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Προς  
Τις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση μαθητών για την δωρεάν συμμετοχή τους στο κοινωνικό 
φροντιστήριο του δήμου Νεάπολης-Συκεών 

 
Αγαπητοί γονείς, αγαπημένα μας παιδιά, 
 
    Δύο από τους βασικότερους άξονες στους οποίους στηρίζεται η πολιτική του Δήμου μας 
είναι η Παιδεία και η Κοινωνική Πολιτική. 
    Η στήριξη της νεολαίας μας σε κάθε στάδιο και βήμα της και ιδιαίτερα στην συνολική 
απόκτηση γνώσεων αποτελεί δέσμευση και θέση μας ως Δημοτική Αρχή. 
    Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου μας αποτέλεσε για μία σειρά ετών ένα βασικό 
εργαλείο, για την στήριξη των μαθητών των ευάλωτων οικογενειών, στα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης, η οποία συνεχίζεται και σήμερα. Δυστυχώς όμως κατά το χρονικό 
διάστημα της έξαρσης της πανδημίας αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε την λειτουργία του. 
Για το σχολικό έτος 2022-23 επανεκκινούμε τη σημαντική αυτή δράση με αρωγούς τους 
εθελοντές εκπαιδευτικούς μας. 
     Το Κοινωνικό Φροντιστήριο – Εργαστήρια Εθελοντικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας του 
Δήμου Νεάπολης – Συκεών απευθύνεται σε μαθητές των Α',Β',Γ' τάξεων του γυμνασίου και 
των Α',Β' τάξεων του λυκείου για την στήριξη τους στα μαθήματα που επιθυμούν και 
έχουν περισσότερη ανάγκη. Δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από 
οικονομικά κριτήρια, αρκεί να κατοικούν στο Δήμο μας. 
       Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν από τον έναν από τους δύο 
γονείς/κηδεμόνες είναι: 

1. Αίτηση (δίδεται από το Γραφείο Παιδείας ή η επισυναπτόμενη) 
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου για Έλληνα γονέα/κηδεμόνα 

ή διαβατηρίου και της άδειας διαμονής του προκειμένου για αλλοδαπό 
γονέα/κηδεμόνα. 

3. Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/τριας από το σχολείο 
4. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που υποβάλλει την αίτηση για την ανάληψη της 

ευθύνης για την  προσέλευση και την αποχώρηση του μαθητή/τριας στον/από το 
χώρο του φροντιστηρίου (δίδεται από το Γραφείο Παιδείας ή η επισυναπτόμενη 
χωρίς θεώρηση γνήσιου της υπογραφής). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του έτερου γονέα/κηδεμόνα (αυτού που δεν υποβάλλει την 
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αίτηση) για την συναίνεση του στα στοιχεία της αίτησης που υποβάλλεται από τον 
άλλο γονέα/κηδεμόνα (δίδεται από το Γραφείο Παιδείας ή η επισυναπτόμενη χωρίς 
θεώρηση γνήσιου υπογραφής) 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Νεάπολης - 
Συκεών Ελ. Βενιζέλου 125, 2ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αυτοπροσώπως από 
τον ένα από τους δύο γονείς/κηδεμόνες ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
charisis.ioannis@n3.syzefxis.gov.gr  
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ιωάννη Χαρίση στο 
τηλέφωνο: 2313329577 
Επισημαίνουμε πως ο χώρος ή οι χώροι στις Δημοτικές Ενότητες που θα πραγματοποιηθεί 
η δράση αυτή του Δήμου καθώς και το πλήθος και το είδος των μαθημάτων που θα 
διδαχθούν εξαρτώνται από την συμμετοχή των μαθητών και των εθελοντών 
εκπαιδευτικών. 
          Αναμένουμε το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας. 
 
 
          
                                                                                      Ο Αντιδήμαρχος 
                                                                            Διοικητικών, ΚΕΠ & Παιδείας 
 
 
 
                                                                                 Μιχάλης Βουλγαρίδης 
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