Πρόγραμμα Υποτροφιών &
Οικονομικής Ενίσχυσης
Σχολικό Έτος 2020 - 2021

Στη Νέα Γενιά Ζηρίδη, όπως και σε κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό με κοινωνικό πρόσωπο,
στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και μαθήτριες
τη δυνατότητα μιας περιεκτικής εκπαίδευσης, γεμάτης νόημα και αξίες,
που θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν πολύπλευρα ώστε να έχουν όσο το δυνατόν
περισσότερα εφόδια και επιλογές στην ακαδημαϊκή και προσωπική τους πορεία.
Για αυτό προσφέρουμε στους μαθητές μας και τους μαθητές άλλων σχολείων
υποτροφίες καθώς και οικονομική ενίσχυση, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Επειδή οι πόροι του προγράμματος αυτού προέρχονται μόνο από ίδια κεφάλαια του σχολείου,
φροντίζουμε η κατανομή και η αξιοποίησή τους να μεγιστοποιεί το συνολικό όφελος.

Υποτροφίες
Όλοι οι μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας και παράλληλα να διεκδικήσουν υποτροφία, οφείλουν να
είναι συνεπείς στην ημερομηνία εγγραφών με την καταβολή του ποσού εγγραφής. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων
και αν ο μαθητής συγκαταλέγεται στους επιτυχόντες, το ποσό αυτό θα επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί ανάλογα με την
περίπτωση.

H Νέα Γενιά Ζηρίδη προσφέρει υποτροφίες σε μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας και μαθητές άλλων σχολείων που
θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

3 Ολικές και έως 12 Μερικές Υποτροφίες για Α’ Γυμνασίου
3 Ολικές και έως 12 Μερικές Υποτροφίες για Α’ Λυκείου
Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας και οι μαθητές άλλων σχολείων επιλέγονται μέσα από γραπτές εξετάσεις στα
Μαθηματικά και τα Ελληνικά της βαθμίδας τους, αξιολόγηση του συνολικού προφίλ του μαθητή μέσα από το φάκελό
του και προσωπική συνέντευξη.
Χορήγηση Ολικής Υποτροφίας με έκπτωση 100% του κόστους των διδάκτρων του υποχρεωτικού προγράμματος, για
τους 3 πρώτους μαθητές/τριες του διαγωνισμού, που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και τους 3 πρώτους μαθητές/
τριες του διαγωνισμού, που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου και θα έχουν:

•
•

μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο του 80/100 στις γραπτές εξετάσεις
επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη όπου εξετάζεται η στάση και το συνολικό προφίλ του μαθητή όπως προκύπτει
μέσα από τα εξωσχολικά ενδιαφέροντα, την πρωτοβουλία και τη θέληση για μάθηση και δράση

Χορήγηση Μερικής Υποτροφίας (25% - 50%) του κόστους των διδάκτρων του υποχρεωτικού προγράμματος βάση
κατάταξης για τους μαθητές/τριες που θα έχουν:

•
•
•
•

μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο του 60/100 στις γραπτές εξετάσεις
επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη όπου εξετάζεται η στάση και το συνολικό προφίλ του μαθητή όπως προκύπτει
μέσα από τα εξωσχολικά ενδιαφέροντα, την πρωτοβουλία και τη θέληση για μάθηση και δράση
Έκπτωση 50% του κόστους των διδάκτρων για τους επόμενους 6 μαθητές/τριες του διαγωνισμού, που θα
φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και τους επόμενους 6 μαθητές/τριες του διαγωνισμού, που θα φοιτήσουν στην Α΄
Λυκείου.
Έκπτωση 25% του κόστους των διδάκτρων για τους επόμενους 6 μαθητές/τριες του διαγωνισμού, που θα
φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και τους επόμενους 6 μαθητές/τριες του διαγωνισμού, που θα φοιτήσουν στην Α΄
Λυκείου.

Όλη η διαδικασία των εξετάσεων, της αξιολόγησης και της διαχείρισης των πληροφοριών και συνυποβαλλόμενων εγγράφων
είναι απολύτως εμπιστευτική.

Πληροφορίες για τις Εξετάσεις

Τα θέματα του διαγωνισμού διαμορφώνονται από ειδική επιτροπή εκπαιδευτικών. Η ίδια επιτροπή εποπτεύει τον
διαγωνισμό, τη διόρθωση των γραπτών και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε συνεργασία με το Γραφείο Υποτροφιών
& Οικονομικής Ενίσχυσης. Οι αποφάσεις του γραφείου Υποτροφιών & Οικονομικής Ενίσχυσης θεωρούνται οριστικές
και αμετάκλητες και δεν μπορούν να αναθεωρηθούν.
Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται πάνω σε συγκεκριμένη ύλη αλλά σε συνολικές γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν
κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο αντίστοιχα, σχετικές με τα Μαθηματικά και
την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας. Σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν
απομνημόνευση. Γι΄ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν
αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο αρκούν για την επιτυχή συμμετοχή τους στην
εξέταση. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας
διάρκειας 2 ωρών (11.30-13.30).
Ειδικότερα:
α) Για την Εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου
Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών: στην
κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή
περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση
προβλημάτων της καθημερινής ζωής με απλές αριθμητικές πράξεις, διατυπώνοντας αιτιολογήσεις και μαθηματικούς
συλλογισμούς.

•
•

β) Για την Εισαγωγή στην Α΄ Λυκείου
Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην

•

•

κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και
περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια κ.λπ.), καθώς και οι ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου.
Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση του σημαντικού
ρόλου των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, η ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων και
συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και
δεξιότητες.

Φάκελος Μαθητή

Ο φάκελος του μαθητή περιέχει:
Ακαδημαϊκές επιδόσεις (έλεγχοι & βαθμολογίες προηγούμενου & τρέχοντος έτους)
Συμμετοχές & διακρίσεις σε εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς, δρώμενα
Συμμετοχές & διακρίσεις σε αθλητικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά δρώμενα
Στοιχεία & πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα & τις δράσεις του μαθητή
Συστάσεις από εκπαιδευτικούς και εμπλεκόμενους στις παραπάνω δράσεις

•
•
•
•
•

Ημέρα Εξετάσεων

ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τo Σάββατο 11 Απριλίου 2020 και ώρα 11:30-13:30, στις εγκαταστάσεις της Νέας
Γενιάς Ζηρίδη. οι υποψήφιοι μαθητές/τριες πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο υποχρεωτικά μία ώρα νωρίτερα, ήτοι
στις 10.30 π.μ.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Κατάσταση των ονομάτων των επιτυχόντων στον διαγωνισμό υποτροφιών θα αναρτηθεί εντός 15 ημερών, στην είσοδο
των βαθμίδων φοίτησης του Σχολείου και θα σταλεί στους γονείς των συμμετεχόντων με email μαζί με τις ατομικές
επιδόσεις του παιδιού τους.

Ανανέωση Υποτροφίας

Οι υποτροφίες θα επανεξετάζονται σε ετήσια βάση, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι τα κριτήρια χορήγησης
της διατηρούνται για το συγκεκριμένο ποσό που χορηγήθηκε την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά. Οι μαθητές/τριες
υπότροφοι της Α΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν την υποτροφία τους για τις
επόμενες τάξεις της βαθμίδας, Γυμνάσιο και Λύκειο αντίστοιχα. Οι μαθητές υπότροφοι του Γυμνασίου έχουν τη
δυνατότητα να διεκδικήσουν ανανέωση της υποτροφίας τους, για τα επόμενα τρία χρόνια φοίτησης στο Λύκειο, με την
εκ νέου συμμετοχή τους στον διαγωνισμό υποτροφιών για την Α΄ Λυκείου.
Προϋποθέσεις για την ανανέωση των υποτροφιών εντός βαθμίδας είναι:
Ο μαθητής ή η μαθήτρια να συγκεντρώνει βαθμολογία τουλάχιστον 18,5 (άριστα) στις επόμενες τάξεις του
Γυμνασίου και τουλάχιστον 18,1 (άριστα) του Λυκείου. Οι επιδόσεις των μαθητών/τριών που θα λαμβάνονται
υπ’ όψιν για την ανανέωση των υποτροφιών προκύπτουν από τον συνυπολογισμό του προαγωγικού βαθμού σε
ποσοστό 60% και της βαθμολογίας που προκύπτει από τις σταθμιστικές/επαναληπτικές εξετάσεις Α + Β περιόδου,
σε ποσοστό 40%.
Ο μαθητής-υπότροφος οφείλει να συμμετέχει στις αντιπροσωπευτικές ομάδες, στους μαθητικούς διαγωνισμούς
και τις δραστηριότητες που του προτείνονται από το σχολείο.
Ο μαθητής-υπότροφος δεν θα πρέπει να βαρύνεται με κανένα πειθαρχικό στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

•
•
•

Υποβολή Αιτήσεων

Η Aίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών, η Ενυπόγραφη Συγκατάθεση Γονέα/Κηδεμόνα όπως εμφανίζεται
στην αίτηση, καθώς και όλα τα στοιχεία του Φακέλου Μαθητή θα υποβάλλονται ταχυδρομικά ή μέσω courier μέχρι και
την Τετάρτη 08 Απριλίου, σε κλειστό φάκελο με με την ένδειξη Αίτηση Υποτροφίας και το ονοματεπώνυμο του
Μαθητή ή ηλεκτρονικά στο ypotrofies@ziridis.gr. το τέλος συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 20 € και καταβάλλεται
σε τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου. Στην κατάθεση, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το ΑΜκΑ του μαθητή
στο πεδίο «Αιτιολογία κατάθεσης», προκειμένου να τακτοποιηθεί η πληρωμή. Σε περίπτωση ακύρωσης της
συμμετοχής του παιδιού στις εξετάσεις υποτροφιών, το καταβληθέν ποσό των €20,00 δεν επιστρέφεται.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ – ΣΠΑΤΑ, ΤΚ 19007
H αίτηση που συμπληρώνετε εμπεριέχει και τη συναίνεσή σας για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στο τεστ των ακαδημαϊκών
υποτροφιών, στην προσωπική συνέντευξη και την αντίστοιχη αξιολόγηση του φάκελου μαθητή και της οικονομικής
τεκμηρίωσης γονέα/κηδεμόνα.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερα από ένα παιδιά, θα πρέπει να συμπληρώνονται αντίστοιχες αιτήσεις.

Πατήστέ στο Link http://eepurl.com/gd2mzv για να συμπληρώσετε την αίτηση για συμμετοχή στις Υποτροφίες

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στον αριθμό 210-66.85.820 (Τμήμα
Γονέων/Parent Care) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ypotrofies@ziridis.gr.

Οικονομική Ενίσχυση
Όλοι οι μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας και παράλληλα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση,
οφείλουν να είναι συνεπείς στην ημερομηνία εγγραφών με την καταβολή του ποσού εγγραφής. Μετά την έκδοση των
αποτελεσμάτων και αν ο μαθητής συγκαταλέγεται στους επιτυχόντες, το ποσό αυτό θα επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί
ανάλογα με την περίπτωση.

H Νέα Γενιά Ζηρίδη προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε μαθητές όλων των βαθμίδων των Εκπαιδευτηρίων μας και σε
μαθητές άλλων σχολείων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
H οικονομική ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως των γονέων και αξιολόγησης των συνολικών δεδομένων του
μαθητή. Τα κριτήρια είναι κυρίως κοινωνικά/οικονομικά (τεκμηριωμένη οικονομική ανάγκη), σε συνδυασμό με τις
ακαδημαϊκές επιδόσεις όπως αυτές προκύπτουν από τις βαθμολογίες, τη στάση και το συνολικό προφίλ του μαθητή
(λαμβάνονται υπόψη τα εξωσχολικά ενδιαφέροντα, η πρωτοβουλία και η θέληση για μάθηση και δράση).
Μετά την εξέταση του αιτήματος, της τεκμηρίωσης των στοιχείων της οικογένειας και την αξιολόγηση του φακέλου του
μαθητή από το γραφείο Υποτροφιών & Οικονομικής Ενίσχυσης η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης θα έχει ισχύ
για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και θα καλύπτει ένα ποσοστό από 20% έως 80% των διδάκτρων του υποχρεωτικού
προγράμματος. Οι αποφάσεις του Γραφείου Υποτροφιών & Οικονομικής Ενίσχυσης θεωρούνται οριστικές και
αμετάκλητες και δεν μπορούν να αναθεωρηθούν.

Οικονομική Τεκμηρίωση

Φορολογικά Έγγραφα (τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν στη μορφή που παρέχονται από το ΤΑΧΙSnet):
E1 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2019 για τα Εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-12019 έως 31-12-2019 Σε περίπτωση που οι γονείς υποβάλλουν φορολογική δήλωση (Ε1) χωριστά, θα πρέπει να
υποβληθούν τα ατομικά φορολογικά έγγραφα και των δύο γονέων. Τέλος, σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται με επίσημο έγγραφο της εφορίας.
Π – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό) για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν τα τελευταία
3 χρόνια (Φορολογικά Έτη 2019, 2018 και 2017)
Ε2 – Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορολογικού Έτους 2019
Ε3 – Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2019 ή Ν –
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Νομικών Οντοτήτων
ΕΝΦΙΑ – Εκκαθαριστικό τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2019 (Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής, αυτό
θα πρέπει να πιστοποιείται με μία Υπεύθυνη Δήλωση).

•
•
•
•
•

Άλλα έγγραφα που πιστοποιούν την ανάγκη για Οικονομική Ενίσχυση:
Βεβαίωση Ετήσιων Καταβολών Στεγαστικού Δανείου (μία για κάθε δάνειο) στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται
ο τύπος του δανείου, καθώς και το ακριβές ποσό που έχει καταβληθεί για το έτος 2019. Εναλλακτικά, μπορείτε να
υποβάλετε screen shot του πίνακα με την αναλυτική περιγραφή όλων των δανείων, ο οποίος είναι διαθέσιμος πριν
την τελική υποβολή του Ε1 και πατώντας πάνω στα προ συμπληρωμένα ποσά στο Ε1 – Κωδικοί 727 και 728 του
πίνακα 5 (σε περίπτωση μη υποβολής του εν λόγω εγγράφου, το δάνειο δεν θα συνυπολογιστεί στην αξιολόγηση
της αίτησής σας)
Ιατρικές Βεβαιώσεις: Για κάθε ιατρική βεβαίωση που υποβάλλεται, θα πρέπει να συνυποβάλλεται υποχρεωτικά
υπογεγραμμένη η Ενημέρωση και Συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών/ιατρικών δεδομένων του
ατόμου το οποίο αφορά η βεβαίωση. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι διαθέσιμο προς λήψη στην αντίστοιχη
ερώτηση εντός της αίτησης καθώς και στο Γραφείο Οικονομικής Ενίσχυσης σε έντυπη μορφή. (Σε περίπτωση μη
υποβολής των ανωτέρω, το ενδεχόμενο πρόβλημα υγείας δεν θα συνυπολογιστεί στην αξιολόγηση της αίτησής
σας.)
Βεβαίωση Ανεργίας (σε περίπτωση μη υποβολής, η ανεργία δεν θα συνυπολογιστεί στην αξιολόγηση της αίτησής
σας)
Σε περίπτωση διαζυγίου, έγγραφο που να πιστοποιεί το διαζύγιο καθώς και τη διατροφή του/των παιδιού/
παιδιών
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (π.χ. σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας)
Πιστοποιητικό Θανάτου (σε περίπτωση θανάτου κάποιου μέλους της οικογένειας)
Βεβαίωση συνταξιοδότησης (σε περίπτωση συνταξιοδότησης μέσα στο 2019 ή 2020 ή σε περίπτωση προσωρινής
σύνταξης)
Λοιπές βεβαιώσεις (σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο)

•

•

•
•
•
•
•
•

*Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση και αυτών στα επίσημα έγγραφα, η
χορηγούμενη οικονομική ενίσχυση/υποτροφία θα διακόπτεται αυτομάτως.
*Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής ή/και οικογενειακής κατάστασης πρέπει να ενημερωθεί έγκαιρα το Γραφείο
Υποτροφιών & Οικονομικής Ενίσχυσης.
*Όλη η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων και αποφάσεων είναι εμπιστευτική όπως και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και
λοιπά δικαιολογητικά που αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα.

Φάκελος Μαθητή

Ο φάκελος του μαθητή περιέχει:
Ακαδημαϊκές επιδόσεις (έλεγχοι & βαθμολογίες προηγούμενου & τρέχοντος έτους)
Συμμετοχές & διακρίσεις σε εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς, δρώμενα
Συμμετοχές & διακρίσεις σε αθλητικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά δρώμενα
Στοιχεία & πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα & τις δράσεις του μαθητή
Συστάσεις από εκπαιδευτικούς και εμπλεκόμενους στις παραπάνω δράσεις

•
•
•
•
•

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Η απόφαση για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, μετά την εξέταση του αιτήματος, και όλων των συνοδευτικών
εγγράφων/δικαιολογητικών θα σταλεί στους γονείς των συμμετεχόντων με email, 15 ημέρες μετά τη λήξη υποβολής
αιτήσεων.

Ανανέωση Οικονομικής Ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση θα επανεξετάζεται σε ετήσια βάση, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι τα κριτήρια χορήγησής
της διατηρούνται, για το συγκεκριμένο ποσό που χορηγήθηκε την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.

Υποβολή Αιτήσεων

Η Aίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης, η Ενυπόγραφη Συγκατάθεση Γονέα/Κηδεμόνα όπως
εμφανίζεται στην αίτηση, καθώς και όλα τα στοιχεία της Οικονομικής Τεκμηρίωσης και του Φακέλου Μαθητή θα
υποβάλλονται ταχυδρομικά ή μέσω courier μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου, σε κλειστό φάκελο με την
ένδειξη Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης και το Ονοματεπώνυμο του Μαθητή ή ηλεκτρονικά στο
edu.financial.aid@ziridis.gr
Το Τέλος Συμμετοχής στη διαδικασία λήψης οικονομικής ενίσχυσης είναι 20 € και καταβάλλεται σε τραπεζικό
λογαριασμό του σχολείου. Στην κατάθεση, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το ΑΜΚΑ του μαθητή στο πεδίο
«Αιτιολογία Κατάθεσης», προκειμένου να τακτοποιηθεί η πληρωμή. Στη διαδικασία αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη
μόνο οι αιτήσεις που είναι πλήρεις και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγκυρα δικαιολογητικά (Τέλος ΣυμμετοχήςΟικονομική Τεκμηρίωση-Φάκελος Μαθητή). Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του παιδιού στη διαδικασία, το
καταβληθέν ποσό των €20,00 δεν επιστρέφεται.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ – ΣΠΑΤΑ, ΤΚ 19007
H αίτηση που συμπληρώνετε εμπεριέχει και τη συναίνεσή σας για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στο τεστ των ακαδημαϊκών
υποτροφιών, στην προσωπική συνέντευξη και την αντίστοιχη αξιολόγηση του φακέλου μαθητή και της οικονομικής
τεκμηρίωσης γονέα/κηδεμόνα.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερα από ένα παιδιά, θα πρέπει να συμπληρώνονται αντίστοιχες αιτήσεις.

Πατήστέ στο Link http://eepurl.com/gVHc5X για να συμπληρώσετε την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα
Οικονομικής Ενίσχυσης.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στον αριθμό 210-66.85.820 (Τμήμα
Γονέων/Parent Care) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: edu.financial.aid@ziridis.gr

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ «Ν.Γ. ΖΗΡΙΔΗ»
Alpha Bank
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
λογ: 283002320002217
ΙΒΑΝ: GR62 0140 2830 2830 0232 0002 217
BIC: CRBAGRAAXXX

λογ: 087/470184-41
IBAN: GR90 0110 0870 0000 0874 7018 441
BIC: ETHNGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
λογ: 6048-126107-557
IBAN: GR86 0171 0480 0060 4812 6107 557

