
 

 
Δίδακτρα – λοιπά τέλη 

 
1. Δημοτικό και Γυμνάσιο (τάξεις 1-12) 

 

Τα δίδακτρα για το σχολικό έτος 2017-2018 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 και τα έξοδα εγγραφής ύψους 100 € μέσω τραπέζης. 

 

• η εγγραφή και η υπογραφή του ατομικού δελτίου του μαθητή. Η εγγραφή/υπογραφή στα 
ατομικά δελτία γίνεται μόνο με την προσκόμιση της απόδειξης για την κατάθεση των 
διδάκτρων. Μόνο εγγεγραμμένοι μαθητές θεωρούνται ως εγγραφέντες ή επανεγγραφέντες 
και μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. 

 

Αυτονόητη προϋπόθεση για την εγγραφή/επανεγγραφή του παιδιού στην επόμενη τάξη είναι η 
εξόφληση όλων των οφειλών της προηγούμενης χρονιάς.  
 

Σημαντικό:  
Για κάθε παιδί που εγγράφεται για πρώτη φορά πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 900,00 € εφάπαξ, ως 
δικαίωμα πρώτης εγγραφής στη ΓΣΘ. Το ποσό των 300 Ευρώ που καταβλήθηκε για το δικαίωμα της 
πρώτης εγγραφής 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 κατά την εγγραφή του μαθητή και 
τυχόν αλλαγές να δηλώνονται άμεσα στην κυρία Δελάκη. 
 

 

Ημερομηνίες καταβολής διδάκτρων και εγγραφών: 

Η πληρωμή των διδάκτρων (εφάπαξ, 1η δόση) μπορεί να γίνει καθ΄ όλο το διάστημα από την έκδοση 
των αποτελεσμάτων έως και 05.09.2017. 

Οι εγγραφές γίνονται κατά το διάστημα από 15.06.17 - 30.06.17 ή 1.09.17 - 5.09.17 

 

Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων:  

Εφόσον η καταβολή των διδάκτρων γίνει εφάπαξ έως και την 05.09.2017 παρέχεται έκπτωση 5% στο 
συνολικό ποσό των διδάκτρων.  

Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων 1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 

έως και 
05.09.2017 

Δίδακτρα 3.555 € 2.844 €  2.489 € 

Έξοδα εγγραφής    100 €    100 €     100 € 

Σύνολο 3.655 € 2.944 € 2.589 € 

 

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 Οικονομικό Διευθυντή της Σχολής κ. Ι. Φωστηρόπουλο. 

 



 
Σε περίπτωση που καταβάλλετε τα χρήματα σε δόσεις: 

 

 
Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 31 Αυγούστου του εκάστοτε έτους, το δικαίωμα της 
πληρωμής των διδάκτρων με δόσεις για την επόμενη χρονιά χάνεται. 
 
Εκπτώσεις στα δίδακτρα 
Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης παρέχει έκπτωση για τη φοίτηση μαθητών – αδελφών υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις στις 31 Αυγούστου του εκάστοτε έτους. Αν 
κατά την ημερομηνία αυτή υπάρχουν μη τακτοποιημένες οικονομικές υποχρεώσεις, η έκπτωση αυτή 
χάνεται.  
 
Η έκπτωση που παραχωρείται στα αδέλφια δεν ισχύει στην περίπτωση που τα δίδακτρα πληρώνονται 
άμεσα ή έμεσα σαν εταιρική παροχή από τους εργοδότες των γονέων. 

Ισχύουν οι γενικοί όροι του κανονισμού διδάκτρων από 24.04.2017. 

 

2. Νηπιαγωγείο 
 

Τα δίδακτρα για το σχολικό έτος 2017-2018 ανέρχονται στο ποσό των  3.510 € 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 και τα έξοδα εγγραφής ύψους 100 € μέσω τραπέζης. 

 

• η εγγραφή και η υπογραφή του ατομικού δελτίου του μαθητή. Η εγγραφή/υπογραφή στα 
ατομικά δελτία γίνεται μόνο με την προσκόμιση της απόδειξης για την κατάθεση των 
διδάκτρων. Μόνο εγγεγραμμένα παιδιά θεωρούνται ως εγγραφέντα/επανεγγραφέντα και 
μπορούν να παρακολουθήσουν το νηπιαγωγείο. 

 

Αυτονόητη προϋπόθεση για την εγγραφή/επανεγγραφή του παιδιού στην επόμενη τάξη είναι η 
εξόφληση όλων των οφειλών της προηγούμενης χρονιάς.  
 

Σημαντικό:  
Για κάθε παιδί που εγγράφεται για πρώτη φορά πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 300,00 € εφάπαξ, ως 
δικαίωμα πρώτης εγγραφής στη ΓΣΘ. Το ποσό των 300 Ευρώ που καταβλήθηκε για το δικαίωμα της 
πρώτης εγγραφής 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 κατά την εγγραφή του μαθητή και 
τυχόν αλλαγές να δηλώνονται άμεσα στην κυρία Δελάκη. 
 

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

1η  δόση έως 05.09.17 

Δίδακτρα 1.500 € 1.200 € 1.050 € 

Έξοδα εγγραφής   100 €   100 €   100 € 

Σύνολο 1ης δόσης 1.600 € 1.300 € 1.150 € 

2η δόση έως 31.12.17 Δίδακτρα 2η δόση 1.121 €   897 €   785 € 

3η δόση έως 31.03.17 Δίδακτρα 3η δόση 1.121 €   897 €   785 € 



 

Ημερομηνίες καταβολής διδάκτρων και εγγραφών: 

Η πληρωμή των διδάκτρων (εφάπαξ, 1η δόση) μπορεί να γίνει κατά το διάστημα από 15.06.17 - 30.06.17 
ή 1.09.17 - 5.09.17 

 
Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων:  

Εφόσον η καταβολή των διδάκτρων γίνει εφάπαξ έως και την 05.09.2017 παρέχεται έκπτωση 5% στο 
συνολικό ποσό των διδάκτρων.  

 

Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων 1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 

έως και 
05.09.2017 

Δίδακτρα 3.335 € 2.668 €  2.334 € 

Έξοδα εγγραφής    100 €    100 €     100 € 

Σύνολο 3.435 € 2.768 € 2.434 € 

 
 

Σε περίπτωση που καταβάλλετε τα χρήματα σε δόσεις: 
 

 
Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 31 Αυγούστου του εκάστοτε έτους, το δικαίωμα της 
πληρωμής των διδάκτρων με δόσεις για την επόμενη χρονιά χάνεται. 
 
Εκπτώσεις στα δίδακτρα 
Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης παρέχει έκπτωση για τη φοίτηση παιδιών – αδελφών στο 
νηπιαγωγείο υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις στις 31 Αυγούστου του 
εκάστοτε έτους. Αν κατά την ημερομηνία αυτή υπάρχουν μη τακτοποιημένες οικονομικές υποχρεώσεις, 
η έκπτωση αυτή χάνεται. Το νηπιαγωγείο είναι αυθυπόστατο και ανεξάρτητο από το υπόλοιπο σχολείο. 
Για το λόγο αυτό η έκπτωση δίνεται μόνο σε αδέλφια που φοιτούν σ΄ αυτό. 
 
Η έκπτωση που παραχωρείται στα αδέλφια δεν ισχύει στην περίπτωση που τα δίδακτρα πληρώνονται 
άμεσα ή έμεσα σαν εταιρική παροχή από τους εργοδότες των γονέων. 

 

Ισχύουν οι γενικοί όροι του κανονισμού διδάκτρων από 24.04.2017. 

 
 

 

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

1η  δόση έως 05.09.17 

Δίδακτρα νηπιαγωγείου 1.510 € 1.124 € 983 € 

Έξοδα εγγραφής   100 €   100 €   100 € 

Σύνολο 1ης δόσης 1.610 € 1.224 € 1.083 € 

2η δόση έως 31.12.17 
Δίδακτρα νηπιαγωγείου 
2η δόση 

1.100 €   842 €   737 € 

3η δόση έως 31.03.17 
Δίδακτρα νηπιαγωγείου 
3η δόση 

1.100 €   842 €   737 € 



 

3.  Aριθμοί λογαριασμών:  

Τα δίδακτρα θα πληρώνονται μόνο μέσω τραπέζης στους παρακάτω λογαριασμούς: 

Alpha Bank:   712002002002803    
IBAN: GR25 0140 7120 712002002002803     BIC:  CRBAGRAAXXX       ή  

 
Deutsche Bankverbindung:     Stadtsparkasse München 

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

Παρακαλούμε να αναγράφετε  σ την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  της κατάθεσης ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ               
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ  και  να έχετε  μαζί  σας την απόδειξη της 

κατάθεσης των δ ιδάκτρων,  όταν θα προσέλθετε  στο  σ χολείο  για  την εγγραφή του 
παιδιού σας!  

  

 

 

 

 

  


