Από τις συνδρομές για χρήση των δραστηριοτήτων εξαιρούνται:
< Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Δ.Α.
< Δημόσια Σχολεία
< Σύλλογοι εργαζομένων Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. , Δ.Α., ΝΠΔΔ αυτού καθώς και επιχειρήσεων αυτού
< Εθελοντικές οργανώσεις μόνο σε περίπτωση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον ΟΠΑΝΔΑ.
< Πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο καθώς και οργανώσεις αυτών μόνο εφ΄όσον πρόκειται για
ομιλίες και εορταστικές εκδηλώσεις . Σε δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Αθηναίων 1 φορά τον μήνα σε κάθε Δημοτική
Κοινότητα παραχωρούνται ΔΩΡΕΑΝ και τα Πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 1 φορά το τρίμηνο.
Πέραν αυτού ακολουθείται η άνω τιμολόγηση ανάλογα με το κέντρο και τίς ώρες
< Φορείς Δημοσίου και ΝΠΔΔ αυτού πλην ΔΕΚΟ
< Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου.
< Αθλητικά σωματεία με έδρα εντός ορίων Δ.Α. , Ενώσεις Παλαιμάχων αθλητών , Ομοσπονδίες Α.με.Α.
< Πολιτιστικοί Σύλλογοι με έδρα την Αθήνα
< Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται με Α.μεΑ.
< 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
Επίσης εξαιρούνται από τις συνδρομές κατά περίπτωση:
< Οι υπάλληλοι του ΟΠΑΝΔΑ, του Δ.Α. και όλων των φορέων αυτού και τα ανήλικα παιδιά .τους
< Οι πολύτεκνοι και τα παιδιά τους (έως 25 ετών) εφ΄ όσον προσκομίσουν θεωρημένη κάρτα από την Ομοσπονδία πολυτέκνων
< Οι άποροι εφόσον προσκομίζουν βεβαίωση από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.
< Αθλητικές Ομοσπονδίες υπό την προϋπόθεση να υπάρχει συνδιοργάνωση κοινών δράσεων με ΟΠΑΝΔΑ.
< Άτομα με αναπηρία άνω του 67%

< Δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία , θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης
< Προσχολική - Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια βαθμίδα Δημόσιας εκπαίδευσης εφ' όσον στεγάζονται εντός των ορίων του Δ.Α.
< Τριτοβάθμια βαθμίδα Δημόσιας εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι., )
< Σώματα Ενόπλων Δυνάμεων Σωμάτων Ασφαλείας κλπ.
< Ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων , Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων , Δημόσια Ι.Ε.Κ.
< Διακριθέντες Αθλητές
< Άτομα 65 ετών και άνω με ετήσιο εισόδημα έως 10.000€, εφ'όσον προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση ότι χρήζουν ανάγκης των
υπηρεσιών των κολυμβητηρίων ή Γυμναστηρίων για θεραπευτικούς λόγους.
< Οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του ΟΠΑΝΔΑ , του Δήμου Αθηναίων και όλων των φορέων αυτού , άνω των 60 ετών έκπτωση 50%
< Μέλη τριμελούς ή τετραμελούς οικογένειας εφ΄ όσον τρία τουλάχιστον μέλη είναι αθλούμενοι ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο ,
έκπτωση 25%
< Οι τρίτεκνοι και τα παιδιά τους με ετήσιο εισόδημα έως 20.000€ έκπτωση 50% με προσκόμιση πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.
< Οι στρατευμένοι υπηρετούντες την υποχρεωτική θητεία έκπτωση 50%
< Οι φοιτητές έως 27 ετών έκπτωση 50%
< Οι χορηγοί του Οργανισμού μας , εφόσον αιτούνται την χρήση των εγκαταστάσεων μας με μία ομάδα εργαζομένων.
∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Άνεργοι ( Δημότες ή να κατοικούν στον Δ.Α. και να έχουν κάρτα ανεργίας, Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. ,εκκαθαριστικό μέχρι 6.000,00€
ατομικό εισόδημα και μέχρι 12.000€,00€ οικογενειακό εισόδημα )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
1. Να είναι κάτοικοι ή δημότες Δήμου Αθηναίων
που να αποδεικνύεται από λογαριασμό ή από πιστοποιητικό του Δήμου
2. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού
3. Εισοδηματικά κριτήρια που αποδεικνύονται από το ατομικό εισόδημα μέχρι 6000,00€
ή από οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000,00€
4. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. ΔΕΚΟ

