
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ................. μεταξύ αφ’ ενός μεν της ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Φ.Ε.), του Σωματείου Ιδιωτικού Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα 

(Πεσμαζόγλου αρ. 5) με Α.Φ.Μ……………………...…… Δ.Ο.Υ…………………… 

και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Διευθυντή των Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών Βασίλειο Χρυσανθακόπουλο τού Γεωργίου, αφ’ ετέρου δε 

α. του  ................................ τού …………………….................... κατοίκου (οδός, 

αρ.)………….. με Α.Φ.Μ. ......................και Δ.Ο.Υ ......................., με 

ΑΔΤ…………… και β. της  ……………………………………….του, κατοίκου 

…………… οδός…………………… αριθμ……………. με Α.Φ.Μ………………… 

και Δ.Ο.Υ……………….., με ΑΔΤ……………, γονέων τ……….. μαθητ………….. 

με αριθμ. μητρώου μαθητή....................................... (εφεξής καλούμενοι «Οι γονείς») 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

 

1.  Οι γονείς …………………ως ασκούντες τη γονική μέριμνα εγγράφουν 

σήμερα το τέκνο τους ..................... για να φοιτήσει  στα σχολεία της 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Ήδη το τέκνο θα φοιτήσει στην τάξη .......................... 

κατά το σχολικό έτος ................, με τους εξής όρους και συμφωνίες: 

 

2.  Τα τακτικά δίδακτρα για την τάξη .............................. ανέρχονται για το 

σχολικό έτος .............................. στο συνολικό ποσό των ................................... ευρώ 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται μέσω internet/phone banking  ή στα ταμεία των 

τραπεζών με την χρήση του μοναδικού για κάθε μαθητή κωδικού Ηλεκτρονικής 

Πληρωμής ή με την χρέωση κάρτας μέσω των P.O.S στο λογιστήριο της 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας με τον τρόπο που ορίζεται στους τιμοκαταλόγους που 

παραδίδονται στην αρχή εκάστου σχολικού έτους στους συμβαλλόμενους.  

Οι γονείς αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν εκτός από την υποχρέωση καταβολής των 

τακτικών διδάκτρων και την εμπρόθεσμη  καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν 

στη τυχόν χρήση πρόσθετων υπηρεσιών όπως π.χ της χρήσης σχολικού λεωφορείου ή 

μεταφοράς σε απομακρυσμένη περιοχή, παρακολούθησης απογευματινών 

δραστηριοτήτων και καταβολής σχολικού ταμείου.  

3.  Για να εγγραφεί μαθητής που φοιτά ήδη στα Σχολεία της ΦΕ σε επόμενη τάξη 

πρέπει απαραίτητα να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α)  Να έχουν εξοφληθεί ή διακανονιστεί εγγράφως οι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές 

και  



β) Να έχει καταβληθεί η προκαταβολή διδάκτρων ποσού….. κατά το χρόνο που έχει 

οριστεί σε σχετική ανακοίνωση του Σχολείου. 

4.  Σε περίπτωση  που ο/η  μαθητής/μαθήτρια ………………………………… 

α) Δεν φοιτήσει καθόλου (αποχωρήσει πριν την  έναρξη της σχολικής χρονιάς) η 

προκαταβολή χρεώνεται και οφείλεται.  

β) Διακόψει τη φοίτηση μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς εκτός από το ποσό της 

προκαταβολής που οφείλεται σύμφωνα με τον ανωτέρω όρο οφείλεται  και το ποσό 

των διδάκτρων που θα προκύψει κατόπιν αναλογικής χρέωσης. 

Υπογραμμίζεται δε ότι το καταβληθέν ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται σε 

καμία περίπτωση.  

5.   Αμοιβαία συμφωνείται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι για την καταβολή των 

διδάκτρων και των πρόσθετων παροχών υπόχρεοι είναι αμφότεροι οι γονείς 

ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, εκτός αν υπάρχει δικαστική 

απόφαση που ορίζει διαφορετικά ή συντρέχουν άλλοι αντικειμενικοί λόγοι. Το 

Σχολείο αναλαμβάνει την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών  στο τέκνο τους. 

6.       Η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων εκ μέρους των γονέων ή του 

ασκούντος την επιμέλεια του μαθητή παρέχει στο Σχολείο το δικαίωμα να επιδιώξει 

με κάθε νόμιμο μέσο, την είσπραξη των οφειλομένων. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής από τους γονείς των ως άνω δόσεων των 

συμφωνημένων διδάκτρων, κάθε καθυστερούμενη δόση διδάκτρων θα επιβαρύνεται 

με το νόμιμο τόκο υπερημερίας μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης.  

7.  Οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι – γονείς δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του 

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Αρσακείων Σχολείων και συμφωνούν 

ανεπιφύλακτα με αυτόν.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                  Για την Φ.Ε.     Οι γονείς 


