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Κανονισμός διδάκτρων και τελών 
Γερμανική Σχολική Εφορεία Θεσσαλονίκη 

(απόφαση της 12.03.2018) 
 
 

1. Εγγραφή 
 
Για την εισαγωγή στη σχολή ή στο νηπιαγωγείο είναι απαραίτητη η εγγραφή πριν την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου και του νηπιαγωγείου.               
Η εγγραφή γίνεται από 15.06. - 30.06. και από την 01.09. μέχρι και δύο ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς.  
 
H εγγραφή είναι έγκυρη μόνο εφόσον έχει πληρωθεί όλο το ποσό των διδάκτρων, ή σύμφωνα με τον 
κανονισμό των δόσεων, η πρώτη δόση. Η πληρωμή των διδάκτρων αποδεικνύεται με την απόδειξη κατάθεσης 
της τράπεζας.  
 
Με την εγγραφή, οι κηδεμόνες των μαθητών ή των νηπίων αποδέχονται ρητά τον κανονισμό των διδάκτρων 
και τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. 
 
2. Δίδακτρα 
 
Τα δίδακτρα της επόμενης χρονιάς για τη φοίτηση στο σχολείο και στο νηπιαγωγείο καθορίζονται πριν από 
την έναρξη του σχολικού έτους με απόφαση της Σχολικής Εφορείας ως εκπροσώπου της ΓΣΘ και σύμφωνα με 
την ελληνική νομοθεσία. 
 
Το σύνολο των διδάκτρων καταβάλλεται κανονικά πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 
 
Η Σχολή παραχωρεί επίσης το δικαίωμα των δόσεων. 
 

 1η δόση με την εγγραφή                          περίπου 40% 

 2η δόση έως  31.12 του τρέχοντος σχολικού έτους  περίπου 30% 

 3η δόση έως  31.03 του τρέχοντος σχολικού έτους  περίπου 30% 
 
Το δικαίωμα των δόσεων δεν είναι δεσμευτικό για τη ΓΣΘ και μπορεί να αλλάξει γενικά ή για μεμονωμένες 
περιπτώσεις, με απόφαση της Σχολικής Εφορείας. Ειδικότερα, σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών στις      
31 Αυγούστου του εκάστοτε έτους, το δικαίωμα της πληρωμής των διδάκτρων με δόσεις για την επόμενη 
χρονιά χάνεται.  
 
Οι μαθητές της 12ης τάξης του ελληνικού και του γερμανικού τμήματος πρέπει να καταβάλουν το σύνολο των 
διδάκτρων πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα μιας 
ευνοϊκότερης ρύθμισης, ύστερα από σχετική αίτηση προς τον Οικονομικό και Διοικητικό Διευθυντή της 
Σχολής.  
 
Σε περίπτωση που ο μαθητής ή το νήπιο εισαχθεί μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το ποσό των 
διδάκτρων που πρέπει να καταβληθεί υπολογίζεται από την αρχή του μήνα εισαγωγής. Έκπτωση για τον μήνα 
που έχει ήδη αρχίσει δεν γίνεται.  
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Σε περίπτωση αποχώρησης μαθητή ή νηπίου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, το ποσό των διδάκτρων 
που πρέπει να καταβληθεί για το σχολείο και το νηπιαγωγείο είναι αυτό που αναλογεί μέχρι και το μήνα της 
αποχώρησής του.  Εάν η αποχώρηση από το σχολείο ή το νηπιαγωγείο γίνει από τον μήνα Μάρτιο και εξής 
θεωρείται ως αποχώρηση στο τέλος του έτους και καταβάλλεται το συνολικό ποσό των διδάκτρων. 
 
3. Έξοδα εγγραφής 
 
Τα έξοδα εγγραφής καταβάλλονται ετησίως εξ ολοκλήρου με την εγγραφή και δεν επιστρέφονται σε 
περίπτωση αποχώρησης. Το ύψος των εξόδων εγγραφής ορίζεται από τον διοικητικό φορέα της ΓΣΘ, τη 
Σχολική Εφορεία, πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Δεν χορηγείται έκπτωση στα έξοδα εγγραφής.  
 
4. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής 
 
Όλοι οι νέοι μαθητές οι οποίοι εγγράφονται για πρώτη φορά  στη Σχολή ή στο νηπιαγωγείο πρέπει να 
πληρώσουν ένα εφάπαξ ποσό ως δικαίωμα πρώτης εγγραφής, το οποίο καταβάλλεται ολόκληρο με την 
εγγραφή. Το ποσό αυτό για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο συμψηφίζεται αργότερα με το ποσό  εγγραφής στο 
Δημοτικό. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης από το σχολείο. Έκπτωση στο δικαίωμα 
εγγραφής  δεν γίνεται. 
 
Το ύψος του παραπάνω ποσού καθορίζεται πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς με απόφαση της Σχολικής 
Εφορείας. 
 
5. Εκπτώσεις στα δίδακτρα 

 
Η ΓΣΘ παρέχει έκπτωση για τη φοίτηση μαθητών  και νηπίων που έχουν αδέλφια στο σχολείο και στο 
νηπιαγωγείο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στις 31 Αυγούστου του 
εκάστοτε έτους. Αν κατά την ημερομηνία αυτή υπάρχουν μη τακτοποιημένες οικονομικές υποχρεώσεις, το 
δικαίωμα έκπτωσης δεν παραχωρείται. Η έκπτωση αυτή συμπεριλαμβάνει όλες τις βαθμίδες φοίτησης της 
ΓΣΘ.   
 

 2ο παιδί      20% έκπτωση  

 3ο παιδί     30% έκπτωση  

 4ο και κάθε επιπλέον παιδί   40% έκπτωση  

 Δίδυμα      50% έκπτωση στο δεύτερο παιδί 
 
Η έκπτωση που παραχωρείται στα αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο σχολείο και στο νηπιαγωγείο δεν ισχύει 
στην περίπτωση που τα δίδακτρα πληρώνονται άμεσα ή έμμεσα σαν εταιρική παροχή από τους εργοδότες 
των γονέων.  
 
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης διδάκτρων για κοινωνικούς-οικονομικούς λόγους, για τις τάξεις 3-12. 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος Μαΐου της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Η διοίκηση της 
Σχολής παρέχει έντυπα για τις αιτήσεις αυτές, στα οποία συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για το εισόδημα, 
καθώς και για τα περιουσιακά στοιχεία. Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρωθούν με ειλικρίνεια και να 
προσκομιστούν στον διοικητικό φορέα της Σχολής. Η Σχολή χειρίζεται τις αιτήσεις αυτές με απόλυτη 
εχεμύθεια. 
Σε περιπτώσεις απρόβλεπτων γεγονότων η αίτηση μπορεί να κατατεθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς και δεν έχει αναδρομική ισχύ.  
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6. Εκπαιδευτικά τέλη 
 
Από το σχολικό έτος 2015-2016 καταργήθηκε από το Υπουργείο η καταβολή των εκπαιδευτικών τελών υπέρ 
του ελληνικού δημοσίου.  
 

7. Όμιλοι  (AG) και υπόλοιπες παροχές του σχολείου 
 
Το χρηματικό ποσό για την εγγραφή και τη συμμετοχή στους ομίλους εργασίας και για τις υπόλοιπες παροχές 
της Σχολής καταβάλλεται ολόκληρο με τη δήλωση συμμετοχής σ΄ αυτά και δεν επιστρέφεται, ακόμη και σε 
περίπτωση που ο μαθητής διακόψει τη συμμετοχή του. Εφόσον η εγγραφή πραγματοποιηθεί μετά τις               
5 Ιανουαρίου, τότε χορηγείται έκπτωση ύψους 25% (αυτό δεν ισχύει για τους ομίλους-ΑG).   
 
8. Προπαρασκευαστικά τμήματα 
 
Τα δίδακτρα για τα προπαρασκευαστικά τμήματα πληρώνονται εξ ολοκλήρου πριν την έναρξη των 
μαθημάτων. Σε περίπτωση που ένας μαθητής εγγραφεί μετά την έναρξη των μαθημάτων, τα δίδακτρα θα 
υπολογίζονται από την αρχή του μήνα εγγραφής. Έκπτωση για το μήνα που έχει ήδη αρχίσει δεν γίνεται. Από 
το μήνα Δεκέμβριο κάθε διακοπή φοίτησης θεωρείται σαν να γίνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς και τα 
δίδακτρα πληρώνονται για όλη τη χρονιά. Έκπτωση στα δίδακτρα των προπαρασκευαστικών τμημάτων δεν 
γίνεται. 
 
9. Τρόποι πληρωμής  
 
Η πληρωμή των σχολικών διδάκτρων και του νηπιαγωγείου, τα έξοδα πρώτης εγγραφής και τα λοιπά τέλη 
καταβάλλονται μέσω τραπέζης. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ο κηδεμόνας ή ο οικονομικά υπόχρεος αποδέχεται με την υπογραφή του τον κανονισμό διδάκτρων και τελών 
της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και υποχρεούται να καταβάλει τα δίδακτρα εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών.   
 
Ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα: ……………………………………………………….. 
 
Όνομα πατρός του κηδεμόνα: …………………………………………………………… 
 
Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας: ………………………………………………… 
 
Σχολικό έτος: …………………   Τμήμα: …………..                     
 
                                                           
Θεσσαλονίκη, ……………………………..                          ………………………………………………..     

                 Υπογραφή κηδεμόνα 

 


