
Δίδακτρα Ακαδημαϊκού Έτους 2023/24 
Senior School 

 

  
 
 
 

 
 

Τάξη Δίδακτρα 
Προκαταβολή 
μέχρι 31/5/23 

ΔΟΣΕΙΣ 

1η δόση 
μέχρι  

30/9/23 

 2η δόση 
μέχρι  

31/10/23 

3η  δόση 
μέχρι  

30/11/23 

4η δόση 
μέχρι  

31/12/23 

5η  δόση 
μέχρι  

31/1/24 

6η  δόση 
μέχρι  

29/2/24 

7η  δόση 
μέχρι  

31/3/24 

1 € 6,540 *€1,000 € 800 € 790 € 790 € 790 € 790 € 790 € 790 

2 € 6,360 €1,000 € 770 € 770 € 770 € 770 € 760 € 760 € 760 

3 € 6,620 €1,000 € 810 € 810 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 

4 € 6,830 €1,000 € 840 € 840 € 830 € 830 € 830 € 830 € 830 

5 € 6,830 €1,000 € 840 € 840 € 830 € 830 € 830 € 830 € 830 

6 € 7,010 €1,000 € 860 € 860 € 860 € 860 € 860 € 860 € 850 

7 € 7,030 €1,000 € 1,010 € 1,010 € 1,010 € 1,000 € 1,000 € 1,000 - 

 
Άλλες Χρεώσεις 

i. €75  για τις εισαγωγικές/κατατακτήριες εξετάσεις 
ii. €150 για εγγραφή νέων μαθητών στη 2α &  3η τάξη και €200 στη 4η – 7η τάξη 

iii. Δυνατόν να ισχύουν επιπρόσθετες χρεώσεις για την παροχή ειδικών εκπαιδευτικών διευκολύνσεων (π.χ. reader, 
prompter κτλ)  

 

 Εγγραφές γίνονται με την πληρωμή της προκαταβολής, τον *Απρίλιο για την 1η Τάξη  και τον Μάϊο για όλες τις άλλες 
τάξεις 

 Ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων πρέπει να καταβάλλεται κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 

 Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να δεχτεί εξόφληση των διδάκτρων με δόσεις όπως φαίνεται πιο πάνω 

 Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπεί η φοίτηση πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς, το σύνολο των διδάκτρων θα 
πρέπει να εξοφλείται πλήρως   

 Δεν θα γίνεται εγγραφή σε οποιαδήποτε τάξη εάν εκκρεμούν δίδακτρα ή άλλες χρεώσεις προηγούμενων ετών    

 Δελτία προόδου και/ή άλλα  πιστοποιητικά δε θα εκδίδονται εάν εκκρεμούν δίδακτρα ή άλλες χρεώσεις  

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Αδέλφια  

 Δύο παιδιά: €500 στα δίδακτρα του καθενός 

 Τρίτο παιδί: €750  στα δίδακτρα του 

 Τέταρτο παιδί: €1,000 στα δίδακτρα του 
 

Μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων   

 Κάθε παιδί:  €200 στα δίδακτρα  
 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει όλα τα πιο πάνω χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  
Συνδρομή στο Σύνδεσμο Γονέων Καθηγητών:   

 €30 το χρόνο 
 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   
 Μετρητά ή επιταγή ή πιστωτική κάρτα στο Λογιστήριο του Σχολείου,  Δευτέρα με Παρασκευή 07:15-18:00 

 Μέσω www.jccsmart.com 

 Μέσω τραπεζικού λογαριασμού στις πιο κάτω τράπεζες:   

BANK IBAN NO ACCOUNT NO BIC 

Bank of Cyprus CY28002005560000001100069200 0556-11-000692 BCYPCY2N 

Hellenic Bank CY67005003010003010123787201 301-01-237872-01 HEBACY2N 

Astrobank CY29008003600000000000725320 72-5320 PIRBCY2N 

Eurobank EFG CY57018000040000200100193969 200100193969 ERBKCY2N 

Ancoria Bank CY48029003010000021772101018 0021772101018 ANCOCY2N 

Alpha Bank CY90009004300004301010113935 430-101-011393-5 ABKLCY2N 
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Year Total Fees 
Deposit by 

31/5/23 

INSTALMENTS 

1st due 
30/9/23 

2nd due 
31/10/23 

3rd due 
30/11/23 

4th  due 
31/12/23 

5th due 
31/1/24 

6th due 
29/2/24 

7th due 
31/3/24 

1 € 6,540 *€1,000 € 800 € 790 € 790 € 790 € 790 € 790 € 790 

2 € 6,360 €1,000 € 770 € 770 € 770 € 770 € 760 € 760 € 760 

3 € 6,620 €1,000 € 810 € 810 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 

4 € 6,830 €1,000 € 840 € 840 € 830 € 830 € 830 € 830 € 830 

5 € 6,830 €1,000 € 840 € 840 € 830 € 830 € 830 € 830 € 830 

6 € 7,010 €1,000 € 860 € 860 € 860 € 860 € 860 € 860 € 850 

7 € 7,030 €1,000 € 1,010 € 1,010 € 1,010 € 1,000 € 1,000 € 1,000 - 

 
Other fees 

i. There is a fee of €75 for the entrance / placement exam 
ii. There is a registration fee for new students, of €150 for Years 2 & 3 and €200 for Years 4 – 7 

iii. Additional fees may apply in all years for special educational provisions (reader, prompter etc.) 
 

 Enrolments take place upon payment of the deposit, in *April for Year 1 and in May for all other Years   

 Tuition fees are payable at the beginning of the academic year in full 

 At its absolute discretion the School may accept payment by instalments, as detailed above  

 In the event of a student, for any reason, leaving the School before the end of the academic year their tuition fees must be 
settled in full 

 Enrolment to any year is subject to full settlement of all overdue amounts from previous years 

 Progress reports and / or other certificates will not be issued if fees or other charges are overdue 

 

DISCOUNTS 
 Siblings  

 Two children: €500 on tuition fee, each  

 Third child: €750 on tuition fee 

 Fourth child: €1,000 on tuition fee 
 

Members of Pangypria Organosi Politeknon   

 Each child:  €200 on tuition fee 
 

The School reserves the right to make changes without prior notification. 
 

PARENTS AND TEACHERS ASSOCIATION  
   Subscription to the Parents and Teachers Association:   

 €30 per year 

 

PAYMENT METHODS   
 Cash or cheque or credit card at the Treasury Department, Monday to Friday 07:15-18:00 

 Via www.jccsmart.com 

 Bank transfer to:   

BANK IBAN NO ACCOUNT NO BIC 

Bank of Cyprus CY28002005560000001100069200 0556-11-000692 BCYPCY2N 

Hellenic Bank CY67005003010003010123787201 301-01-237872-01 HEBACY2N 

Astrobank CY29008003600000000000725320 72-5320 PIRBCY2N 

Eurobank EFG CY57018000040000200100193969 200100193969 ERBKCY2N 

Ancoria Bank CY48029003010000021772101018 0021772101018 ANCOCY2N 

Alpha Bank CY90009004300004301010113935 430-101-011393-5 ABKLCY2N 
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