
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ    

∆ΩΡΕΑΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

 

 

Α.    ∆ικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 

 ( δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι).                                              

         Απαλλαγή τέλους εγγραφής 5€ 

1. Φωτοτυπία βεβαίωσης (εγκριτικό ) του ∆ήµου Αθηναίων ότι είναι ∆ικαιούχοι του 

Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 

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

3. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασµού ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ ή άλλων 

εταιρειών, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο ισχύοντος µισθωτηρίου συµβολαίου 

κατοικίας θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ για  µόνιµους κάτοικους ∆. Αθηναίων  

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από ∆ηµαρχείο ή ∆ηµοτικές 

Κοινότητες για δηµότες  ∆. Αθηναίων. 

 

 

Β.  α. Άνεργοι( δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι) 

1. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή αντίστοιχης βεβαίωσης ΟΑΕ∆ (πρόσφατη) και 

προσκόµιση ανά 3µηνο της ανανέωσης της κάρτας ανεργίας.  

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

3. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασµού ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ ή άλλων 

εταιρειών, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο ισχύοντος µισθωτηρίου συµβολαίου 

κατοικίας θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ για  µόνιµους κάτοικους ∆. Αθηναίων  

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από ∆ηµαρχείο ή ∆ηµοτικές 

Κοινότητες για δηµότες  ∆. Αθηναίων. 

 

     β. Ανήλικα τέκνα ανέργων( δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι).                                              

Εφόσον ( και οι δύο γονείς άνεργοι) 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από ∆ηµαρχείο ή ∆ηµοτικές 

Κοινότητες ή ΚΕΠ 

2. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή αντίστοιχης βεβαίωσης ΟΑΕ∆ (πρόσφατη) και 

προσκόµιση ανά 3µηνο της ανανέωσης της κάρτας ανεργίας  και των δύο γονέων. 

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

4. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασµού ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ ή άλλων 

εταιρειών, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο ισχύοντος µισθωτηρίου συµβολαίου 

κατοικίας θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ για  µόνιµους κάτοικους ∆. Αθηναίων  

 

 

     γ. Ανήλικα τέκνα ανέργων( δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι) 

           (µονογονεϊκών οικογενειών) 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από ∆ηµαρχείο ή ∆ηµοτικές 

Κοινότητες ή ΚΕΠ 

2. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή αντίστοιχης βεβαίωσης ΟΑΕ∆ (πρόσφατη) και 

προσκόµιση ανά 3µηνο της ανανέωσης της κάρτας ανεργίας  του ενός γονέα. 

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



4. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασµού ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ ή άλλων 

εταιρειών, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο ισχύοντος µισθωτηρίου συµβολαίου 

κατοικίας θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ για  µόνιµους κάτοικους ∆. Αθηναίων  

 

 

 

Γ. Άτοµα µε αναπηρία άνω του 67%  και ο συνοδός τους ( δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι). 

1. Φωτοτυπία βεβαίωσης του ποσοστού αναπηρίας από ∆ηµόσιο  Φορέα 

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

3. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασµού ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ ή άλλων 

εταιρειών, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο ισχύοντος µισθωτηρίου συµβολαίου 

κατοικίας θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ για  µόνιµους κάτοικους ∆. Αθηναίων  

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από ∆ηµαρχείο ή ∆ηµοτικές 

Κοινότητες για δηµότες  ∆. Αθηναίων. 

 

 

 

 

∆. Πολύτεκνοι ,Τρίτεκνοι και τα ανήλικα τέκνα αυτών ( δηµότες ή µόνιµοι     κάτοικοι). 

 

Α. 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. 

3. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασµού ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ ή άλλων 

εταιρειών, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο ισχύοντος µισθωτηρίου συµβολαίου 

κατοικίας θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ για  µόνιµους κάτοικους ∆. Αθηναίων  

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από ∆ηµαρχείο ή ∆ηµοτικές 

Κοινότητες για δηµότες  ∆. Αθηναίων. 

 

 

Β. Τρίτεκνοι 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από ∆ηµαρχείο ή ∆ηµοτικές 

Κοινότητες ή ΚΕΠ 

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

3. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασµού ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ ή άλλων 

εταιρειών, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο ισχύοντος µισθωτηρίου συµβολαίου 

κατοικίας θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ για  µόνιµους κάτοικους ∆. Αθηναίων  

 

 

 

Ε. Συνταξιούχοι άνω των 67 ετών( δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι) 

1. Αποδεικτικό ότι είναι ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΙ 

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

3. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασµού ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ ή άλλων 

εταιρειών, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο ισχύοντος µισθωτηρίου συµβολαίου 

κατοικίας θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ για  µόνιµους κάτοικους ∆. Αθηναίων  



4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από ∆ηµαρχείο ή ∆ηµοτικές 

Κοινότητες για δηµότες  ∆. Αθηναίων. 

 

5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας ∆.Ο.Υ. του προηγούµενου Οικονοµικού  

Έτους. 

(Προϋπόθεση το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα : Ατοµικό έως 9.000€ / Ζευγάρι µε 

Οικογενειακό έως 12.000€./ Ζευγάρι µε προστατευόµενο µέλος µε συνολικό 

εισόδηµα 15.000 € 

 

 

 

 

Ζ. 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 

1. Αποδεικτικό ότι είναι εργαζόµενοι ∆ήµου Αθηναίων ,.Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. κ.λ.π 

2. Φωτοτυπία  αστυνοµικής ταυτότητας 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά τα τέκνα ,σύζυγο ) 

 

Η. Οι διαµένοντες σε δοµές φιλοξενίας προσφύγων και ασυνόδευτων ανηλίκων 

 

• Αίτηµα της δοµής φιλοξενίας προς τον Ο.Π.Α.Ν.∆.Α και ακολουθεί Απόφαση 

Προέδρου ∆.Σ. Ο.Π.Α.Ν.∆.Α που εγκρίνει τη δωρεάν συµµετοχή 

(συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους εγγραφής 5€) 

 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ 50%                                                  

ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

 

Α. Ανήλικα Τέκνα (µονογονεϊκών οικογενειών) ( δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι) 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από ∆ηµαρχείο ή ∆ηµοτικές 

Κοινότητες. 

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

 

3. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασµού ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ ή άλλων 

εταιρειών, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο ισχύοντος µισθωτηρίου συµβολαίου 

κατοικίας θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ για  µόνιµους κάτοικους ∆. Αθηναίων  

 

 

 

Β. Φοιτητές έως 30 ετών (έκπτωση50%). 

1. ∆ύο µικρές φωτογραφίες 

2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, άδεια παραµονής σε ισχύ για τους 

αλλοδαπούς. 

3. Βεβαίωση Σπουδών από τη σχολή που φοιτούν 

4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης 

 

 

 



Γ. Υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία(50%) 

1. ∆ύο µικρές φωτογραφίες 

2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, άδεια παραµονής σε ισχύ για τους 

αλλοδαπούς 

3. Βεβαίωση της Μονάδας ότι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία 

 

 

 

∆. Στα δύο αδέλφια το 2ο παιδί για το ίδιο  άθληµα ή δραστηριότητα δικαιούται 

έκπτωσης 50%. 

 

1. ∆ύο µικρές φωτογραφίες 

2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, άδεια παραµονής σε ισχύ για τους 

αλλοδαπούς 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με περιορισµό για µια (01) δραστηριότητα κατ’ άτοµο 


