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Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΣΑΚΕΙΑ-ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
     ΟΜΙΛΟΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1ης & 2ης ΖΩΝΗΣ  

ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ – ΤΟΣΙΤΣΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023 

 
 

Οι Απογευματινοί Όμιλοι λειτουργούν από Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 έως 15 Ιουνίου 

2023  (ή έως τη λήξη τού σχολικού έτους για τα Γυμνάσια και Λύκεια). 

Τα μαθήματα της 1ης ζώνης ξεκινούν μετά το τέλος τού κανονικού σχολικού ωραρίου, από τις 

15.00 έως 16.30 και τα μαθήματα της 2ης ζώνης από τις 16.30 έως 17.30 , Δευτέρα έως 

Παρασκευή. 

Μετά τη λήξη της 2ης ζώνης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης σχολικού λεωφορείου.  

Την ευθύνη παραλαβής των μαθητών – μαθητριών από τον χώρο του σχολείου θα έχουν οι γονείς 

και κηδεμόνες.  

Επισημαίνουμε ότι οι μαθητές που θα επιλέξουν τη 2η ζώνη απογευματινών  ομίλων θα πρέπει 

υποχρεωτικά να συμμετέχουν, την ίδια ημέρα , και σε δραστηριότητα της 1ης ζώνης.  

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση portal.arsakeio.gr   

Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά την αποδοχή της από το Γραφείο των Απογευματινών 

Ομίλων. Το ποσό των διδάκτρων εξοφλείται σε 4 δόσεις (η 1η δόση έως 10/11/2022 , η 2η δόση 

έως 10/01/2023, η 3η δόση έως 10/03/2023 και η 4η δόση έως 10/05/2023). 

Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 έως την 

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.   

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως, μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μετά την ημερομηνία 

έναρξης των απογευματινών Ομίλων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.  

Για τη συμμετοχή στις Αθλητικές Δραστηριότητες, απαιτείται η προσκόμιση Ιατρικής Βεβαίωσης, 

από την πρώτη εβδομάδα του προγράμματος. Επισημαίνουμε ότι το Δελτίο Υγείας (ΑΔΥΜ) που 

κατατίθεται για το πρωινό πρόγραμμα δεν καλύπτει τη συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές. 
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας οι γονείς ή ο ασκών /ούσα την 

επιμέλεια υποχρεούνται/ούται στην εξόφληση του συνολικού ποσού της απογευματινής 

δραστηριότητας, εκτός εάν η διακοπή οφείλεται σε γεγονός μη προβλέψιμο ή σε γεγονός ανωτέρας 

βίας, το οποίο θα κρίνεται κατά περίπτωση από την Διοίκηση του Σχολείου. Το αίτημα της 

διακοπής θα υποβάλλεται στο portal της Φ.Ε. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται εγγράφως και άμεσα στο αρμόδιο τμήμα των ομίλων των Απογευματινών 

Δραστηριοτήτων της Φ.Ε.      

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι αλλαγές δραστηριότητας δεν συμβάλλουν στην απρόσκοπτή 

λειτουργία των Απογευματινών Δραστηριοτήτων δυσχεραίνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Για τον λόγο αυτό καλό είναι να αποφεύγονται.     

Για την πραγματοποίηση αλλαγής δραστηριότητας ή αλλαγής ημέρας συμμετοχής μαθητή / 

μαθήτριας θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

Έγκαιρη γραπτή ενημέρωση της Γραμματείας των Απογευματινών Ομίλων. 

Διαθέσιμος αριθμός θέσεων στους ομίλους που έχουν επιλεγεί.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/-τριας από την απογευματινή δραστηριότητα, οι κηδεμόνες θα 

ενημερώνονται τηλεφωνικά ή θα λαμβάνουν ενημερωτικό SMS στο κινητό τους, ανεξάρτητα από 

το αν ο μαθητής απουσίαζε από το πρωινό πρόγραμμα.  

Η συμμετοχή στους Ομίλους των Απογευματινών Δραστηριοτήτων των Αρσακείων – 

Τοσιτσείων Σχολείων προϋποθέτει  την αυτόματη αποδοχή των αρχών και των κανόνων 

λειτουργίας τους.  

 

 

Από το Γραφείο των Ομίλων Απογευματινών Δραστηριοτήτων 

των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 


