
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ 

ΟΡΙΩΝ Δ.Α.

Ετήσια συνδρομή 100,00€ /αγωνιστική περίοδο

Δεν μπορεί να κάνει χρήση και των δύο γηπέδων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ 

ΟΡΙΩΝ Δ.Α.

75,00€ μηνιαία συνδρομή για δύο προπονητικές ώρες  για τρείς φορές την εβδομάδα και για κάθε επιπλέον 

προπονητική ώρα 35,00€ μηνιαία συνδρομή για τρεις φορές την εβδομάδα.

Δεν μπορεί να κάνει χρήση και των δύο γηπέδων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ,ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

•300,00€ μηνιαία  από μία έως τρείς ώρες την εβδομάδα

•500,00 μηνιαία  από τέσσερις έως επτά ώρες την εβδομάδα

Δεν μπορεί να κάνει χρήση και των δύο γηπέδων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ 

ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ.

600,00€ συνδρομή για μία έως πέντε ώρες ημερησίως και πέραν των πέντε ωρών προσαύξηση 50.00€  ανά ώρα, 

μετά από υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ , 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

•400,00€ συνδρομή για χρήση από μια έως έξι ώρες ημερησίως

•800,00€ συνδρομή από έξι ώρες και άνω ημερησίως

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ , ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ.

800,00€ συνδρομή ( για άλλες εκδηλώσεις εκτός αγώνων) έως τέσσερις ώρες και προσαύξηση 50,00€ ανά ώρα μετά 

την υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ 

ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΒΟΛΛΕΥ-ΜΠΑΣΚΕΤ-

ΧΑΝΤΜΠΩΛ

Το Δ.Σ. αποφασίζει για την συνδρομή , τον τρόπο πληρωμής εφ΄όσον υπάρχει διαθεσιμότητα γηπέδου.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Σε όλες τις δραστηριότητες του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. θεσπίζεται εγγραφή 5,00€ για κάθε σαιζόν με σκοπό την ανάπτυξη ανταποδοτικών 

παροχών προς τα μέλη των εγκαταστάσεών μας.



ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

•200,00€ Εφόσον έχουν τμήματα εθνικών κατηγοριών έως δύο ώρες ημερησίως

•400,00€ εφ΄όσον έχουν μόνο Ακαδημίες έως δύο ώρες ημερησίως

            1)  Όταν υπάρχει ενεργό παραχωρητήριο χρήσης σε ένα σύλλογο - σωματείο και αιτείται πραγματοποίηση εκτός των δοθεισών ωρών του 

παραχωρητηρίου χρήσης για κάποια άλλη εκδήλωση (π.χ. κοπή πίττας Συλλόγου - ετήσια αθλητική γιορτή Συλλόγου - προκριματικές / τελικές φάσεις των 

παιδικοεφηβικών τους τμημάτων - αθλητική γιορτή λήξης ακαδημιών κλπ. Εσωτερικών διοργανώσεων νέων, νεανίδων, παμπαίδων,  παγκορασίδων).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

.         2) Στους  Συλλόγους - Σωματεία εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων και των Νομικών προσώπων αυτού ( πρωινή ζώνη μόνο). 

ΠΑΡΑΧΩΡΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ


