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 Αίτηση Εγγραφής στο Ελληνικού Σχολείου του Συλλόγου Γκρατς. 

 Σχολική χρονιά: 2022/2023 

 Στοιχεία Γονέων/Κηδεμόνων: 

 Γονέας/Κηδεμόνας 1  Γονέας/Κηδεμόνας 2 
 Όνομα και Επώνυμο 
 (ελληνικούς 
 χαρακτήρες) 

 Όνομα και Επώνυμο 
 (ελληνικούς 
 χαρακτήρες) 

 Όνομα και Επώνυμο 
 (λατινικούς 
 χαρακτήρες) 

 Όνομα και Επώνυμο 
 (λατινικούς 
 χαρακτήρες) 

 Διεύθυνση  Διεύθυνση (αν είναι 
 διαφορετική από του 
 πρώτου Γονέα) 

 Τηλέφωνο  Τηλέφωνο 

 e-mail  e-mail 

 ⬜ Επιθυμώ να με προσθέσετε στα αντίστοιχα 
 Whatsapp Groups για να λαμβάνω νέα σχετικά με τη 
 λειτουργία του σχολείου και του τμήματος που 
 παρακολουθεί / ούν το παιδί / τα παιδιά μου 

 ⬜ Επιθυμώ να με προσθέσετε στα αντίστοιχα 
 Whatsapp Groups για να λαμβάνω νέα σχετικά με τη 
 λειτουργία του σχολείου και του τμήματος που 
 παρακολουθεί / ούν το παιδί / τα παιδιά μου 

 Στοιχεία Μαθητή/ών: 

 Μαθητής 1: 
 Όνομα και Επώνυμο 
 (ελληνικούς χαρακτήρες) 

 Όνομα και Επώνυμο 
 (λατινικούς χαρακτήρες) 

 Ημερομηνία Γέννησης 

 Επίπεδο Φοίτησης  ⬜ Παιδικός  ⬜ Νηπιαγωγείο  ⬜ Δημοτικό  ⬜ Γυμνάσιο 
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 Μαθητής 2: 
 Όνομα και Επώνυμο 
 (ελληνικούς χαρακτήρες) 

 Όνομα και Επώνυμο 
 (λατινικούς χαρακτήρες) 

 Ημερομηνία Γέννησης 

 Επίπεδο Φοίτησης  ⬜ Παιδικός  ⬜ Νηπιαγωγείο  ⬜ Δημοτικό  ⬜ Γυμνάσιο 

 Μαθητής 3: 
 Όνομα και Επώνυμο 
 (ελληνικούς χαρακτήρες) 

 Όνομα και Επώνυμο 
 (λατινικούς χαρακτήρες) 

 Ημερομηνία Γέννησης 

 Επίπεδο Φοίτησης  ⬜ Παιδικός  ⬜ Νηπιαγωγείο  ⬜ Δημοτικό  ⬜ Γυμνάσιο 

 Δίδακτρα (Πίνακας) 

 Παιδικός Σταθμός/ Νηπιαγωγείο  Δημοτικό / Γυμνάσιο  Δίδακτρα Εξαμήνου (2022.10.15 και 2023.03.15) 

 1 παιδί  150 € 

 2 παιδιά  270 € 

 1 παιδί  230 € 

 2 παιδιά  414 € 

 1 παιδί  1 παιδί  342 € 

 2 παιδιά  1 παιδί  424 € 

 Δίδακτρα που θα καταβληθούν μέχρι την 2022.10.15 και την 2023.03.15: _________ 

 Γενικοί όροι: 
 ★  Αναγνωρίζω την οικονομική μου υποχρέωση να πληρώσω τα δίδακτρα του Σχολείου σε δύο δόσεις, μία για 

 κάθε εξάμηνο, στην αρχή κάθε εξαμήνου, για να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες του Σχολείου. 
 ★  Επιτρέπω στο Σχολείο να διαχειρίζεται τα προσωπικά μου δεδομένα για τις ανάγκες του Σχολείου και να μου 

 στέλνει μηνύματα σχετικά με το Σχολείο. 
 ★  Επιτρέπω στο Σχολείο να δημοσιοποιεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες του παιδιού μου,  με την 

 προϋπόθεση ότι δεν φαίνεται το πρόσωπο του παιδιού.  . 
 ★  Αναγνωρίζω ότι για κάθε μαθητή που πηγαίνει ή θα πάει σε Volksschule, μπορώ να καταθέσω στο Volksschule 

 την αίτηση εγγραφής (Anmeldeformular, ohne Benotung, επόμενη σελίδα) για την υποστήριξη από το κράτος 
 μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σαν μητρική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες: 
 https://www.schule-mehrsprachig.at/info-service/der-muttersprachliche-unterricht/anmeldeformulare 

 ______________, ______________  _______________________________ 
 Τόπος, Ημερομηνία  Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα 
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