
     Ψυχικό, 15 Απριλίου 2020 

       Αρ. πρωτ.: 1397 

 

        Προσ: τουσ γονείσ των μακθτϊν 

       των Αρςακείων – Τοςιτςείων Σχολείων 

Αγαπθτοί γονείσ,  
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τισ Φιλεκπαιδευτικισ Εταιρείασ, ςυμμεριηόμενο τα ποικίλα 

οικονομικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν γονείσ μακθτϊν, ζχει ιδρφςει το Ταμείο Υποτροφιϊν 
το οποίο ενιςχφεται ςχεδόν αποκλειςτικά από τον προχπολογιςμό τισ Φιλεκπαιδευτικισ 
Εταιρείασ, αλλά και από χορθγίεσ και ζςοδα πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων.  

Η Επιτροπι Υποτροφιϊν, αποτελοφμενθ από μζλθ τοφ Δ.Σ. τισ Φ.Ε., μετά τθν εξζταςθ των 
αιτθμάτων των γονζων και ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ τοφ Ταμείου, χορηγεί υποτροφίεσ με τη 
μορφή εκπτώςεων επί των διδάκτρων.  

 
ΠΡΟΟΧΗ!  
Μετά από αίτημα των γονζων (Ομοςπονδίασ και μεμονωμζνων γονζων) η Φ.Ε. δημιοφργηςε και 
καθιερώνει τον τφπο τήσ ηλεκτρονικήσ αίτηςησ για τισ υποτροφίεσ, ο οποίοσ θα αναρτηθεί από 
1ησ Μαΐου 2020 ςτο οικείο ςτουσ γονείσ https://portal.arsakeio.gr και ςτο πεδίο «Αίτηςη 
υποτροφίασ». Άρα, οι γονείσ θα ςυμπληρώνουν την αίτηςη και θα υποβάλλουν ςτο εξήσ τα 
δικαιολογητικά αποκλειςτικά και μόνο ηλεκτρονικά ςτο πεδίο αυτό χωρίσ να προςζρχονται ςτα 
Γραφεία τήσ Φ.Ε. όπωσ μζχρι πζρυςι. 
 

Αίτθςθ μποροφν να υποβάλουν:  

 γονείσ φοιτϊντων μακθτϊν που δεν δφνανται να ανταποκρικοφν ςτισ οικονομικζσ τουσ 
υποχρεϊςεισ, λόγω ςοβαρϊν ι ζκτακτων δυςχερειϊν 

 ςε εξαιρετικζσ περιπτώςεισ γονείσ και νζων μακθτϊν που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν εγγραφι 
των παιδιϊν τουσ ςτα Αρςάκεια − Τοςίτςεια Σχολεία, εφόςον αντιμετωπίηουν οικονομικζσ 
δυςκολίεσ  

 γονείσ με τρία ι και περιςςότερα παιδιά που φοιτοφν ςτα Αρςάκεια − Τοςίτςεια Σχολεία 
και αντιμετωπίηουν οικονομικά προβλιματα  

 οικογζνειεσ με ορφανά, εφόςον πλθροφν τα προαναφερκζντα κριτιρια. 
Βάςει των ανωτζρω, για το επόμενο ςχολικό ζτοσ 2020-2021 οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να 

υποβάλουν τθν αίτθςι τουσ, ςυνοδευόμενθ από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, από 1η ζωσ 31 
Μαΐου 2020.  

Το φψοσ τοφ προχπολογιςμοφ τισ Επιτροπισ Υποτροφιϊν, κα εξαρτθκεί από τθν ταμειακι ροι 
των διδάκτρων. 

Μετά το πζρασ τισ ωσ άνω καταλθκτικισ θμερομθνίασ και γνωρίηοντασ ότι ςασ ζχει ςταλεί με το 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο θ επιςτολι, λοιπζσ αιτιςεισ δεν κα γίνονται δεκτζσ εκτόσ ςοβαρϊν ι 
εκτάκτων περιπτϊςεων (π.χ. χθρείασ, ανεργίασ, υγείασ), διότι αυτό δυςχεραίνει τθν 
παρακολοφκθςθ τοφ προχπολογιςμοφ εκ μζρουσ τισ Επιτροπισ Υποτροφιϊν. 

https://portal.arsakeio.gr/


Δεδομζνου ότι κάκε αίτθςθ εξετάηεται κατά περίπτωςθ και δοκζντοσ ότι δεν υπάρχουν 
«αυτόματεσ» εκπτϊςεισ ι απαλλαγζσ διδάκτρων, οι γονείσ κα ενθμερωκοφν εγκαίρωσ για τθν 
ζκβαςθ τισ αίτθςισ τουσ και τισ αποφάςεισ τισ Επιτροπισ Υποτροφιϊν. 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:  
1. Σο τελευταίο εκκαθαριςτικό τήσ Εφορίασ (Ε1) φορολογικοφ ζτουσ 2018 και των δφο 

γονζων. 
2. Κάθε ζγγραφο που τεκμηριώνει το αίτημα κατά περίπτωςη (π.χ. πρόςφατη βεβαίωςη 

ανεργίασ, πρόςφατεσ ιατρικζσ βεβαιώςεισ από δημόςια νοςοκομεία κ.λπ.). 
 
 

Σθμείωςθ: Σε κάκε περίπτωςθ τθροφνται από τθ Φιλεκπαιδευτικι Εταιρεία τα προβλεπόμενα από 

τον Γενικό Κανονιςμό για τα Προςωπικά Δεδομζνα. 

 

Πληροφορίεσ:  κ. Κωνςταντίνο Νικολιό, 2310-304000, εςωτ.: 481 

 

 

Ο Διευκυντισ  

                                                                      Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν   

                                                                                            Βαςίλειοσ Χρυςανκακόπουλοσ 


