Από τις συνδροµές για χρήση των εγκαταστάσεων του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α εξαιρούνται:
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•

•
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•

Οι υπάλληλοι του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α, του ∆.Α. και όλων των φορέων αυτού και τα
ανήλικα παιδιά τους.
Οι άποροι, εφόσον προσκοµίζουν 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 αίθουσα σε γυµναστήριο ανά ώρα µετά από αίτηση του
ενδιαφεροµένου φορέα για γκρουπ)
Προσχολική - Πρωτοβάθµια - ∆ευτεροβάθµια βαθµίδα ∆ηµόσιας εκπαίδευσης
(Υπουργείου Παιδείας) εφόσον στεγάζονται εντός γεωγραφικών ορίων του
∆.Α.
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 κλπ. (ΕΜΑΚ, ΓΕΑ, κλπ).
(θα παραχωρείται αίθουσα σε γυµναστήριο ανά ώρα και µόνο για
εκπαιδευτική διαδικασία που πιστοποιείται από το Τµήµα εκπαίδευσης του
Αρµόδιου Υπουργείου)
Ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, Οµοσπονδία Συλλόγων Γονέων
και Κηδεµόνων, ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ., µόνον εφόσον πρόκειται για εκδηλώσεις
τους.
∆ιακριθέντες Αθλητές. (8ος Ολυµπιονίκης, 6ος Παγκόσµιος, 3ος
Πανευρωπαϊκός, 3ος Βαλκανιονίκης και χρυσός Πανελληνιονίκης)
Άτοµα 65 ετών και άνω µε ετήσιο εισόδηµα έως 10.000€, εφόσον
προσκοµίσουν Ιατρική βεβαίωση ότι χρήζουν ανάγκης των υπηρεσιών των
Γυµναστηρίων µας για θεραπευτικούς λόγους.
Οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. του ∆.Α. και όλων των φορέων
αυτού, άνω των 60ετών, έκπτωση 50%

Επίσης συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις – εκπτώσεις:

•

•

•

•

Οι πολύτεκνοι και τα παιδιά τους (έως 25 ετών), εφόσον προσκοµίσουν
θεωρηµένη κάρτα από την Οµοσπονδία πολυτέκνων εξαιρούνται της
συνδροµής
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
25.000€, εφόσον προσκοµίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
έκπτωση 50%
Οι στρατευμένοι υπηρετούντες την υποχρεωτική θητεία τους, έκπτωση 50%

•

Οι φοιτητές έως 27 ετών, έκπτωση 50%

Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες οι συγκεκριμένες εκπτώσεις ισχύουν μόνο για
δημότες – κατοίκους του Δήμου Αθηναίων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

1. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ (πρόσφατη)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού
•

Ατομικό Εισόδημα:7.000€

•

Οικογενειακό εισόδημα12.000€

4. Δικαίωμα χρήσης κατάθεσης δικαιολογητικών έχουν μόνο οι μόνιμοι
κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Αθηναίων.
•

Λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομά του

•

Μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομά του

•

Λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας στο όνομά του

•

Εφόσον δεν υπάρχει κανένα από τα ανωτέρω, καταθέτει υπεύθυνη
δήλωση περί φιλοξενίας του

