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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Σχολικό έτος 2019-2020
Δίδακτρα
Νηπιαγωγείο (πολύ μικρά νήπια) TPS
Νηπιαγωγείο (μικρά νήπια) PS
Νηπιαγωγείο (μεσαία νήπια) MS
Νηπιαγωγείο (μεγάλα νήπια) GS
Α’ & Β’ Δημοτικού
Γ’ έως E’ Δημοτικού
ΣΤ’ Δημοτικού/Γυμνάσιο CNED
Λύκειο CNED

3
3
3
3
4
4
3
4

Ετήσιο ποσό
000,00 €
000,00 €
100,00 €
500,00 €
250,00 €
350,00 €
900,00 € + τέλη εγγραφής CNED
100,00 € + τέλη εγγραφής CNED

Κατά την πρώτη εγγραφή: καταβάλλεται το ποσό των 450 ευρώ, μη επιστρεπτέο, μαζί με την κατάθεση
του φακέλου εγγραφής του μαθητή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μαθητής δεν θεωρείται εγγεγραμμένος.
Κατά την επανεγγραφή: προκαταβολή 200 ευρώ θα καταβληθεί με την εγγραφή η οποία θα αφαιρεθεί
από την τιμολόγηση κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Για το Γυμνάσιο-Λύκειο, η προκαταβολή
αντιστοιχεί στα τέλη εγγραφής στο CNED.
Πολύτεκνες οικογένειες: προβλέπεται έκπτωση 5% στα δίδακτρα του 2ου παιδιού, 10% στα δίδακτρα του
3ου παιδιού, 15% στα δίδακτρα του 4ου παιδιού κ.ο.κ, με την προϋπόθεση ότι θα φοιτούν στο Γαλλικό
Σχολείο Θεσσαλονίκης Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο.
Έκπτωση 5%: προβλέπεται σε περίπτωση καταβολής του συνολικού ποσού των διδάκτρων του σχολικού
έτους πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
Έξοδα εστίασης: 900 ευρώ για το σχολικό έτος (απαραίτητη προϋπόθεση: τουλάχιστον 12 εγγεγραμμένοι
μαθητές)
Έξοδα μεταφοράς (σε περίπτωση εγγραφής για ένα μόνο μήνα: 200 ευρώ):
Καθε μέρα
Μετάβαση και επιστροφή

Ζώνη 1
1 980,00 €

Ζώνη 2
2 280,00 €

Ζώνη 3
2980,00 €

Τα δίδακτρα, τα έξοδα μεταφοράς και εστίασης καταβάλλονται στην αρχή κάθε τριμήνου:
40% για το 1ο τρίμηνο, 30% για το 2ο τρίμηνο και 30% για το 3ο τρίμηνο.
Τέλη εγγραφής στο CNED (καταβάλλονται εξ ολοκλήρου στο CNED).
Γυμνάσιο: 1 000,00 €
Λύκειο: 995,00 €
ΠΡΟΣΟΧΗ: το παρακάτω ποσό είναι ενδεικτικό, ο οριστικό ποσό θα ανακοινωθεί αργότερα: Πέρα των
διδάκτρων για τη βασική τάξη, το CNED μπορεί να προσαυξάνει τις τιμές σε κάποιες περιπτώσεις.
Σχολικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο: Το σχολείο υπογράφει ατομική ασφάλεια ατυχημάτων και ασφάλεια
αστικής ευθύνης για κάθε μαθητή που εγγράφεται, συμπεριλαμβανομένων των υπότροφων. Το κόστος της
ασφάλειας καλύπτεται από τις οικογένειες μέσα στο πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους και ανέρχεται στο
ποσό των 33 ευρώ.
Τέλη εγγραφής στις γαλλικές εξετάσεις (καταβάλλονται στο εξεταστικό κέντρο Αθηνών):
Brevet: 65 €
Baccalauréat – εξετάσεις 1ère: 115 €
Baccalauréat – εξετάσεις Terminale: 350 €
Τα τέλη καταβάλλονται κατά το 2ο τρίμηνο.
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Εξωσχολικές δραστηριότητες (η ετήσια εγγραφή πραγματοποιείται κατά την έναρξη του σχολικού έτους):
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (15.00-16.30):
600 ευρώ για το σχολικό έτος, για εγγραφή και στις 5 ημέρες. 150 ευρώ για μια ημέρα την εβδομάδα, 300
ευρώ για 2 ημέρες την εβδομάδα, 450 ευρώ για τρεις ημέρες την εβδομάδα. Πέραν των 3 ημερών, ο
μαθητής θεωρείται χρήστης του «πακέτου» 5 ημερών.
Περιστασιακή συμμετοχή μη εγγεγραμμένων παιδιών: 10 ευρώ ανά ημέρα χρήσης της υπηρεσίας
Υποσημείωση 1: το κόστος του συνόλου των εξωσχολικών δραστηριοτήτων ισχύει για έναν ελάχιστο
αριθμό 8 εγγεγραμμένων. Σε περίπτωση μικρότερου αριθμού εγγεγραμμένων, η διεύθυνση έχει το
δικαίωμα να μην προβεί στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ή να προχωρήσει σε αύξηση της τιμής.
Υποσημείωση 2: Αυτές οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι εκτός των σχολικών υποτροφιών και δεν
παρέχεται έκπτωση στους υποτρόφους.
Υποσημείωση 3: Έκπτωση 50% επί της τιμής δύναται να χορηγηθεί, κατόπιν αίτησης των γονέων
συμπεριλαμβανομένης στο φάκελο εγγραφής, σε όσους μαθητές παραμένουν στο σχολείο περιμένοντας τη
λήξη των μαθημάτων του αδελφού ή της αδελφής τους.
Τελευταία ενημέρωση: 06/03/2019

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τις προαναφερθείσες διατάξεις.
Ημερομηνία:
...... / ...... / ............

Υπογραφή

