
                                                                                          

Σελίδα 1 από 2 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΣΚΑΛ ΓΙΑ ΤΟ 2023/2024 
 
 
 

 

 
 

  

 

ΤΕΛΗ: 

• Τέλος Εισδοχής (υποχρεωτικό, καταβολή άπαξ μόνο από νέους μαθητές) €400 

• Δικαίωμα Εγγραφής (υποχρεωτικό, καταβολή από επανεγγραφόμενους)  €300 ετησίως 

• Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων (υποχρεωτική) *1  €40 ετησίως  

• Απογευματινή Φοίτηση (όλες οι Τάξεις) *2     Δωρεάν 

• Μεσημεριανό (προαιρετικό, όλες οι Τάξεις)      €750 ετησίως (5 δόσεις: Οκτ.-Φεβ.) 

• Πρόγευμα (προαιρετικό, αθλητές όλων των Τάξεων)     €450 ετησίως (5 δόσεις: Οκτ.-Φεβ.) 

• Αθλητικό Τμήμα (υποχρεωτικό, αθλητές όλων των Τάξεων)   €700 ετησίως (5 δόσεις: Οκτ.-Φεβ.) 

• Κόμιστρα εκδρομών (υποχρεωτικά, όλες οι Τάξεις) *3    €30 ετησίως (1 δόση: Σεπ.) 

• Άλλη ξένη γλώσσα        €300 ετησίως (1 δόση: Σεπ.) 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Με την εγγραφή καταβάλλονται (συνολικά €2,700 από νέους μαθητές και €2,600 από επανεγραφόμενους):  

o Τέλος Εισδοχής ή Δικαίωμα Εγγραφής    €400 ή €300  

o Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων    €40  

o Έναντι των διδάκτρων      €2,260  

2. Το υπόλοιπο των ετήσιων διδάκτρων καταβάλλεται σε 6 ισόποσες δόσεις (Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος). 

3. *1 Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων: 

o €40 ανά οικογένεια για 1 παιδί 

o Για τις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά €10 επιπλέον για κάθε ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά 

o Η Συνδρομή Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων των PASCAL Primary Schools και PASCAL English Schools 

πληρώνεται ξεχωριστά 

4. Για τις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά, η έκπτωση των €500 δίνεται στα δίδακτρα του κάθε ενός από τα 

μεγαλύτερα παιδιά. 

5. Έκπτωση για προεξόφληση των διδάκτρων: 

o Έκπτωση 3%, αν τα δίδακτρα προεξοφληθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2023 

6. Οι γονείς των υφιστάμενων μαθητών θα πρέπει να κάνουν κράτηση θέσης για τη νέα σχολική χρονιά, μέσα στο 

διάστημα 9-31 Ιανουαρίου 2023.  Οι κρατήσεις θέσεων θα γίνονται μέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστημα με την 

καταβολή του ποσού των €750. Το ποσό αυτό θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό των €2,600 που καταβάλλεται με 

την επανεγγραφή των μαθητών (βλέπε σημείωση 1 πιο πάνω). 

7. *2 Απογευματινή Φοίτηση: Μετά το μεσημεριανό γεύμα και για δύο περιόδους θα προσφέρεται ενίσχυση στα 

μαθήματα των Μαθηματικών, Νέων Ελληνικών, Αγγλικών για το γυμνάσιο και στα μαθήματα 

προσανατολισμού/κατεύθυνσης για το λύκειο. 

8. *3 Κόμιστρα εκδρομών: Αφορά μόνο το μεταφορικό μέσο. Οποιαδήποτε άλλη χρέωση (π.χ. τέλος εισδοχής, γεύματα) 

είναι καταβλητέα ξεχωριστά.      

9. Τα κόστη για τη μαθητική στολή, τα βιβλία (εξαιρουμένων αυτών που χορηγούνται από το ΥΠΑΝ), τη χρήση σχολικού 

λεωφορείου, τις εξωσχολικές δραστηριότητες και τις συμμετοχές σε διαγωνισμούς, συνέδρια κλπ. δεν περιλαμβάνονται 

στον παρόντα τιμοκατάλογο. Πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία της Σχολής.    

10. Τα τέλη για τις εξωτερικές εξετάσεις εξαρτώνται από το θέμα/επίπεδο/εξεταστικό σώμα και χρεώνονται χωριστά. 

11. Αποπληρωμή διδάκτρων γίνεται με χρήση πιστωτικών καρτών, μέσω της JCC Smart, με ηλεκτρονική μεταφορά 

χρημάτων, με πάγια εντολή πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών ή με τραπεζική εντολή. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ  

ΤΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ 

Α' Γυμνασίου €7,140 €7,140 

Β' Γυμνασίου €7,140 €7,140 

Γ' Γυμνασίου €7,140 €7,140 

Α' Λυκείου €7,665 €7,665 

Β' Λυκείου          €7,665 €7,665 

Γ' Λυκείου          €7,665 €7,665 
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12. Τα δίδακτρα και τέλη αναθεωρούνται κάθε χρόνο. Ενδεχόμενη αύξηση στα δίδακτρα δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό 

5% επί των διδάκτρων της εκάστοτε χρονιάς για την αντίστοιχη τάξη φοίτησης. 

13. Επιστροφή του τέλους εισδοχής, του δικαιώματος εγγραφής, των διδάκτρων, της ετήσιας συνδρομής Συνδέσμου 

Γονέων και Κηδεμόνων και των τελών του Αθλητικού Τμήματος σε καμιά περίπτωση δεν γίνεται μετά την εγγραφή 

και αποτελούν εγγύηση (represent a deposit) για τη φοίτηση του μαθητή για μία τουλάχιστον σχολική χρονιά και όχι 

απλή προκαταβολή διδάκτρων. 

14. Σε περίπτωση αδυναμίας συνέχισης της φοίτησης στη Σχολή, για οποιονδήποτε λόγο, τα δίδακτρα και άλλα τέλη 

πρέπει να εξοφληθούν για την εν λόγω σχολική χρονιά, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διακοπής φοίτησης. Σε 

περίπτωση διακοπής φοίτησης και ενώ τα δίδακτρα έχουν εξοφληθεί, δεν γίνεται επιστροφή τους, καθώς η 

αποχώρηση μαθητή δεν ελαττώνει τα κόστη λειτουργίας της Σχολής. 

15. Σε περίπτωση μη καταβολής των δόσεων στις καθορισμένες ημερομηνίες, υπάρχει μηνιαία Χρέωση Καθυστερημένης 

Οφειλής €50. 

16. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης υποτροφίας, χρηματικού επάθλου ή έκπτωσης διδάκτρων σε περίπτωση μη 

τήρησης του χρονοδιαγράμματος καταβολής των δόσεων. 

17. Ο Καθηγητικός Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης υποτροφίας, χρηματικού επάθλου ή έκπτωσης διδάκτρων 

σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή κατ’ εξακολούθηση πειθαρχικών παραπτωμάτων εκ μέρους του 

μαθητή. 

18. Δίδακτρα μαθητών που επιχορηγούνται μερικώς ή πλήρως από την Κυπριακή Δημοκρατία (Μαρωνίτες, Λατίνοι, 

Αρμένιοι, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Τουρκοκύπριοι κ.ά.) πρέπει να εξοφλούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

πληρωμών της Σχολής, ανεξάρτητα από το πότε θα συμβεί η επιχορήγηση του Δημοσίου. 

19. Εγγραφή για την επόμενη σχολική χρονιά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση οφειλόμενων διδάκτρων ή/και 

άλλων τελών. 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Κατά τη μεταφορά χρημάτων αναφέρετε ξεκάθαρα το όνομα του μαθητή και το τμήμα 

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον αποστολέα 

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ 

Όνομα λογαριασμού 
PASCAL Education (Cyprus) Limited - 

Nicosia 

PASCAL Education (Cyprus) Limited – 

Limassol 

Αριθμός λογαριασμού 357018995390 357018995560 

IBAN CY95 0020 0195 0000 3570 1899 5390 CY64 0020 0195 0000 3570 1899 5560 

Όνομα τράπεζας Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Κύπρου 

Κατάστημα Μακεδονίτισσα (0140) Μακεδονίτισσα (0140) 

SWIFT/BIC BCYPCY2N BCYPCY2N 

Νόμισμα Ευρώ Ευρώ 

 

Ενημέρωση: 1/12/2022 


