
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ   

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 

 

ΜΑΘΗΤΗΣ / ΜΑΘΗΤΡΙΑ 

Όνομα *: Επώνυμο * :  

ΑΔΤ :  AΜΚΑ *:  

Ημ/νία Γέννησης * :  Τόπος Γέννησης *: 

Οδός, Αριθμός * :  Πόλη, ΤΚ * : 

Κινητό :   E-mail :  

Tάξη  (2017-2018) * : Σχολείο Φοίτησης * : 
Ο/H παραπάνω μαθητής/τρια δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να παρακολουθήσω τα κάτωθι μαθήματα που 

παρέχονται δωρεάν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αλίμου τηρώντας πάντοτε με συνέπεια τον 

Κανονισμό Λειτουργίας του. 

Μαθήματα: 

1. ………………………………………………..                         5. ………………………………………………..                               

2. …………………………………………………          6. ……………………………………………….. 

3. …………………………………………………                   7. ……………………………………………….. 

4. …………………………………………………                     8. ……………………………………………….. 

 Κοινωνικό Φροντιστήριο στο  :  1
ο
 Λύκειο Αλίμου         ή           ή     3ο Γυμνάσιο Aλίμου                   

 

  ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ 

Όνομα *:     

Επώνυμο * :      

Τηλ. Οικ./Εργ.:     

Κινητό :     

E-mail :      

ΑΔΤ * :    

ΑΜΚΑ*:    

Δ/νση * :    

Επάγγελμα :    

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Ο/Η …………………………………………………………….. με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι  συναινώ να παρακολουθήσει 

ο/η υιός/ κόρη μου μαθήματα τα οποία παραδίδονται δωρεάν από εθελοντές Καθηγητές και Φοιτητές στο Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Αλίμου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου. Έχω διαβάσει και συμφωνώ με την τήρηση όσων 

προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Αλίμου για την εύρυθμη λειτουργία του 

προγράμματος. Εγγυώμαι δε για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου μου την τήρηση του Κανονισμού κατά τη διάρκεια 

της συμμετοχής του στο ΚΦΔΑ. Ο Δήμος και οι δημοτικές υπηρεσίες δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για τον/την μαθητή/-

τρια σε περίπτωση απομάκρυνσης του/της από το σχολικό χώρο.  Τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή.                

 

Ο/Η Δηλών/ούσα μαθητής/-τρια                          Ο/Η Συναινών/ούσα Γονέας/Κηδεμόνας 

 

……………………………………………………..                                    .……………………………………………………………… 

                  Άλιμος: …./.…/2017 

 

 

 

 

 

 



 

Συνημμένα  καταθέτω τα παρακάτω  δικαιολογητικά:   

 

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του γονέα                        __ 

(σε περίπτωση αλλοδαπών επιπλέον και άδεια παραμονής)   

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του μαθητή                     __ 

 (σε περίπτωση αλλοδαπών επιπλέον και άδεια παραμονής)                                       

3.  ΑΜΚΑ Μαθητή                                                                                                                      __ 

4.  ΑΜΚΑ Γονέα/Κηδεμόνα                                                                                                       __ 

5.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης                                                                     __ 

6.  Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος τελευταίου έτους (2016)                __ 

7.  Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου, σε περίπτωση αποφοίτων                           __ 

8.  Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ                                                          __ 

9.  Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ένταξη σε ευπαθή κοινωνική ομάδα     __   

(πολυτεκνία, ανεργία, ΑΜΕΑ)  

 


