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ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ - ΥΟΛΗΚΟΔΣΟ 2021-2022

ΓΟΝΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΛΖΡΩΜΖΣΖ ΥΟΛΖ
1.

ΟΦΔΗΛΔ ΚΑΗ ΜΔΗΩΔΗ
1.1- Σα έμνδα θνίηεζεο
Τα έμνδα απηά, θαζνξίδνληαη θάζε ρξόλναπό ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηε Γαιιηθή Εθπαίδεπζε ζηελ
Ειιάδα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λόκνπ γηα ηα μέλα ζρνιεία θαη ηελ δηαθξαηηθή ζπκθσλία- πιαίζην ηνπ ηδξύκαηνο.
Είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί πσο:
 Τν εηδνπνηεηήξην πιεξσκήο θάζε ηξηκήλνπ απνζηέιιεηαη ζηηο νηθνγέλεηεο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
 Κάζε ηξίκελν πνπ άξρηζε νθείιεηαη ζην ζύλνιό ηνπ.Τα ζρεηηθά πνζά είλαη απαηηεηά ζηελ αξρή ηνπ θάζε
ηξηκήλνπ (Η παξάγξαθνο 2 πην θάησ αλαθέξεη ηηο πξνζεζκίεο πιεξσκήο).
 Δάλ ηα νθεηιόκελα πνζά δελ έρνπλ εμνθιεζεί ζηηο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο, είλαη δπλαηό λα
αθνινπζεζνύλ δηαδηθαζίεο είζπξαμεο δηά ηεο δηθαζηηθήο νδνύ.

1.2 Έμνδα πξνεγγξαθήο (αμηνιόγεζε θαθέινπ)
Γηα λα εμεηαζζεί θάζε θαηλνύξηα αίηεζε πξνεγγξαθήο, πξέπεη λα θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 30€.
1.3 Γηθαίσκα πξώηεο εγγξαθήο
Κάζε πξώηε εγγξαθή ζπλεπάγεηαη έμνδα πξώηεο εγγξαθήο. Τν δηθαίσκα πξώηεο εγγξαθήο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζηα 400€
πιεξώλεηαη κόλν κία θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζηελ Ειιελνγαιιηθή Σρνιή.
Σν πνζό απηό δελ απνδίδεηαη ζε πεξίπησζε ππαλαρώξεζεο.
1.4 Αζθάιηζηξα
Η Σρνιή ππνγξάθεη γηα θάζε καζεηή κία αηνκηθή αζθάιεηα αηπρεκάησλ θαη αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο .Τν εηήζην θόζηνο
ηεο αζθάιεηαο απηήο αλέξρεηαη ζε 12 € θαη αθνξά όινπο ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνύλ.
1.5Σα έμνδα κεηαθνξάο
Εθόζνλ έλαο καζεηήο έρεη γξαθηεί γηα κία θαλνληθή ρξήζε, ζπλερή ή κε, ησλ ζρνιηθώλ ιεσθνξείσλ,ζεσξείηαη όηη νθείιεη
κεηαθνξηθά.
Απνηειεί έλα εηήζην θαη εθάπαμ πόζν. Τα έμνδα κεηαθνξάο ιακβάλνπλ ππ’όςε ηελ απόζηαζε θαη θαζνξίδνληαη θαη’
απνθνπή θαη δελ κπνξνύλ λα ελαξκνλίδνληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο.
Δίλαη δπλαηόλ ε κε πιεξσκή ηνπο λα επηθέξεη ηελ απαγόξεπζε ρξήζεο ηεο ζρνιηθήο κεηαθνξάο.
H επαλεγγξαθή ελόο καζεηή ζηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά πξνϋπνζέηεη ηελ εμόθιεζε θάζε νθεηιήο ηεο
πξνεγνύκελεο.

1.6Πνιπκειείο νηθνγέλεηεο -Δθπηώζεηο
Οη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ 2 παηδηά εγγεγξακκέλα ζην ειιεληθό ηκήκα ηεο Ειιελνγαιιηθήο Σρνιήο δηθαηνύληαη έθπησζε 3%
ζηα δίδαθηξα θάζε παηδηνύ.
Οη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ 3 παηδηά εγγεγξακκέλα θαη ζηα δπν ηκήκαηα ηεο Ειιελνγαιιηθήο Σρνιήο, δηθαηνύληαη έθπησζε
10%ζηα δίδαθηξα θαη ζηα κεηαθνξηθά θάζε παηδηνύ.
Οη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ 4 θαη πεξηζζόηεξα παηδηά εγγεγξακκέλα θαη ζηα δπν ηκήκαηα ηεο Ειιελνγαιιηθήο Σρνιήο,
δηθαηνύληαη έθπησζε 15% ζηα δίδαθηξα θάζε παηδηνύ.
Η έθπησζε ηνπ 15% ζηα δίδαθηξα θάζε παηδηνύ ηζρύεη θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ηξίδπκα ηα νπνία θνηηνύλ ζηελ
Ειιελνγαιιηθή Σρνιή θαη ζηα δπν ηκήκαηα.
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2.

ΣΑ ΔΞΟΓΑ ΦΟΗΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2021-2022

2.1 Γίδαθηξα

ν

Πιεξσηέα κέρξη

ΔΣΖΗΟ ΠΟΟ

1 ηξίκελν 40%
15/10/2021

ν

ν

2 ηξίκελν 30%
04/02/2022

3 ηξίκελν 30%
12/04/2022

6 454,00 €
ΓΤΜΝΑΗΟ
2 581,60 €
1 936,20 €
1 936,20 €
6 454,00 €
ΛΤΚΔΗΟ
2 581,60 €
1 936,20 €
1 936,20 €
Οη νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ ηα δίδαθηξα πιεξώλνληαη άκεζα ή έκκεζα από ηνλ εξγνδόηε ηνπο, επηβαξύλνληαη κε
20% ζηα δίδαθηξα
2.2 Έμνδα εμεηάζεσλ (πιεξσηέα κέρξη 29/01/2021)
Έμνδα εμεηάζεσλ Γ’ Λπθείνπ30 €
3.

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 2021-2022 (Πξνζεζκία πιεξσκήο 21-06-2021)
ΦΟΗΣΖΖ
900,00 επξώ
1 800,00 επξώ

1 παηδί
2 παηδηά ε πεξηζζόηεξα

4.

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ
ν

ΔΣΖΗΟ ΠΟΟ

Πιεξσηέα κέρξη
Δηαδξνκή 1
Δηαδξνκή 2
Δηαδξνκή 3
Δηαδξνκή 4

5.

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ
300,00 επξώ
600,00 επξώ

1 395,00 €
1 495,00 €
1 573,00 €
1 687,00 €

ν

ν

1 ηξίκελν 40%

2 ηξίκελν 30%

3 ηξίκελν 30%

15/10/2021

04/02/2022

12/04/2022

558,00 €
598,00 €
629,20 €
674,80 €

418,50 €
448,50 €
471,90 €
506,10 €

418,50 €
448,50 €
471,90 €
506,10 €

ΣΡΟΠΟΗ ΠΛΖΡΩΜΖ

5.1 Καηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό
ALPHABANK
Aξ.ινγ. 138 00 200 200 1940
SWIFT CODE CRBAGRAAXXX
IBAN GR 070 140 1380138002002001940

EUROBANK
Aξ.ινγ. 00 2600 459 10 200 348325
SWIFT CODE ERBKGRAA
IBAN GR0802600450000910200348325

5.2 Με ηξαπεδηθή θάξηα(VISA ή MASTERCARD)

-

Με cardlinkηειεθσληθά ζην 211 3009143 ( Κνο Τζέινο)

-

Πιεξσκή κε ηξαπεδηθή θάξηα δηαδηθηπαθά κε ηελ εμήο δηαδηθαζία :
1- Σηελ ζειίδα ππνδνρήο ηνπ EDUKAεπηιέμηε ηελ θαξηέια «Οηθνλνκηθά»
2- Επηιέμηε « δηαδηθηπαθή πιεξσκή »
3- Επηιέμηε «νθεηιόκελν πνζό» γηα λα ηαθηνπνηήζεηε ην ζύλνιν ηεο νθεηιήο ή επηιέμηε «άιιν πνζό»
εάλ ρξεηάδεηαη επηκεξηζκόο ηεο πιεξσκήο.
4- Επηιέμηε «πιεξσκή»
5- Επηιέμηε «ζπλέρεηα» έηζη ώζηε λα ζπλδεζείηε ζην αζθαιέο πεξηβάιινλ ηεο ηξάπεδαο θαη
ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ζαο όπσο ζε θάζε πιαηθόξκαηνπ e-commerce
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ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΠΛΖΡΩΜΔ, παξάθιεζε λα αλαθέξεηαη ην επίζεην θαη ν θσδηθόο ηνπ καζεηή όπσο αλαθέξεηαη ζην
εηδνπνηεηήξην ηεο ρνιήο.
ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΚΑΣΑΘΔΔΗ, παξάθιεζε λα αλαθέξεηαη ην επίζεην θαη ν θσδηθόο ηνπ καζεηή πνπ
αλαθέξεηαη ζην εηδνπνηεηήξην ηεο ρνιήοθαη λα θνηλνπνηνύληαη ζην ηακείν ηεο ρνιήο είηε κε e-mail είηε
ηειεθσληθά ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζεζεο, εηδάιισο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ηαπηνπνίεζεο.

Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη ……………………………………………………………..(γνλείο, θεδεκόλεο, έρνληαο αλαιάβεη ηελ
νηθνλνκηθή ππνρξέσζε πξνο ηελ ζρνιή)
1.

Τνπκαζεηή ……………………………………… Τάμε .......................

2.

Τνπκαζεηή ……………………………………. Τάμε ……................

3.

Τνπ καζεηή……………………………………… Τάμε .......................

4. Τνπ καζεηή ……………………………………. Τάμε ……..................
Tειέθσλα : …………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………
 Α.Φ.Μ.*: .........................................................................................................................................................
ή
 δελ έρσ ΑΦΜ, γηαηί δελ θνξνινγνύκαη ζηελ Ειιάδα.
Τα δίδαθηξα πιεξώλνληαη από ηελ εηαηξεία* : λαη

όρη:

Γεζκεπόκαζηε λα θαηαβάινπκε ηα δίδαθηξα ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο από ηελ Διιελνγαιιηθή ρνιή πξνζεζκίεο.
Λάβακε γλώζεησλ νηθνλνκηθώλ όξσλ ηεο ρνιήο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδερόκαζηε, ιακβάλνληαο ππόςε όηη
θακία επαλεγγξαθή ηελ επόκελε ρξνληά δελ κπνξεί λα γηλεί, αλ δελ εμνθιεζεί ε ηξέρνπζα.
Αζήλα, εκ/λία

Υπνγξαθή θαη ησλ δύν γνλέσλ, κε ηελ αλαθνξά
« διάβαζα και αποδέχομαι»

* Συμπληρώζηε ηα πεδία

Ζ Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή
Γηεπζύληξηα

Corinne GADINI

O Γεληθόο Γηεπζπληήο

Damien GANIER
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