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ΑΙΣΗΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άπθπο 8 ηος Ν.1599/1986 και άπθπο 3 ηος Ν.2690/1999)
Η ακπίβεια ηων ζηοισείων πος ςποβάλλονηαι με αςηή ηην δήλωζη μποπεί να ελεγσθεί με
βάζη ηο απσείο άλλων Τπηπεζιών (άπθπο 8 παπ.4 ηος Ν.1599/1986)
Δήμο Μεγαπέων
Διεύθςνζη Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ,
Παιδείαρ, Απαζσόληζηρ,
Πολιηιζμού & Σοςπιζμού

Προς:

Αριθμ. Πρωη.: …………………….
Μέγαρα, ……………........20…...

ΑΙΣΗΜΑ ΕΝΣΑΞΗ
ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ηοισεία αιηούνηορ Γονέα/κηδεμόνα:
Όνομα:

Επώνςμο:

Όνομα
Παηέπα:
Όνομα
Μηηέπαρ:
Απ. Δεληίος
Σαςηόηηηαρ:
Ημεπομηνία
Γέννηζηρ:
Σόπορ
Καηοικίαρ:
Σηλέθωνο
Οικίαρ:

Επώνςμο
Παηέπα:
Επώνςμο
Μηηέπαρ:
ΑΦΜ:

ΔΟΤ:
Σόπορ
Γέννηζηρ:

Οδόρ:

Απιθμόρ:

Κινηηό:

E-mail:

ηοισεία μαθηηών/μελών οικογένειαρ για ένηαξη ζηο Κοινωνικό Φπονηιζηήπιο:
α/α

1.

2.

3.

4.

Ονομαηεπώνςμο
μαθηηών/μελών ηηρ
οικογένειαρ

Ηλικία

ΑΜΚΑ

Σάξη πος
θοιηούν

Μαθήμαηα πος ηοςρ
ενδιαθέποςν για ζηήπιξη
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Εγώ, ν/ε ………………………………………….. ηνπ ………………………………. θαη ηεο
……………………………… κε ΑΔΤ …………………. κε αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο
θπξώζεηο(1), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.
1599/1986, δειώλσ ππεύζπλα όηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη επηζπλάπησ όια
ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη βεβαηώζεηο.
Επίζεο βεβαηώλσ όηη αλήθσ ζηελ αθόινπζε θαηεγνξία:
1.
2.
3.
4.

Οηθνλνκηθά αδύλακνο
Μνλαρηθό άηνκν
Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα
Άζηεγνο

5.
6.
7.
8.

Τξίηεθλε νηθνγέλεηα
Πνιύηεθλε νηθνγέλεηα
Αλαπεξία άλσ ηνπ 67%
Άλεξγνο

Σε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο νηθνλνκηθήο κνπ θαηάζηαζεο, ηεο δηεύζπλζεο δηακνλήο θαη ηνπ
ηειεθσληθνύ κνπ αξηζκνύ ζα ελεκεξώζσ άκεζα ηελ Δηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ.
Μέγαξα, …… /…… / 20……
Ο/Η Αηη……

(Υπνγξαθή)

Σσνημμένα σποβάλλω (κσκλώζηε ανάλογα):
1. Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηελ Υπεξεζία)
2. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ή Δηαβαηεξίνπ
3. Φνξνινγηθά Σηνηρεία ζε θσηναληίγξαθν:
3.1. ην Ε1 (δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο)
3.2. ην Εθθαζαξηζηηθό ηνπ Ε1
3.3. ην Ε9 (ην ηειεπηαίν πνπ έρεη ππνβιεζεί), εθόζνλ ππάξρνπλ αθίλεηα
4. Απνδεηθηηθό ζηνηρείν θαηνηθίαο (θσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ εηαηξίαο παξνρήο ειεθηξηζκνύ
ζην όλνκα ηνπ αηηνύληνο)
5. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (πξσηόηππν)
Επιπλέον ζσνημμένα δικαιολογηηικά (όποσ ζσνηρέτει λόγος):
6. Σε πεξίπησζε αλεξγίαο, βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΕΔ
8. Σε πεξίπησζε αλαπεξίαο, θσηναληίγξαθν απόθαζεο Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο από Κ.Ε.Π.Α. ζε ηζρύ
9. Σε πεξίπησζε δηαδπγίνπ, θσηναληίγξαθν ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο
10. Σε πεξίπησζε δηάζηαζεο, θσηναληίγξαθν αγσγήο δηαδπγίνπ θαηαηεζεηκέλε ηελ ηειεπηαία δηεηία
11. Σε πεξίπησζε ρεξείαο, Λεμηαξρηθή Πξάμε Θαλάηνπ θαη πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ιύζεσο γάκνπ από ην αξκόδην Πξσηνδηθείν
12. Σε πεξίπησζε επηκέιεηαο ηέθλσλ, θσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη πηζηνπνηεηηθνύ πνπ απνδεηθλύεη όηη δελ έρεη
εθδηθαζζεί ε θύξηα αγσγή επηκέιεηαο ή δελ έρεη εθδνζεί απόθαζε επί ηεο ηειεπηαίαο, άιισο, κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή
απόθαζε
13. Σε πεξίπησζε ιύζεο ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο, ιεμηαξρηθή πξάμε κε θαηαρσξεκέλε ηε ιύζε ηνπ ζπκθώλνπ
14. Σε πεξίπησζε άγακεο κεηέξαο ή κε αλαγλσξηζκέλνπ ηέθλνπ, Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (πξσηόηππν)
14. Σε πεξίπησζε αλήιηθσλ ηέθλσλ άλσ ησλ 6 εηώλ, βεβαίσζε θνίηεζεο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ή απνδεηθηηθό
θνίηεζεο, όηαλ έρεη ιήμεη ε ζρνιηθή ρξνληά
15. Σε πεξίπησζε ελήιηθσλ ηέθλσλ πνπ ζπνπδάδνπλ, βεβαίσζε ζπνπδώλ

(1) Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε άιινλ πεξνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα
βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηώλ.

