Δίδακτρα – λοιπά τέλη
1. Για τις τάξεις 1-12
Τα δίδακτρα για το σχολικό έτος 2019-2020 ανέρχονται στο ποσό των 3.820 € για όλες τις τάξεις συν
120 € τέλη εγγραφής.
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 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.
Προϋπόθεση για την εγγραφή/επανεγγραφή του παιδιού στη ΓΣΘ είναι:
•

η καταβολή του συνόλου των διδάκτρων ή σε περίπτωση αποπληρωμής με δόσεις,
η πρώτη δόση, καθώς και τα έξοδα εγγραφής μέσω τράπεζας.

•

στη συνέχεια, με επίδειξη του καταθετηρίου της Τράπεζας η εγγραφή του μαθητή στη
γραμματεία της Σχολής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την υπογραφή του ατομικού δελτίου
του μαθητή. Μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία μπορούν οι
μαθητές να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Κατά την εγγραφή είναι υποχρεωτική βάσει
νόμου η δήλωση του ΑΦΜ και η ΔΟΥ του οικονομικά υπόχρεου. Για αλλαγές παρακαλώ
ενημερώνετε άμεσα την κα Δελάκη.

Είναι αυτονόητο ότι η εγγραφή/επανεγγραφή στην επόμενη τάξη είναι δυνατή μόνο εφόσον έχουν
τακτοποιηθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις της προηγούμενης χρονιάς.
Σε περιπτώσεις νέων εγγραφών και προτού καταβληθούν τα δίδακτρα η διεύθυνση του Σχολείου πρέπει
να εγκρίνει την εγγραφή των μαθητών στο σχολείο.

Ημερομηνίες καταβολής διδάκτρων και εγγραφών:
Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται καθ΄ όλο το διάστημα από 15.06. έως και 05.09.2019.
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται κατά το διάστημα από την έκδοση των αποτελεσμάτων έως
28.06.2019 και από 02.09. - 5.09.19.
Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έως 05.09.2019:
Εφόσον η καταβολή των διδάκτρων γίνει εφάπαξ έως και την 05.09.2018 παρέχεται έκπτωση 2% στο
συνολικό ποσό των διδάκτρων.
Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων
15.06 έως
05.09.2019

1ο παιδί

2ο παιδί

3ο παιδί

Δίδακτρα

3744 €

2.995 €

2.620 €

Έξοδα εγγραφής

120 €

120 €

120 €

Σύνολο

3.864 €

3.115 €

2.740 €

Οι μαθητές της 12ης τάξης 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 Διευθυντή της Σχολής κ. Ι. Φωστηρόπουλο.

Πληρωμή σε δόσεις:
Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 31 Αυγούστου του εκάστοτε έτους, το δικαίωμα της
πληρωμής των διδάκτρων με δόσεις για την επόμενη χρονιά δεν ισχύει.
Δόσεις & ημερομηνίες καταβολής
Δίδακτρα

1ο παιδί

2ο παιδί

3ο παιδί

1.540 €

1.222 €

1.070 €

120 €

120 €

120 €

Σύνολο 1ης δόσης

1.660 €

1.342 €

1.190 €

2η δόση έως 31.12.19

Δίδακτρα 2η δόση

1.140 €

917 €

802 €

3η δόση έως 31.03.20

Δίδακτρα 3η δόση

1.140 €

917 €

802 €

1η δόση 15.06.19
έως 05.09.19

Έξοδα εγγραφής

Εκπτώσεις στα δίδακτρα
Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης παρέχει έκπτωση για τη φοίτηση αδελφών και διδύμων υπό την
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Αν
μέχρι τις 31 Αυγούστου υπάρχουν μη τακτοποιημένες οικονομικές υποχρεώσεις, η έκπτωση αυτή δεν
παρέχεται. Η έκπτωση αυτή αφορά στους μαθητές όλων των βαθμίδων φοίτησης.
Η έκπτωση που παρέχεται στα αδέλφια μαθητών δεν ισχύει στην περίπτωση που τα δίδακτρα
πληρώνονται άμεσα ή έμμεσα σαν εταιρική παροχή από τους εργοδότες των γονέων.
Ισχύουν οι γενικοί όροι του κανονισμού διδάκτρων της 12.03.2018.

Στήριξη καθηκόντων στο Δημοτικό
Το κόστος για τη στήριξη καθηκόντων στο Δημοτικό από τις 13.15 έως τις 15.00 ανέρχεται στο ποσό των
350€ ετησίως. Το ποσό εξοφλείται με την εγγραφή του μαθητή στο πρόγραμμα στήριξης καθηκόντων
και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη συμμετοχής ή αποχώρησης του παιδιού. Έκπτωση σύμφωνα με
τον κανονισμό των διδάκτρων δεν παρέχεται.
Η συμμετοχή στη στήριξη καθηκόντων δίνει το δικαίωμα έκπτωσης ύψους 50% για τη συμμετοχή στους
ομίλους, όταν αυτοί έχουν δηλωθεί και πληρωθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Το κόστος για τη
στήριξη καθηκόντων πρέπει να καταβληθεί μέσω τράπεζας.

Όμιλοι
Το κόστος για τη συμμετοχή στους ομίλους, ανέρχεται στο ποσό των 60€/ανά όμιλο. Το ποσό
πληρώνεται στον υπεύθυνο του ομίλου.

2. Νηπιαγωγείο
Τα δίδακτρα για το σχολικό έτος 2019-2020 ανέρχονται στο ποσό των 3.650 € συν το τέλος εγγραφής,
120€ .
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 που θα καταβληθεί για το δικαίωμα της πρώτης
εγγραφής του παιδιού στο νηπιαγωγείο θα συμψηφιστεί με το ποσό του δικαιώματος της πρώτης
εγγραφής στην Α΄ Δημοτικού.
Προϋπόθεση για την εγγραφή/επανεγγραφή του παιδιού στο Νηπιαγωγείο είναι:
•

η καταβολή του συνόλου των διδάκτρων ή σε περίπτωση αποπληρωμής με δόσεις,
η πρώτη δόση, καθώς και τα έξοδα εγγραφής μέσω τράπεζας.

•

στη συνέχεια, με επίδειξη του καταθετηρίου της Τράπεζας η εγγραφή του μαθητή στη
γραμματεία της Σχολής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την υπογραφή του ατομικού δελτίου
του μαθητή. Μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία μπορούν οι
μαθητές να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Κατά την εγγραφή είναι υποχρεωτική βάσει
νόμου η δήλωση του ΑΦΜ και η ΔΟΥ του οικονομικά υπόχρεου. Για αλλαγές παρακαλώ
ενημερώνετε άμεσα την κα Δελάκη.

Είναι αυτονόητο ότι η εγγραφή/επανεγγραφή στο επόμενο σχολικό έτος είναι δυνατή μόνο εφόσον
έχουν τακτοποιηθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις της προηγούμενης χρονιάς.
Σε περιπτώσεις νέων εγγραφών και προτού καταβληθούν τα δίδακτρα η διεύθυνση του Σχολείου πρέπει
να εγκρίνει την εγγραφή των μαθητών στο σχολείο.

Ημερομηνίες καταβολής διδάκτρων και εγγραφών:
Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει κατά το διάστημα από 15.06.19 - 05.09.19.
Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έως 05.09.2019:
Εφόσον η καταβολή των διδάκτρων γίνει εφάπαξ έως και την 05.09.2019 παρέχεται έκπτωση 2% στο
συνολικό ποσό των διδάκτρων.
Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων νηπιαγωγείου
Δίδακτρα νηπιαγωγείου
Από 15.06.έως
05.09.2019

Έξοδα εγγραφής
Σύνολο

1ο παιδί

2ο παιδί

3ο παιδί

3.577€

2.862 €

2.504 €

120 €

120 €

3.697 €

2.982 €

2.624 €

1ο παιδί

2ο παιδί

3ο παιδί

120 €

Πληρωμή σε δόσεις:
Δόσεις & ημερομηνίες καταβολής διδάκτρων νηπ.

1.550 €

1.170 €

1.025 €

120 €

120 €

120 €

Σύνολο 1ης δόσης

1.670 €

1.290 €

1.145 €

2η δόση έως 31.12.19

Δίδακτρα νηπιαγωγείου
2η δόση

1.050 €

875 €

765 €

3η δόση έως 31.03.20

Δίδακτρα νηπιαγωγείου
3η δόση

1.050 €

875 €

765 €

1η δόση από
15.06.2019 έως
05.09.2019

Δίδακτρα νηπιαγωγείου
Έξοδα εγγραφής

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 31 Αυγούστου του εκάστοτε έτους, το δικαίωμα της
πληρωμής των διδάκτρων με δόσεις για την επόμενη χρονιά δεν ισχύει.
Εκπτώσεις στα δίδακτρα
Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης παρέχει έκπτωση για τη φοίτηση αδελφών και διδύμων 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,
η έκπτωση αυτή δεν παρέχεται. Η έκπτωση αυτή αφορά στους μαθητές όλων των βαθμίδων φοίτησης.
Η έκπτωση που παρέχεται στα αδέλφια δεν ισχύει στην περίπτωση που τα δίδακτρα πληρώνονται
άμεσα ή έμμεσα σαν εταιρική παροχή από τους εργοδότες των γονέων.
Ισχύουν οι γενικοί όροι του κανονισμού διδάκτρων της 12.03.2018.

Μεσημβρινή φύλαξη
Το κόστος για τη μεσημβρινή φύλαξη στο Νηπιαγωγείο από τις 13.10 έως τις 15.00 ανέρχεται στο ποσό
των 300 € ετησίως. Το ποσό εξοφλείται με την εγγραφή του παιδιού στο τμήμα μεσημβρινής φύλαξης
και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη συμμετοχής ή αποχώρησης του παιδιού. Έκπτωση σύμφωνα με
τον κανονισμό των διδάκτρων δεν παρέχεται.

Καλοκαιρινή φύλαξη
Το κόστος για τη φύλαξη των παιδιών κατά το μήνα Ιούλιο 2020 ανέρχεται στο ποσό των 300 €. Το ποσό
εξοφλείται με την εγγραφή του παιδιού στο τμήμα της καλοκαιρινής φύλαξης και δεν επιστρέφεται σε
περίπτωση μη συμμετοχής ή αποχώρησης του παιδιού. Έκπτωση σύμφωνα με τον κανονισμό των
διδάκτρων δεν παρέχεται.
Τα ποσά για τη μεσημβρινή φύλαξη καθώς και για την καλοκαιρινή φύλαξη πρέπει να πληρώνονται
μέσω τράπεζας.

3. Aριθμοί λογαριασμών:
Alpha Bank:

712002002002803

IBAN: GR25 0140 7 120 7 120 0200 2002 803

BIC: CRBAGRAAXXX

ή

Deutsche Bankverbindung: Stadtsparkasse München
ΙΒΑΝ: DE 88 7015 0000 0906 1880 08

BIC: SSKMDEMMXXX

Παρ ακα λο ύμ ε να αν αγρ άφ ετε σ την ΑΙ ΤΙ ΟΛΟΓ Ι Α τη ς κα τά θεση ς Ο ΠΩ ΣΔΗ ΠΟΤΕ
ΤΟ Ο Ν ΟΜ Α Κ Α Ι ΤΟ Τ Μ Η Μ Α ΤΟΥ Π ΑΙ ΔΙ ΟΥ ΣΑ Σ κα ι ν α έχ ετ ε μαζί σ ας την από δει ξη τη ς
κατ ά θ εση ς των διδ άκ τρ ων, ό τ α ν θα προ σέ λθ ετε σ το σ χολ είο για την εγ γρα φή του
παι διο ύ σ ας !

