
Από ηιρ ανωηέπω καηά πεπίπηωζη ζςνδπομέρ για σπήζη ηων 

εγκαηαζηάζεων ηος Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. εξαιπούνηαι: 
 

 

 Οη ππάιιεινη ηνπ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α, ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ θαη φισλ ησλ θνξέσλ 
απηνχ θαη ηα αλήιηθα παηδηά ηνπο. 

 Οη πνιχηεθλνη θαη ηα παηδηά ηνπο (έσο 25 εηψλ), εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ 
ζεσξεκέλε θάξηα απφ ηελ Οκνζπνλδία πνιπηέθλσλ (αθνξά δεκφηεο θαη 
θαηνίθνπο)

 Οη άπνξνη, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα Δεκφζηα 
Υπεξεζία. 

 Αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρεη ζπλδηνξγάλσζε 
θνηλψλ δξάζεσλ κε ηνλ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α 

 Άηνκα κε αλαπεξία άλσ ηνπ 67% (δελ εγγξάθνληαη άηνκα κε λνεηηθή 
ζηέξεζε παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα έρνπλ πξνζσπηθφ πξνπνλεηή 
Κ.Φ.Α.). 

 Δεκφζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, Θεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο απεμάξηεζεο (ζα 
παξαρσξείηαη εηδηθή δηαδξνκή ζε θνιπκβεηήξην ή αίζνπζα ζε γπκλαζηήξην ή 
γήπεδν αλά ψξα κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θνξέα γηα γθξνππ). 

 Πξνζρνιηθή-Πξσηνβάζκηα- Δεπηεξνβάζκηα βαζκίδα Δεκφζηαο εθπαίδεπζεο 
(Υπνπξγείνπ Παηδείαο), εθφζνλ ζηεγάδνληαη εληφο γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ 
Δήκνπ Αζελαίσλ. 

 Τξηηνβάζκηα βαζκίδα Δεκφζηαο εθπαίδεπζεο (Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι. θ.ι.π.) ζηα 
πιαίζηα καζεκάησλ, πνπ εληάζζνληαη ζην εηήζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 
ηεο Σρνιήο. 

 Σψκαηα Ελφπισλ Δπλάκεσλ Σσκάησλ Αζθαιείαο θ.ι.π. (ΕΜΑΚ, ΓΕΑ,θ.ι.π.)  
(Θα παξαρσξείηαη εηδηθή δηαδξνκή ζε θνιπκβεηήξην ή αίζνπζα ζε 
γπκλαζηήξην ή γήπεδν αλά ψξα θαη κφλν γηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 
πηζηνπνηείηαη απφ ην Τκήκα εθπαίδεπζεο ηνπ Αξκνδίνπ Υπνπξγείνπ) 

 Ελψζεηο Σπιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, Οκνζπνλδία Σπιιφγσλ Γνλέσλ 
θαη Κεδεκφλσλ, Δεκφζηα Ι.Ε.Κ., κφλνλ εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα εθδειψζεηο 
ηνπο. 

 Δηαθξηζέληεο (8νο νιπκπηνλίθεο, 6νο παγθφζκηνο, 3νο παλεπξσπατθφο, 3νο 
βαιθαληνλίθεο θαη ρξπζφο παλειιεληνλίθεο). 

 Άηνκα 65 εηψλ θαη άλσ, κε εηήζην εηζφδεκα έσο 10.000€, εθ’ φζνλ 
πξνζθνκίζνπλ Ιαηξηθή γλσκάηεπζε δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ, φηη ρξήδνπλ 
αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Κνιπκβεηεξίσλ ή Γπκλαζηεξίσλ καο γηα 
ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο. 

 Οη ζπληαμηνχρνη ππάιιεινη ηνπ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α, ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ θαη φισλ 
ησλ θνξέσλ απηνχ, άλσ ησλ 60 εηψλ έκπηωζη 50%. 

 Μέιε ηξηκεινχο ή ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο, εθφζνλ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ 
κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη αζινχκελνη ηαπηφρξνλα ζηνλ ίδην ρψξν, 
έκπηωζη 25% καη’ άηομο (δεκφηεο θαη θαηνίθνπο)

 Οη ηξίηεθλνη θαη ηα παηδηά ηνπο (έσο 25 εηψλ), κε εηήζην εηζφδεκα έσο 
20.000€, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
έκπηωζη 50%. 

 Ελεξγνί Εζεινληέο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε απφ ην 
αξκφδην Τκήκα, έκπηωζη 50% (δεκφηεο θαη θαηνίθνπο)

 Οη ζηξαηεπκέλνη ππεξεηνχληεο ηελ ππνρξεσηηθή ζεηεία ηνπο έκπηωζη 
50%. (δεκφηεο θαη θαηνίθνπο)

 Οη θνηηεηέο έσο 27 εηψλ έκπηωζη 50%. (δεκφηεο θαη θαηνίθνπο)
 


