
ΣΧΟΛΕΣ  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ  ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ  
Α. Σύμφωνα με την πολιτική του, το σχολείο δεν στέλνει τιμολόγια ούτε ενημερώνει γραπτά τους γονείς για δίδακτρα και ημερομηνίες 
πληρωμής. Οι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα του ACS Athens πίνακες καθορισμού διδάκτρων είναι οι ισχύοντες για την αντίστοιχη 
σχολική χρονιά και η εγγραφή του μαθητή στο ACS Athens αυτοδικαίως σημαίνει αποδοχή του ποσού των διδάκτρων. Αν χρειάζονται 
διευκρινήσεις, αυτές δίδονται από το ταμείο του σχολείου. 
Με τη πληρωμή, ο ταμίας του σχολείου θα εκδώσει αμέσως επίσημη απόδειξη στον πληρωτή.  
Το ACS Athens προσφέρει διακανονισμό δόσεων που μπορεί να εγκρίνει το γραφείο του Οικονομικού Διευθυντή. Οι πληρωμές αυτές 
επιβαρύνονται με μηνιαίους τόκους 5%.  
Β. Τα σχολικά δίδακτρα πρέπει να πληρώνονται ανά εξάμηνο προκαταβολικά, σύμφωνα με τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ACS 
Athens πίνακα. Η πολιτική του σχολείου σχετικά με τις χρεώσεις ορίζει: "Κανείς μαθητής δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα εάν δεν 
έχει προηγουμένως πληρώσει το σύνολο των διδάκτρων και άλλων σχετικών χρεώσεων του αντίστοιχου εξαμήνου, εκτός εάν το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει εξαίρεση. Οποιαδήποτε  καθυστέρηση σε αυτές τις πληρωμές θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα 
καθυστερήσεως που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ.. Τόκος καθυστέρησης 0,5% μηνιαίως επί του υπολοίπου θα χρεωθεί μετά την πρώτη 
ημέρα εκάστου εξαμήνου". 
Γ. Αναγνωρίζω ότι καθ' οιανδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του σχολικού έτους οι Σχολές δύνανται να προβούν σε κατάθεση αγωγής 
εάν οι πληρωμές καθυστερήσουν περισσότερο από 30 ημέρες. Επίσης παραιτούμαι ρητά του δικαιώματος επανεγγραφής του μαθητή 
στο Σχολείο το επόμενο σχολικό έτος, εάν υφίσταται οφειλή διδάκτρων. Επιπλέον προκειμένου ο μαθητής/τρια να συνεχίσει να 
παρακολουθεί μαθήματα στις Σχολές μετά την άσκηση αγωγής θα πρέπει να πληρωθούν όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές καθώς επίσης 
και το όλον των διδάκτρων του πρώτου εξαμήνου του επομένου έτους πριν την επανεγγραφή. 
Δ. Οι τελειόφοιτοι μαθητές που έχουν υπόλοιπο οφειλόμενων διδάκτρων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην τελετή αποφοίτησης. 
Ε. Η έκπτωση τρίτου παιδιού ισχύει μόνο όταν και οι τρεις μαθητές φοιτούν στο σχολείο ταυτόχρονα. 
 

II. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ  
Το ACS Athens υποχρεούται να αναφέρει στο Ελληνικό Κράτος (Άρθρο 3.1. ΠΟΛ. 1195/22.10.2012) το συνολικό ποσό των 
διδάκτρων που έχει καταβληθεί για το ημερολογιακό έτος (1 Ιαν. έως 31 Δεκ.), από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του μαθητή, 
συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ του. 
 

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ  ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Αναγνωρίζω ότι τα  έξοδα Αρχικής Εγγραφής, Τεχνολογίας, Capital και Institutional πρέπει να πληρωθούν προκαταβολικά στην 
έναρξη του σχολικού έτους ή με την αρχική εγγραφή στις Σχολές και ότι αυτά τα έξοδα δεν επιστρέφονται. 'Όλα τα άλλα έξοδα 
(Special Services, Προσχολικής Εκπαίδευσης, Textbook, Ι.Β.) είναι πληρωτέα προκαταβολικώς ή με την αρχική εγγραφή στο ACS 
Athens όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα εξόδων. 
Οι μαθητές έχουν υποχρέωση να επιστρέψουν τα βιβλία στη Βιβλιοθήκη με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Αν ένα βιβλίο χαθεί ή 
καταστραφεί, ο μαθητής πρέπει να αποζημιώσει το σχολείο για την αξία του σύμφωνα με τα αρχεία της Βιβλιοθήκης. 
 

ΙV. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
 Αναγνωρίζω ότι εάν το παιδί μου εγγραφεί στις Σχολές οποτεδήποτε μετά την έναρξη του σχολικού έτους, ισχύουν τα ακόλουθα:  
ΔΙΔΑΚΤΡΑ: O μαθητής θα πληρώσει ολόκληρα τα δίδακτρα για το τρίμηνο στο οποίο εγγράφεται ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
ημερών που θα παρακολουθήσει κατά την διάρκειά του. 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ :Ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής, τα έξοδα  Αρχικής Εγγραφής, Τεχνολογίας, Capital και Institutional 
πρέπει να πληρωθούν εξ ολοκλήρου.  
Τα τυχόν έξοδα για Special Services, Προσχολική Εκπαίδευση, Textbook και  Ι.Β. είναι πληρωτέα  κατ' αρχήν  για το τρίμηνο κατά τη 
διάρκεια του οποίου εγγράφεται ο μαθητής και για το πλήρες εξάμηνο μετέπειτα. 
 

V. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  
Αναγνωρίζω ότι εάν το παιδί μου διακόψει τη φοίτησή του στο ACS Athens οιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους, ισχύουν τα ακόλουθα: 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Δίδακτρα δεν επιστρέφονται για το τρίμηνο κατά το οποίο ο μαθητής αποχωρεί (ανεξαρτήτως της  αιτίας). Επιστροφές 
γίνονται για το τρίμηνο-να κατά τα οποία ο μαθητής  δεν παρακολουθεί μαθήματα,  υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν ήδη πληρωθεί 
. 
ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Τα έξοδα για Αρχική Εγγραφή, Τεχνολογία, Capital και Institutional δεν επιστρέφονται ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία αποχώρησης.  
Τα τυχόν έξοδα για Special Services, Προσχολική Εκπαίδευση Textbook και Ι.Β. δεν επιστρέφονται για το τρίμηνο κατά το οποίο ο 
μαθητής αποχωρεί. Επιστροφές για αυτά τα έξοδα δίνονται για το επόμενο τρίμηνο (τρίμηνα) κατά  το οποίο ο μαθητής δεν θα 
παρακολουθεί μαθήματα στο ACS Athens με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν πληρωθεί.  
 

VI. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
Εάν η πληρωμή γίνει σε δολάρια ΗΠΑ, o ταμίας των Σχολών θα παράσχει πληροφορίες για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.  
Το ACS Athens εφαρμόζει την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου της ALPHA BANK, (τιμή αγοράς), της ημέρας.  
Αναγνωρίζω ότι οι Σχολές Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών ουδεμία αναλαμβάνουν ευθύνη για πράγματα που χάθηκαν ή 
εγκαταλείφθηκαν από τους μαθητές στο σχολείο ή αλλού. 
Το παρόν έγγραφο έχει ισχύ και για μελλοντικές σχολικές χρονιές ήτοι για όλο το χρονικό διάστημα φοίτησης του παιδιού μου στο 
ACS Athens ακόμα και αν δεν υπογραφεί άλλο μεταγενέστερα. 
Οφείλω να ενημερώνω το σχολείο σε περίπτωση αλλαγής των παρακάτω στοιχείων. 
Εγώ ο γονέας/κηδεμόνας έχω διαβάσει, καταλάβει, αποδέχομαι και συμφωνώ με όλους τους παραπάνω αναφερόμενους όρους και 
υποχρεώσεις μου προκειμένου να φοιτήσει στο ACS Athens ο/η:  
ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ__________________________________________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ  ΓΟΝΕΑ  Η’ ΚΗΔΕΜΟΝΑ __________________________________________ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ____________________ 

ΟΝΟΜΑ ΠΛΗΡΩΤΗ (ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ) ____________________________________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΩΤΗ __________________________________________________________________________________ 



Α.Φ.Μ. ΠΛΗΡΩΤΗ _______________________________________________________________________________________ 

ΕΑΝ Ο ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Α.Φ.Μ., ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΞΗΓΕΙΣΤΕ ________________________________________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_________________________ ΤΗΛ.  _____________________________E-MAIL ________________________ 


