
 
 
 
 
 

 
ΡΗΚΝΙΝΓΗΑΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑ 

ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ 
 

Α. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ 
 

1.ΘΔΛΡΟΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ ΚΑΘΖΠΖΠ 
 
 

 Όινη, σωπίρ εξαίπεζη, θαηαβάινπλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε όιεο ηηο   
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη                                    

ζηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Μάζεζεο                                                                   
εηήζια εγγπαθή 5€. 

 
 

1.1.1. ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΉ ΜΑΘΗΗ  ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
& ΕΦΗΒΟΤ 

 
Εωγπαθική γηα 
εθήβνπο (16 εηών 

και άνω)  

μηνιαία ζςνδπομή 10 € θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ 

εβδνκάδα 

Ξαπαδοζιακοί  

σοποί (6-18 ετών) 
20,00 € εηήζια ζσνδρομή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ 

εβδνκάδα 

Γνωπιμία με ηη 

μοςζική 
15 € εηήζια ζσνδρομή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ 

εβδνκάδα 

Θέαηπο 

15 € εηήζια ζσνδρομή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ 

εβδνκάδα 
 

Κοςζικοκινηηική 
Αγωγή (γηα παηδηά) 

Η ζπκκεηνρή είλαη δωπεάν 

Θεαηπικό 

παισνίδι                    
(γηα παηδηά) 

Η ζπκκεηνρή είλαη δωπεάν 

Σειποηεσνία             

(γηα παηδηά) 
Η ζπκκεηνρή είλαη δωπεάν 

Σοπωδία Η ζπκκεηνρή είλαη δωπεάν 

 
 

 
1.1.2. ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΉ ΜΑΘΗΗ  ΓΙΑ 

ΕΝΗΛΙΚΕ 

Εωγπαθική  10 € μηνιαία ζςνδπομή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα 

Ξαπαδοζιακοί 
σοποί 

10 € μηνιαία ζςνδπομή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα 

Γνωπιμία με 
ηη μοςζική 

15 € εηήζια ζσνδρομή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα 

 



Θέαηπο 
15 € εηήζια ζσνδρομή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα 
 

 
 
 

 
2. ΘΔΛΡΟΝ ΞΖΙΝ 

 
Όλοι οι ζςμμεηέσονηερ  ζηο ππόγπαμμα , σωπίρ εξαίπεζη θαηαβάινπλ γηα 

 ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Δξγαζηήξη Κεξακηθήο εηήζηα εγγξαθή 5 €.                                                                                                                   
Η ζπκκεηνρή ηωλ καζεηώλ ηωλ Γεκνηηθώλ Σρνιείωλ ζην Πξόγξακκα «Όιεο ηηο 

επνρέο πιάζω πειό» είλαη δωπεάν                     

 
2.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΉ ΜΑΘΗΗ  ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΤ 

 
2.1.1 Η ςυνδρομή των  παιδιών  και εφήβων (6-18 ετών) νξίδεηαη ζε 20,00€ εηήζια 

ζςνδπομή θαη ζπκκεηνρή κία  ( 1 ) ώξα ηελ εβδνκάδα 
 
 
 

2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΉ ΜΑΘΗΗ  ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕ 

 
2.1.2  Η  ςυνδρομή των ενηλίκων νξίδεηαη ζε 15,00€  γηα μηνιαία ζςνδπομή θαη 

ζπκκεηνρή κία  ( 1 ) ώξα ηελ εβδνκάδα 
 

 

Β.ΜΙΘΩΕΙ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ Ε ΣΡΙΣΟΤ 
(ΕΦΟΟΝ ΤΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ) 

 
Β.1 KENTΡA ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

 

 Οη αίζνπζεο ηωλ Κέληξωλ  Γεκηνπξγηθήο Μάζεζεο δηαηίζεληαη ζε ηδηωηηθνύο θαη 
δεκόζηνπο θνξείο κε ηελ ππνγξαθή εηδηθνύ ζπκθωλεηηθνύ 

 
Β.1.1. 

ΒΑΦΔΗΝΣΥΟΗΝ,    

Θ.ΞΔΡΟΑΙΥΛΥΛ, 

ΑΗΘΝΠΑ 4ΖΠ ΓΖΚ. 

ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ 

 Δεςηέπα έωρ και Πέμπηη 100,00€ 

ημεπήζια  ζςνδπομή για σπήζη έωρ 5 ώπερ 

, με πποζαύξηζη 20,00€ ανά ώπα γηα 

σπήζη άνω ηων 5 ωπών 

 Παπαζκεςή- άββαηο-Κςπιακή 140,00€ 

ημεπήζια ζςνδπομή για σπήζη έωρ 5 ώπερ 

, με πποζαύξηζη 20,00€ ανά ώπα για 

σπήζη άνω ηων 5 ωπών 

•ΥΡΗΗ ΗΥΗΣΙΚΩΝ 40,00€ 

  •ΥΡΗΗ ΠΙΑΝΟΤ 40,00€ 

 

 
 
 
 
 



Β.1.2. 

 

ΔΔΙΞΗΓΥΛ,ΘΤΔΙΖΠ 

Ι. ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΠ, ΓΘΟΑΒΑΠ 

 Δεςηέπα έωρ και Πέμπηη 120,00€ ημεπήζια  

ζςνδπομή για σπήζη έωρ 5 ώπερ , με 

πποζαύξηζη 20,00€ ανά ώπα γηα σπήζη 

άνω ηων 5 ωπών 

 Παπαζκεςή- Σάββαηο-Κςπιακή 160,00€ 

ημεπήζια ζςνδπομή για σπήζη έωρ 5 ώπερ , 

με πποζαύξηζη 20,00€ ανά ώπα για σπήζη 

άνω ηων 5 ωπών 

 •ΥΡΗΗ ΗΥΗΣΙΚΩΝ 40,00€ 

 •ΥΡΗΗ ΠΙΑΝΟΤ 40,00€ 

  
 

Β.1.3 

 

ΠΔΞΝΙΗΥΛ,                          

ΛΔΝ KΝΠΚΝ,    

ΛΝΟΛΡΑΝ,                            

,ΔΜΑΟΣΔΗΥΛ, Θ.ΞΑΡΖΠΗΥΛ 

 

 Δεςηέπα έωρ και Πέμπηη 80,00€ ημεπήζια  

ζςνδπομή για σπήζη έωρ 5 ώπερ , με 

πποζαύξηζη 20,00€ ανά ώπα για σπήζη 

άνω ηων 5 ωπών 

 Παπαζκεςή- άββαηο-Κςπιακή 120,00€ 

ημεπήζια ζςνδπομή για σπήζη έωρ 5 ώπερ 

, με πποζαύξηζη 20,00€ ανά ώπα για 

σπήζη άνω ηων 5 ωπών 

 •ΥΡΗΗ ΗΥΗΣΙΚΩΝ  40,00€ 

 •ΥΡΗΗ ΠΙΑΝΟΤ 40,00€ 

 
 

 
Β.2 .ΑΝΟΙΧΣΑ ΘΕΑΣΡΑ 

 
 

ΑΝΟΙΥΣΟ 
ΘΔΑΣΡΟ 
ΓΟΤΓΗ 

 Γεσηέρα έως και Πέμπηη  120,00€ ημεπήζια ζςνδπομή  

Παραζκεσή- άββαηο-Κσριακή 150,00€ ημεπήζια ζςνδπομή 

ΑΝΟΙΥΣΟ 

ΘΔΑΣΡΟ 

ΓΚΡΑΒΑ 

 Γεσηέρα έως και Πέμπηη 120,00€ ημεπήζια ζςνδπομή  

Παραζκεσή- άββαηο-Κσριακή 150,00€ ημεπήζια ζςνδπομή 

 
Σηελ παξαρώξεζε ηωλ αλνηρηώλ ζεάηξωλ θαη αηζνπζώλ πξέπεη λα ηεξείηαη ε 
Αζηπλνκηθή  Γηάηαμε γηα ηηο ώξεο ηεο κεζεκβξηλήο & λπρηεξηλήο εζπρίαο θαη θάζε  

νηθεία δηάηαμε γηα ηε δηνξγάλωζε ηωλ εθδειώζεώλ ηνπο. 

 

 
 

 



Β.3 ΒΔΣΙΑΡΙΟ- ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΚΗΝΙΚΩΝ 
 

Θα ππνζηεξίδνπλ δωπεάν ηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, πνπ δηνξγαλώλνληαη από 
Γεκόζηα ζρνιεία ηεο Πξωηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ αλήθνπλ 
ζην Γήκν Αζελαίωλ, κεηά από αίηεκα ηνπ αξκόδηνπ Γ/ληή ή Λπθεηάξρε, θαζώο θαη 
από Βξεθνλεπηαθνύο Σηαζκνύο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ, Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα 
Τξηηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο θαη Δθθιεζηαζηηθά Ιδξύκαηα θαη ηεξνύο λανύο, 
θαηερεηηθά.  

 
 

 
Β.4  ΔΚΘΔΔΙ (KENTΡA ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΗ) 

(ΕΦΟΟΝ ΤΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ) 

 

ΔΤΔΛΠΙΓΩΝ 

 

Γεσηέρα έως και Παραζκεσή 

από 9:00-21:00 

80,00€ ημεπήζια ζςνδπομή 

άββαηο – Κσριακή 

100,00€ ημεπήζια ζςνδπομή 

ΓΚΡΑΒΑ 

Παπασωπείηαι ο 

σώπορ 

ςποδοσήρ 

θοςαγιέ 

άββαηο – Κσριακή 

 Από 9:00-21:00 

100,00€ ημεπήζια ζςνδπομή 

 
       

 
Β.5 ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΔ,ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΔ,ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΙΓΙΩΣΔ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΚΗΝΟΘΔΣΔ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΟΙ ΤΝΑΦΟΤ ΚΟΠΟΤ 

(ΕΦΟΟΝ ΤΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ) 
 
 

Η απνδεκίωζε γηα ρξήζε αηζνπζώλ ηωλ εγθαηαζηάζεωλ ηεο Γηεύζπλζεο θαη Αλνηρηώλ  
Θεάηξωλ γίλεηαη κε ηελ ππνγξαθή εηδηθνύ ζπκθωλεηηθνύ θαη νξίδεηαη ωο εμήο: 
 

 

 α)250,00€ ζπλδξνκή γηα ρξήζε από κία (1) έωο πέληε (5) ώξεο εκεξεζίωο θαη 

πέξαλ ηωλ πέληε (5) ωξώλ πξνζαύμεζε  50,00€ αλά ώξα  
                     
  Οη εγθαηαζηάζεηο καο ζα παξαρωξνύληαη εληόο ηνπ ωξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 
ηνπο,  ηεξνπκέλνπ ηνπ ωξαξίνπ θνηλήο εζπρίαο. 
 
 
     

 


