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ΑΙΣΗΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 ηοσ Ν.1599/1986 και άρθρο 3 ηοσ Ν.2690/1999)
Πξνο:

Δήμο Μεγαρέων
Διεύθσνζη Κοινωνικής Προζηαζίας,
Παιδείας, Απαζτόληζης,
Πολιηιζμού & Σοσριζμού

Αξηζκ. Πξση.: …………………….
Μέγαξα, ……………........20…...

ΑΙΣΗΜΑ ΕΝΣΑΞΗ Ω ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ
ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ηοιτεία αιηούνηος:
Όνομα:

Επώνσμο:

Όνομα
Παηέρα:
Όνομα
Μηηέρας:
Αρ. Δεληίοσ
Σασηόηηηας:
Ημερομηνία
Γέννηζης:
Σόπος
Καηοικίας:
Σηλέθωνο
Οικίας:

Επώνσμο
Παηέρα:
Επώνσμο
Μηηέρας:

Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα:
ρνιή:
Σκήκα:
Έηνο εηζαγσγήο:
Έηνο απνθνίηεζεο:

ΑΦΜ:

ΔΟΤ:
Σόπος
Γέννηζης:

Οδός:
Κινηηό:

Αριθμός:
E-mail:
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Γειώλσ όηη πξνηίζεκαη λα πξνζθέξσ εζεινληηθή εξγαζία γηα νξηζκέλν ρξόλν ρσξίο
νηθνλνκηθό αληάιιαγκα, πξνο εθπιήξσζε ηνπ εζηθνύ θαζήθνληόο κνπ ζαλ πνιίηεο, ζηηο
δξάζεηο ηνπ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟΤ», πνπ δηνξγαλώλεη ν Γήκνο Μεγαξέσλ, γηα
ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηώλ Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Δπίζεο δειώλσλ όηη:
1. Γελ πθίζηαηαη ζρέζε εξγαζίαο ή έξγνπ κεηαμύ εκνύ θαη ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. Γελ
εληάζζνκαη ζην έκκηζζν πξνζσπηθό ή ζηνπο εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο ηνπ Γήκνπ
Μεγαξέσλ θαη σο εθ ηνύηνπ νπδεκία απαίηεζε ή δηθαίσκα έρσ έλαληη απηνύ.
2. Γλσξίδσ όηη ε θαιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθνύ θιίκαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
πνηνηηθόηεξε απόδνζε ηνπ έξγνπ θαη απαηηεί ηελ ζπλεξγαζία κεηαμύ εζεινληώλ θαη
ζηειερώλ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ.
3. ηα πιαίζηα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ κνπ θαη κε βάζε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά
πξνζόληα κνπ, πνπ ζα δηαζέζσ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟΤ», ζα
αλαιάβσ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα κνπ αλαζέζνπλ ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηνπ Γήκνπ
Μεγαξέσλ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε από ηελ πιεπξά κνπ.
4. Μεηά ην πέξαο ηεο εζεινληηθήο κνπ εξγαζίαο ππνρξενύκαη λα επηζηξέθσ ην πιηθό πνπ
κνπ έρεη δνζεί.
5. Καηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εζεινληηθώλ εξγαζηώλ πνπ αλαιακβάλσ, νθείισ
λα ηεξώ ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο πνπ κνπ έρνπλ ηεζεί από ηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο
ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ.
6. Οπδεκία απαίηεζε ρξεκαηηθή ή άιιεο απνδεκίσζεο έρσ έλαληη ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ
ιόγσ ηεο αλάιεςεο ησλ αλσηέξσ αλαθεξόκελσλ εξγαζηώλ θαη ηεο εζεινληηθήο κνπ
πξνζθνξάο ζε απηήλ.
7. Γλσξίδσ όηη κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ, ζα κνπ ρνξεγεζεί βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο,
ππνγεγξακκέλε από ηνλ Γήκαξρν Μεγαξέσλ θαη ηελ Αληηδήκαξρν Παηδείαο, όπνπ ζα
αλαθέξεηαη επαθξηβώο ην έξγν πνπ επηηέιεζα, ν ρξόλνο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ θαη νη ώξεο
εζεινληηθήο απαζρόιεζεο κνπ.
Δπίζεο δειώλσ ππεύζπλα όηη:
 Όια ηα αλσηέξσ πξνζσπηθά κνπ ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη ζσζηά.
 Πξνζθνκίδσ αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ ή απνδεηθηηθά ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ
πξνζόλησλ.
 Γλσξίδσ όηη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα παξακείλνπλ ζην αξρείν πνπ ηεξείηαη ζηνλ Γήκν
Κνξπδαιινύ θαη απνδέρνκαη ην δηθαίσκα γηα ρξήζε, ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ζύκθσλα κε
ην λόκν γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Οη εξγαζίεο πνπ κπνξώ λα
πξνζθέξσ είλαη νη αθόινπζεο:
 Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟΤ» (ιήςε παξνπζηώλ
καζεηώλ, επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα, επηθνηλσλία κε ηνπο εζεινληέο εθπαηδεπηηθνύο,
παξαιαβή / παξάδνζε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, αλαπαξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ)
 Δθπαηδεπηηθό έξγν (αλαθέξαηε καζήκαηα ή εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο π.ρ. καζήκαηα
γιώζζαο ή Αξραία Διιεληθά θιπ.): _________________________________________
 Δθπαηδεπηηθή βαζκίδα πνπ επηζπκείηε λα πξνζθέξεηε:
Γεκνηηθό □ Γπκλάζην □ Λύθεην □
 Δηδηθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: Ναη □ Όρη □
 Γηαζέζηκεο εκέξεο: Γεπηέξα □ Σξίηε □ Σεηάξηε □ Πέκπηε □ Παξαζθεπή □
 Γηαζέζηκεο ώξεο: _______________________________________________________
Ολνκαηεπώλπκν & Τπνγξαθή
Δζεινληή/ληξηαο Δθπαηδεπηηθνύ

