ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
A. Tο σχολείο δεν στέλνει τιμολόγια ούτε ενημερώνει γραπτά τους γονείς για δίδακτρα και ημερομηνίες πληρωμής.
Αυτές οι πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα των Σχολών Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών. Αν
χρειάζονται διευκρινίσεις, αυτές δίδονται από το ταμείο του σχολείου. Όταν ένας γονέας/κηδεμόνας εγγράφει ένα
μαθητή στις Σχολές Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών αυτός/αυτή αναγνωρίζει και συναινεί στην υποχρέωση
πληρωμής των διδάκτρων.
B. Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να πληρώνουν τα απαιτούμενα σχολικά δίδακτρα ανά εξάμηνο προκαταβολικά. 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".
C. Αμέσως μετά τη πληρωμή, ο ταμίας του σχολείου θα εκδώσει επίσημη απόδειξη στον πληρωτή. Οι Σχολές
Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών προσφέρουν διακανονισμό δόσεων που μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσω του
ταμείου. Οι πληρωμές αυτές επιβαρύνονται με μηνιαίους τόκους 0,5%. Οι γονείς/κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα
αναλυτικής πληροφόρησης των χρεώσεων και πληρωμών μέσω της πλατφόρμας Skyward Family Access – Fee
Management Tab, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου τους.
D. Oι Σχολές δύνανται να προβούν σε κατάθεση αγωγής εάν οι πληρωμές καθυστερήσουν περισσότερο από 30
ημέρες. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες συμφωνούν ρητά στην παραίτηση του δικαιώματος επανεγγραφής του
μαθητή (μαθητών) στις Σχολές το επόμενο σχολικό έτος, εάν υφίσταται οφειλή διδάκτρων από το προηγούμενο
σχολικό έτος. 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 σύνολο των
διδάκτρων του πρώτου εξαμήνου του επομένου έτους πριν την επανεγγραφή.
E. Oι τελειόφοιτοι (12η Τάξη) μαθητές που έχουν υπόλοιπο οφειλόμενων διδάκτρων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν
στην Τελετή Αποφοίτησης.
F. Η έκπτωση τρίτου παιδιού ισχύει μόνο όταν και οι τρεις μαθητές φοιτούν στο σχολείο ταυτόχρονα.
G. Οι υποχρεώσεις των Σχολών στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης μπορούν να ανασταλούν αμέσως χωρίς
προειδοποίηση κατά τη διάρκεια των περιόδων που οι Σχολές πρέπει να κλείσουν λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας,
(Force Majeure), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πυρκαγιάς, θεομηνίας, πολέμου,
κυβερνητικής δράσης, τρομοκρατίας, επιδημίας, πανδημίας, εστιών μολυσματικών ασθενειών, και οποιασδήποτε
άλλης κρίσης δημόσιας υγείας ή οποιουδήποτε άλλου γεγονότος πέρα από τον έλεγχο των Σχολών. Σε περίπτωση
που προκύψουν τέτοια γεγονότα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Σχολών βάσει της παρούσας Δήλωσης
μπορούν να ανασταλούν ή να αναβληθούν έως ότου οι Σχολές, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια,
μπορούν να ανοίξουν εκ νέου με ασφάλεια. Ένα γεγονός ανωτέρας βίας δεν θα παρέχει το δικαίωμα στους γονείς

ή τους κηδεμόνες ή άλλη οικονομικά εμπλεκόμενη οντότητα (οντότητες) να λάβουν επιστροφή διδάκτρων. Οι
προαναφερθέντες παραιτούνται ρητά από ισχυρισμούς περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Η υποχρέωση για
πληρωμή διδάκτρων είναι πλήρης στην περίπτωση της τηλε‐εκπαίδευσης.

II. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι Σχολές Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών υποχρεούνται να αναφέρουν στο Ελληνικό Κράτος (Άρθρο 3.1. ΠΟΛ.
1195/22.10.2012) το συνολικό ποσό των διδάκτρων που έχει καταβληθεί από όλους τους πληρωτές, π.χ. γονείς, κηδεμόνες,
Πρεσβείες, Εταιρείες κτλ. κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους (1 Ιαν. έως 31 Δεκ.). Αυτή η αναφορά
συμπεριλαμβάνει τον Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του πληρωτή. Όταν ο πληρωτής δεν διαθέτει
ελληνικό ΑΦΜ, τότε θα πρέπει κατά την εγγραφή του μαθητή στις Σχολές να υποβάλλει στο ταμείο δήλωση φορολογικής
κατοικίας εισοδήματος.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τα έξοδα Αρχικής Εγγραφής, Capital, Τεχνολογίας, και Institutional ανά οικογένεια πρέπει να πληρωθούν προκαταβολικά
στην έναρξη του σχολικού έτους ή με την αρχική εγγραφή στις Σχολές και αυτά τα έξοδα δεν επιστρέφονται.
'Όλα τα άλλα έξοδα (Special Services, Προσχολικής Εκπαίδευσης, Textbook, Ι.Β.) είναι πληρωτέα προκαταβολικώς ή με την
αρχική εγγραφή στις Σχολές Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών όπως αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα των Σχολών.
Το γραφείο της Βιβλιοθήκης παρέχει τα βιβλία στους μαθητές κάνοντας αντιστοίχηση των σειριακών αριθμών των βιβλίων
με τον αριθμό ταυτότητας του εκάστοτε μαθητή. 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.

ΙV. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Οι μαθητές που εγγράφονται στις Σχολές μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, χρεώνονται σύμφωνα με 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 καθώς και στη συνέχεια για όλα τα
υπολειπόμενα τρίμηνα.
ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής, τα έξοδα Αρχικής Εγγραφής, Capital, Τεχνολογίας,
και Institutional ανά οικογένεια 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, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών που θα
παρακολουθήσει κατά την διάρκειά του και στη συνέχεια για όλα τα υπολειπόμενα τρίμηνα.
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V. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Οι μαθητές που αποχωρούν από τις Σχολές για οποιαδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, χρεώνονται
σύμφωνα με τα ακόλουθα:




ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Δίδακτρα δεν επιστρέφονται για το τρίμηνο κατά το οποίο ο μαθητής αποχωρεί. Επιστροφές δίνονται
για το επόμενο τρίμηνο (τρίμηνα) κατά τα οποία ο μαθητής δεν παρακολουθεί μαθήματα στις Σχολές.
ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Τα έξοδα για Αρχική Εγγραφή, Capital, Τεχνολογία, και Institutional ανά οικογένεια δεν
επιστρέφονται ανεξάρτητα από την ημερομηνία αποχώρησης.
Τα τυχόν έξοδα για Special Services, Προσχολική Εκπαίδευση Textbook και Ι.Β. Diploma 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 στις Σχολές.

VI. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Τα ποσά των διδάκτρων και άλλων χρεώσεων των Σχολών είναι σε Ευρώ. Πληρωμές οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν σε
δολάρια Η.Π.Α. πρέπει να μετατραπούν στο ισόποσο σε ευρώ την ημέρα πραγματοποίησης της συναλλαγής. Ο πληρωτής
θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ταμία των Σχολών την ημέρα της πληρωμής, για να λάβει την ισοτιμία δολαρίου/ευρώ
της εν λόγω ημέρας. Σε διαφορετική περίπτωση, οποιαδήποτε ποσό προκύπτει από συναλλαγματικές διαφορές της
ισοτιμίας θα πρέπει να εξοφληθεί ολοσχερώς από τον πληρωτή. Οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα αποτελούν ευθύνη του
πληρωτή.

VΙI. ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ Ή ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ
Οι Σχολές Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν για προσωπικά είδη που χάθηκαν ή
εγκαταλείφθηκαν από οποιοδήποτε άτομο στο χώρο των Σχολών ή σε σχολικές εκδηλώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα
εκτός του χώρου των Σχολών.

VΙΙI. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
Η παρούσα υπογεγραμμένη δήλωση έχει ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα φοίτησης του παιδιού (παιδιών) στις Σχολές
Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών. Οφείλω να ενημερώσω γραπτώς τις Σχολές και να υπογράψω καινούρια δήλωση εάν
προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στις παρεχόμενες πληροφορίες.
Έχω διαβάσει, καταλάβει, αποδέχομαι και συμφωνώ με όλους τους παραπάνω αναφερόμενους όρους και υποχρεώσεις
μου προκειμένου το παιδί (παιδιά) να φοιτήσει (φοιτήσουν) στις Σχολές Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ (Για την απόδειξη)
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΑΦΜ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
Εάν ο πληρωτής δεν είναι φορολογικός κάτοικος εισοδήματος του Ελληνικού Κράτους, (δεν διαθέτει ελληνικό Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ), πρέπει να υποβληθεί στο ταμείο των Σχολών έγγραφο το οποίο να δηλώνει τη χώρα
φορολογικής κατοικίας του πληρωτή.
ΤΗΛ

E‐MAIL

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
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