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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2019-2020 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

Επώνυμο 
 

Όνομα 
 

Τάξη φοίτησης την προσεχή χρονιά 
 

Έναρξη φοίτησης στα Εκπ. Δούκα 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 
 Πατέρας Μητέρα 

Επώνυμο 
  

Όνομα 
  

Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) 
  

Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό) 
  

Διεύθυνση 
  

E-mail 
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ (αν υπάρχουν) 
Όνομα Ημ/νία γέννησης Τάξη/Ασχολία Σχολείο/Σχολή 

    

    

    

    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ (αν η επιμέλεια δεν ανήκει στους φυσικούς γονείς) 

Επώνυμο 
 

Όνομα 
 

Συγγένεια 
 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) 
 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό) 
 

Διεύθυνση 
 

E-mail 
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Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου των γονέων, παρακαλώ συμπληρώστε:  

Δικαστική απόφαση:        Ναι (Παρακαλούμε προσκομίστε αντίγραφο)               Όχι  

Ονοματεπώνυμο γονέα που ασκεί την κηδεμονία: .......................................................................................................  

Ονοματεπώνυμο γονέα που συντηρεί το/τη μαθητή/-τρια: ..................................................................................  

Ονοματεπώνυμο γονέα με τον/την οποίο/α μένει ο/η μαθητής/-τρια: ................................................................ 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

Το παρόν αίτημα αφορά σε  

           παροχή οικονομικής ενίσχυσης για πρώτη φορά  

           ανανέωση ή τροποποίηση υφιστάμενης παροχής οικονομικής ενίσχυσης 

Το αίτημά για οικονομική ενίσχυση εξετάζεται με εχεμύθεια και διακριτικότητα και αξιολογείται ενδελεχώς βάσει τόσο 

οικονομικών κριτηρίων όσο και άλλων ιδιαίτερων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την οικογενειακή κατάσταση του 

αιτούντος. Για το λόγο αυτό, είναι χρήσιμο να καταγράψετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια 

και το εισόδημά σας αλλά και τις όποιες ιδιαιτερότητες που θα αξιολογηθούν από το Τμήμα Οικονομικής Ενίσχυσης ώστε 

να εκτιμηθεί η ανάγκη για οικονομική υποστήριξη (π.χ. πιστοποιητικό ανεργίας, ασθενείας ή αναπηρίας, αποδείξεις 

ιατρικών εξόδων, στεγαστικού δανείου, κ.λπ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά για να υπόκειται στη διαδικασία αξιολόγησης 

από το Τμήμα Οικονομικής Ενίσχυσης: 

1. Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 2017 (Έντυπα Ε1, E2, E3). Σε περίπτωση που λόγω χαμηλού 

εισοδήματος δεν υποβάλετε φορολογική δήλωση, παρακαλούμε να προσκομίσετε βεβαίωση από την υπηρεσία στην 

οποία εργάζεστε για τα έσοδά σας, ή βεβαίωση του ταμείου συντάξεως, εάν είστε συνταξιούχος.  

2. Αντίγραφα των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων της Εφορίας του 2015, του 2016 και του 2017.  

3. Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων E9 ως έχουν σήμερα. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλετε Ε9, αυτό πρέπει 

να πιστοποιηθεί με επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.  

4. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο δικαιολογεί την υποβολή αιτήματος για οικονομική ενίσχυση (π.χ. βεβαίωση 

πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, πιστοποιητικό ανεργίας, απόδειξη στεγαστικού δανείου, δικαστική απόφαση 

διαζυγίου, πιστοποιητικό ασθενείας ή αναπηρίας, αποδείξεις ιατρικών εξόδων κ.λπ.).  
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ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

1. Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης εναπόκειται στην απόφαση του Τμήματος Οικονομικής Ενίσχυσης και της Γενικής 

Διεύθυνσης των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. Οποιαδήποτε απόφαση έχει προκύψει μετά την ενδελεχή αξιολόγηση της 

αίτησης και των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο/η αιτών/αιτούσα. Στη διαδικασία αξιολόγησης θα 

συμπεριληφθούν μόνο οι πλήρεις φάκελοι αιτήσεων (συμπληρωμένη αίτηση και δικαιολογητικά). 

2. Η υποβολή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών δε συνεπάγεται αυτόματα και τη χορήγηση οικονομικής 

ενίσχυσης προς ικανοποίηση του αιτήματος που υπέβαλε ο/η αιτών/αιτούσα. 

3. Η συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται από το Τμήμα Οικονομικής 

Ενίσχυσης και μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης και τη μεταξύ μας επικοινωνία για το 

σκοπό αυτό.  

4. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή και όλα τα σχετικά αρχεία φυλάσσονται σε 

ιδιαίτερο (περιορισμένο) χώρο στα γραφεία μας. Λαμβάνουμε και ανανεώνουμε τακτικά όλα τα απαραίτητα Τεχνικά 

και Οργανωτικά Μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.  

5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε απόρρητο αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και δεν 

κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο εάν ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο, ή στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή 

οι δικαστικές διαδικασίες. Με την υπογραφή της αίτησης, οι γονείς συναινούν ανεπιφύλακτα στη συλλογή και την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

6. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της εκάστοτε 

καθορισμένης προθεσμίας, όπως αυτή ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική σελίδα του σχολείου www.doukas.gr. 

7. Όσοι λάβουν οικονομική υποστήριξη υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά του τρέχοντος Οικονομικού 

Έτους (Φορολογική Δήλωση, Εκκαθαριστικό, Ε9 κλπ.). Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ των πληροφοριών που 

περιέχονται στην αίτηση και των έγγραφων, η χορηγούμενη οικονομική ενίσχυση θα διακόπτεται αυτομάτως. 

8. Η όποια έγκριση για παροχή οικονομικής ενίσχυσης εκ μέρους των Εκπαιδευτηρίων Δούκα ισχύει μόνο για την επόμενη 

χρονιά φοίτησης. Κάθε χρόνο θα πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στο Τμήμα 

Οικονομικής Ενίσχυσης προσκομίζοντας τα νέα δικαιολογητικά και ανανεώνοντας τα στοιχεία της αίτησης. 

9. Η όποια έγκριση για παροχή οικονομικής ενίσχυσης εκ μέρους των Εκπαιδευτηρίων Δούκα αφορά στη φοίτηση του/της 

μαθητή/-τριας τα προσωπικά στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Αν ο αιτών επιθυμεί να 

χορηγηθεί οικονομική υποστήριξη και σε άλλο παιδί ή άλλα παιδιά της οικογένειας, θα πρέπει να συμπληρωθούν εκ 

νέου αιτήσεις όσες κι ο αριθμός των ενδιαφερομένων.  

10. Η όποια χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης είναι προσωπική, δε μεταβιβάζεται σε άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, 

δεν μεταφέρεται σε επόμενη σχολική χρονιά χωρίς να έχει προηγηθεί εκ νέου η διαδικασία επανυποβολής της αίτησης 

και δε μπορεί να ρευστοποιηθεί. Η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αφορά μόνο και εξ ολοκλήρου στη φοίτηση 

του/της μαθητή/-τριας στα Εκπαιδευτήρια Δούκα ή την παροχή έκπτωσης ή άλλης διευκόλυνσης στη χρήση υπηρεσίας 

που παρέχεται από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα ή το Κέντρο Δαΐς. 

11. Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται ως αντίγραφα γιατί δεν επιστρέφονται. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά 

δικαιολογητικά τους θα διατηρούνται για τρία (3) έτη ή μέχρι την αποφοίτηση των μαθητών που αφορούν από τα 

Εκπαιδευτήρια Δούκα.   

12. Δικαιούστε οποτεδήποτε να υποβάλετε έγγραφο αίτημα στο Σχολείο μας (υπόψη: κ. Αλασώνα Παντελή, email: 

p.alasonas@doukas.gr, τηλ.: 2106186000) για να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, τον περιορισμό της 

επεξεργασίας ή τη φορητότητα των δεδομένων που τηρούμε για εσάς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον 

Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. 

13. Οι παραπάνω όροι μπορεί να τροποποιούνται από χρονιά σε χρονιά. Οι ισχύοντες κάθε χρονιά όροι θα αναρτώνται 

στην ηλεκτρονική σελίδα www.doukas.gr αλλά θα ενημερώνονται και στην παρούσα αίτηση. 

  

http://www.doukas.gr/
mailto:p.alasonas@doukas.gr
http://www.doukas.gr/
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Ο/Η............................................................................................................................................................................................. 

κηδεμόνας του/της μαθητή/-τριας ......................................................................................................................... 

δηλώνω υπεύθυνα πως έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους προαναφερθέντες όρους παροχής οικονομικής ενίσχυσης και 

ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή μου είναι αληθή. Ως εκ τούτου, παρακαλώ να χορηγηθεί στο/στη 

μαθητή/-τρια οικονομική ενίσχυση ανάλογη με την οικογενειακή και οικονομική μου κατάσταση.  

               Υπογραφή  Γονέα/Κηδεμόνα                                                                   Ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης 

            

            ……………………………………………………                                                              …………………………….…………………………… 

 

 

 

 

Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Οικονομικής Ενίσχυσης 


