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IB DIPLOMA PROGRAMME



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΠΑΙΔΙΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΌ / IB PYP

ΒΑΣΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 2022-2023

 ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Προ-προνηπιαγωγείο (3-4 ετών) 6.600 €

Προνηπιαγωγείο (4-5 ετών) 7.000 €

Νηπιαγωγείο (5-6 ετών) 7.000 €

• Για το Προ-προνηπιαγωγείο, το Προνηπιαγωγείο και το Νηπιαγωγείο, το πρόγραμμα σίτισης είναι παροχή του CGS.
• Το Τιμολόγιο Υπηρεσιών για την επόμενη σχολική χρονιά 2023-24 θα ανακοινωθεί μεταξύ Φεβρουαρίου & Μαρτίου, πριν 

την έναρξη της Διαδικασίας Δηλώσεων Έναρξης Φοίτησης & Δηλώσεων Συνέχισης Φοίτησης.
• Εφάπαξ Κόστος Εγγραφής για τη σχολική χρονιά 2023-24: 150 €.

ΜΕΤΑΦΌΡΑ 2022-2023

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΌΧΕΣ ΚΌΣΤΌΣ
ΖΏΝΗ Α΄ Aνθούσα, Γέρακας, Διώνη, Ντράφι, Παλλήνη, Π. Πεντέλη, Πικέρμι 1.200 €

ΖΏΝΗ Β΄ Αγ. Παρασκευή, Αρτέμιδα, Γλυκά Νερά, Καλλιτεχνούπολη, Ν. Πεντέλη,
Ν. Βουτζάς, Παιανία, Ραφήνα, Σπάτα 1.300 €

ΖΏΝΗ Γ΄

Αθήνα, Βριλήσσια, Βύρωνας, Γαλάτσι, Ζωγράφου, Ηράκλειο, Καισαριανή,
Καλλιθέα, Κηφισιά, Κορωπί, Λυκόβρυση, Μαρούσι, Μελίσσια, Μεταμόρφωση,

Ν. Ερυθραία, Ν. Ιωνία, Ν. Μάκρη, Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Χαλκηδόνα, Ν. Ψυχικό, Παπάγου,
Πεύκη, Υμηττός, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό

1.450 €

ΖΏΝΗ Δ΄

Άγ. Ανάργυροι, Άγ. Δημήτριος, Άγ. Στέφανος, Αιγάλεω, Άλιμος, Άνοιξη, Άνω Λιόσια,
Αργυρούπολη, Αφίδναι, Αχαρναί, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Δάφνη, Διόνυσος,

Δροσιά, Ελευσίνα, Εκάλη, Ελληνικό, Ηλιούπολη, Θρακομακεδόνες, Ίλιον, Καματερό,
Κρυονέρι, Μαγούλα, Μάνδρα, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο, Ν. Σμύρνη, Περιστέρι,

Πετρούπολη, Π. Φάληρο, Ροδόπολη, Σταμάτα, Χαϊδάρι

1.550 €

ΖΏΝΗ E΄ Ανάβυσσος, Aγ. Μαρίνα, Καλύβια, Λαγονήσι, Παλαιά Φώκαια, Πειραιάς, Σαρωνίδα, Φυλή 1.700 €

• Μαθητές που δε χρησιμοποιούν σχολικό για τη μεταφορά τους δεν πληρώνουν το κόστος μεταφοράς.
• Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν επιστρέφονται τα έξοδα μεταφοράς με σχολικό λεωφορείο. 
• Οι ίδιοι άξονες και στάσεις ισχύουν και για την επιστροφή.
• Έκπτωση 50% στα κόμιστρα του τρίτου παιδιού κάθε οικογένειας και έκπτωση 100% στα κόμιστρα του τέταρτου παιδιού 

κάθε οικογένειας.
• Οι εκπτώσεις ισχύουν αν τα αδέλφια φοιτούν στο σχολείο την ίδια σχολική χρονιά και χορηγούνται μόνο στο μικρότερο 

παιδί της κάθε οικογένειας.
• Δρομολόγια τα οποία δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό συμμετοχών (κατ’ ελάχιστο 8 εγγεγραμμένους μαθητές/μαθήτριες) 

ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν.
• Εφόσον υπάρχει η διαθεσιμότητα ελεύθερων θέσεων στο σχολικό, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μονής διαδρομής και 

το κόστος αυτής είναι 50% της εκάστοτε ζώνης.
• Τα δρομολόγια σχεδιάζονται έτσι ώστε οι μαθητές να παραλαμβάνονται και να παραδίδονται στην διεύθυνση που μας 

υποδεικνύεται. Αν αυτό δεν είναι εφικτό θα επιλέγεται το πλησιέστερο δυνατό σημείο.
• Για την τιμολόγηση περιοχών που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω ζώνες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα 

Εισαγωγής Νέων Μαθητών.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΌΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΧΌΛΙΚΌΎ ΕΤΌΎΣ 2022-2023

ΤΡΌΠΌΙ ΚΑΤΑΒΌΛΗΣ ΔΌΣΕΩΝ ΠΌΣΌΣΤΌ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΌΜΗΝΙΕΣ
Εφάπαξ καταβολή 6% Έως 08/04/2022

Δύο δόσεις 4%
1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός IB DP

& 2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP έως 15/04/22.
Εξόφληση 17/06/2022 

Δύο δόσεις 3%
1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός IB DP 
& 2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP έως 15/04/22                                       

Eξόφληση 12/09/2022   

Πέντε δόσεις -

1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός ΙΒ DP & 
2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP με την

ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής για τη δέσμευση 
της θέσης, 2η δόση έως 24/09/2022, 

3η δόση έως 12/11/2022, 4η δόση έως 17/12/2022
5η δόση έως 12/02/2023

• Για τις νέες εγγραφές, η 1η δόση (προκαταβολή) καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής έως τις 31 Μαρτίου, επιστρέφεται το σύνολο της προκαταβολής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής μεταξύ 1ης Απριλίου & 31 Μαΐου, επιστρέφεται το 50% της προκαταβολής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής μετά τις 31 Μαΐου, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό 

στον υποψήφιο γονέα, ανεξαρτήτως του χρόνου που έλαβε χώρα η εγγραφή του υποψήφιου μαθητή.
• Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων εντός των προαναφερθέντων ημερομηνιών οι εκπτώσεις παύουν να 

ισχύουν και είναι απαιτητό το αρχικό ποσό.
• Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους τα δίδακτρα υπολογίζονται βάσει τριμήνου.
• Έκπτωση 8% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο δεύτερο παιδί κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 40% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο τρίτο παιδί κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 100% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας.
• Οι εκπτώσεις ισχύουν αν τα αδέλφια φοιτούν στο σχολείο την ίδια σχολική χρονιά και χορηγούνται μόνο στο μικρότερο 

παιδί της κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 10% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στα παιδιά των οικονομικά ενήμερων μελών του Συλλόγου Απο-

φοίτων του CGS. Σε περίπτωση 2ου και 3ου παιδιού, ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση και δε λειτουργεί συνδυαστικά με την 
έκπτωση που προβλέπεται για τα αδέλφια που φοιτούν παράλληλα στο CGS.

• Οι εκπτώσεις προεξόφλησης αφορούν μόνο στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος, τα έξοδα μεταφοράς και τη σίτιση. 
• Σε περίπτωση χορήγησης ακαδημαϊκής υποτροφίας, ή ένταξης στο Elite Athlete Programme δεν υπάρχει η δυνατότητα 

επιπλέον έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων.
• Οι δραστηριότητες εξοφλούνται σε δύο δόσεις (1η δόση με την εγγραφή στη δραστηριότητα, 2η δόση έως 19/12/2022). 
• Στο κόστος του βασικού προγράμματος δε συμπεριλαμβάνονται τα κόστη για ρουχισμό (ενδυμασία σχολείου), εκπαιδευ-

τικό υλικό καθώς και η συμμετοχή για τις δράσεις εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

ΤΡΌΠΌΙ ΚΑΤΑΒΌΛΩΝ
Α. Με κατάθεση σε οποιοδήποτε κατάστημα συνεργαζόμενης Τράπεζας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΛΌΓΑΡΙΑΣΜΌΎ ΙΒΑΝ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 075/470100-38 GR54 0110 0750 0000 0754 7010 038

Τράπεζα Πειραιώς 5019-017-438-809 GR02 0172 0190 0050 1901 7438 809

Alpha Bank 142 00232 0000 948 GR56 0140 1420 1420 0232 0000 948

Eurobank 0026.0201.92.0200.214.519 GR20 0260 2010 0009 2020 0214 519

Β. Με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σε άτοκες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο 
2023. 
Γ. Με προσωπική επιταγή λήξεως εντός της καθορισμένης ημερομηνίας.



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ / IB PYP

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022-2023

 ΤΑΞΗ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Α΄ Δημοτικού 7.300 €
Β΄ Δημοτικού 7.300 €
Γ΄ Δημοτικού 7.300 €
Δ΄ Δημοτικού 7.300 €
Ε΄ Δημοτικού 7.300 €
ΣΤ΄ Δημοτικού 7.229 €

• Το Τιμολόγιο Υπηρεσιών για την επόμενη σχολική χρονιά 2023-24 θα ανακοινωθεί μεταξύ Φεβρουαρίου & Μαρτίου, πριν 
την έναρξη της Διαδικασίας Δηλώσεων Έναρξης Φοίτησης & Δηλώσεων Συνέχισης Φοίτησης.

• Εφάπαξ Κόστος Εγγραφής για τη σχολική χρονιά 2023-24: 150 €.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 2022-2023

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
ΖΏΝΗ Α΄ Aνθούσα, Γέρακας, Διώνη, Ντράφι, Παλλήνη, Π. Πεντέλη, Πικέρμι 1.200 €

ΖΏΝΗ Β΄ Αγ. Παρασκευή, Αρτέμιδα, Γλυκά Νερά, Καλλιτεχνούπολη, Ν. Πεντέλη,
Ν. Βουτζάς, Παιανία, Ραφήνα, Σπάτα 1.300 €

ΖΏΝΗ Γ΄

Αθήνα, Βριλήσσια, Βύρωνας, Γαλάτσι, Ζωγράφου, Ηράκλειο, Καισαριανή,
Καλλιθέα, Κηφισιά, Κορωπί, Λυκόβρυση, Μαρούσι, Μελίσσια, Μεταμόρφωση,

Ν. Ερυθραία, Ν. Ιωνία, Ν. Μάκρη, Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Χαλκηδόνα, Ν. Ψυχικό, Παπάγου,
Πεύκη, Υμηττός, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό

1.450 €

ΖΏΝΗ Δ΄

Άγ. Ανάργυροι, Άγ. Δημήτριος, Άγ. Στέφανος, Αιγάλεω, Άλιμος, Άνοιξη, Άνω Λιόσια,
Αργυρούπολη, Αφίδναι, Αχαρναί, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Δάφνη, Διόνυσος,

Δροσιά, Ελευσίνα, Εκάλη, Ελληνικό, Ηλιούπολη, Θρακομακεδόνες, Ίλιον, Καματερό,
Κρυονέρι, Μαγούλα, Μάνδρα, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο, Ν. Σμύρνη, Περιστέρι,

Πετρούπολη, Π. Φάληρο, Ροδόπολη, Σταμάτα, Χαϊδάρι

1.550 €

ΖΏΝΗ E΄ Ανάβυσσος, Aγ. Μαρίνα, Καλύβια, Λαγονήσι, Παλαιά Φώκαια, Πειραιάς, Σαρωνίδα, Φυλή 1.700 €

• Μαθητές που δε χρησιμοποιούν σχολικό για τη μεταφορά τους δεν πληρώνουν το κόστος μεταφοράς.
• Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν επιστρέφονται τα έξοδα μεταφοράς με σχολικό λεωφορείο. 
• Οι ίδιοι άξονες και στάσεις ισχύουν και για την επιστροφή.
• Έκπτωση 50% στα κόμιστρα του τρίτου παιδιού κάθε οικογένειας και έκπτωση 100% στα κόμιστρα του τέταρτου παιδιού 

κάθε οικογένειας.
• Οι εκπτώσεις ισχύουν αν τα αδέλφια φοιτούν στο σχολείο την ίδια σχολική χρονιά και χορηγούνται μόνο στο μικρότερο 

παιδί της κάθε οικογένειας.
• Δρομολόγια τα οποία δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό συμμετοχών (κατ’ ελάχιστο 8 εγγεγραμμένους μαθητές/μαθήτριες) 

ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν.
• Εφόσον υπάρχει η διαθεσιμότητα ελεύθερων θέσεων στο σχολικό, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μονής διαδρομής και 

το κόστος αυτής είναι 50% της εκάστοτε ζώνης.
• Τα δρομολόγια σχεδιάζονται έτσι ώστε οι μαθητές να παραλαμβάνονται και να παραδίδονται στην διεύθυνση που μας 

υποδεικνύεται. Αν αυτό δεν είναι εφικτό θα επιλέγεται το πλησιέστερο δυνατό σημείο.
• Για την τιμολόγηση περιοχών που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω ζώνες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα 

Εισαγωγής Νέων Μαθητών.



ΣΙΤΙΣΗ 2022-2023

ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
Ένα (1) γεύμα εβδομαδιαίως 240 € Τέσσερα (4) γεύματα εβδομαδιαίως 940 €

Δύο (2) γεύματα εβδομαδιαίως 475 € Πέντε (5) γεύματα εβδομαδιαίως 1.100 €
Τρία (3) γεύματα εβδομαδιαίως 710 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Εφάπαξ καταβολή 6% Έως 08/04/2022

Δύο δόσεις 4%
1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός IB DP

& 2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP έως 15/04/22.
Εξόφληση 17/06/2022 

Δύο δόσεις 3%
1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός IB DP 
& 2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP έως 15/04/22                                       

Eξόφληση 12/09/2022   

Πέντε δόσεις -

1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός ΙΒ DP & 
2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP με την

ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής για τη δέσμευση 
της θέσης, 2η δόση έως 24/09/2022, 

3η δόση έως 12/11/2022, 4η δόση έως 17/12/2022
5η δόση έως 12/02/2023

• Για τις νέες εγγραφές, η 1η δόση (προκαταβολή) καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής έως τις 31 Μαρτίου, επιστρέφεται το σύνολο της προκαταβολής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής μεταξύ 1ης Απριλίου & 31 Μαΐου, επιστρέφεται το 50% της προκαταβολής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής μετά τις 31 Μαΐου, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό 

στον υποψήφιο γονέα, ανεξαρτήτως του χρόνου που έλαβε χώρα η εγγραφή του υποψήφιου μαθητή.
• Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων εντός των προαναφερθέντων ημερομηνιών οι εκπτώσεις παύουν να 

ισχύουν και είναι απαιτητό το αρχικό ποσό.
• Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους τα δίδακτρα υπολογίζονται βάσει τριμήνου.
• Έκπτωση 8% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο δεύτερο παιδί κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 40% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο τρίτο παιδί κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 100% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας.
• Οι εκπτώσεις ισχύουν αν τα αδέλφια φοιτούν στο σχολείο την ίδια σχολική χρονιά και χορηγούνται μόνο στο μικρότερο 

παιδί της κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 10% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στα παιδιά των οικονομικά ενήμερων μελών του Συλλόγου Απο-

φοίτων του CGS. Σε περίπτωση 2ου και 3ου παιδιού, ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση και δε λειτουργεί συνδυαστικά με την 
έκπτωση που προβλέπεται για τα αδέλφια που φοιτούν παράλληλα στο CGS.

• Οι εκπτώσεις προεξόφλησης αφορούν μόνο στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος, τα έξοδα μεταφοράς και τη σίτιση. 
• Σε περίπτωση χορήγησης ακαδημαϊκής υποτροφίας, ή ένταξης στο Elite Athlete Programme δεν υπάρχει η δυνατότητα 

επιπλέον έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων.
• Οι δραστηριότητες εξοφλούνται σε δύο δόσεις (1η δόση με την εγγραφή στη δραστηριότητα, 2η δόση έως 19/12/2022). 
• Στο κόστος του βασικού προγράμματος δε συμπεριλαμβάνονται τα κόστη για ρουχισμό (ενδυμασία σχολείου), εκπαιδευ-

τικό υλικό καθώς και η συμμετοχή για τις δράσεις εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Α. Με κατάθεση σε οποιοδήποτε κατάστημα συνεργαζόμενης Τράπεζας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 075/470100-38 GR54 0110 0750 0000 0754 7010 038

Τράπεζα Πειραιώς 5019-017-438-809 GR02 0172 0190 0050 1901 7438 809
Alpha Bank 142 00232 0000 948 GR56 0140 1420 1420 0232 0000 948
Eurobank 0026.0201.92.0200.214.519 GR20 0260 2010 0009 2020 0214 519

Β. Με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σε άτοκες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο 
2023. 
Γ. Με προσωπική επιταγή λήξεως εντός της καθορισμένης ημερομηνίας.



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
IB ΜYP

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022-2023

 ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Α΄ Γυμνασίου 7.600 €

Β΄ Γυμνασίου 7.600 €

Γ΄ Γυμνασίου 7.600 €

Α΄ Λυκείου 7.600 €

ELITE ATHLETE PROGRAMME Α΄
Γυμνασίου

Β΄
Γυμνασίου

Γ΄
Γυμνασίου

Α΄
Λυκείου ΚΟΣΤΟΣ

ELITE ● ● ● ● 6.800 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Α΄
Γυμνασίου

Β΄
Γυμνασίου

Γ΄
Γυμνασίου

Α΄
Λυκείου ΚΟΣΤΟΣ

Athletic Profile - Consulting
(Δημιουργία Αθλητικού Προφίλ για Αθλητικές Υποτροφίες σε Πανεπιστήμια του 
Εξωτερικού) *

● ● ● ● 700 €

* Καταβάλλεται άπαξ.

• Το Τιμολόγιο Υπηρεσιών για την επόμενη σχολική χρονιά 2023-24 θα ανακοινωθεί μεταξύ Φεβρουαρίου & Μαρτίου, πριν 
την έναρξη της Διαδικασίας Δηλώσεων Έναρξης Φοίτησης & Δηλώσεων Συνέχισης Φοίτησης.

• Εφάπαξ Κόστος Εγγραφής για τη σχολική χρονιά 2023-24: 100 €.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 2022-2023

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
ΖΏΝΗ Α΄ Aνθούσα, Γέρακας, Διώνη, Ντράφι, Παλλήνη, Π. Πεντέλη, Πικέρμι 1.200 €

ΖΏΝΗ Β΄ Αγ. Παρασκευή, Αρτέμιδα, Γλυκά Νερά, Καλλιτεχνούπολη, Ν. Πεντέλη,
Ν. Βουτζάς, Παιανία, Ραφήνα, Σπάτα 1.300 €

ΖΏΝΗ Γ΄

Αθήνα, Βριλήσσια, Βύρωνας, Γαλάτσι, Ζωγράφου, Ηράκλειο, Καισαριανή,
Καλλιθέα, Κηφισιά, Κορωπί, Λυκόβρυση, Μαρούσι, Μελίσσια, Μεταμόρφωση,

Ν. Ερυθραία, Ν. Ιωνία, Ν. Μάκρη, Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Χαλκηδόνα, Ν. Ψυχικό, Παπάγου,
Πεύκη, Υμηττός, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό

1.450 €

ΖΏΝΗ Δ΄

Άγ. Ανάργυροι, Άγ. Δημήτριος, Άγ. Στέφανος, Αιγάλεω, Άλιμος, Άνοιξη, Άνω Λιόσια,
Αργυρούπολη, Αφίδναι, Αχαρναί, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Δάφνη, Διόνυσος,

Δροσιά, Ελευσίνα, Εκάλη, Ελληνικό, Ηλιούπολη, Θρακομακεδόνες, Ίλιον, Καματερό,
Κρυονέρι, Μαγούλα, Μάνδρα, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο, Ν. Σμύρνη, Περιστέρι,

Πετρούπολη, Π. Φάληρο, Ροδόπολη, Σταμάτα, Χαϊδάρι

1.550 €

ΖΏΝΗ E΄ Ανάβυσσος, Aγ. Μαρίνα, Καλύβια, Λαγονήσι, Παλαιά Φώκαια, Πειραιάς, Σαρωνίδα, Φυλή 1.700 €

• Μαθητές που δε χρησιμοποιούν σχολικό για τη μεταφορά τους δεν πληρώνουν το κόστος μεταφοράς.
• Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν επιστρέφονται τα έξοδα μεταφοράς με σχολικό λεωφορείο. 
• Οι ίδιοι άξονες και στάσεις ισχύουν και για την επιστροφή.
• Έκπτωση 50% στα κόμιστρα του τρίτου παιδιού κάθε οικογένειας και έκπτωση 100% στα κόμιστρα του τέταρτου παιδιού 

κάθε οικογένειας.
• Οι εκπτώσεις ισχύουν αν τα αδέλφια φοιτούν στο σχολείο την ίδια σχολική χρονιά και χορηγούνται μόνο στο μικρότερο 

παιδί της κάθε οικογένειας.
• Δρομολόγια τα οποία δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό συμμετοχών (κατ’ ελάχιστο 8 εγγεγραμμένους μαθητές/μαθήτριες) 

ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν.



• Εφόσον υπάρχει η διαθεσιμότητα ελεύθερων θέσεων στο σχολικό, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μονής διαδρομής και 
το κόστος αυτής είναι 50% της εκάστοτε ζώνης.

• Τα δρομολόγια σχεδιάζονται έτσι ώστε οι μαθητές να παραλαμβάνονται και να παραδίδονται στην διεύθυνση που μας 
υποδεικνύεται. Αν αυτό δεν είναι εφικτό θα επιλέγεται το πλησιέστερο δυνατό σημείο.

• Για την τιμολόγηση περιοχών που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω ζώνες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα 
Εισαγωγής Νέων Μαθητών.

ΣΙΤΙΣΗ 2022-2023

ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
Ένα (1) γεύμα εβδομαδιαίως 240 € Τέσσερα (4) γεύματα εβδομαδιαίως 940 €

Δύο (2) γεύματα εβδομαδιαίως 475 € Πέντε (5) γεύματα εβδομαδιαίως 1.100 €
Τρία (3) γεύματα εβδομαδιαίως 710 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Εφάπαξ καταβολή 6% Έως 08/04/2022

Δύο δόσεις 4%
1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός IB DP

& 2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP έως 15/04/22.
Εξόφληση 17/06/2022 

Δύο δόσεις 3%
1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός IB DP 
& 2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP έως 15/04/22                                       

Eξόφληση 12/09/2022   

Πέντε δόσεις -

1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός ΙΒ DP & 
2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP με την

ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής για τη δέσμευση 
της θέσης, 2η δόση έως 24/09/2022, 

3η δόση έως 12/11/2022, 4η δόση έως 17/12/2022
5η δόση έως 12/02/2023

• Για τις νέες εγγραφές, η 1η δόση (προκαταβολή) καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής έως τις 31 Μαρτίου, επιστρέφεται το σύνολο της προκαταβολής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής μεταξύ 1ης Απριλίου & 31 Μαΐου, επιστρέφεται το 50% της προκαταβολής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής μετά τις 31 Μαΐου, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό 

στον υποψήφιο γονέα, ανεξαρτήτως του χρόνου που έλαβε χώρα η εγγραφή του υποψήφιου μαθητή.
• Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων εντός των προαναφερθέντων ημερομηνιών οι εκπτώσεις παύουν να 

ισχύουν και είναι απαιτητό το αρχικό ποσό.
• Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους τα δίδακτρα υπολογίζονται βάσει τριμήνου.
• Έκπτωση 8% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο δεύτερο παιδί κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 40% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο τρίτο παιδί κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 100% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας.
• Οι εκπτώσεις ισχύουν αν τα αδέλφια φοιτούν στο σχολείο την ίδια σχολική χρονιά και χορηγούνται μόνο στο μικρότερο 

παιδί της κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 10% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στα παιδιά των οικονομικά ενήμερων μελών του Συλλόγου Απο-

φοίτων του CGS. Σε περίπτωση 2ου και 3ου παιδιού, ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση και δε λειτουργεί συνδυαστικά με την 
έκπτωση που προβλέπεται για τα αδέλφια που φοιτούν παράλληλα στο CGS.

• Οι εκπτώσεις προεξόφλησης αφορούν μόνο στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος, τα έξοδα μεταφοράς και τη σίτιση. 
• Σε περίπτωση χορήγησης ακαδημαϊκής υποτροφίας, ή ένταξης στο Elite Athlete Programme δεν υπάρχει η δυνατότητα 

επιπλέον έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων.
• Οι δραστηριότητες εξοφλούνται σε δύο δόσεις (1η δόση με την εγγραφή στη δραστηριότητα, 2η δόση έως 19/12/2022). 
• Στο κόστος του βασικού προγράμματος δε συμπεριλαμβάνονται τα κόστη για ρουχισμό (ενδυμασία σχολείου), εκπαιδευ-

τικό υλικό καθώς και η συμμετοχή για τις δράσεις εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Α. Με κατάθεση σε οποιοδήποτε κατάστημα συνεργαζόμενης Τράπεζας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 075/470100-38 GR54 0110 0750 0000 0754 7010 038

Τράπεζα Πειραιώς 5019-017-438-809 GR02 0172 0190 0050 1901 7438 809
Alpha Bank 142 00232 0000 948 GR56 0140 1420 1420 0232 0000 948
Eurobank 0026.0201.92.0200.214.519 GR20 0260 2010 0009 2020 0214 519

Β. Με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σε άτοκες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο 
2023. 
Γ. Με προσωπική επιταγή λήξεως εντός της καθορισμένης ημερομηνίας.



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΎΚΕΙΟ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022-2023

 ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Α΄ Λυκείου / IB MYP 7.600 €

Β΄ Λυκείου 7.950 €
Γ΄ Λυκείου 7.950 €

ELITE ATHLETE PROGRAMME Α Β Γ ΚΟΣΤΟΣ
ELITE ● ● ● 6.800 €

ΎΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Α Β Γ ΚΟΣΤΟΣ
Athletic Profile - Consulting (Δημιουργία Αθλητικού Προφίλ για Αθλητικές Υποτροφίες σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού) * ● ● ● 700 €
SAT Preparation Course (για σπουδές στις ΗΠΑ) * ● ● ● 880 €
SAT Subject Tests (για σπουδές στις ΗΠΑ) * ● ● ● 980 €
TOEFL (Γλωσσική επάρκεια για σπουδές στις ΗΠΑ) * ● ● ● 500 €
IELTS (Γλωσσική επάρκεια για σπουδές στη Μ. Βρετανία) * ● ● ● 500 €
UKCAT/BMAT (Προετοιμασία για Ιατρικές Σχολές στη Μ. Βρετανία) * ● ● ● 500 €
LNAT (Προετοιμασία για Νομικές Σχολές στη Μ. Βρετανία) * ● ● ● 500 €

Architectural Design & Space (Προετοιμασία portfolio για Αρχιτεκτονικές & Σχολές Kαλών Τεχνών) ● ● ● 550 €/
semester

* Καταβάλλεται άπαξ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟY (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΕΎΡΩΠΗ)
Αριθμος Αιτήσεων έως και 5 * για κάθε επιπλέον

Κόστος 700 € 150 €
* Αφορά μια αίτηση UCAS (έως 5 Πανεπιστήμια στην Μ. Βρετανία) ή 5 αιτήσεις σε Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Ευρώπη.

• Το Τιμολόγιο Υπηρεσιών για την επόμενη σχολική χρονιά 2023-24 θα ανακοινωθεί μεταξύ Φεβρουαρίου & Μαρτίου, πριν 
την έναρξη της Διαδικασίας Δηλώσεων Έναρξης Φοίτησης & Δηλώσεων Συνέχισης Φοίτησης.

• Εφάπαξ Κόστος Εγγραφής για τη σχολική χρονιά 2023-24: 100 €.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 2022-2023

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
ΖΏΝΗ Α΄ Aνθούσα, Γέρακας, Διώνη, Ντράφι, Παλλήνη, Π. Πεντέλη, Πικέρμι 1.200 €

ΖΏΝΗ Β΄ Αγ. Παρασκευή, Αρτέμιδα, Γλυκά Νερά, Καλλιτεχνούπολη, Ν. Πεντέλη,
Ν. Βουτζάς, Παιανία, Ραφήνα, Σπάτα 1.300 €

ΖΏΝΗ Γ΄

Αθήνα, Βριλήσσια, Βύρωνας, Γαλάτσι, Ζωγράφου, Ηράκλειο, Καισαριανή,
Καλλιθέα, Κηφισιά, Κορωπί, Λυκόβρυση, Μαρούσι, Μελίσσια, Μεταμόρφωση,

Ν. Ερυθραία, Ν. Ιωνία, Ν. Μάκρη, Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Χαλκηδόνα, Ν. Ψυχικό, Παπάγου,
Πεύκη, Υμηττός, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό

1.450 €

ΖΏΝΗ Δ΄

Άγ. Ανάργυροι, Άγ. Δημήτριος, Άγ. Στέφανος, Αιγάλεω, Άλιμος, Άνοιξη, Άνω Λιόσια,
Αργυρούπολη, Αφίδναι, Αχαρναί, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Δάφνη, Διόνυσος,

Δροσιά, Ελευσίνα, Εκάλη, Ελληνικό, Ηλιούπολη, Θρακομακεδόνες, Ίλιον, Καματερό,
Κρυονέρι, Μαγούλα, Μάνδρα, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο, Ν. Σμύρνη, Περιστέρι,

Πετρούπολη, Π. Φάληρο, Ροδόπολη, Σταμάτα, Χαϊδάρι

1.550 €

ΖΏΝΗ E΄ Ανάβυσσος, Aγ. Μαρίνα, Καλύβια, Λαγονήσι, Παλαιά Φώκαια, Πειραιάς, Σαρωνίδα, Φυλή 1.700 €

• Μαθητές που δε χρησιμοποιούν σχολικό για τη μεταφορά τους δεν πληρώνουν το κόστος μεταφοράς.
• Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν επιστρέφονται τα έξοδα μεταφοράς με σχολικό λεωφορείο. 
• Οι ίδιοι άξονες και στάσεις ισχύουν και για την επιστροφή.
• Έκπτωση 50% στα κόμιστρα του τρίτου παιδιού κάθε οικογένειας και έκπτωση 100% στα κόμιστρα του τέταρτου παιδιού 

κάθε οικογένειας.



• Οι εκπτώσεις ισχύουν αν τα αδέλφια φοιτούν στο σχολείο την ίδια σχολική χρονιά και χορηγούνται μόνο στο μικρότερο 
παιδί της κάθε οικογένειας.

• Δρομολόγια τα οποία δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό συμμετοχών (κατ’ ελάχιστο 8 εγγεγραμμένους μαθητές/μαθήτριες) 
ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν.

• Εφόσον υπάρχει η διαθεσιμότητα ελεύθερων θέσεων στο σχολικό, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μονής διαδρομής και 
το κόστος αυτής είναι 50% της εκάστοτε ζώνης.

• Τα δρομολόγια σχεδιάζονται έτσι ώστε οι μαθητές να παραλαμβάνονται και να παραδίδονται στην διεύθυνση που μας 
υποδεικνύεται. Αν αυτό δεν είναι εφικτό θα επιλέγεται το πλησιέστερο δυνατό σημείο.

• Για την τιμολόγηση περιοχών που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω ζώνες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα 
Εισαγωγής Νέων Μαθητών.

ΣΙΤΙΣΗ 2022-2023
ΓΕΎΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΎΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ένα (1) γεύμα εβδομαδιαίως 240 € Τέσσερα (4) γεύματα εβδομαδιαίως 940 €
Δύο (2) γεύματα εβδομαδιαίως 475 € Πέντε (5) γεύματα εβδομαδιαίως 1.100 €
Τρία (3) γεύματα εβδομαδιαίως 710 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΎ ΕΤΟΎΣ 2022-2023
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Εφάπαξ καταβολή 6% Έως 08/04/2022

Δύο δόσεις 4%
1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός IB DP

& 2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP έως 15/04/22.
Εξόφληση 17/06/2022 

Δύο δόσεις 3%
1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός IB DP 
& 2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP έως 15/04/22                                       

Eξόφληση 12/09/2022   

Πέντε δόσεις -

1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός ΙΒ DP & 
2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP με την

ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής για τη δέσμευση 
της θέσης, 2η δόση έως 24/09/2022, 

3η δόση έως 12/11/2022, 4η δόση έως 17/12/2022
5η δόση έως 12/02/2023

• Για τις νέες εγγραφές, η 1η δόση (προκαταβολή) καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής έως τις 31 Μαρτίου, επιστρέφεται το σύνολο της προκαταβολής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής μεταξύ 1ης Απριλίου & 31 Μαΐου, επιστρέφεται το 50% της προκαταβολής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής μετά τις 31 Μαΐου, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό 

στον υποψήφιο γονέα, ανεξαρτήτως του χρόνου που έλαβε χώρα η εγγραφή του υποψήφιου μαθητή.
• Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων εντός των προαναφερθέντων ημερομηνιών οι εκπτώσεις παύουν να 

ισχύουν και είναι απαιτητό το αρχικό ποσό.
• Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους τα δίδακτρα υπολογίζονται βάσει τριμήνου.
• Έκπτωση 8% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο δεύτερο παιδί κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 40% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο τρίτο παιδί κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 100% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας.
• Οι εκπτώσεις ισχύουν αν τα αδέλφια φοιτούν στο σχολείο την ίδια σχολική χρονιά και χορηγούνται μόνο στο μικρότερο 

παιδί της κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 10% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στα παιδιά των οικονομικά ενήμερων μελών του Συλλόγου Απο-

φοίτων του CGS. Σε περίπτωση 2ου και 3ου παιδιού, ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση και δε λειτουργεί συνδυαστικά με την 
έκπτωση που προβλέπεται για τα αδέλφια που φοιτούν παράλληλα στο CGS.

• Οι εκπτώσεις προεξόφλησης αφορούν μόνο στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος, τα έξοδα μεταφοράς και τη σίτιση. 
• Σε περίπτωση χορήγησης ακαδημαϊκής υποτροφίας, ή ένταξης στο Elite Athlete Programme δεν υπάρχει η δυνατότητα 

επιπλέον έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων.
• Οι δραστηριότητες εξοφλούνται σε δύο δόσεις (1η δόση με την εγγραφή στη δραστηριότητα, 2η δόση έως 19/12/2022). 
• Στο κόστος του βασικού προγράμματος δε συμπεριλαμβάνονται τα κόστη για ρουχισμό (ενδυμασία σχολείου), εκπαιδευ-

τικό υλικό καθώς και η συμμετοχή για τις δράσεις εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Α. Με κατάθεση σε οποιοδήποτε κατάστημα συνεργαζόμενης Τράπεζας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ ΙΒΑΝ
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 075/470100-38 GR54 0110 0750 0000 0754 7010 038

Τράπεζα Πειραιώς 5019-017-438-809 GR02 0172 0190 0050 1901 7438 809
Alpha Bank 142 00232 0000 948 GR56 0140 1420 1420 0232 0000 948
Eurobank 0026.0201.92.0200.214.519 GR20 0260 2010 0009 2020 0214 519

Β. Με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σε άτοκες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο 
2023. 
Γ. Με προσωπική επιταγή λήξεως εντός της καθορισμένης ημερομηνίας.



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
IB DIPLOMA PROGRAMME

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022-2023

 ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
IB DP 1 11.700 €
IB DP 2 * 11.700 €

* Σημείωση: Στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος περιλαμβάνεται το κόστος αιτήσεων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (Μ.Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδά, 
Ευρώπη). Δεν περιλαμβάνεται το κόστος εξετάσεων και επικύρωσης Διπλώματος (Exam Fees & Legalization of Diploma Results). 

ELITE ATHLETE PROGRAMME ΚΟΣΤΟΣ
ELITE 9.400 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ IB DP 1 IB DP 2 ΚΟΣΤΟΣ
Athletic Profile - Consulting (Δημιουργία Αθλητικού Προφίλ για Υποτροφίες σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού) ** ● ● 700 €
SAT Preparation Course (για σπουδές στις ΗΠΑ) ** ● ● 880 €
SAT Subject Tests (για σπουδές στις ΗΠΑ) ** ● ● 980 €
TOEFL (Γλωσσική επάρκεια για σπουδές στις ΗΠΑ) ** ● ● 500 €
IELTS (Γλωσσική επάρκεια για σπουδές στη Μ. Βρετανία) ** ● ● 500 €
DAF (Γλωσσική επάρκεια για σπουδές σε γερμανόφωνες χώρες) ** ● ● 700 €
UKCAT/BMAT (Προετοιμασία για Ιατρικές Σχολές στη Μ. Βρετανία) ** ● ● 500 €
LNAT (Προετοιμασία για Νομικές Σχολές στη Μ. Βρετανία) ** ● ● 500 €
Architectural Design & Space (Προετοιμασία portfolio για Αρχιτεκτονικές & Σχολές Kαλών 
Τεχνών) ● ● 550 €/

semester
** Καταβάλλεται άπαξ.

• Το Τιμολόγιο Υπηρεσιών για την επόμενη σχολική χρονιά 2023-24 θα ανακοινωθεί μεταξύ Φεβρουαρίου & Μαρτίου, πριν 
την έναρξη της Διαδικασίας Δηλώσεων Έναρξης Φοίτησης & Δηλώσεων Συνέχισης Φοίτησης.

• Εφάπαξ Κόστος Εγγραφής για τη σχολική χρονιά 2023-24: 100 €.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 2022-2023

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
ΖΏΝΗ Α΄ Aνθούσα, Γέρακας, Διώνη, Ντράφι, Παλλήνη, Π. Πεντέλη, Πικέρμι 1.200 €

ΖΏΝΗ Β΄ Αγ. Παρασκευή, Αρτέμιδα, Γλυκά Νερά, Καλλιτεχνούπολη, Ν. Πεντέλη,
Ν. Βουτζάς, Παιανία, Ραφήνα, Σπάτα 1.300 €

ΖΏΝΗ Γ΄

Αθήνα, Βριλήσσια, Βύρωνας, Γαλάτσι, Ζωγράφου, Ηράκλειο, Καισαριανή,
Καλλιθέα, Κηφισιά, Κορωπί, Λυκόβρυση, Μαρούσι, Μελίσσια, Μεταμόρφωση,

Ν. Ερυθραία, Ν. Ιωνία, Ν. Μάκρη, Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Χαλκηδόνα, Ν. Ψυχικό, Παπάγου,
Πεύκη, Υμηττός, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό

1.450 €

ΖΏΝΗ Δ΄

Άγ. Ανάργυροι, Άγ. Δημήτριος, Άγ. Στέφανος, Αιγάλεω, Άλιμος, Άνοιξη, Άνω Λιόσια,
Αργυρούπολη, Αφίδναι, Αχαρναί, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Δάφνη, Διόνυσος,

Δροσιά, Ελευσίνα, Εκάλη, Ελληνικό, Ηλιούπολη, Θρακομακεδόνες, Ίλιον, Καματερό,
Κρυονέρι, Μαγούλα, Μάνδρα, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο, Ν. Σμύρνη, Περιστέρι,

Πετρούπολη, Π. Φάληρο, Ροδόπολη, Σταμάτα, Χαϊδάρι

1.550 €

ΖΏΝΗ E΄ Ανάβυσσος, Aγ. Μαρίνα, Καλύβια, Λαγονήσι, Παλαιά Φώκαια, Πειραιάς, Σαρωνίδα, Φυλή 1.700 €

• Μαθητές που δε χρησιμοποιούν σχολικό για τη μεταφορά τους δεν πληρώνουν το κόστος μεταφοράς.
• Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν επιστρέφονται τα έξοδα μεταφοράς με σχολικό λεωφορείο. 
• Οι ίδιοι άξονες και στάσεις ισχύουν και για την επιστροφή.



• Έκπτωση 50% στα κόμιστρα του τρίτου παιδιού κάθε οικογένειας και έκπτωση 100% στα κόμιστρα του τέταρτου παιδιού 
κάθε οικογένειας.

• Οι εκπτώσεις ισχύουν αν τα αδέλφια φοιτούν στο σχολείο την ίδια σχολική χρονιά και χορηγούνται μόνο στο μικρότερο 
παιδί της κάθε οικογένειας.

• Δρομολόγια τα οποία δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό συμμετοχών (κατ’ ελάχιστο 8 εγγεγραμμένους μαθητές/μαθήτριες) 
ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν.

• Εφόσον υπάρχει η διαθεσιμότητα ελεύθερων θέσεων στο σχολικό, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μονής διαδρομής και 
το κόστος αυτής είναι 50% της εκάστοτε ζώνης.

• Τα δρομολόγια σχεδιάζονται έτσι ώστε οι μαθητές να παραλαμβάνονται και να παραδίδονται στην διεύθυνση που μας 
υποδεικνύεται. Αν αυτό δεν είναι εφικτό θα επιλέγεται το πλησιέστερο δυνατό σημείο.

• Για την τιμολόγηση περιοχών που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω ζώνες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα 
Εισαγωγής Νέων Μαθητών.

ΣΙΤΙΣΗ 2022-2023
ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ένα (1) γεύμα εβδομαδιαίως 240 € Τέσσερα (4) γεύματα εβδομαδιαίως 940 €
Δύο (2) γεύματα εβδομαδιαίως 475 € Πέντε (5) γεύματα εβδομαδιαίως 1.100 €
Τρία (3) γεύματα εβδομαδιαίως 710 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Εφάπαξ καταβολή 6% Έως 08/04/2022

Δύο δόσεις 4%
1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός IB DP

& 2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP έως 15/04/22.
Εξόφληση 17/06/2022 

Δύο δόσεις 3%
1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός IB DP 
& 2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP έως 15/04/22                                       

Eξόφληση 12/09/2022   

Πέντε δόσεις -

1η δόση/προκαταβολή 1.600 € ανά μαθητή εκτός ΙΒ DP & 
2.000 € ανά μαθητή για το τμήμα ΙΒ DP με την

ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής για τη δέσμευση 
της θέσης, 2η δόση έως 24/09/2022, 

3η δόση έως 12/11/2022, 4η δόση έως 17/12/2022
5η δόση έως 12/02/2023

• Για τις νέες εγγραφές, η 1η δόση (προκαταβολή) καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής έως τις 31 Μαρτίου, επιστρέφεται το σύνολο της προκαταβολής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής μεταξύ 1ης Απριλίου & 31 Μαΐου, επιστρέφεται το 50% της προκαταβολής.
• Σε περίπτωση ανάκλησης της εγγραφής μετά τις 31 Μαΐου, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται κατά οποιοδήποτε ποσοστό 

στον υποψήφιο γονέα, ανεξαρτήτως του χρόνου που έλαβε χώρα η εγγραφή του υποψήφιου μαθητή.
• Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων εντός των προαναφερθέντων ημερομηνιών οι εκπτώσεις παύουν να 

ισχύουν και είναι απαιτητό το αρχικό ποσό.
• Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους τα δίδακτρα υπολογίζονται βάσει τριμήνου.
• Έκπτωση 8% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο δεύτερο παιδί κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 40% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο τρίτο παιδί κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 100% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στο τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας.
• Οι εκπτώσεις ισχύουν αν τα αδέλφια φοιτούν στο σχολείο την ίδια σχολική χρονιά και χορηγούνται μόνο στο μικρότερο 

παιδί της κάθε οικογένειας.
• Έκπτωση 10% στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος στα παιδιά των οικονομικά ενήμερων μελών του Συλλόγου Απο-

φοίτων του CGS. Σε περίπτωση 2ου και 3ου παιδιού, ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση και δε λειτουργεί συνδυαστικά με την 
έκπτωση που προβλέπεται για τα αδέλφια που φοιτούν παράλληλα στο CGS.

• Οι εκπτώσεις προεξόφλησης αφορούν μόνο στα δίδακτρα του βασικού προγράμματος, τα έξοδα μεταφοράς και τη σίτιση. 
• Σε περίπτωση χορήγησης ακαδημαϊκής υποτροφίας, ή ένταξης στο Elite Athlete Programme δεν υπάρχει η δυνατότητα 

επιπλέον έκπτωσης λόγω προεξόφλησης των διδάκτρων.
• Οι δραστηριότητες εξοφλούνται σε δύο δόσεις (1η δόση με την εγγραφή στη δραστηριότητα, 2η δόση έως 19/12/2022). 
• Στο κόστος του βασικού προγράμματος δε συμπεριλαμβάνονται τα κόστη για ρουχισμό (ενδυμασία σχολείου), εκπαιδευ-

τικό υλικό καθώς και η συμμετοχή για τις δράσεις εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Α. Με κατάθεση σε οποιοδήποτε κατάστημα συνεργαζόμενης Τράπεζας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 075/470100-38 GR54 0110 0750 0000 0754 7010 038

Τράπεζα Πειραιώς 5019-017-438-809 GR02 0172 0190 0050 1901 7438 809
Alpha Bank 142 00232 0000 948 GR56 0140 1420 1420 0232 0000 948
Eurobank 0026.0201.92.0200.214.519 GR20 0260 2010 0009 2020 0214 519

Β. Με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σε άτοκες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο 2023. 
Γ. Με προσωπική επιταγή λήξεως εντός της καθορισμένης ημερομηνίας.
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