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Η οικονομικι κρίςθ θ οποία μαςτίηει τθν πατρίδα μασ τα τελευταία χρόνια ζχει οδθγιςει εκατοντάδεσ ςυμπολίτεσ μασ ςτθν ανεργία 

και τθν ανζχεια. Η ςτιριξθ όλων αυτϊν των ςυμπολιτϊν μασ από το κεντρικό κράτοσ ειδικότερα ςτισ μζρεσ μασ είναι ανεπαρκισ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω ςε ςυνδυαςμό με το υψθλό οικονομικό κόςτοσ που καταβάλλεται ετθςίωσ από τουσ γονείσ για 

τθν παιδεία κεωροφμε επιτακτικι τθν ανάγκθ  λειτουργίασ του Κοινωνικοφ Φροντιςτθρίου το οποίο ζχει ωσ ςτόχο τθ δωρεάν παροχι 

εκπαιδευτικισ αρωγισ ςε μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οικογζνειεσ των οποίων, λόγω των δφςκολων οικονομικϊν 

ςυνκθκϊν που ζχουν δθμιουργθκεί, δεν μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτα ςχετικά ζξοδα. Η παρεχόμενθ εκπαιδευτικι αρωγι 

προζρχεται αποκλειςτικά και αφιλοκερδϊσ από εκπαιδευτικοφσ που ζχουν δθλϊςει ςυμμετοχι ςτθ ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία. 

Στο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του  Κοινωνικοφ Φροντιςτθρίου κα παρζχονται δωρεάν μακιματα ςε μαθητζσ όλων των τάξεων 

Γυμναςίου και  Λυκείου, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των μακθτϊν.  

Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ δθμιουργία ενόσ πλζγματοσ κοινωνικισ προςταςίασ μζςω του οποίου κα καλφπτονται 

ενιςχυτικά οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν του Διμου μασ, ϊςτε να καταςτεί εφικτι με αξιοπρεπείσ όρουσ θ ιςότθτα ςτθν 

πρόοδο και τθν παρεχόμενθ παιδεία. 

Τα μακιματα που κα διδάςκονται από το Κοινωνικό Φροντιςτιριο ςφμφωνα με το υπάρχον εκπαιδευτικό δυναμικό είναι:  

Μαθηματικά, Φυςική, Χημεία, Αρχαία, Λατινικά, Πληροφορική, Λογοτεχνία, Αγγλικά, Γαλλικά 

Ειδικά για τα μακιματα των ξζνων γλωςςϊν δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν μακθτζσ όλων των τάξεων Γυμναςίου, Λυκείου και φοιτθτζσ 

οι οποίοι αποφοίτθςαν από δθμόςια ςχολεία του Διμου Λυκόβρυςθσ Πεφκθσ. 

Σο φροντιςτήριο θα λειτουργεί από 6:00 μμ ζωσ 9:00 μμ.    

το Κοινωνικό Φροντιςτήριο δικαιοφχοι είναι :  Οι μακθτζσ των Δθμόςιων Σχολείων του Διμου μασ. 

Κριτιριο ζνταξθσ των ενδιαφερομζνων ςτο Κοινωνικό Φροντιςτιριο ανά κατθγορία είναι το ςυνολικό ειςόδθμα των ςυνοικοφντων με 

τον δικαιοφχο, ενϊ κα λαμβάνονται υπόψθ παράγοντεσ όπωσ θ οικογενειακι κατάςταςθ, τα κοινωνικά προβλιματα, θ ανεργία , 

προβλιματα υγείασ και αναπθρίεσ. 

Κατά τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο κοινωνικό φροντιςτιριο (προτυπωμζνο ζντυπο) κα πρζπει να υποβλθκοφν 

ςυνθμμζνα τα εξισ δικαιολογθτικά. 

1. Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου (όταν προςκομίηεται διαβατιριο είναι απαραίτθτθ και θ άδεια παραμονισ 
για τουσ αλλοδαποφσ κατοίκουσ) 

2. Βεβαίωςθ φοίτθςθσ από το ςχολείο που φοιτά ο μακθτισ. 
3. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ. 
4. Φωτοτυπία εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ και Ε9, κεωρθμζνα. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει παραλάβει εκκακαριςτικό ςθμείωμα 

από τθν Δ.Ο.Υ., υποχρεοφται να προςκομίςει αντίγραφο τθσ φορολογικισ του διλωςθσ που παρελιφκθ από τθν Δ.Ο.Υ.. Επίςθσ 
ςτθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δεν υποχρεοφται ςτθν υποβολι φορολογικισ διλωςθσ, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 
1599/86, κεωρθμζνθ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

5. Σε περίπτωςθ αναπθρίασ αντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ τθσ επιτροπισ που αναγράφει το ποςοςτό, από κρατικοφσ φορείσ υγείασ 
(νοςοκομεία και αςφαλιςτικά ταμεία). 

6. Φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου απορίασ προνοίασ (αν υπάρχει). 
7. Φωτοτυπία κάρτασ ανεργίασ (αν υπάρχει).   

 
Προθεςμία υποβολήσ τησ αίτηςησ με τα δικαιολογητικά ζωσ και 21/9/2015 : 

 
 Στα γραφεία του ΚΟΙ.Π.Α.Π. Αγ. Βαρβάρασ 25 (πρϊθν Δθμαρχείο Λυκόβρυςθσ) ςτθ Λυκόβρυςθ 1οσ όροφοσ, κακθμερινά κατά τισ 

ϊρεσ 10:00 – 13:00. 

Η  Αντιπρόεδροσ του ΚΟΙ.Π.Α.Π. 
Μαμαλάκθ Μαριάννα 

 
 


