
 

Δίδακτρα – λοιπά τέλη 
1. για τις τάξεις 1 – 12  
 
Τα δίδακτρα για το σχολικό έτος 2016/17 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 καθώς τα έξοδα εγγραφής ύψους 100€  μέσω 
τραπέζης.  
Για κάθε παιδί που εγγράφεται για πρώτη φορά πρέπει να καταβληθεί επίσης το ποσό των 900€ εφάπαξ 
ως δικαίωμα πρώτης εγγραφής στη ΓΣΘ. Το ποσό των 300 Ευρώ 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.   
Προτού καταβληθούν τα δίδακτρα η διεύθυνση του Σχολείου πρέπει να εγκρίνει την εγγραφή νέων 
μαθητών στο σχολείο.  
Ο AΦΜ και η ΔΟΥ του οικονομικά υπόχρεου, πρέπει να δηλώνονται βάσει νόμου κατά την εγγραφή του 
μαθητή και τυχόν αλλαγές να δηλώνονται άμεσα στην κυρία Δελάκη. 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί η εγγραφή του μαθητή με την προσκόμιση του καταθετηρίου στη γραμματεία. Για 
να είναι έγκυρη η εγγραφή ή η επανεγγραφή ενός μαθητή στο σχολείο πρέπει ο γονέας ή ο κηδεμόνας να 
υπογράψει στο ατομικό δελτίο του μαθητή.  Μόνο εγγεγραμμένοι μαθητές θεωρούνται ως εγγραφέντες ή 
επανεγγραφέντες και μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. 
 
H επανεγγραφή στην επόμενη σχολική χρονιά είναι δυνατή μόνο όταν όλα τα οφειλόμενα ποσά του 
τρέχοντος σχολικού έτους, έχουν καταβληθεί. 
Η εγγραφή νέου μαθητή πρέπει πριν από την καταβολή των διδάκτρων να εγκριθεί από τη διεύθυνση του 
σχολείου. 
 
Ημερομηνίες: 
Οι εγγραφές γίνονται κατά το διάστημα από 21.06.16 - 30.06.16 ή 1.09.16 - 5.09.16 
 
Σε περίπτωση που καταβάλλετε τα χρήματα σε δόσεις:  

Δόσεις & ημερομηνίες καταβολής 1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 

1η  δόση 

21.06.16 μέχρι 5.09.16 

Δίδακτρα 1.500 € 1.198 € 1.050 € 

Έξοδα εγγραφής   100 €   100 €   100 € 

Σύνολο 1.600 € 1.298 € 1.150 € 

2η δόση έως 15.01.17 Δίδακτρα 1.121 €   898 €   785 € 

3η δόση έως 15.04.17 Δίδακτρα 1.121 €   898 €   785 € 

 
Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων:  

21.06.16 μέχρι 05.09.16 Συνολικό ποσό 3.842 € 3.094 €  2.720€ 

 
Οι μαθητές της 12ης τάξης 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 της Σχολής κ. Φωστηρόπουλο. 
 
Δε δίνεται έκπτωση σε αδέρφια των οποίων τα δίδακτρα επιχορηγούνται από τρίτο φορέα. 

Ισχύουν οι γενικοί όροι του κανονισμού για τα δίδακτρα. 
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2. Δίδακτρα για το Νηπιαγωγείο – λοιπά τέλη 

Τα δίδακτρα για το Νηπιαγωγείο για τα σχολικό έτος 2016/17 ανέρχονται στο ποσό των 3.510€.  
Προϋπόθεση για την εγγραφή/επανεγγραφή του παιδιού είναι η καταβολή του συνόλου των διδάκτρων ή, 
σε περίπτωση αποπληρωμής με δόσεις, η πρώτη δόση καθώς τα έξοδα εγγραφής ύψους 100€ μέσω 
τραπέζης. 
 
Για κάθε παιδί που εγγράφεται για πρώτη φορά πρέπει να καταβληθεί επίσης το ποσό των 300 € εφάπαξ 
ως δικαίωμα πρώτης εγγραφής στη ΓΣΘ. 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.   
Προτού καταβληθούν τα δίδακτρα η διεύθυνση του Σχολείου πρέπει να εγκρίνει την εγγραφή των νέων 
παιδιών στο Νηπιαγωγείο.  
AΦΜ και ΔΟΥ του οικονομικά υπόχρεου, θα πρέπει να δηλώνονται βάσει νόμου κατά την εγγραφή του 
παιδιού και τυχόν αλλαγές να δηλώνονται άμεσα στην κυρία Δελάκη. 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί η εγγραφή του παιδιού με την προσκόμιση του καταθετηρίου στη γραμματεία. 
Για να είναι έγκυρη η εγγραφή ή η επανεγγραφή ενός παιδιού στο Νηπιαγωγείο πρέπει ο γονέας ή               
ο κηδεμόνας να υπογράψει στο ατομικό δελτίο του μαθητή.  Μόνο εγγεγραμμένα παιδιά θεωρούνται ως 
εγγραφέντα ή επανεγγραφέντα και μπορούν να παρακολουθήσουν το Νηπιαγωγείο. 
 
H επανεγγραφή στην επόμενη σχολική χρονιά είναι δυνατή μόνο όταν όλα τα οφειλόμενα ποσά του 
τρέχοντος σχολικού έτους, έχουν καταβληθεί. 
Η εγγραφή νέου παιδιού πρέπει πριν από την καταβολή των διδάκτρων να εγκριθεί από τη διεύθυνση του 
σχολείου. 
 
Ημερομηνίες: 
Οι εγγραφές γίνονται κατά το διάστημα από 9.06.16 - 24.06.16 ή 1.09.16 – 5.09.16 

 
Σε περίπτωση που καταβάλλετε τα χρήματα σε δόσεις: 

Δόσεις &  
ημερομηνίες καταβολής 

      1ο παιδί 
στο νηπιαγωγείο 

      2ο παιδί 
στο νηπιαγωγείο 

      3ο παιδί 
στο νηπιαγωγείο 

1η  δόση  

9.06.2016 μέχρι 5.09.2016 

Δίδακτρα για το 
Νηπιαγωγείο  

1.510 € 1.124 € 983 € 

Έξοδα εγγραφής 100 € 100 € 100 € 

Σύνολο 1.610 € 1.224 € 1.083 € 

2η δόση έως 15.01.2017 Δίδακτρα 1000 € 842 € 737 € 

3η δόση έως 15.04.2017 Δίδακτρα 1000 € 842 € 737 € 

 
Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων:  

 1.παιδί  
στο νηπιαγωγείο 

2. παιδί  
στο νηπιαγωγείο 

3. παιδί  
στο νηπιαγωγείο 

9.06.2016 μέχρι 5.09.2016 Συνολικό ποσό         3.610 € 2.908 € 2.557 € 

Ισχύουν οι γενικοί όροι του κανονισμού για τα δίδακτρα. 
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3. Λογαριασμοί τραπέζης 

 

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 για τις τάξεις 1-12     
το ονοματεπώνυμο του μαθητή και την τάξη ή για το νηπιαγωγείο το ονοματεπώνυμο του 
παιδιού σας καθώς και την ένδειξη «νηπιαγωγείο». 

Το καταθετήριο θα πρέπει να προσκομίζεται κατά την εγγραφή του παιδιού.   

 


