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ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 
 

 

Ποσοστά Εκπτώσεων για τα αδέλφια   
 

Τα ποσοστά εκπτώσεων στα βασικά 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 και Κόστους Μετακίνησης με Σχολικό Λεωφορείο 
 

 5% έκπτωση εάν επιθυμείτε να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων του επόμενου σχολικού έτους και της 

μετακίνησης έως 3 Απριλίου 2020. 

 3% έκπτωση εάν επιθυμείτε να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων του επόμενου σχολικού έτους και της 

μετακίνησης από 4 Απριλίου έως 8 Μαΐου 2020. 
 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
 

Πρωινή Φύλαξη  

 

Παρέχουμε με έκπτωση 50%, πρωινή φύλαξη (08:00 – 09:00 π.μ.) στο Νηπιαγωγείο μας με δημιουργική απασχόληση 

των παιδιών από τις Βρεφονηπιοκόμους μας 
 

 

 
 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

Πρωινή Φύλαξη για Α’ & Β’ Δημοτικού 

 

Παρέχουμε με έκπτωση 50%, πρωινή φύλαξη (08:00 – 09:00 π.μ.) στην Α’ και Β’ Δημοτικού με δημιουργική απασχόληση 

των παιδιών. 

 

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. 
 

Απογευματινοί Όμιλοι & Ομάδες (Γυμνάσιο-Λύκειο) 

Συνεχίζονται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, οι Απογευματινοί Όμιλοι και Ομάδες (Math Club, Ecomobility, Όμιλος 

Επιχειρηματικότητας Νέων, Model United Nations, Όμιλος Ρομποτικής, Ρητορικής κλπ.). 
    

Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Γ’ Γυμνασίου έως Γ’ Λυκείου & ΙΒ) 

Παρέχεται και την επόμενη σχολική χρονιά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, εξατομικευμένη συμβουλευτική σε θέματα 

σταδιοδρομίας από το Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Τ.Ε.Π.). 
 

University Placement Center (Λύκειο & ΙΒ) 

Παρέχεται και την επόμενη σχολική χρονιά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, εξατομικευμένη συμβουλευτική σχετικά με 

τις σπουδές στο εξωτερικό με παράλληλη, υποστήριξη στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων σε Πανεπιστήμια.  
 

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 που 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». 
 

 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 που έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο 

βαθμολογίας από 18,7 και πάνω για το Γυμνάσιο και από 18,5 και πάνω για το Λύκειο 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. 
  

 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 18,7 και πάνω για το Γυμνάσιο και από 18,5 

και πάνω για το Λύκειο 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 που 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 
  

 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. 
 


