
 
 
 
 
 

 
Γερμανικό τμήμα 

 
 
 

Θεσσαλονίκη 03/06/2013 
 
 
 
Αγαπητοί γονείς,  
 
 
Το τρέχον σχολικό έτος φτάνει μαζί με τις εξετάσεις και τις αποχαιρετιστήριες 
εκδηλώσεις στο τέλος του. Επειδή οι προετοιμασίες για το νέο σχολικό έτος 
γίνονται με γοργούς ρυθμούς, θέλουμε να σας δώσουμε τις απαραίτητες 
πληροφορίες, για να διευκολύνουμε τους μαθητές και τις οικογένειές τους κατά 
την έναρξη του σχολικού έτους 2013/2014. Ταυτόχρονα θέλουμε να σας 
ευχαριστήσουμε, η Διεύθυνση και οι καθηγητές της ΓΣΘ, για τη σημασία που 
δίνετε στη  σχολική σταδιοδρομία  των παιδιών σας και για την πολύτιμη 
συμβολή σας ως προς την εξέλιξη της Σχολής με τη μία ή την άλλη 
εποικοδομητική ιδέα.  Ακριβώς αυτήν τη συνεργασία στη διαπαιδαγώγηση και 
στην εκμάθηση των μαθητών την επιθυμούμε και για τα επόμενα σχολικά 
χρόνια, τα οποία θα φέρουν για όλη τη σχολική κοινότητα σημαντικές αλλαγές! 
 
Για μία καλή αρχή στο νέο σχολικό έτος (2013/2014) θέλουμε να σας 
επισημάνουμε τα παρακάτω: 
 
1. Δίδακτρα – λοιπά τέλη  
 
Τα δίδακτρα για το σχολικό έτος 2013/14 ανέρχονται στο ποσό των  3.742 € 
για όλες τις τάξεις. Προϋπόθεση για την εγγραφή/επανεγγραφή του παιδιού 
είναι: 
 

 η καταβολή του συνόλου των διδάκτρων ή σε περίπτωση 
αποπληρωμής με δόσεις, η πρώτη δόση, τα εκπαιδευτικά τέλη 
υπέρ του δημοσίου (60 €), καθώς επίσης τα έξοδα εγγραφής 
ύψους 100 €  μέσω τραπέζης και  

 
στη συνέχεια ακολουθεί η εγγραφή του μαθητή στο γραφείο της κ. 
Παπαδοπούλου. Οι εγγραφές γίνονται κατά το διάστημα από 17.06.2013 - 
28.06.2013 ή 02.09.2013 ή  06.09.2013.  
 
Ο AΦΜ και η ΔΟΥ του οικονομικά υπόχρεου, πρέπει να δηλώνονται βάσει 
νόμου κατά την εγγραφή του μαθητή. 



 
Ημερομηνίες: 
 
Σε περίπτωση που καταβάλλετε τα χρήματα σε δόσεις: 
 

Δόσεις Ημερομηνία 
καταβολής 

1ο παιδί 
 

2ο παιδί 
 

3ο παιδί 
 

1η  δόση 
17.06.2013 

μέχρι 
06.09.2013 

Δίδακτρα 1.500 € 1.198 € 1.050 € 

Έξοδα εγγραφής 100 € 100 € 100 € 

Εκπαιδευτικά τέλη υπέρ 
του δημοσίου 60 € 60 € 60 € 

Σύνολο 1.660 € 1.358 € 1.210 € 
2η δόση έως 
15.01.2014 Δίδακτρα 1.121 € 898 € 785 € 

3η δόση έως 
15.04.2014 Δίδακτρα 1.121 € 898 € 785 € 

 

 

Οι μαθητές της 12ης τάξης του ελληνικού και του γερμανικού τμήματος 
πρέπει να καταβάλουν το σύνολο των διδάκτρων με την έναρξη του σχολικού 
έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα μιας ευνοϊκότερης 
ρύθμισης, ύστερα από σχετική αίτηση προς τον αρμόδιο επί των οικονομικών 
του Σχολείου κ. Ξ. Αλτίδη. 
 

Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων: 
 

17.06.2013 
μέχρι 

06.09.2013 
Συνολικό ποσό 3.902 € 3.154 €  2.780€ 

 
Δε δίνεται έκπτωση σε αδέρφια των οποίων τα δίδακτρα 
επιχορηγούνται από τρίτο φορέα. 
 
Σημαντικό: Για κάθε παιδί που εγγράφεται για πρώτη φορά πρέπει να 
καταβληθεί το ποσό των 900,00 € εφάπαξ ως δικαίωμα πρώτης εγγραφής στη 
Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Το ποσό για το δικαίωμα της πρώτης 
εγγραφής που καταβλήθηκε για την εγγραφή του παιδιού στο Νηπιαγωγείο θα 
συμψηφιστεί με το ποσό του δικαιώματος της πρώτης εγγραφής στην Α΄  
Δημοτικού.   

 

Προσοχή: μόνο εγγεγραμμένοι μαθητές θεωρούνται ως εγγραφέντες ή 
επανεγγραφέντες και μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. 



 

Τα δίδακτρα θα πληρώνονται μόνο μέσω τραπέζης στο λογαριασμό  

712002002002803 της Alpha Bank 

  IBAN GR25 0140 7120 712002002002803  

BIC CRBAGRAAXXX   

ή 
Stadtsparkasse München 

ΙΒΑΝ: DE 88 7015 0000 0906 1880 08 
BIC: SSKMDEMMXXX 

  Παρακαλούμε να αναγράφετε οπωσδήποτε στην αιτιολόγηση της κατάθεσης 
το ονοματεπώνυμο του μαθητή και την τάξη. Το καταθετήριο θα 
προσκομίζεται κατά την εγγραφή του παιδιού. 

 
Ισχύουν οι γενικοί όροι του κανονισμού για τα δίδακτρα. 



Δίδακτρα για το Νηπιαγωγείο – λοιπά τέλη 
Τα δίδακτρα για το Νηπιαγωγείο για τη σχολική χρονιά 2013/14 ανέρχονται 
στο ποσό των  3.360 €, τα εκπαιδευτικά τέλη υπέρ του δημοσίου (60€), 
καθώς επίσης τα έξοδα εγγραφής ύψους 100 €. 
Προϋπόθεση για την εγγραφή – επανεγγραφή στο Νηπιαγωγείο είναι: 

- η καταβολή του συνόλου των διδάκτρων ή σε περίπτωση αποπληρωμής 
με δόσεις, η πρώτη δόση, και όλα τα τέλη μέσω τραπέζης και  

 
- στη συνέχεια ακολουθεί η εγγραφή του μαθητή στο γραφείο της 

κ. Παπαδοπούλου. Οι εγγραφές γίνονται κατά το διάστημα από 
17.06.2013 - 28.06.2013 ή 02.09.2013 – 06.09.2013.  

 
Ο AΦΜ και η ΔΟΥ του οικονομικά υπόχρεου, πρέπει να δηλώνονται 
βάσει νόμου κατά την εγγραφή του μαθητή. 
 
Ημερομηνίες: 

 
Σε περίπτωση που καταβάλλετε τα χρήματα σε δόσεις: 
 

Δόσεις Ημερομηνία καταβολής Ποσά 

1η  δόση  
17.06.2013 μέχρι 

06.09.2013 

 

Δίδακτρα για το Νηπιαγωγείο  1.360 € 

Έξοδα εγγραφής 100 € 

Εκπαιδευτικά τέλη υπέρ του δημοσίου 60 € 

Ενισχυτική διδασκαλία 220 € 

Σύνολο 1.520 € 
2η δόση  

έως 15.01.2014 
Δίδακτρα 1000 € 

3η δόση  
έως 15.04.2014 

Δίδακτρα 1000 € 

 
Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων:  
17.06.2013 μέχρι 

06.09.2013 Συνολικό ποσό 3.520 € 

 
Σημαντικό: Για κάθε παιδί που εγγράφεται για πρώτη φορά πρέπει να 
καταβάλετε το ποσό των 300 € εφάπαξ ως δικαίωμα πρώτης εγγραφής στη 
Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Το ποσό για το δικαίωμα της πρώτης 
εγγραφής που καταβλήθηκε για την εγγραφή του παιδιού στο Νηπιαγωγείο θα 
συμψηφιστεί με το ποσό του δικαιώματος της πρώτης εγγραφής στην Α΄  
Δημοτικού.   

 

Προσοχή: μόνο εγγεγραμμένοι μαθητές θεωρούνται ως εγγραφέντες ή 
επανεγγραφέντες και μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. 
Ισχύουν οι γενικοί όροι του κανονισμού για τα δίδακτρα. 



 

Τα δίδακτρα θα πληρώνονται μόνο μέσω τραπέζης στο λογαριασμό  

712002002002803 της Alpha Bank 

  IBAN GR25 0140 7120 712002002002803  

BIC CRBAGRAAXXX   

ή 
Stadtsparkasse München 

ΙΒΑΝ: DE 88 7015 0000 0906 1880 08 
BIC: SSKMDEMMXXX 

 
  Παρακαλούμε να αναγράφετε οπωσδήποτε στην αιτιολογία της 
κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας καθώς και την ένδειξη 
«νηπιαγωγείο». Το καταθετήριο θα προσκομίζεται κατά την εγγραφή του 
παιδιού. 

 
3. Σημαντικές ημερομηνίες 
Το νέο σχολικό έτος ξεκινά τη Δευτέρα 09.09.2013 στις 9.00 π.μ. με τον 
Αγιασμό. Για τις τάξεις 2-12 του γερμανικού τμήματος θα πραγματοποιηθεί 
στις 11.30 π.μ., αμέσως μετά την ώρα με τον υπεύθυνο καθηγητή τάξης,  ο 
καθιερωμένος πλέον αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των μαθητών και των 
καθηγητών. Το Δημοτικό έχει μάθημα μέχρι τις 11.20 π.μ.. Τα μαθήματα 
ξεκινούν κανονικά την Τρίτη  12.09.2012 στις 8.00 π.μ. 

 

1. Για τους γονείς του Δημοτικού θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του 
Δημοτικού, τη Τρίτη 10.09.2013 στις 18.00 μ.μ. ενημερωτική βραδιά – 
γενική συνέλευση και κατόπιν θα χωριστούν οι μαθητές σε τάξεις. 

2. Η πρώτη συγκέντρωση των παιδιών της Α΄ Δημοτικού  στο σχολείο, θα 
γίνει την Πέμπτη 12.09.2013 στις 18.00 μμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της Σχολής. 

3. Η πρώτη μέρα στο σχολείο για την Α΄ Δημοτικού θα είναι η Παρασκευή 
13.09.2013. 

Παρακαλώ παραγγείλετε τα απαιτούμενα βιβλία αρκετά νωρίς. Η λίστα των 
βιβλίων  για την επόμενη τάξη, θα σας δοθεί πριν το τέλος της σχολικής 
χρονιάς. 

4. Ημερομηνίες του Νηπιαγωγείου: 

Το Νηπιαγωγείο ξεκινά τη Δευτέρα 09.09.2013 στις 9.00 π.μ (για τα «παλιά» 
παιδιά). Η πρώτη μέρα σχολείου για τα «καινούρια» παιδιά ξεκινάει από την 
Τρίτη 10.09.2013. 

Η ενημερωτική βραδιά για όλους τους γονείς θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
09.09.2013 στις 19.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής. 

Μία δεύτερη ενημερωτική βραδιά γονέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 
26.09.2013 στις 19.00 μ.μ. 

 

5. Φύλαξη παιδιών  



 
Η φύλαξη παιδιών ξεκινάει από Τρίτη 10.09.2013 και η στήριξη των μαθητών 
στα καθήκοντά τους στις 16.09.2013. 
 
 
6. Ενισχυτική διδασκαλία για τη Γερμανική γλώσσα (DFU): 
 
Και στο επόμενο σχολικό έτος θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ενισχυτικής 
διδασκαλίας στη Γερμανική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα μας www.dst.gr. 
 

Η Γραμματεία (η γερμανική και η ελληνική) θα παραμείνει κλειστή  κατά τους 
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. (Σε περίπτωση ανάγκης θα λειτουργεί κάθε Τρίτη 
από τις 8.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ.) 

Σας ευχόμαστε να έχετε ένα ξεκούραστο και καλό καλοκαίρι και μία καλή 
αρχή για το νέο σχολικό έτος.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Η Διευθύντρια της Σχολής 

 

 

    Angela Drewek-Marr 

 


