
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος, ενήλικος και ανήλικος, μπορεί να αιτηθεί μέχρι δύο 

δραστηριότητες. Κάθε αίτηση εγγραφής αντιστοιχεί σε μία (1) δραστηριότητα. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Προϋπόθεση για κατάθεση της αίτησης είναι η εξόφληση συνδρομών του 

προηγούμενου έτους. 

 Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά. Μαζί με την αίτηση, επισυνάπτονται και 

τα απαραίτητα κατά περίπτωση ιατρικά και λοιπά δικαιολογητικά. 

 Για κάθε αίτηση που έχει κατατεθεί, θεωρείται δεδομένο ότι ο 

ενδιαφερόμενος έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τις συνημμένες γενικές 

υποχρεώσεις συμμετεχόντων. 

 Η κατάθεση αίτησης ανηλίκου γίνεται μόνο από τους γονείς και  από τρίτα 

πρόσωπα με εξουσιοδότηση από το γονέα.  

 Η κατάθεση αίτησης ενηλίκου γίνεται μόνο από τον ίδιο ή από τρίτα πρόσωπα 

με εξουσιοδότηση. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλλει την αίτησή του πληροί τις 

προϋποθέσεις για να εγγραφεί και η αίτησή του έχει εγκριθεί, επικοινωνεί 

τηλεφωνικά με τη Γραμματεία για ραντεβού προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή 

του, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και παραλαμβάνοντας την 

προσωπική κάρτα συμμετέχοντα. Κατά τη φυσική παρουσία του, ο υποψήφιος 

πληροφορείται και επιλέγει το πρόγραμμα άθλησης ή δραστηριότητας που θα 

συμμετέχει.  

Γραμματεία Κολυμβητηρίου: 210 5062961 

Γραμματεία Γυμναστηρίου Ανδρών-Γυναικών: 210 5065668 

 

 



 

Για την αίτηση και εγγραφή στις αθλητικές  δραστηριότητες του Δήμου Πετρούπολης 

είναι απαραίτητο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, καθώς και τα παρακάτω 

γενικά και ιατρικά δικαιολογητικά: 

1. Φωτοτυπία ενός λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) ή  έντυπο Ε1 

φορολογικής δήλωσης για προστατευόμενα μέλη ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

τα ανωτέρω βεβαίωση κατοικίας από το Δήμο. Για τους δημότες γίνεται 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού  από την υπηρεσία. 

2. Το βιβλιάριο υγείας των εμβολίων για τα παιδιά (όπου απαιτείται) 

3.   Δύο μικρές φωτογραφίες 

4.  Για τα αθλήματα Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ρυθμική, Γυμναστική και Ποδόσφαιρο:  

 Για παιδιά έως 12 ετών, απαιτείται βεβαίωση από Παιδίατρο που να 

βεβαιώνει ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο άθλημα  

 Για παιδιά από 12 ετών και πάνω, απαιτείται βεβαίωση από Καρδιολόγο που 

να βεβαιώνει ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο άθλημα. 

5. Για το άθλημα της Ενόργανης Γυμναστικής: 

Για τα παιδιά όλων των ηλικιών, απαιτείται βεβαίωση από Καρδιολόγο που να 

βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο άθλημα της 

ενόργανης γυμναστικής. 

6. Για το άθλημα της Κολύμβησης:  

 Για παιδιά έως 12 ετών, απαιτείται βεβαίωση από Παιδίατρο που να 

βεβαιώνει ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στην κολύμβηση. 

  Για παιδιά από 12 ετών και πάνω, και για τους ενήλικες απαιτείται βεβαίωση 

από Καρδιολόγο, Δερματολόγο και Γυναικολόγο (για κορίτσια άνω των 14 

ετών και τις γυναίκες) που να βεβαιώνουν ότι ο αθλούμενος μπορεί να 

συμμετέχει στο άθλημα της κολύμβησης. 

7. Για το Δημοτικό Γυμναστήριο, απαιτείται βεβαίωση από Καρδιολόγο που να 

βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στα προγράμματα 

γυμναστικής. 

 

 

 



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 Για τους φοιτητές: φωτοτυπία τριπτύχου ή φοιτητικό πάσο.  

 Για τους ανέργους: πρωτότυπη βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, η οποία 

θα ανανεώνεται και θα κατατίθεται εκ νέου μετά τη λήξη του. 

 Για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού: προσκόμιση βεβαίωσης από την 

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου με την οποία δύνανται να εγγραφούν και 

να συμμετέχουν δωρεάν μέχρι δύο μέλη της οικογένειας σε έως δύο 

δραστηριότητες 

 Για  τους κατοίκους του Δήμου Πετρούπολης που είναι ωφελούμενοι του του 

Κ.Ε.Α: παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής σε δύο  δραστηριότητες  

(αθλητικές η πολιτιστικές). 

 Για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν 

εγγραφής σε έως δύο δραστηριότητες για ένα από τα παιδιά τους με την 

προϋπόθεση ότι θα εγγραφούν όλα τα παιδιά τους στις αθλητικές 

δραστηριότητες το ένα είναι δωρεάν και μπορεί να παρακολουθήσει έως 

δύο δραστηριότητες (πραγματοποιείται αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από την υπηρεσία).  

 Για τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: γνωμοδότηση 

υγειονομικής επιτροπής.  

 Για τις έγκυες γυναίκες: βεβαίωση από Γυναικολόγο που να βεβαιώνει ότι η 

ενδιαφερόμενη μπορεί να συμμετέχει στο αθλητικό πρόγραμμα της επιλογής 

της. 

 

Σημειώνεται ότι οι ιατρικές βεβαιώσεις, όπου απαιτούνται, κατά την 

αυτοπρόσωπη προσκόμισή τους στη Γραμματεία, πρέπει να είναι πρωτότυπες 

και όχι φωτοτυπίες.  

 

 


