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ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Σχολικό έτος 2018-2019 
 

Το παρόν έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί με ευανάγνωστο τρόπο και να κατατεθεί στη διοίκηση του Σχολείου μέ όλα τα 
δικαιολογητικά καθώς και τον κανονισμό της προκαταβολής. Κανένας μαθητής δεν γίνεται δεκτός αν ο φάκελος δεν έχει 
εγκριθεί από τη διοίκηση  

Στοιχεία μαθητή 
 

Επώνυμο 

(με ελληνικούς  
και λατινικούς 
χαρακτήρες) 

 Όνομα(-τα) 
(με ελληνικούς  
και λατινικούς 
χαρακτήρες) 

 

 

Ημερομηνία 
γέννησης 

 Τόπος 
γέννησης 

 Φύλο  

 

Υπηκοότητα (-ες) 1/ 2/ 

 

Διεύθυνση 
κατοικίας μαθητή* 

 
Πόλη και 
ταχυδρομικός κώδικας 

 

Τηλ. κατοικίας 
μαθητή 

 e-mail  

 

Ημερομηνία άφι-
ξης στο σχολείο 

 
Τάξη 
εγγραφής 

 
Ελληνικά ως ξένη γλώσσα      □ 

Ελληνικά ως μητρική γλώσσα    □ 

 

Σχολικό έτος Τάξη φοίτησης 
Δημόσιο ή 
ιδιωτικό σχολείο 

Όνομα και διεύθυνση του προηγούμενου σχολείου 

2017-2018    

2016-2017    

 

Γλώσσες εργασίας 
στο σχολείο 

 
Ομιλούμενες γλώσσες 
από τον μαθητή 

 

 

 Πρώτος νομικά υπεύθυνος  Δεύτερος νομικά υπεύθυνος  
Πληρωτής (εάν είναι διαφορετι-
κός από τον νομικά υπεύθυνο) 

Ιδιότητα (πατέρας 
μητέρα, …) 

   

Επώνυμο    

Όνομα    

Υπηκοότητα    

Διεύθυνση* (εάν 
είναι διαφορετική 
από αυτή του 
μαθητή)** 

   

Επάγγελμα    

Εργοδότης    

Επαγγελματικό 
τηλέφωνο 

   

Κινητό τηλέφωνο    

e-mail    

ΑΦΜ    

* Πρέπει να δηλωθεί μία διεύθυνση στην Ελλάδα το αργότερο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς (□ προσωπική, □ 
επαγγελματική) 
** Πρέπει να δηλωθεί απαραιτήτως μια διεύθυνση στη Γαλλία για τους Γάλλους υπηκόους (διαδικασία ασφαλείας) 

ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Θ. 18103 Θεσσαλονίκη 

Τ. 2310 821 231 • F. 2310 841 283  
www.efth.gr • info@ift.gr 

 

http://www.efth.gr/
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Όνομα αδελφών Ημερομηνία 
γέννησης 

Φοίτηση (σχολείο και τάξη) 

   

   

   

 
 

Εστίαση  ναι □ όχι □    

Μεταφορά  ναι □ όχι □ Ζώνη (συμπληρώνεται από τη διοίκηση)  

Εξωσχολικές 
δραστηριότητες * 
15.00-16.30 

 ναι □ όχι □ 

□ Δευτέρα   □ Τρίτη   □ Τετάρτη   □ Πέμπτη   □ Παρασκευή  

□ περιστασιακός χρήστης (10 € ημερησίως)  

□ Αναμένοντας αδελφό / αδελφή που παρακολουθεί μάθημα στο Σχολείο 

 

* Σας παρακαλούμε να επιλέξετε προσεκτικά τις ημέρες που σας ενδιαφέρουν, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι το παιδί 
έχει εγγραφεί για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.     
 
 

Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος Υπογραφή 

   

 
 

 
Συμπληρώνεται από τη διοίκηση 

 

Ημερομηνία 
παραλαβής του 
φακέλου 

 
Ημερομηνία 
επιστροφής του 
φακέλου 

   

Ημερομηνία 
εισαγωγής 

   Αριθμός θεώρησης   

 

 

Συμπληρώνεται από τη διοίκηση 

Θεωρήθηκε από την 
Διεύθυνση 
εκπαίδευσης 

 

Παρατηρήσεις Υπογραφή  

Θεωρήθηκε από την 
Γενική Διεύθυνση 

 

Παρατηρήσεις Υπογραφή 

 

 

Σχολικό έτος 2018-2019 
 

 
Μαθητής: ..............................................  Τάξη: ...........................................................  
 
  Διοικητικός φάκελος που επιτρέπει την εγγραφή 

  Διοικητικός φάκελος που δεν επιτρέπει την εγγραφή. Παρακαλούμε να προσκομίσετε: 

  ..................................................  

  ..................................................  

Υπογραφή/σφραγίδα 
Γενικού Γραμματέα 
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Κατάλογος δικαιολογητικών 
 

Ο μαθητής δεν γίνεται δεκτός στην τάξη εάν δεν προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

 
 

Για την πρώτη εγγραφή: 
 
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης.  
 
• Φωτοτυπία διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας του πρώτου ή δεύτερου νομικά υπεύθυνου 

(τη σελίδα που φέρει τον αριθμό και τη σελίδα που φέρει τα στοιχεία ταυτότητας και την φωτογραφία). 
 
• Φωτοτυπία διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας του παιδιού (τη σελίδα που φέρει τον αριθμό και τη 

σελίδα που φέρει τα στοιχεία ταυτότητας και την φωτογραφία). 
 
•   Φωτογραφία ταυτότητας του παιδιού.  
 
• Φωτοτυπία των σελίδων των εμβολιασμών από το βιβλιάριο υγείας.  
 
• Ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι ο μαθητής είναι ικανός να φοιτήσει και να πάρει μέρος στα 

αθλήματα (ιδιαίτερα στην κολύμβηση και το σκι). 
 
• Βεβαίωση σχολικής ασφάλισης καλύπτοντας δραστηριότητες σκι και κολύμβησης (ασφάλεια 

ατυχημάτων και αστικής ευθύνης) για το έτος 2018-2019.Εάν δεν υπάρχει, το σχολείο θα προβεί στην 
ασφάλιση του παιδιού σας με δικά σας έξοδα. 

 
• Έντυπο προσωπικής δέσμευσης υπογεγραμμένο. 
 
 

Συμπληρωματικά έγγραφα για την πρώτη εγγραφή στο Δημοτικό 
 
• Βεβαίωση μετεγγραφής από το προηγούμενο σχολείο. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να 

αναφέρει την τάξη φοίτησης στο προηγούμενο σχολείο και την προβίβαση του στην επόμενη. 
 
• Έλεγχοι τριμήνων, αναλυτικές βαθμολογίες, σχολικό βιβλιάριο (για όλους τους μαθητές από την Α’ 

τάξη). 
 
 

Για την επανεγγραφή 
 
• Ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι ο μαθητής είναι ικανός να φοιτήσει και να πάρει μέρος στα 

αθλήματα (ιδιαίτερα στην κολύμβηση και το σκι). 
 
• Βεβαίωση σχολικής ασφάλισης καλύπτοντας δραστηριότητες σκι και κολύμβησης (ασφάλεια 

ατυχημάτων και αστικής ευθύνης) για το έτος 2018-2019. Εάν δεν υπάρχει, το σχολείο θα προβεί στην 
ασφάλιση του παιδιού σας με δικά σας έξοδα. 
 

• Έντυπο προσωπικής δέσμευσης υπογραμμένο.  
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

 
 
 

Ο(Η) υπογεγραμμένος(η)  ...................................................................................................  
 
    πατέρας   μητέρα  νομικά υπεύθυνος 
 
του μαθητή: 
 
Επώνυμο:  ..................................................... Όνομα:  .....................................................  
 
δεσμεύομαι να τηρήσω, κατά τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού μου: 
 
• τις διαδικασίες και τους κανονισμούς του σχολείου (διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στη 

γραμματεία μετά από σχετικό αίτημα) των οποίων έλαβα γνώση και τους οποίους υπέγραψα. 
 
• το ετήσιο σχολικό ημερολόγιο που καθορίζει τις ημέρες φοίτησης του παιδιού μου. 
 
• την οικονομική και ηθική συμφωνία. 
 
• τις διαδικασίες εγγραφής. 
 
Δεσμεύομαι να καταθέσω στο σχολείο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (βλ. κατάλογος 
δικαιολογητικών).  
 
 
(Τόπος)  ...............................................,  (Ημερομηνία)  .................................................   
 
  

 
Υπογραφή με χειρόγραφη αναφορά: «Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τις προαναφερθείσες διατάξεις» 

 

 
 
...............................................................     ................................................. ............... 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 5 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
 
Δίδακτρα 
Η ειδοποίηση για την τρίμηνη πληρωμή αποστέλλεται σε κάθε οικογένεια. Το ποσό του μήνα που ξεκινά πρέπει 
να καταβάλλεται στο ακέραιο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε τριμήνου. Η προθεσμία πληρωμής 
είναι 30 μέρες μετά από την αποστολή της ειδοποίησης. 
Εάν τα οφειλόμενα ποσά δεν έχουν καταβληθεί μέσα στις συγκεκριμένες προθεσμίες, το σχολείο θα απευθύνει 
στους γονείς επιστολές υπενθύμισης. 
Σε περίπτωση μη καταβολής των διδάκτρων, η αρμόδια υπηρεσία του Σχολείου θα απαιτήσει την κάλυψη της 
οφειλής δια της νομικής οδού.  
Οι οφειλές ενός έτους επιφέρουν άμεσα την μη επανεγγραφή του μαθητή για την επόμενη σχολική χρονιά μέχρι 
την εξόφληση των οφειλών. 
 
Έξοδα εστίασης και μεταφοράς 
Για τον καθορισμό του ποσού και τον τρόπο καταβολής των εξόδων εστίασης και μεταφοράς ισχύουν οι ίδιοι 
κανόνες που ισχύουν και για τα δίδακτρα. Η εγγραφή είναι ετήσια. Καθορίζονται άπαξ και δεν τροποποιούνται 
με βάση τη χρήση τους. 
Η μη εξόφληση προκαλεί τον άμεσο αποκλεισμό από αυτήν την υπηρεσία. 
 
Έξοδα εξωσχολικών δραστηριοτήτων: 
Τιμολογούνται κάθε τρίμηνο, εκτός εάν πρόκειται για περιστασιακούς χρήστες. Σε αυτήν την περίπτωση, 
τιμολογούνται κάθε μήνα.  
 
Ειδικές τιμές για πολύτεκνες οικογένειες 
Οι οικογένειες με 2 τουλάχιστον παιδιά τα οποία φοιτούν στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης την ιδία σχολική 
χρονιά έχουν έκπτωση 5% στα δίδακτρα του δεύτερου παιδιού*. Οι οικογένειες με 3 τουλάχιστον παιδιά τα 
οποία φοιτούν στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης την ιδία σχολική χρονιά έχουν έκπτωση 10% στα δίδακτρα 
του τρίτου παιδιού*. Οι οικογένειες με 4 τουλάχιστον παιδιά τα οποία φοιτούν στο Γαλλικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης την ιδία σχολική χρονιά έχουν έκπτωση 15% στα δίδακτρα του τέταρτου παιδιού*. 
* Ως δεύτερο παιδί νοείται το δεύτερο παιδί της οικογένειας (το πιο νέο), ομοίως για το 3ο παιδί κ.λ.π.   
 
 
Υποτροφίες 
Οι υπότροφοι μαθητές λαμβάνουν ένα τιμολόγιο στο οποίο έχει υπολογισθεί το ποσοστό της υποτροφίας που 
έχει εγκριθεί, τo οποίo έχει εκδοθεί από το λογιστήριο του σχολείου, μόλις το λογιστήριο έχει στη διάθεσή του 
τα ποσοστά που θα ισχύσουν για κάθε μαθητή.  
Σημ.: Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν τα έξοδα των εξωσχολικών δραστηριοτήτων.  
 
Τρόποι πληρωμής 
Η επανεγγραφή συνεπάγεται την καταβολή του εφάπαξ ποσού των 200 ευρώ με την κατάθεση του φακέλου του 
μαθητή, το οποίο υπολογίζεται ως προκαταβολή κατά την έκδοση του τιμολογίου. 
 
Η πρώτη εγγραφή συνεπάγεται την καταβολή του ποσού των 380 ευρώ, μη επιστρεπτέου.   
 

Το ετήσιο ποσό διδάκτρων, εστίασης και μεταφοράς καταβάλλεται σε τρεις δόσεις (40%, 30%, 30%) κάθε 
τρίμηνο. 
 

Τα έξοδα εγγραφής στις γαλλικές εξετάσεις καταβάλλονται για τους ενδιαφερόμενους μαθητές στο 2ο τρίμηνο 
της σχολικής χρονιάς. 
 

Η καταβολή των οφειλών γίνεται: 
Κατά προτίμηση με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό: 
1/ στην Τράπεζα Πειραιώς: IBAN GR330172228000522800 3059471 
    BIC PIRBG RAA 
    Δικαιούχος: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
 

2/ στη Banque transatlantique: IBN FR7 6 3056 8199 0400 0127 5061230 
    BIC CMC IFRPP 
 
Παρακαλούμε μη λησμονείτε να σημειώνετε το ονοματεπώνυμο του μαθητή. 
 

Με μετρητά, την πρώτη εβδομάδα του τριμήνου, στο Λογιστήριο (Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή, 08.30-
13.00 και Τρίτη, 13.00-16.00) 
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Με επιταγή τράπεζας, ελληνική ή γαλλική, προς το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 
Για συμπληρωματικές πληροφορίες, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο Λογιστήριο. 
 
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή ή να αρνηθεί την επανεγγραφή οποιουδήποτε 
μαθητή, αν το σχολείο μπορεί λογικά να θεωρήσει ότι οι ενέργειες των γονέων ή των κηδεμόνων του έρχονται 
σε αντίθεση με όλους τους κανονισμούς του ή παρεμποδίζουν ουσιαστικά την εκτέλεση της εκπαιδευτικής 
αποστολής του ή θίγουν τα συμφέροντα και τη φήμη του. 
 
Σε περίπτωση έλλειψης συμβιβασμού ή φιλικού διακανονισμού, τα συμβαλλόμενα μέρη θα απευθύνονται στα 
αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 
 
 
 

Υπογραφή νομικά υπεύθυνων 
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 Σχολικό έτος 2018-2019 
 
 

 
 κ. / κα   ...................................................................................  
  (ονοματεπώνυμο) 
  
 Νομικά υπεύθυνος του παιδιού .......................................................  
   (ονοματεπώνυμο) 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 
 
A/ Σταθερές ή κινούμενες εικόνες και ηχογραφήσεις 
 

 
Προκειμένου για σταθερές ή κινούμενες εικόνες ή ηχογραφήσεις της φωνής του και με την προϋπόθεση ότι 
θα διαφυλαχθεί το απόρρητο της ιδιωτικής του ζωής, δίνετε την συγκατάθεσή σας στο Γαλλικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης, χωρίς καμία οικονομική αξίωση και για την διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, να 
αναπαράγει και να διαθέσει αυτές τις εικόνες ή ηχογραφήσεις για μια ευρύτερη δημόσια προβολή σε όλα τα 
μέσα επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των έντυπων μέσων ή απεικόνισης σε μεγάλη οθόνη, είτε άμεσα 
είτε με την μεσολάβηση τρίτων ή εξουσιοδοτημένων οργανισμών, σε κάθε δραστηριότητα, φεστιβάλ ή 
έκθεση, πολιτιστική εκδήλωση, με σκοπό την προβολή, πληροφόρηση ή προώθηση δραστηριοτήτων του 
ιδρύματός μας. 

 

 
B/ Δημιουργίες πρωτότυπων έργων (σχέδια, γραπτά, φωτογραφίες και κάθε είδους δημιουργίες) 
 

 Προκειμένου για δημιουργίες (σχέδια, γραπτά, φωτογραφίες και κάθε είδους πνευματικές δημιουργίες) που 
θα υλοποιούσε το παιδί σας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στο σχολείο μας, δίνετε την συγκατάθεσή 
σας χωρίς καμία οικονομική αξίωση να τις χρησιμοποιήσουμε, από τα πρώτα στάδια, για μη 
κερδοσκοπικούς σκοπούς αλλά για αυστηρά παιδαγωγικούς ή μορφωτικούς λόγους. 
 
Δίνετε την συγκατάθεσή σας στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης να προβάλει δημόσια ένα μέρος ή όλες 
αυτές τις δημιουργίες, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης και της 
απεικόνισης σε μεγάλη οθόνη είτε άμεσα είτε με την μεσολάβηση τρίτων ή εξουσιοδοτημένων από το 
σχολείο οργανισμών, σε κάθε εκδήλωση, για σκοπούς προβολής, πληροφόρησης, προώθησης ή 
κατάρτισης. 
 
Δίνω την συγκατάθεσή μου (συμπληρώσατε ναι ή όχι) 
 

 Λήψη φωτογραφιών:  .........................  

 Εσωτερική διανομή φωτογραφιών του μαθητή:  .........................  

 Εξωτερική διανομή φωτογραφιών του μαθητή:  .........................  

 
Ημερομηνία και υπογραφή  

 
(προσθέσετε χειρόγραφα την φράση 

« έλαβα γνώση του κειμένου και το αποδέχομαι ») 

 

  ................................................................................  

 
 Θεσσαλονίκη, ..............................................................  



 

 

 

 

 8 

  

Σχολικό έτος 2018-2019 
 

  
 κ. / κα   ...................................................................................  
  (ονοματεπώνυμο) 
  
 Νομικά υπεύθυνος του παιδιού .......................................................  
   (ονοματεπώνυμο) 
 

 
Εμπιστευτικές πληροφορίες που δίνονται από την οικογένεια, 

τοποθετημένες σε κλειστό φάκελο στην γραμματεία. 
 
 
Επίθετο και όνομα του μαθητή / της μαθήτριας : .................................................................  
 
Ημερομηνία και τόπο γεννήσεως : ..............................  τάξη : ..........................................  
 
Τηλεφ. - οικίας : ...............................................  εργασίας .......................................  

 Σε περίπτωση ανάγκης ............................  κινητό ..........................................  
 
Αναφέρετε έως 4 ονόματα και τηλέφωνα που μπορούμε να απευθυνθούμε στην περίπτωση που δεν σας 
βρίσκουμε : 
 
 Επίθετο  Τηλέφωνο 

 1. ......................................................   ..................................................  

 2. ......................................................   ..................................................  

 3. ......................................................   ..................................................  

 4. ......................................................   ..................................................  

 
Έχει το παιδί σας κάποιο πρόβλημα παθολογικό ή χειρουργικό ; Εάν ναι, ποιό είναι αυτό ; 

Διαβήτης  ........................................................  Αλλεργίες ......................................  

Άλλο :  ........................................................   ..................................................  

Τρέχουσα θεραπεία : ...................................................................................................   

Τηλ. θεράποντος ιατρού : .............................................................................................  
 
 

 
Ο (η) υπογεγραμμένος (η) .............................................................................. δηλώνω ότι 
εξουσιοδοτώ το Σχολείο, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια των σχολικών ή εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων, ή κάποιου προβλήματος υγείας που να χρήζει νοσοκομειακής περίθαλψης, να καλέσει το 
166 (ή την αστυνομία σε περίπτωση δυσκολιών) και να οδηγήσει το παιδί μου στο πλησιέρτερο εφημερεύον 
νοσοκομείο προκειμένου να έχει άμεση φροντίδα. 

 

 

    

   Ημερομηνία : .........................................................  

 
   Υπογραφή νομικά υπευθύνων : 
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Σχολικό έτος 2018-2019 
 
 
 
 
 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  Γ Ο Ν Ε Ω Ν  
 
 
 
 
 
Ο (ή) υπογεγραμμένος (νομικά υπεύθυνος) : Oνοματεπώνυμο .........................................................  

  ..............................................................................  

 
1/ Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τον (την) : κ/κα  .......................................................................  

 κ/κα  .......................................................................  

 κ/κα  .......................................................................  

 κ/κα  .......................................................................  

 

να παραλάβει το παιδί μου : Oνοματεπώνυμο .........................................................  

 Ημερομηνία γεννήσεως .................................................  

 Τάξη ........................................................................  

στην έξοδο του σχολείου ή μπροστά στο σχολικό λεωφορείο. 
 
 
2/ επιτρέπω στο παιδί μου να φύγει μόνο του (Γυμνάσιο / Λύκειο) : ...............................................  

 • στο τέλος του ωραρίου του προγράμματος ........................................................................  

 •σε περίπτωση απουσίας καθηγητών μετά την ολοκλήρωση των άλλων μαθημάτων ........................  

 
 
Εάν έρθει κάποιο πρόσωπο που δεν έχει δηλωθεί να παραλάβει το παιδί σας, θα πρέπει να παραδώσει στην 
δασκάλα έγγραφη εξουσιοδότηση από το πρωί. Για λόγους ασφαλείας, τηλεφωνικές εντολές δεν γίνονται 
δεκτές. 
 
 
 
 
   
  Υπογραφή νομικά υπευθύνων 
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Σχολικό έτος 2018-2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Άδεια εξόδου 

(δίνεται στην Γραμματεία συμπληρωμένο) 
 

 
 
Ο υπογεγραμμένος(η)  ........................................................................................................  

Επιτρέπω στο παιδί μου (ονοματεπώνυμο)  .............................................................................  

• να συμμετέχει στις εκδρομές που θα οργανώνει το Σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019  

• να παίρνει το λεωφορείο στο πλαίσιο αυτών των εκδρομών. 

 
 

 
 

Υπογραφή νομικά υπευθύνων 
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Σχολικό έτος 2018-2019 

 
 Δίδακτρα                         Ετήσιο ποσό 

Νηπιαγωγείο (πολύ μικρά νήπια) TPS 2 750,00 € 

Νηπιαγωγείο (μικρά νήπια) PS 2 750,00 € 

Νηπιαγωγείο (μεσαία νήπια) MS 3 000,00 € 

Νηπιαγωγείο (μεγάλα νήπια) GS 3 400,00 € 

Α’ & Β’ Δημοτικού 4 100,00 € 

Γ’ έως E’ Δημοτικού 4 250,00 € 

ΣΤ’ Δημοτικού/Γυμνάσιο CNED 5 000,00 € (περιλαμβάνονται τέλη εγγραφής CNED) 

Λύκειο CNED 5 250,00 € (περιλαμβάνονται τέλη εγγραφής CNED) 
 

 

Κατά την πρώτη εγγραφή: καταβάλλεται το ποσό των 380 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 2018-2019 πριν από την έναρξη των μαθημάτων.   
 
Έξοδα εστίασης: 860 ευρώ για το σχολικό έτος (απαραίτητη προϋπόθεση: τουλάχιστον 12 εγγεγραμμένοι 
μαθητές)  
 
Έξοδα μεταφοράς (σε περίπτωση εγγραφής για ένα μόνο μήνα: 200 ευρώ):  
 

 Καθε μέρα  Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 

Μετάβαση και επιστροφή 1 980,00 € 2 280,00 € 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: 1000,00 € 
Λύκειο: 1050,00 € 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 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: 20/03/2018  
 
 
 
Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τις προαναφερθείσες διατάξεις.  
 
 
Ημερομηνία:      Υπογραφή 
 
 
...... / ......  / ............ 

 


