
 

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣΜΑΘΗΣΗΣ 
 
 

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

 
Για παραχώρηση χώρων 

 

• ∆ηµόσια Σχολεία του ∆ήµου Αθηναίων 
• Σύλλογοι Γονέων & Κηδεµόνων ∆ηµοσίων Σχολείων ∆. Αθηναίων µια 

φορά τον µήνα. 
• Σύλλογοι εργαζοµένων Ο.Π.Α.Ν.∆.Α., ∆ήµου Αθηναίων, των νοµικών του 

προσώπων & των Ιδρυµάτων του ∆ήµου Αθηναίων. 
• Ελληνικές Οµοσπονδίες και σύλλογοι Α.µε.Α µια φορά τον µήνα 
• Τοπικές Αθλητικές Ενώσεις (µία φορά το χρόνο) για οποιοδήποτε 

πολιτιστικό χώρο. 
• Ενώσεις παλαίµαχων αθλητών (µία φορά το χρόνο) για οποιοδήποτε 

πολιτιστικό χώρο. 
• ∆ηµόσια ψυχιατρικά νοσοκοµεία, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης, 

µε την παρουσία του αρµόδιου υπευθύνου 
• ∆ηµοτικές Παρατάξεις (µια φορά το µήνα), εφόσον δεν υπάρχει αντίτιµο. 
• Σχολεία οικονοµικών µεταναστών και Οργανώσεις Προσφύγων και 

µεταναστών, µια φορά το χρόνο για οποιοδήποτε πολιτιστικό χώρο, 
εφόσον δεν έχουν αντίτιµο. 

• Οµοσπονδίες Πολιτιστικών Συλλόγων και Πολιτιστικοί Σύλλογοι που 
εδρεύουν στην Αθήνα (µια φορά το εξάµηνο). 

• Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ΝΠ∆∆. 
 

*Όλες οι ανωτέρω δωρεάν παραχωρήσεις πραγµατοποιούνται υπό την 
προϋπόθεση α) της ύπαρξης διαθέσιµων ωρών και β) της µη διατάραξης του 
ηµερήσιου προγράµµατος του πολιτιστικού χώρου. 
Εφόσον η εκδήλωση γίνεται µε αντίτιµο, τότε ισχύει η κοινή τιµολογιακή 
πολιτική, επ΄αυτής. 

 

Για ατοµική συνδροµή 
 

� Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) όπως 
προκύπτουν από την προσκόµιση των αντίστοιχων εγγράφων και τα 
ανήλικα τέκνα αυτών.* Η κατηγορία αυτή απαλλάσσεται από τέλος 
εγγραφής, για δηµότες ή µόνιµους κατοίκους. 
� Άνεργοι (µε κάρτα ανεργίας ή αντίστοιχη βεβαίωση ΟΑΕ∆)* δηµότες ή 
µόνιµοι κάτοικοι*, της οποίας η ανανέωση θα προσκοµίζεται ανά τρίµηνο. 
� Τα ανήλικα τέκνα ανέργων (δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι) εφόσον (και 
οι δύο γονείς είναι άνεργοι)*, σύµφωνα µε την προηγούµενη 
προϋπόθεση. 
  



 

� Τα ανήλικα τέκνα ανέργων (δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι)                               
µονογονεϊκών οικογενειών και ο γονέας αυτών*, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω. 
� Άτοµα µε αναπηρία άνω του 67% και ο συνοδός τους (δηµότες ή 
µόνµοι κάτοικοι).* 
� Πολύτεκνοι και τα ανήλικα τέκνα αυτών (δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι), 
(όπως ορίζεται από την νοµοθεσία)* 
� Τρίτεκνοι (δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι) και τα ανήλικα τέκνα αυτών* 
� Συνταξιούχοι  (δηµότες  ή  µόνιµοι  κάτοικοι)  άνω  των 67 ετών µε 
εισοδηµατικά κριτήρια ως εξής: 
α) Ατοµικό µε εισόδηµα έως 9.000 € 
β) Ζευγάρι µε οικογενειακό εισόδηµα 12.000 € 
γ) Άτοµο µε προστατευόµενο µέλος συνολικό εισόδηµα 12.000 € 
δ)Ζευγάρι µε προστατευόµενο µέλος µε συνολικό εισόδηµα 15.000 € 
� Εργαζόµενοι του ∆ήµου Αθηναίων, του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων του ∆ήµου Αθηναίων 
καθώς και τα τέκνα αυτών και ο/η σύζυγος. 
� Οι διαµένοντες σε δοµές φιλοξενίας προσφύγων και ασυνόδευτων 
ανηλίκων 

*Με περιορισµό για µια (01) χρήση αθλήµατος ή δραστηριότητας, κατ΄άτοµο. 
 

� ∆ικαιούνται έκπτωσης στην ατοµική συνδροµή για συµµετοχή 
στα ανωτέρω προγράµµατα. 
� Τα ανήλικα τέκνα µονογονεϊκών οικογενειών και ο γονέας 
αυτών (δηµότες ή κάτοικοι) (έκπτωση 50%). 
� Φοιτητές έως 30 ετών (έκπτωση 50%). 
� Υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία (50%) 
� Στα δύο αδέλφια το 2ο παιδί για το ίδιο άθληµα ή 
δραστηριότητα δικαιούται έκπτωσης 50%. 

 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

-Κάθε προγενέστερη απόφαση που αφορά την τιµολογιακή πολιτική του 
ΟΠΑΝ∆Α καταργείται, µε µοναδική επιφύλαξη την ηµεροµηνία έναρξης του 
παρόντος όπως ορίζεται κατωτέρω: 

 
-Για οποιοδήποτε θέµα δεν προβλέπεται στο παρόν, ή για οποιοδήποτε 
τροποποίηση του παρόντος, αρµόδιο να αποφασίσει είναι το ∆Σ του ΟΠΑΝ∆Α. 
Όµοια, σε τυχόν περίπτωση εξαιρέσεως από το παρόν απαιτείται απόφαση του 
∆.Σ. ειδικώς αιτιολογηµένη. 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. 

 

 

 

                                                                                                            ANNA ΡOΚΟΦΥΛΛΟΥ 

 


