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ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΘ ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΘ 

2021-2022 

  

Κάζε νηθνγέλεηα πνπ εγγξάθεη ην παηδί/παηδηά ηεο ζην Γαιινθππξηαθό ρνιείν Λεπθσζίαο (EFCN) 

ελεκεξώλεηαη γηα ηα ζρνιηθά ηέιε θαη ππνρξενύηαη λα ηα θαηαβάιεη. Σα ζρνιηθά δίδαθηξα θαη 

άιιεο ρξεώζεηο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζην Παξάξηεκα ησλ Οηθνλνκηθώλ Καλνληζκώλ. 

 

Κάζε νηθνγέλεηα πξέπεη λα νξίζεη έλαλ εθπξόζσπν επηθνηλσλίαο θαη λα δειώζεη ζην ζρνιείν κηα 

έγθπξε δηεύζπλζε email θαη έλαλ αξηζκό ηειεθώλνπ γηα ζθνπνύο επηθνηλσλίαο. Ο εθπξόζσπνο 

επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη γξαπηώο ην ζρνιείν ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Οη εηδνπνηήζεηο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζρνιηθώλ δηδάθηξσλ θαη ησλ 

ζρεηηθώλ ρξεώζεσλ ζα ζηέιλνληαη από ην EFCN κέζσ email ζηνλ εθπξόζσπν επηθνηλσλίαο ή/θαη 

κέζσ ηηκνινγίνπ πνπ ζα δίλεηαη ζην καζεηή θαηόπηλ αηηήκαηνο. 

 

Η επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πξνηίκεζε κέζσ email ζηε δηεύζπλζε: 

secretariat@efcn.info  

 

1. ΕΚΗ ΙΑΘ ΑΚΚΑ ΡΤΞΚΘΙΑ ΕΝΞΔΑ 

  

Απηά πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζηα αθόινπζα: 

1) Εηήζια ηέλη εγγπαθήρ 

α. Σέιε πξώηεο εγγξαθήο 

β. Σέιε αλαλέσζεο εγγξαθήο 

2) α δίδακηπα ηος ζσολείος 

3) Άλλα ζσολικά ηέλη: 

α. Έμνδα εμέηαζεο 

β. Μίλη θιακπ 

γ. ρνιηθή κεηαθνξά 

δ. Απνγεπκαηηλή επίβιεςε (Vie scolaire) 

ε. Δμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ζη. Άιιεο ρξεώζεηο 

 

1) ΕΗΡΘΑ ΕΚΗ ΕΓΓΠΑΦΗΡ 

Κάζε εγγεγξακκέλνο καζεηήο αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηεί ηελ πξώηε εκέξα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

 

Δάλ έλαο καζεηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηαζηεί θαη ηελ πξώηε εκέξα(εο) ηνπ ζρνιείνπ γηα 

έγθπξνπο ιόγνπο (δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ή άιινπο), ε νηθνγέλεηα πξέπεη λα ελεκεξώζεη γξαπηώο 
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ην ζρνιείν ην αξγόηεξν ηελ πξώηε εκέξα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην όλνκα 

ηνπ καζεηή ζα απνζύξεηαη από ηε ιίζηα καζεηώλ. 

 

α. ΣΔΛΗ ΠΡΧΣΗ ΔΓΓΡΑΦΗ  

  

Σα ηέιε πξώηεο εγγξαθήο ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο λένπο καζεηέο θαη όινπο ηνπο καζεηέο πνπ 

επηζηξέθνπλ κεηά από απνπζία ελόο ή πεξηζζόηεξσλ αθαδεκατθώλ εηώλ. Η δηαδηθαζία μεθηλά 

όηαλ ε νηθνγέλεηα παξαζρέζεη ζην ζρνιείν θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν ην έληππν πξνεγγξαθήο. 

Δάλ πξνζθεξζεί ζέζε ζην ζρνιείν, ε εγγξαθή θαζίζηαηαη νξηζηηθή θαηά ηελ πιεξσκή ησλ ηειώλ 

πξώηεο εγγξαθήο, ηα νπνία δελ επηζηξέθνληαη. 

   

β. ΣΔΛΗ ΑΝΑΝΔΧΗ ΔΓΓΡΑΦΗ  

  

Η επαλεγγξαθή καζεηή γηα ην επόκελν ζρνιηθό έηνο ππόθεηηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ ηειώλ 

επαλεγγξαθήο, πιεξσηέα ζην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ ηξηκήλνπ ην αξγόηεξν (Ιαλνπάξηνο-Μάξηηνο). 

Απηά ηα ηέιε δελ επηζηξέθνληαη.  

  

ΡΗΛΑΜΘΙΞ: Για ηην ανανέυζη ηηρ εγγπαθήρ, θα ππέπει να εξοθληθούν όλα ηα 

οικογενειακά ςπόλοιπα έυρ ηην ημέπα ηηρ ανανέυζηρ ηηρ εγγπαθήρ. Εάν παπαμείνει 

ςπόλοιπο ζηο ηέλορ ηος ηπέσονηορ ακαδημαφκού έηοςρ (ηέλορ Θοςνίος), η 

επανεγγπαθή για ηο επόμενο ζσολικό έηορ θα θευπηθεί άκςπη και ηο ζσεηικό ηέλορ 

δεν θα επιζηπαθεί. 

 

 

2) Α ΔΘΔΑΙΠΑ ΞΣ ΡΤΞΚΕΘΞΣ  

  

Σα ζρνιηθά δίδαθηξα αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα θαη θαηαβάιινληαη κε δύν ηξόπνπο: 

 

1. Οποκαηαβολικά. Όια ηα δίδαθηξα ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζε εληαία πξνθαηαβνιηθή 

δόζε, επσθεινύληαη από ηελ ηζρύνπζα έθπησζε όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην 

Παξάξηεκα. 

 

2. Οληπυηέα ζε 3 δόζειρ.  

i. 40% πιεξσηέν έσο 30 επηεκβξίνπ;  

ii. 30% πιεξσηέν έσο 15 Γεθεκβξίνπ, θαη  

iii. 30% πιεξσηέν έσο 30 Μαξηίνπ 

 

Έκηακηη έγκπιζη κπνξεί λα παξαρσξεζεί από ηε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή γηα κεληαία πιεξσκή 

ησλ ζρνιηθώλ δηδάθηξσλ γηα θάζε αθαδεκατθό έηνο. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε 10 ίζεο κεληαίεο 

δόζεηο πνπ θαηαβάιινληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ 1ε εξγάζηκε εκέξα θάζε κήλα, μεθηλώληαο από 

ηνλ επηέκβξην. Θα επηβαξύλνληαη κε ρξέσζε ρεηξηζκνύ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 

Υξέσζε Υεηξηζκνύ ηνπ Παξαξηήκαηνο. 
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηα ζρνιηθά δίδαθηξα δελ πεξηιακβάλνπλ άιια ηέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην καζεηή: 

1. Σέιε εμεηάζεσλ 

2. Μίλη θιακπ 

3. ρνιηθή κεηαθνξά 

4. Απνγεπκαηηλή επίβιεςε (vie scolaire) 

5. Δμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

6. Άιια ηέιε 

 

3) ΑΚΚΑ ΡΤΞΚΘΙΑ ΕΚΗ  

  

1. ΣΔΛΗ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

Η εγγξαθή ζηηο εμεηάζεηο (Brevet θαη Baccalauréat) πεξηιακβάλεη ηελ θαηαβνιή ηέινπο ζηνλ 

νξγαληζκόο Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE - Οξγαληζκόο Γαιιηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζην Δμσηεξηθό). Σα εμεηαζηηθά ηέιε ηηκνινγνύληαη θαηά ην πξώην ηξίκελν 

(επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο) θαη δελ επηζηξέθνληαη. Σα εμεηαζηηθά ηέιε θαζνξίδνληαη από ηνλ AEFE 

θαη αλαζεσξνύληαη ζε εηήζηα βάζε.  

2. ΜΙΝΙ ΚΛΑΜΠ 

Παξέρεηαη ππεξεζία εκεξήζηαο θξνληίδαο ζε καζεηέο λεπηαγσγείνπ κε κεληαία ρξέσζε. Θέζεηο 

πξέπεη λα θξαηνύληαη έλα κήλα λσξίηεξα. Σν ζρνιείν κπνξεί λα εγγπεζεί ζέζε ζην Μίλη Κιακπ 

από ηελ πξώηε εκέξα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, αθνύ θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή όπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην Παξάξηεκα. Η πξνθαηαβνιή αθαηξείηαη από ηελ ηειηθή ηηκή.  

3. ΥΟΛΙΚΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Σν ζρνιείν παξέρεη ππεξεζία ζρνιηθήο κεηαθνξάο αλαιόγσο ηεο δήηεζεο. Γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο παξαθαιώ όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηε γξακκαηεία.  

4. ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΗ ΔΠΙΒΛΔΦΗ (VIE SCOLAIRE) 

Σν ζρνιείν παξέρεη ππεξεζία απνγεπκαηηλήο επίβιεςεο (vie scolaire). Σν ηέινο γηα ηελ ππεξεζία 

απηή θαηαβάιιεηαη κεληαίσο, θαη νη ζέζεηο ζα πξέπεη λα δεζκεύνληαη έλα κήλα πξνεγνπκέλσο. Σν 

ζρνιείν κπνξεί λα εγγπεζεί ζέζε ζηελ ππεξεζία απνγεπκαηηλήο επίβιεςεο από ηελ πξώηε εκέξα 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, αθνύ θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα. Η 

πξνθαηαβνιή αθαηξείηαη από ηελ ηειηθή ηηκή. 

5. ΔΞΧΥΟΛΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

Σν ζρνιείν παξέρεη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε κεληαία ρξέσζε. Οη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα εγγξαθνύλ έλα κήλα πξνεγνπκέλσο. Σα 

ηέιε ζπκκεηνρήο θαηαβάιινληαη κεληαίσο εθ ησλ πξνηέξσλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα ηέιε ζπκκεηνρήο θαη ηνλ ηξόπν πιεξσκήο γηα θάζε εμσζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα, 

επηθνηλσλήζηε κε ηελ γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ.  

6. ΑΛΛΑ ΣΔΛΗ 

Άιια ηέιε όπσο ζπλδξνκέο ζηε βηβιηνζήθε, αγνξέο βηβιίσλ, εθδξνκέο, θιπ, αλαθνηλώλνληαη θαηά 

ηε ζρνιηθή ρξνληά.  
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2. ΠΞΟΞΘ ΟΚΗΠΩΛΗΡ  

 

Οη πιεξσκέο πξέπεη λα γίλνληαη ζε ΔΤΡΧ, κέζσ επηηαγήο ή κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο. Σα ηέιε 

ηεο ηξαπεδηθήο κεηαθνξάο βαξαίλνπλ ηνλ εληνιέα. ο Ρσολείο δεν αποδέσεηαι πληπυμή ηυν 

ζσολικών διδάκηπυν με μεηπηηά. Πιεξσκέο κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο κπνξνύλ λα γίλνπλ 

ζηνπο αθόινπζνπο ινγαξηαζκνύο:  

 

ΠΑΟΕΖΑ ΙΣΟΠΞΣ          

Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ:   357 010 549138                 

IBAN:   CY56 0020 0195 0000 3570 1054 9138    

Όλνκα δηθαηνύρνπ:  

ECOLE FRANCO-CHYPRIOTE (20 Kavafi Str. 2121 AGLANTZIA – NICOSIA, CYPRUS). 

 

SOCIETE GENERALE ΙΣΟΠΞΣ                        

Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ:   22 001 360 010002 01 6        

IBAN:   CY67 0120 0002 2001 3600 1000 2016        

Όλνκα δηθαηνύρνπ:  

ECOLE FRANCO-CHYPRIOTE (20 Kavafi Str. 2121 AGLANTZIA – NICOSIA, CYPRUS).  

 

SOCIETE GENERALE ΓΑΚΚΘΑΡ  

Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ:   30003 03010 00037292253 35  

IBAN:   FR76 30003 03010 00037292253 35    

Όλνκα δηθαηνύρνπ:  

ECOLE FRANCO-CHYPRIOTE (20 Kavafi Str. 2121 AGLANTZIA – NICOSIA, CYPRUS).  

 

Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο, ε πεξηγξαθή ζηελ πιεξσκή ππέπει να πεπιλαμβάνει ην όλνκα θαη ηελ 

ηάμε ηνπ καζεηή. 

 

 

3. ΤΠΕΩΡΕΘΡ ΙΑΘ ΙΣΠΩΡΕΘΡ 

 

Σα ζρνιηθά δίδαθηξα, ηα ηέιε ηεο ζρνιηθήο κεηαθνξάο, ηνπ κίλη θιακπ, ηεο απνγεπκαηηλήο 

θύιαμεο, θαη ησλ εμσζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πξέπεη λα θαηαβάιινληαη έγθαηξα. Δλδέρεηαη λα 

πξνθύςνπλ λνκηθέο ελέξγεηεο γηα πιεξσκέο πνπ θαζπζηεξνύλ πεξηζζόηεξν από 30 εκέξεο. 

 

ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσλ γηα πεξηζζόηεξεο από 60 εκέξεο θαη γηα πνζά άλσ ησλ 1.000 

επξώ, ην ζρνιείν ελδέρεηαη λα κελ επηηξέπεη ζην καζεηή λα ζπκκεηέρεη ζηηο ππεξεζίεο κίλη 

θιακπ, vie scolaire, ζηε ζρνιηθή κεηαθνξά ή/θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Πεξαηηέξσ 

θαζπζηεξήζεηο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ιήςε λνκηθώλ κέηξσλ. 

 

Οη καζεηέο δελ ζα εγγξάθνληαη ζηηο εμεηάζεηο έσο όηνπ εμνθιεζνύλ όια ηα νθεηιόκελα πνζά γηα 

ηα ζρνιηθά δίδαθηξα. 
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4. ΞΔΗΓΘΕΡ ΡΕ ΟΕΠΘΟΩΡΗ ΑΘΕΗΡΗΡ ΟΚΗΠΩΛΩΜ  

  

ε πεξίπησζε πνπ πιεξσκέο θαζπζηεξήζνπλ πέξαλ ησλ ηξηώλ (3) κελώλ, εηδνπνίεζε ζα ζηαιεί 

κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή email ζηελ ηειεπηαία γλσζηή δηεύζπλζε ηνπ γνλέα ή/θαη ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε. Δάλ δελ ππάξμεη αληαπόθξηζε ή πιεξσκή, ζα αθνινπζήζνπλ λνκηθέο ελέξγεηεο. 

  

ΡΗΛΑΜΘΙΞ: Ξποιαδήποηε εγγπαθή ή επανεγγπαθή μαθηηή δεν είναι έγκςπη έυρ 

όηος εξοθληθεί πλήπυρ ηο ζςνολικό οθειλόμενο οικογενειακό σπέορ ππιν από ηην 

απσή ηος επόμενος ζσολικού έηοςρ. 

 

 

5. ΔΘΕΣΙΠΘΜΘΡΕΘΡ 

Γηα εηζδνρή ή απνρώξεζε από ην ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο: 

α.  Δηήζην ηέινο εγγξαθήο  

ε πεξίπησζε πνπ έλαο καζεηήο απνρσξήζεη από ην ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, 

ην εηήζην ηέινο εγγξαθήο δελ επηζηξέθεηαη, αλεμάξηεηα από ηελ εκεξνκελία απνρώξεζεο 

από ην ζρνιείν. Σν εηήζην ηέινο εγγξαθήο θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ αθόκε θαη αλ ν 

καζεηήο μεθηλά κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο.  

 

β.  ρνιηθά δίδαθηξα  

Σα ζρνιηθά δίδαθηξα θαηαβάιινληαη εμ νινθιήξνπ αλά ηξίκελν, αλεμάξηεηα από ηελ 

εκεξνκελία εηζδνρήο ή αλαρώξεζεο. 

 

ε πεξίπησζε ηειηθήο απνρώξεζεο, νη ελδηαθεξόκελεο νηθνγέλεηεο πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ην 

ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα λσξίηεξα γηα λα πξνεηνηκαζηνύλ ηα αθόινπζα: 

• Τπόινηπν δηαθαλνληζκνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπο.  

• Απόθηεζε ην πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο ηνπ ζρνιείνπ “certificat de radiation” από 

ηε γξακκαηεία (απαηηείηαη γηα ηελ εηζδνρή ηνπ καζεηή ζε άιια ζρνιεία. Σν ηκήκα 

Οηθνλνκηθώλ δελ ζα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ “certificat de 

radiation”, έσο όηνπ όιεο νη νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηαο έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο).  

• Δπηζηξνθή νησλδήπνηε βηβιίσλ ηεο βηβιηνζήθεο. 

• Πξνεηνηκαζία ηνπ εηδηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ θνίηεζεο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο καζεηήο απνρσξήζεη από ην ζρνιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, 

επηζηξέθνληαη ηπρόλ πξνπιεξσκέλα δίδαθηξα, κείνλ ηπρόλ εθπηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

παξαρσξεζεί θαη όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν Δθπηώζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

 

γ.  Άιια ηέιε  

Σν Μίλη Κιακπ, ε απνγεπκαηηλή επίβιεςε (Vie scolaire), θαη νη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ζα πξέπεη λα εμνθινύληαη πιήξσο ζηελ αξρή ηνπ θάζε κήλα.  

 

Σα ηέιε ζρνιηθήο κεηαθνξάο πξέπεη λα εμνθινύληαη πιήξσο ζηελ αξρή θάζε ηξηκήλνπ βάζεη 

ηνπ Παξαξηήκαηνο.  

  

Η Διασειπιζηική Επιηποπή EFCN 
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ΟΑΠΑΠΗΛΑ 

  

Ρσολικά Δίδακηπα (ζε Εςπώ) όπυρ ιζσύοςν για ηο ακαδημαφκό έηορ 2021-2022  

  

A. Εηήζια ηέλη εγγπαθήρ 

• € 500 Σέινο πξώηεο εγγξαθήο (ηζρύεη έθπησζε 50% γηα δίδπκα)  

• € 150 Σέινο αλαλέσζεο εγγξαθήο 

 

B.  Ρσολικά Δίδακηπα 

  

Πεξίνδνο Σξίκελν 1 

επη έσο Γεθ 

Σξίκελν 2 

Ιαλ έσο Μάξ 

Σξίκελν 3 

Απξ έσο Ινύλην 

 

ΤΝΟΛΟ 

Πιεξσηέα έσο 30 επηεκβξίνπ 15 Γεθεκβξίνπ 30 Μαξηίνπ  

Νεπηαγσγείν (TPS, PS, MS, GS)  € 1516 € 1137 € 1,137 € 3,790 

Γεκνηηθό (CP/CE/CM) € 1,924 € 1,443 € 1,443 € 4,810 

Γπκλάζην (College 6, 5, 4, 3)  € 2,044 € 1,533 € 1,533 € 5110 

Λύθεην (Lyceum 2nde, 1ère, T)  € 2,492 € 1,869 € 1,869 € 6230 

  

(δείηε ηελ παξάγξαθν Δθπηώζεηο παξαθάησ γηα όιεο ηηο ηζρύνπζεο εθπηώζεηο)  

 

C. Άλλα ζσολικά ηέλη 

 

 έλη εξεηάζευν 

Σα ηέιε εμεηάζεσλ είλαη πιεξσηέα από ηνπ γνλείο. Σν ζρνιείν επίζεο ζπλεηζθέξεη € 200 ζην 

ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ ηέινπο εγγξαθήο ζην CNED (έληππε έθδνζε γηα ην Λύθεην). 

 

 έλη ζςνδπομήρ ζηο Λίνι Ιλαμπ (Μηπιαγυγείο)  

• € 50 Μεληαίν ηέινο γηα ηελ ππεξεζία έσο ηηο 3:30 ΜΜ 

• € 100 Μεληαίν ηέινο γηα ηελ ππεξεζία έσο ηηο 4:15 ΜΜ 

• € 15 Ηκεξήζην ηέινο γηα ηελ ππεξεζία έσο ηηο 4:15 ΜΜ 

 

ηνπο καζεηέο πνπ εγγξάθνληαη έσο ηηο 15 Ινπλίνπ θαη θαηαζέηνπλ ην πνζό ησλ € 50, ην 

ζρνιείν κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ ππεξεζία από ηελ πξώηε εκέξα ηνπ ζρνιείνπ. Σν πνζόλ ηεο 

θαηάζεζεο ζα αθαηξεζεί από ηελ ηειηθή ηηκή. 

Δάλ έλα παηδί είλαη κέινο ηνπ Μίλη Κιακπ έσο ηηο 3:30 κ.κ. θαη πξέπεη λα κείλεη καη' εξαίπεζη 
έσο ηηο 4:30 κ.κ., ε νηθνγέλεηα πξέπεη λα ελεκεξώζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε γξακκαηεία ηνπ 
ζρνιείνπ. Σν πνζό ησλ € 10, ζα ρξεώλεηαη σο «ρξέσζε ππεξσξίαο» αλά πεξίπησζε. 
 
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ην ζρνιείν δέρεηαη κία (1) ππεξσξία κηζήο ώξαο ην κήλα. Οη 
επαλαιακβαλόκελεο ππεξσξίεο ζα ηηκνινγνύληαη ζηελ θαηάιιειε εκεξήζηα ή κεληαία ηηκή. 
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Σα ηέιε θαηαβάιινληαη κεληαίσο θαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Ιζρύεη έθπησζε 30% γηα ην δεύηεξν παηδί 

ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. Η έθπησζε ζα πξνζθέξεηαη εθόζνλ ηα ηέιε θαηαβάιινληαη έγθαηξα. Σπρόλ 

θαζπζηεξήζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απώιεηα απηνύ ηνπ σθειήκαηνο. 

 
 έλη ζςμμεηοσήρ ζηην απογεςμαηινή επίβλετη (Vie scolaire) 

Σα κεληαία ηέιε γηα ηελ ππεξεζία παηδηθήο κέξηκλαο γηα καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ 

(από CP έσο 3e) έρνπλ σο αθνινύζσο:  

• € 30  κεληαίν ηέινο γηα ηελ ππεξεζία από 2:30 κ.κ. έσο 3:30 κ.κ.   

• € 50  κεληαίν ηέινο γηα ηελ ππεξεζία από 22:30 κ.κ. έσο 4:30 κ.κ. 

• € 10  εκεξήζην εηζηηήξην είλαη δηαζέζηκν θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζύκθσλα 

κε πξνζπκθσλεκέλεο εκέξεο θαη ώξεο 

 

Δάλ έλαο γνλέαο θαζπζηεξήζεη λα παξαιάβεη ην παηδί γηα πεξηζζόηεξα από 15 ιεπηά, ηόηε ν 

καζεηήο ζα ρξεσζεί κε € 30. Γελ πξνζθέξεηαη επηπιένλ έθπησζε γηα απηήλ ηελ ππεξεζία. 

Οη καζεηέο πνπ ζα εγγξαθνύλ έσο ηηο 15 Ινπλίνπ θαη ζα θαηαζέζνπλ ην πνζό ησλ € 50 σο 

πξνθαηαβνιή, ζα έρνπλ εγγπεκέλε ηελ ππεξεζία από ηελ πξώηε εκέξα ηνπ ζρνιείνπ. Σν πνζό 

ηεο θαηάζεζεο ζα αθαηξεζεί από ηελ ηειηθή ηηκή. 

 Εξυζσολικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

Σα ηέιε ζπκκεηνρήο ζηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξνθαηαβάιινληαη ζηελ αξρή ηνπ κήλα θαη 

δελ επηζηξέθνληαη. Γηα πεξηζζόηεξεο παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ηελ γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Δ. ΕΙΟΩΡΕΘΡ 

 Έκπηυζη πποπληπυμήρ ζσολικών διδάκηπυν:  

ε πεξίπησζε ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαβνιήο ηνπ ζπλόινπ ησλ ζρνιηθώλ δηδάθηξσλ γηα ην 

αθαδεκατθό έηνο έσο ηηο 30 Ινπλίνπ, ζα ηζρύεη έθπησζε 5%.  

 Άλλερ εκπηώζειρ  

Ιζρύεη έθπησζε ζηα ζρνιηθά δίδαθηξα γηα πνιπκειείο νηθνγέλεηεο: 30% γηα ην 3ν παηδί θαη 50% 

γηα ην 4ν παηδί. Η έθπησζε ζα πξνζθέξεηαη εάλ ηα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη έγθαηξα. Σπρόλ 

θαζπζηεξήζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απώιεηα απηνύ ηνπ σθειήκαηνο. 

 

 

E. ΤΠΕΩΡΗ ΤΕΘΠΘΡΛΞΣ ΟΚΗΠΩΛΩΜ 

ηηο κεληαίεο πιεξσκέο ησλ ζρνιηθώλ δηδάθηξσλ ηζρύεη επηπιένλ ρξέσζε €10 αλά κήλα. 


