
 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Στις 9 Ιανουαρίου 2023 ξεκινούν ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα στο Κοινωνικό 

Φροντιστήριο (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Ξένων Γλωσσών) του Δήμου 

Δάφνης – Υμηττού, το οποίο θα στεγάζεται στο 7Ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης, 

(Εθν.Αντιστάσεως και Ηλέκτρας απέναντι από το κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ Δάφνης). 

Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα πραγματοποιούνται και μαθήματα 

Πληροφορικής, τα οποία θα γίνονται στο 4ο Γυμνάσιο Δάφνης (Εθνάρχου 

Μακαρίου και Αλκίνοου – τέρμα Δάφνης). Ο Δήμος θα δέχεται από εδώ και στο 

εξής αιτήσεις συμμετοχής και πέραν αυτής της ημερομηνίας καθ' όλη τη διάρκεια 

του σχολικού έτους.  

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού, έχοντας θέσει ανάμεσα στις προτεραιότητές του, τη 

δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται 

ενισχυτικά οι ανάγκες των συνανθρώπων μας που πλήττονται οικονομικά, ανάμεσα σε 

άλλες δομές, δημιούργησε και το Κοινωνικό Φροντιστήριο (Κ.Φ.Δ.Δ.Υ.). 

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού 

(Κ.Φ.Δ.Δ.Υ.)   στηρίζεται στην Εθελοντική προσφορά Εκπαιδευτικών (εν ενεργεία, 

άνεργων, τελειόφοιτων, συνταξιούχων) με σκοπό την πρόσθετη διδακτική 

υποστήριξη μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου-Λυκείου) και 

ενήλικων συμπολιτών μας για εκμάθηση Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, που 

πλήττονται οικονομικά και γεννήθηκε μέσα στην κρίση, ενώ υποστηρίζεται εξ 

ολοκλήρου από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας. 

Στελεχώνεται από ένα αξιόλογο δίκτυο Εθελοντών-Εκπαιδευτικών παρέχοντας 

βοήθεια σε μαθητές οικογενειών ή ενήλικες, που πλήττονται από τις δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούν την τελευταία δεκαετία. 

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο (Κ.Φ.Δ.Δ.Υ.) λειτουργεί βάσει  ειδικού κανονισμού 

που αποδέχονται και υπογράφουν οι Γονείς/Κηδεμόνες - Ενήλικες - Εθελοντές 

καθηγητές, εξασφαλίζοντας την ομαλή και βέλτιστη πραγματοποίηση των μαθημάτων. 

 Δικαιούχοι είναι  μαθητές των σχολικών μονάδων ή ενήλικες δημότες/κάτοικοι του 

Δήμου Δάφνης-Υμηττού.  Η συμμετοχή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

Οι Εθελοντές Εκπαιδευτικοί και οι Εθελοντές Διοικητικού Έργου θα έχουν στη 

διάθεσή τους Βεβαίωση προσφοράς εθελοντικού έργου, την οποία 

συμπεριλαμβάνουν στο βιογραφικό σημείωμά τους με ακριβείς διδακτικές ώρες. 



Σκοπός της δομής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου (Κ.Φ.Δ.Δ.Υ.) είναι η ενίσχυση 

των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, μέσω της δωρεάν παροχής εκπαιδευτικής 

αρωγής καθώς και η ισότητα με αξιοπρεπείς όρους στην πρόοδο, την παρεχόμενη 

παιδεία και διά βίου μάθηση. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

 

1. Αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία της/του μαθήτριας/τη και του γονέα υπογεγραμμένη 

από τον γονέα ή τον κηδεμόνα (διατίθεται στη Γραμματεία του Κ.Φ.Δ.Δ.Υ. και 

ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου) 

2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. του τελευταίου έτους του γονέα 

ή κηδεμόνα ή της/του απόφοιτου ενήλικης/ου μαθήτριας/τη. 

3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή κηδεμόνα 

ή απόφοιτου ενήλικης/ου μαθήτριας/τη. 

4. Α)Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα. 

Β)Για αλλοδαπούς: φωτοαντίγραφο διαβατηρίου γονέα ή κηδεμόνα και μαθήτριας/τη. 

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μαθήτριας/τη (εφόσον υπάρχει). 

6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

7. Α) Τελευταίος έλεγχος σπουδών του σχολείου πριν την εγγραφή. 

Β) Για απόφοιτους : φωτοαντίγραφο απολυτήριου Λυκείου. 

8. Για άνεργους: βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

9. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αναπηρίας μαθητή, γονέα ή κηδεμόνα (αν υπάρχει άτομο 

ΑΜΕΑ στην οικογένεια). 

10. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου απορίας (εάν υπάρχει). 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

     ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

 

1. Αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία της/του μαθήτριας/τη (διατίθεται στη Γραμματεία του 

Κ.Φ.Δ.Δ.Υ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου μπορεί να υποβληθεί με ηλεκτρονική 

μορφή). 

2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. του τελευταίου έτους της/του 

ενήλικης/ου μαθήτριας/τη. 

3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της/του 

ενήλικης/ου μαθήτριας/τη. 

4. Α)Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας της/του ενήλικης/ου μαθήτριας/τη. 

Β)Για αλλοδαπούς: φωτοαντίγραφο διαβατηρίου της/του ενήλικης/ου μαθήτριας/τη. 

5. Για άνεργους: βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

6. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αναπηρίας μαθήτριας/τη (αν υπάρχει άτομο ΑΜΕΑ στην 

οικογένεια). 

7. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου απορίας (εάν υπάρχει). 

 



ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

 

1. Αίτηση- δήλωση συμμετοχής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Δάφνης Υμηττού 

(διατίθεται στη Γραμματεία του Κ.Φ.Δ.Δ.Υ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου 

μπορεί να υποβληθεί με ηλεκτρονική μορφή) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. A) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

      B)Για αλλοδαπούς: φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. 

4. Α)Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (υποχρεωτικά) και 

απλό φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον υπάρχει). 

      Β)Για φοιτητές : βεβαίωση σπουδών. 

 

Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  στη διεύθυνση  frontistirio@dafni-

ymittos.gov.gr για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη Πληροφορική και στη 

διεύθυνση xenesglosses@dafni-ymittos.gov.gr για τις Ξένες Γλώσσες ή 

αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στην οδό 

Αμβροσίου Μοσχονησίων 9 στον 2ο όροφο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2132050817, 

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00. Οι αιτήσεις για τα μαθήματα 

Πληροφορικής, μπορούν επίσης να υποβληθούν και στον διδάσκων κ. Ιωάννη 

Κωνσταντινίδη κατά την έναρξη των μαθημάτων. 

  

 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
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