για 

προγράμματα του Οργανισμού με την εποπτεία δικού τους καθηγητή Φυσικής Αγωγής

•300,00€ μηνιαία συνδρομή για αποκλειστική χρήση αίθουσας για πέντε φορές την εβδομάδα, εκτός 

ωραρίου λειτουργίας προγραμμάτων του γυμναστηρίου ή σε αίθουσα που δε χρησιμοποιείται για 

προγράμματα του Οργανισμού με την εποπτεία δικού τους καθηγητή Φυσικής Αγωγής

•50,00€ για αποκλειστική χρήση αίθουσας από Δευτέρα έως Σάββατο 



ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΙ- ΣΩΜΑΤΕΙΑ

•200,00€ μηνιαία συνδρομή για αποκλειστική χρήση αίθουσας για τρεις φορές την εβδομάδα, εκτός 

ωραρίου λειτουργίας προγραμμάτων του γυμναστηρίου ή σε αίθουσα που δε χρησιμοποιείται για 

προγράμματα του Οργανισμού με την εποπτεία δικού τους καθηγητή Φυσικής Αγωγής

•300,00€ μηνιαία συνδρομή για αποκλειστική χρήση αίθουσας για πέντε φορές την εβδομάδα, εκτός 

ωραρίου λειτουργίας προγραμμάτων του γυμναστηρίου ή σε αίθουσα που δε χρησιμοποιείται για 

προγράμματα του Οργανισμού με την εποπτεία δικού τους καθηγητή Φυσικής Αγωγής

•50,00€ για αποκλειστική χρήση αίθουσας κάθε Σάββατο 

•100,00€ μηνιαία συνδρομή για την χρήση της αίθουσας  για 1 ωρα και 30 λεπτά   για τρείς φορές την 

εβδομάδα  υπό την εποπτεία δικού τους καθηγητή

•150,00€  μηνιαία συνδρομή για την χρήση της αίθουσας  για 1 ωρα και 30 λεπτά  για πέντε φορές την 

εβδομάδα  υπό την εποπτεία δικού τους καθηγητή

Το Σωματείο που θα κάνει χρήση θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα δικά του εξειδικευμένα όργανα

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΛΠ.  


