
 

Δίδακτρα – λοιπά τέλη 
 
Τα δίδακτρα για το σχολικό έτος 2015/16 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 
και  

 

 στη συνέχεια ακολουθεί η εγγραφή του μαθητή  κατά το διάστημα από την 
έκδοση των αποτελεσμάτων έως και 30.06.2015  ή από 01.09. –  07.09.2015. 

 

 Η Διεύθυνση πρέπει να εγκρίνει την εγγραφή νέων μαθητών στο σχολείο πριν 
καταβληθούν τα δίδακτρα.  

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

 

Ημερομηνίες πληρωμής: 
 

Σε περίπτωση που καταβάλλετε τα χρήματα σε δόσεις: 
 

Δόσεις Ημερομηνία καταβολής 1ο παιδί 
 

2ο παιδί 
 

3ο παιδί 
 

1η  δόση 

18.06.2015 μέχρι 
07.09.2015 

Δίδακτρα 1.500 € 1.198 € 1.050 € 

Έξοδα εγγραφής 100 € 100 € 100 € 

Σύνολο 1.600 € 1.298 € 1.150 € 

2η δόση  
έως 15.01.2016 

Δίδακτρα 1.121 € 898 € 785 € 

3η δόση  
έως 15.04.2016 

Δίδακτρα 1.121 € 898 € 785 € 

 
Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων: 

18.06.2015 
μέχρι 

07.09.2015 

Συνολικό ποσό 

(δίδακτρα + εκπαιδευτικά 
τέλη + έξοδα εγγραφής) 

3.842 € 3.094 €  2.720€ 

 
Δε δίνεται έκπτωση σε αδέρφια των οποίων τα δίδακτρα επιχορηγούνται από τρίτο φορέα. 

 



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 
Οικονομικό Διευθυντή της Σχολής κ. Ι. Φωστηρόπουλο. 
 

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.  

 

Προσοχή: Για να είναι έγκυρη η εγγραφή ή επανεγγραφή του μαθητή πρέπει να έχει 
καταβληθεί το απαιτούμενο σύμφωνα με τα παραπάνω ποσόν και να έχει υπογράψει ο γονέας 
ή κηδεμόνας το ατομικό δελτίο του μαθητή.  Ο AΦΜ και η ΔΟΥ του οικονομικά υπόχρεου, 
πρέπει να δηλώνονται κατά την εγγραφή του μαθητή. 

 

Τα δίδακτρα θα πληρώνονται μόνο μέσω τραπέζης στο λογαριασμό  

712002002002803 της Alpha Bank 

  IBAN GR25 0140  7120 7120 0200 2002 803   

BIC CRBAGRAAXXX   

ή 

Stadtsparkasse München 

ΙΒΑΝ: DE 88 7015 0000 0906 1880 08  

BIC: SSKMDEMMXXX 

Παρακαλούμε να αναγράφετε στην αιτιολογία της κατάθεσης οπωσδήποτε το όνομα του 
παιδιού σας και την τάξη. 

 


