
Για χρήση των εγκαταστάσεων του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. κατά περίπτωση συνδρομής  
εξαιρούνται: 

 
Για παραχώρηση χώρων 
 Δημόσια Σχολεία του Δήμου Αθηναίων 
 Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Δ. Αθηναίων. 
 Σύλλογοι εργαζομένων Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., Δήμου Αθηναίων, των νομικών του προσώπων & 

των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 
 Ομοσπονδίες και σύλλογοι  A.με.Α   
 Τοπικές Αθλητικές Ενώσεις (μία φορά το χρόνο) 
 Δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης.  
 Λέσχες Φιλίας  
 Πολιτικά Κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια 

(01) φορά το τρίμηνο 
 Δημοτικές Παρατάξεις (μια φορά το μήνα) 
 Σχολεία Οικονομικών Μεταναστών 
 Οργανώσεις Προσφύγων και μεταναστών. 
 Ομοσπονδίες  Πολιτιστικών Συλλόγων και Πολιτιστικοί Σύλλογοι που εδρεύουν στην 

Αθήνα (μια φορά το τρίμηνο) 
 

Για ατομική συνδρομή 
 Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) όπως προκύπτουν από τη 

βάση δεδομένων του Δήμου Αθηναίων και τα τέκνα αυτών.* Η κατηγορία αυτή 
απαλλάσσεται από τέλος εγγραφής. 
 Άνεργοι (με κάρτα ανεργίας ή αντίστοιχη βεβαίωση ΟΑΕΔ) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι* 
 Πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών (όπως ορίζεται από την νομοθεσία) * 
 Τρίτεκνοι και τα ανήλικα τέκνα αυτών * 
 Τα τέκνα ανέργων εφόσον (και οι δύο γονείς είναι άνεργοι)* 
 Τα τέκνα ανέργων (μονογονεϊκών οικογενειών)* 
 Άτομα με αναπηρία άνω του 50% και οι συνοδοί τους.* 
 Συνταξιούχοι  άνω των 65 ετών 
 
*Με περιορισμό για μια (01) δραστηριότητα, κατ’ άτομο. 
 
Δικαιούνται έκπτωσης στην ατομική συνδρομή: 
 Τα ανήλικα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών  (έκπτωση 50%) 
 Προσωπικό ΥΠΕΘΑ βάσει της ισχύουσας σύμβασης των δύο φορέων (έκπτωση 50%) 
 Εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων , του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. &λοιπών φορέων του Δήμου 

Αθηναίων και τα τέκνα αυτών (έκπτωση 50%) 
 
Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα δωρεάν παραχώρησης των εγκαταστάσεών μας -  
που δεν έχει προβλεφθεί  κατά τα ανωτέρω - το σχετικό αίτημα θα διαβιβάζεται στον 
Πρόεδρο ή Δ.Σ. του. Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., το οποίο και θα αποφασίζει σχετικά.   
 



 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  ΔΩΡΕΑΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
 
Α.  Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).   
      Απαλλαγή τέλους εγγραφής 5€ 

1. Φωτοτυπία βεβαίωσης (εγκριτικό ) του Δήμου Αθηναίων ότι είναι Δικαιούχοι του 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 
2. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ. 

 
Β. α. Άνεργοι 

1. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή αντίστοιχης βεβαίωσης ΟΑΕΔ (πρόσφατη) και 
προσκόμιση ανά μήνα της ανανέωσης της κάρτας ανεργίας.  

2. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ. 
3. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή άλλων εταιρειών, 

κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο ισχύοντος μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας 
θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ για  μόνιμους κάτοικους Δ. Αθηναίων  

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από Δημαρχείο ή Δημοτικές Κοινότητες 
για δημότες  Δ. Αθηναίων. 

    β. Τέκνα ανέργων( και οι δύο γονείς άνεργοι) 
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από Δημαρχείο ή Δημοτικές Κοινότητες 

ή ΚΕΠ 
2. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή αντίστοιχης βεβαίωσης ΟΑΕΔ (πρόσφατη) και 

προσκόμιση ανά μήνα της ανανέωσης της κάρτας ανεργίας  και των δύο γονέων. 
3. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ 

     γ. Τέκνα ανέργων (μονογονεϊκών οικογενειών) 
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από Δημαρχείο ή Δημοτικές Κοινότητες 

ή ΚΕΠ 
2. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή αντίστοιχης βεβαίωσης ΟΑΕΔ (πρόσφατη) και 

προσκόμιση ανά μήνα της ανανέωσης της κάρτας ανεργίας  του ενός γονέα. 
3. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ 

 
Γ.  Άτομα με αναπηρία άνω του 50%  και οι συνοδοί τους. 

1. Φωτοτυπία βεβαίωσης του ποσοστού αναπηρίας από Δημόσιο  Φορέα 
2. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ. 

 
Δ. Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών 

1. Αποδεικτικό ότι είναι ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΙ 
2. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ. 

 
Ε. Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι και τα τέκνα αυτών  
α. Τρίτεκνοι 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από Δημαρχείο ή Δημοτικές 
Κοινότητες ή ΚΕΠ 

2. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ 
β. Πολύτεκνοι 



1. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής  ιδιότητας  από την Ανώτατη Συνομοσπονδία 
Πολυτέκνων  Ελλάδος (ισχύει για χρονικό διάστημα 6 (έξι) μηνών από την 
ημερομηνία που εκδόθηκε). 

2. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ. 
 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ 50%                                                   

ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
 
Α.  Ανήλικα Τέκνα (μονογονεϊκών οικογενειών) 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από Δημαρχείο ή Δημοτικές Κοινότητες. 
2. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ 

 
Β. Εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων, του ΟΠΑΝΔΑ & λοιπών φορέων του Δήμου 
Αθηναίων και τα τέκνα αυτών  

1. Αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενοι Δήμου Αθηναίων ,.Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. κ.λ.π 
2. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά τα τέκνα  ) 

 
Γ. Προσωπικό ΥΠΕΘΑ 

1. Αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενοι ΥΠΕΘΑ 
2. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
α)   Με περιορισμό για μια (01) δραστηριότητα κατ’ άτομο 
β) Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες η γραμματεία του Κέντρου θα τηρεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ξεχωριστό αρχείο με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του κάθε εγγεγραμμένου. 
 
 


