A.Από

τις ανωτέρω κατά περίπτωση συνδροµές για χρήση των εγκαταστάσεων του
( πρώην )Ο.Ν.Α. εξαιρούνται:

•
•
•
•
•

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµοσίων Σχολείων ∆ήµου Αθηναίων.
∆ηµόσια Σχολεία.
Σύλλογοι εργαζοµένων Ο.Π.Α.Ν.∆.Α., ∆ήµου Αθηναίων, Ν.Π.∆.∆. αυτού, Ιδρυµάτων αυτού
καθώς και επιχειρήσεων αυτού.
Εθελοντικές οργανώσεις µόνο στην περίπτωση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης µε τον Ο.Π.Α.Ν.∆.Α
Πολιτικά κόµµατα, που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για µία (1) φορά το τρίµηνο,
, σε δηµοτικές παρατάξεις του ∆ήµου Αθηναίων µία (1) φορά το µήνα για πραγµατοποίηση
εκδηλώσεων τους.

Οι αίθουσες δεν θα παραχωρούνται για καµία άλλη χρήση (αρχαιρεσίες κ.λ.π.).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φορείς του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. αυτού.
Ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου.
Αθλητικά σωµατεία µε έδρα εντός ορίων του ∆ήµου Αθηναίων, Ενώσεις Παλαιµάχων αθλητών,
Οµοσπονδίες Α.µε.Α.
Πολιτιστικοί σύλλογοι µε έδρα την Αθήνα.
Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται µε Α.µε.Α.
Κοινωνικές οργανώσεις.
Ενώσεις προσώπων.
Σχολεία οικονοµικών µεταναστών.
Ιδιωτικοί φορείς, που προσφέρουν δωρεάν έργο σε δηµότες.
Παιδικά πάρτυ, που διοργανώνονται από συλλόγους γονέων και κηδεµόνων δηµοσίων σχολείων
µε έδρα την Αθήνα.

Η παραχώρηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται µετά τη σύναψη της σύµβασης

B.Eπίσης εξαιρούνται από τις συνδροµές για συµµετοχή προγραµµάτων κατά
περίπτωση:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Οι υπάλληλοι του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α, του ∆ήµου Αθηναίων και όλων των φορέων αυτού και τα
ανήλικα παιδιά τους.
Οι πολύτεκνοι και τα παιδιά τους (έως 25 ετών), εφόσον προσκοµίσουν θεωρηµένη κάρτα από
την Οµοσπονδία πολυτέκνων.
Οι άποροι, εφόσον προσκοµίσουν βεβαίωση από την αρµόδια ∆ηµόσια Υπηρεσία.
Αθλητικές Οµοσπονδίες, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει συνδιοργάνωση κοινών δράσεων µε
τον Ο.Π.Α.Ν.∆.Α
Άτοµα µε αναπηρία άνω του 67% (δεν εγγράφονται άτοµα µε νοητική στέρηση παρά µόνο στην
περίπτωση που θα έχουν προσωπικό προπονητή Κ.Φ.Α.).
∆ηµόσια ψυχιατρικά νοσοκοµεία, Θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης (θα παραχωρείται ειδική
διαδροµή σε κολυµβητήριο ή αίθουσα σε γυµναστήριο ή γήπεδο ανά ώρα µετά από αίτηση του
ενδιαφεροµένου φορέα για γκρουπ).
Προσχολική-Πρωτοβάθµια- ∆ευτεροβάθµια βαθµίδα ∆ηµόσιας εκπαίδευσης (Υπουργείου
Παιδείας), εφόσον στεγάζονται εντός γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Αθηναίων.
Τριτοβάθµια βαθµίδα ∆ηµόσιας εκπαίδευσης ( Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι. κ.λ.π.) στα πλαίσια µαθηµάτων, που
εντάσσονται στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Σχολής.
Σώµατα
Ενόπλων
∆υνάµεων
Σωµάτων
Ασφαλείας
κ.λ.π.
(ΕΜΑΚ,
ΓΕΑ,κ.λ.π.)
( Θα παραχωρείται ειδική διαδροµή σε κολυµβητήριο ή αίθουσα σε γυµναστήριο ή γήπεδο
ανά ώρα και µόνο για εκπαιδευτική διαδικασία που πιστοποιείται από το Τµήµα
εκπαίδευσης του Αρµοδίου Υπουργείου).

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, Οµοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων,
∆ηµόσια Ι.Ε.Κ., µόνον εφ’ όσον πρόκειται για εκδηλώσεις τους.
∆ιακριθέντες (8ος ολυµπιονίκης, 6ος παγκόσµιος, 3ος πανευρωπαϊκός, 3ος βαλκανιονίκης και
χρυσός πανελληνιονίκης).
Άτοµα 65 ετών και άνω, µε ετήσιο εισόδηµα έως 10.000€, εφ’ όσον προσκοµίσουν Ιατρική
γνωµάτευση δηµόσιου νοσοκοµείου, ότι χρήζουν ανάγκης των υπηρεσιών των Κολυµβητηρίων ή
Γυµναστηρίων µας για θεραπευτικούς λόγους.
Οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α., του ∆ήµου Αθηναίων και όλων των φορέων
αυτού, άνω των 60 ετών έκπτωση 50%.
Μέλη τριµελούς ή τετραµελούς οικογένειας, εφόσον τρία (3) τουλάχιστον µέλη της οικογένειας
είναι αθλούµενοι ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, έκπτωση 25% κατ’ άτοµο.
Οι τρίτεκνοι και τα παιδιά τους (έως 25 ετών), µε ετήσιο εισόδηµα έως 20.000€,εφόσον
προσκοµίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης έκπτωση 50%.
Ενεργοί Εθελοντές Ο.Π.Α.Ν.∆.Α, εφόσον προσκοµίσουν βεβαίωση από το αρµόδιο Τµήµα,
έκπτωση 50%
Οι στρατευµένοι υπηρετούντες την υποχρεωτική θητεία τους έκπτωση 50%.
Οι φοιτητές έως 27 ετών έκπτωση 50%.

