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ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 
 

 

Ποσοστά Εκπτώσεων για τα αδέλφια   
 

Τα ποσοστά εκπτώσεων στα δίδακτρα που θα ισχύουν κατά την επόμενη σχολική χρονιά, για τους γονείς που έχουν 
πάνω από ένα παιδί στα Εκπαιδευτήριά μας, είναι τα εξής:  
 

 10% έκπτωση στο 2ο παιδί   
 20% έκπτωση στο 3ο παιδί   
 70% έκπτωση στο 4ο παιδί   

 

Ποσοστά Εκπτώσεων για τα παιδιά των Αποφοίτων μας  
 

Τα ποσοστά εκπτώσεων στα βασικά δίδακτρα που θα ισχύουν κατά την επόμενη σχολική χρονιά, για τους γονείς 
που είναι απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων μας, είναι τα εξής:  

 
 20% έκπτωση στο 1ο παιδί   
 25% έκπτωση στο 2ο παιδί   
 30% έκπτωση στο 3ο παιδί   
 70% έκπτωση στο 4ο παιδί   

 
Εκπτώσεις με την Εφάπαξ Καταβολή Διδάκτρων  

 

 7% έκπτωση εάν επιθυμείτε να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων του σχολικού έτους 2018-19 έως 30 
Μαρτίου 2018. 

 5% έκπτωση εάν επιθυμείτε να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων του σχολικού έτους 2018-19 από 31 
Μαρτίου έως 11 Μαΐου 2018. 

 3% έκπτωση εάν επιθυμείτε να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων του σχολικού έτους 2018-19 από 12 
Μαΐου έως 7 Σεπτεμβρίου 2018. 
 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
 
Πρωινή και Μεσημεριανή Εφημερία 
 

Η πρωινή και η μεσημεριανή εφημερία για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου εξακολουθούν να παρέχονται δωρεάν. 
 

Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Νηπιαγωγείου   
 

Το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης στο Νηπιαγωγείο μας θα συνεχίσει να πραγματοποιείται κατά τις 
διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με ποικίλες ευχάριστες και δημιουργικές 
δραστηριότητες από τις βρεφονηπιοκόμους μας.  

 

 
 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 
Πρωινή Εφημερία για την Α’ & Β’ Δημοτικού 
 

Η πρωινή εφημερία για τους μαθητές της Α’ και Β’  Δημοτικού συνεχίζει να παρέχεται δωρεάν. 
 

Ενισχυτική Διδασκαλία  
 

Η ενισχυτική διδασκαλία, που θα παρέχεται και πάλι χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αφορά την κάλυψη κενών σε 
ορισμένα βασικά μαθήματα με εξατομικευμένη διδασκαλία και έμφαση στη Μεθοδολογία Μελέτης.  
 



 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ – Ι.Β. 

 

 
Ενισχυτική Διδασκαλία 

 

Εξακολουθεί να παρέχεται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενισχυτική διδασκαλία στα βασικά μαθήματα σε όσους 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου χρειάζονται στοχευμένη εξατομικευμένη υποστήριξη σε αναγκαίες χρονικές 
περιόδους. 

    
Υποστήριξη Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες 

  
Παρέχεται και την επόμενη σχολική χρονιά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, υποστήριξη των μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες, από ειδικές παιδαγωγούς, μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες εστιασμένες στο 
γραπτό και προφορικό λόγο. 

 
Εσωτερικές Υποτροφίες  
 

Με βάση το σύστημα των Εσωτερικών μας Υποτροφιών για το οποίο έχετε ήδη ενημερωθεί από το προηγούμενο 
σχολικό έτος, παραθέτουμε συνοπτικά τις υποτροφίες που θα ισχύσουν την επόμενη σχολική χρονιά.  

 
Α’ Γυμνασίου 

 
 1 Υποτροφία με Έκπτωση 100% στο σύνολο των διδάκτρων  
 1 Υποτροφία με Έκπτωση 50% στο σύνολο των διδάκτρων 
 1 Υποτροφία με Έκπτωση 30% στο σύνολο των διδάκτρων 

για τους επαινούχους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού με βάση τη βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα και στα 3 
τρίμηνα, την επίδοσή τους στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου, στα κριτήρια «Δεξιότητες», «Στάσεις & Αξίες» 
και στον «Συγκεντρωτικό Βαθμό Τήρησης Κανόνων». 
 

 Υποτροφίες με Έκπτωση 15% στο σύνολο των διδάκτρων 
για τους υπόλοιπους αριστούχους μαθητές οι οποίοι δε συγκαταλέγονται στους 3 πρώτους της γενικής 
κατάταξης και έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία από 95% και πάνω με βάση τη βαθμολογία σε όλα 
τα μαθήματα και στα 3 τρίμηνα, την επίδοσή τους στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου, στα κριτήρια 
«Δεξιότητες», «Στάσεις & Αξίες» και στον «Συγκεντρωτικό Βαθμό Τήρησης Κανόνων». 
 

Β’ & Γ’ Γυμνασίου – Α’, Β’ Λυκείου & PRE-IB 
 

 1 Υποτροφία με Έκπτωση 100% στο σύνολο των διδάκτρων και ανά τάξη 
 1 Υποτροφία με Έκπτωση 50% στο σύνολο των διδάκτρων και ανά τάξη 
 1 Υποτροφία με Έκπτωση 30% στο σύνολο των διδάκτρων και ανά τάξη 

για τους αριστούχους μαθητές Β’ & Γ’ Γυμνασίου, Α’, Β’ Λυκείου & PRE-IB με βάση τον τελικό μέσο όρο από 
18,5 και πάνω, την επίδοσή τους στις προαγωγικές εξετάσεις, στα κριτήρια «Δεξιότητες», «Στάσεις & Αξίες», τη 
συμπεριφορά και τη συνέπεια στην τήρηση του Κανονισμού του σχολείου, τη συμμετοχή και τις διακρίσεις σε 
ποικίλους διαγωνισμούς και δραστηριότητες.  
  

 Υποτροφίες με Έκπτωση 15% στο σύνολο των διδάκτρων 
για τους υπόλοιπους αριστούχους μαθητές οι οποίοι δε συγκαταλέγονται στους 3 πρώτους της γενικής 
κατάταξης και έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας από 18,5 και πάνω και συνολική βαθμολογία 
από 87% και πάνω με βάση την επίδοσή τους στις προαγωγικές εξετάσεις, στα κριτήρια «Δεξιότητες», 
«Στάσεις & Αξίες», τη συμπεριφορά και τη συνέπεια στην τήρηση του Κανονισμού του σχολείου, τη 
συμμετοχή και τις διακρίσεις σε ποικίλους διαγωνισμούς και δραστηριότητες. 

 

International Baccalaureate 
 
 1 Υποτροφία με Έκπτωση 100% στο σύνολο των διδάκτρων 
 1 Υποτροφία με Έκπτωση 50% στο σύνολο των διδάκτρων 
 1 Υποτροφία με Έκπτωση 30% στο σύνολο των διδάκτρων 

για τους αριστούχους μαθητές του IB με βάση τον τελικό μέσο όρο από 38 και πάνω, τη συμμετοχή και 
ανάληψη πρωτοβουλιών στις δραστηριότητες του CAS, τη συμπεριφορά και τη συνέπεια στην τήρηση του 
Κανονισμού του σχολείου, τη συμμετοχή και τις διακρίσεις σε ποικίλους διαγωνισμούς και δραστηριότητες  
  

 Υποτροφίες με Έκπτωση 15% στο σύνολο των διδάκτρων 
για τους υπόλοιπους αριστούχους μαθητές οι οποίοι δε συγκαταλέγονται στους 3 πρώτους της γενικής 
κατάταξης και έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας από 38 και πάνω και συνολική βαθμολογία από 
80% και πάνω με βάση τον τελικό μέσο όρο, τη συμμετοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών στις δραστηριότητες 
του CAS, τη συμπεριφορά και τη συνέπεια στην τήρηση του Κανονισμού του σχολείου, τη συμμετοχή και τις 
διακρίσεις σε ποικίλους διαγωνισμούς και δραστηριότητες. 

 
Σημείωση:   Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους μαθητές που έχουν άλλη υποτροφία  

(Εξωτερική Υποτροφία, Υποτροφία «Στέλιος Χατζηιωάννου» ή Υποτροφία ΑΣΕΔ). 
 


