ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Προνήπιο - Νήπιο - Υποχρεωτικό πρόγραμμα
(9:00-13:30)

ΕΦ'ΑΠΑΞ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
(έκπτωση 4% )

8.000 €

7.680 €

Προνήπιο - Νήπιο - Διευρυμένο πρόγραμμα
(5 ημέρες/εβδομάδα) (9:00-14:30)

10.700 €

10.272 €

1η Δημοτικού

11.363 €

10.908 €

2α Δημοτικού

10.244 €

9.834 €

3η Δημοτικού

9.977 €

9.578 €

4η Δημοτικού

9.566 €

9.183 €

5η Δημοτικού

9.236 €

8.867 €

6η Δημοτικού

8.704 €

8.356 €

1η Γυμνασίου

9.735 €

9.346 €

2α Γυμνασίου

9.671 €

9.284 €

3η Γυμνασίου

9.428 €

9.051 €

1η Λυκείου

9.015 €

8.654 €

2α Λυκείου

8.854 €

8.500 €

3η Λυκείου

8.293 €

7.961 €

1η - 2α Ι.Β.

11.770 €

11.299 €

ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.
ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1. Με δόσεις
2. Εφάπαξ καταβολή
3. Κόστος χρήσης της τραπεζαρίας :

400€
1.064€
1.021€
300€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

ΕΦΑΠΑΞ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
(έκπτωση 4% )

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

ΕΦΑΠΑΞ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
(έκπτωση 4% )

ΖΩΝΗ Α

1.200 €

1.152 €

840 €

806 €

ΖΩΝΗ Β

1.400 €

1.344 €

980 €

941 €

ΖΩΝΗ Γ

1.600 €

1.536 €

1.120 €

1.075 €

ΖΩΝΗ Δ

1.800 €

1.728 €

1.260 €

1.210 €

Η μονή διαδρομή είναι το 70% της εκάστοτε ζώνης.

1.

Προκαταβολή:
Η προκαταβολή για τα δίδακτρα ανέρχεται στο ποσό των 1.700€ και καταβάλλεται
τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία εγγραφής ενώ για τη μεταφορά (εφόσον
γίνεται χρήση) η προκαταβολή είναι 400€.

2.

Τρόπος καταβολής διδάκτρων και λοιπών υποχρεώσεων :
o Με εφάπαξ καταβολή.
o Με δόσεις :
- Α’ δόση έως 31 Οκτωβρίου 2016
- Β’ δόση έως 31 Ιανουαρίου 2017
- Γ’ δόση έως 10 Απριλίου 2017
α) Στους τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
100 / 480011-75
ΙΒΑΝ : GR93 0110 1000 0000 1004 8001 175
ΚΩΔ SWIFT ( BIC ) ETHNGRAA

ALPHA BANK
110 - 002320 –003259
ΙΒΑΝ : GR89 0140 1100 1100 0232 0003 259
ΚΩΔ SWIFT ( BIC ) : CRBAGRAAXXX

EUROΒΑΝΚ
0026. 0025. 44. 0200811830
ΙΒΑΝ : GR4102600250000440200811830
ΚΩΔ SWIFT ( BIC ) : ERBKGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5055 - 000615 – 339
ΙΒΑΝ : GR57 0172 0550 0050 5500 0615 339
ΚΩΔ SWIFT : PIRBGRAA

ή
β) Με τη χρήση πιστωτικής κάρτας (VISA, MASTERCARD) στο λογιστήριο του Ε.Ε.Ι.. Ειδικά για
την εφάπαξ καταβολή, το Ε.Ε.Ι. αποδέχεται και χρήση κάρτας με έξι μηνιαίες δόσεις.
3.

Λοιποί όροι:
Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής του μαθητή / της μαθήτριας
(ουσιαστική, αλλά και τεχνική) είναι η εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων των
γονέων. Ειδικότερα, η εγγραφή δεν ολοκληρώνεται αν υπάρχει υπόλοιπο οφειλής από
προηγούμενο έτος και αν δεν έχει καταβληθεί η ορισθείσα προκαταβολή.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής από τον γονέα των δόσεων των συμφωνημένων
διδάκτρων, κατά το χρόνο που ορίζεται ανωτέρω, κάθε καθυστερούμενη δόση θα
επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας
Οι δύο γονείς είναι εις ολόκληρον υπεύθυνοι για τις οικονομικές υποχρεώσεις του
μαθητή /μαθήτριας. Σε περίπτωση διαζυγίου / διακοπής συμβίωσης, υπεύθυνος είναι ο
οικονομικά υπεύθυνος ως αυτός έχει δηλωθεί στη φόρμα εγγραφής.
Αν ο μαθητής / η μαθήτρια δεν φοιτήσει για οποιαδήποτε λόγο στο Σχολείο κατά το έτος
για το οποίο έχει εγγραφεί, η καταβληθείσα κατά την εγγραφή προκαταβολή δεν
επιστρέφεται
Αν ο μαθητής / η μαθήτρια διακόψει οικειοθελώς τη φοίτησή του / της από το Σχολείο
πριν λήξει το σχολικό έτος για το οποίο έχει εγγραφεί, ο γονέας αναλαμβάνει
ανεπιφύλακτα να εξοφλήσει εμπροθέσμως το ποσό των διδάκτρων για ολόκληρο το ως
άνω σχολικό έτος, τις δε υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις του (πχ. μεταφορικά,
τροφεία κλπ) για το διάστημα μέχρι την ημέρα διακοπής της φοίτησης του παιδιού στο
Σχολείο.
-

