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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
1ο – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.1- Τα έξοδα φοίτησης (έξοδα προεγγραφής (αξιολόγηση φακέλου), δικαίωμα εγγραφής,
δίδακτρα, ασφάλιστρα, εξέταστρα, πιστοποίησεις ξένων γλωσσών)
 Καθορίζονται κάθε χρόνο από το ∆ιοικητικό Συμβούλο του Συνδέσμου για τη Γαλλική Εκπαίδευση
στην Ελλάδα μέσα στα πλαίσια του νόμου για τα ξένα σχολεία και την διακρατική συμφωνίαπλαίσιο του ιδρύματος.
 Το ειδοποιητήριο πληρωμής κάθε τριμήνου αποστέλλεται στις οικογένειες μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου . Με τον ίδιο τρόπο αποστέλλεται και η πιθανή 1η και 2η υπενθύμιση.
 Κάθε τρίμηνο που άρχισε οφείλεται στο σύνολό του. Τα σχετικά ποσά είναι απαιτητά στην
αρχή του τριμήνου. Η παράγραφος 2 πιο κάτω αναφέρει τις προθεσμίες πληρωμής.
- Eάν τα οφειλόμενα ποσά δεν έχουν εξοφληθεί στις καθορισμένες ημερομηνίες, είναι δυνατό
να ακολουθηθούν διαδιακασίες είσπραξης διά της δικαστικής οδού.
1-2 Έξοδα προεγγραφής (αξιολόγηση φακέλου)
Για να εξετασθεί κάθε καινούρια αίτηση προεγγραφής, πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 30€.
1.3 – Τα έξοδα μεταφοράς
Εφ’όσον ένας μαθητής έχει γραφτεί για μία κανονική χρήση, συνεχή ή μη, των σχολικών λεωφορείων,
θεωρείται ότι οφείλει μεταφορικά.
Ο καθορισμός και ο τρόπος πληρωμής των μεταφορικών ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με τα
δίδακτρα. Τα έξοδα μεταφοράς λαμβάνουν υπ’όψη την απόσταση και καθορίζονται κατ’ αποκοπή και
δεν μπορούν να εναρμονίζονται ανάλογα με τη χρήση τους.
Είναι δυνατόν η μη πληρωμή τους να επιφέρει την απαγόρευση χρησιμοποίησης των
σχολικών μεταφορών .
1.4 – ∆ικαίωμα πρώτης εγγραφής
Κάθε πρώτη εγγραφή συνεπάγεται έξοδα πρώτης εγγραφής. Το δικαίωμα πρώτης εγγραφής
πληρώνεται μόνο μία φορά κατά την διάρκεια της φοίτησης στην Ελληνογαλλική Σχολή.
Το ποσό αυτό δεν αποδίδεται σε περίπτωση υπαναχώρησης.
1.5 – Ασφάλιστρα
Το Σχολείο υπογράφει για κάθε μαθητή μία ατομική ασφάλεια ατυχημάτων και ασφάλεια αστικής
ευθύνης με την ασφαλιστική εταιρεία Generali. Το κόστος της ασφάλειας αυτής καλύπτεται από τις
οικογένειες για κάθε μαθητή που εγγράφεται στο Σχολείο.
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1.6 – ΄Εκπτωση πολυμελείς οικογένειες
Οι οικογένειες που έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά εγγεγραμμένα στην Ελληνογαλλική Σχολή, δικαιούνται
έκπτωση 10% στα δίδακτρα και στα μεταφορικά κάθε παιδιού, ενώ οι οικογένειες που έχουν
τουλάχιστον 2 παιδιά εγγεγραμμένα στην Ελληνογαλλική Σχολή στο ελληνικό τμήμα δικαιούνται
έκπτωση 3% στα δίδακτρα.
Ημερομηνίες πληρωμής
Προκαταβολή
22/06/2018

1ο τρίμηνο
05/10/2018
40% του συνόλου
μείον προκαταβολή

2ο τρίμηνο
25/01/2019
30% του συνόλου

3ο τρίμηνο
19/04/2019
30% του συνόλου

H επανεγγραφή ενός μαθητή στην σχολη προϋποθέτει την εξόφληση κάθε οφειλής της
προηγούμενης.
2ο ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018
2-1 – ∆ίδακτρα :
1ο τρίμηνο 40% 2ο τρίμηνο 30%
05/10/2018
25/01/2019
2 431,20 €
1 823,40 €
2 480,40 €
1 860,30 €
2 480,40 €
1 860,30 €

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ A’
ΓΥΜΝΑΣΙΟ B’ & Γ’
ΛΥΚΕΙΟ

6 078,00 €
6 201,00 €
6 201,00 €

3ο τρίμηνο 30%
19/04/2019
1 823,40 €
1 860,30 €
1 860,30 €

2- 2-Eξοδα εξετάσεων (πληρωτέα μέχρι 26/01/2018)
-

έξοδα εξετάσεων Γ’ Λυκείου.............................30 €

Γ – 1- ∆ικαίωμα πρώτης εγγραφής : 320,00€
Γ – 3- Έξοδα προεγγραφής : 30 €

Γ – 2- Ασφάλιστρα: 12,00 €

∆- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
Ανάλογα με την γραμμή
Πληρωτέα μέχρι
∆ιαδρομή 1
∆ιαδρομή 2
∆ιαδρομή 3
∆ιαδρομή 4

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ
1 318,00 €
1 413,00 €
1 486,00 €
1 595,00 €

1ο τρίμηνο 40% 2ο τρίμηνο 30% 3ο τρίμηνο 30%
05/10/2018
527,20 €
565,20 €
594,40 €
638,00 €

25/01/2019
395,40 €
423,90 €
445,80 €
478,50 €

19/04/2019
395,40 €
423,90 €
445,80 €
478,50 €
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Ε – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2018-2019 (Προθεσμία πληρωμής 22-06-2018)
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

1 παιδί
2 παιδιά η περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

600,00 ευρώ

300,00 ευρώ

1 200,00 ευρώ

600,00 ευρώ

Z – Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ALPHA BANK
Aρ.λογ. 138 00 200 200 1940
SWIFT CODE CRBAGRAAXXX
IBAN GR 070 140 1380138002002001940

EUROBANK
Aρ.λογ. 00 2600 459 10 200 348325
SWIFT CODE ERBKGRAA
IBAN GR0802600450000910200348325

Επίσης, έχετε την δυνατότητα να πληρώνετε μέσω Internet τα δίδακτρα των παιδιών σας απ’όλες τις ελληνικές τράπεζες
και τις ευρωπαϊκές που ανήκουν στο σύστημα SEPA. Για την Ελλάδα μπαίνοντας στο site της τράπεζάς σας μέσω της
επιλογής:
→ Πληρωμές
→ Αλλες Εταιρείες ή Εκπ/κοί Οργανισμοί
→ Lycee Francohellen.Delacroix
Γιά να προχωρήσετε, θα πρέπει απαραίτητα να καταχωρήσετε τον παρακάτω κωδικό που θα βρείτε στο ειδοποιητήριο
πληρωμής και έχει την μορφή: RF1234567800000ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Προσοχή! Για κάθε μαθητή πρέπει να γίνεται ξεχωριστή κατάθεση
Για τις μεταφορές από το εξωτερικό ο παραπάνω κωδικός πρέπει να μπαίνει οπωσδήποτε στην αιτιολογία!!!

Στο ταμείο της Σχολής
-

με επιταγή από Τράπεζα που έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα, στο όνομα
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
με πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD
με μετρητά έως 500,00 € ανά παιδί

Παράκληση να αναφέρεται το επίθετο και ο κωδικός του μαθητή (αναφέρεται στο ειδοποιητήριο) κατά
την πληρωμή στην Τράπεζα και να κοινοποιούνται στο ταμείο της Σχολής είτε με e-mail είτε
τηλεφωνικά τα στοιχεία της κατάθεσης.
Η ∆ιοικητική και Οικονομική
∆ιευθύντρια

Η Γενική ∆ιευθύντρια

Florence PASQUIERS

Brigitte RENN

