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Παράρτημα 2  

 
Επωνυμία σχολείου:  ______________________________________________________________________ 

Διεύθυνση:  ______________________________________________________________________ 

 

Παρατηρήσεις σχετικά με τη μείωση του κόστους μαθησιακού υλικού 

στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Σαξονία-Άνχαλτ 

Αξιότιμη κυρία  ____________________, 

Αξιότιμε κύριε ____________________, 

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,   

στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επόμενης σχολικής χρονιάς, ανάμεσα στα άλλα σχολικά οργανωτικά θέματα, 
συμπεριλαμβάνεται επίσης η παροχή σχολικών βιβλίων ως έντυπη έκδοση (DA) και ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού για τους μαθητές/τριες. Σύμφωνα με το g 43 του σχολικού νόμου του ομοσπονδιακού κρατιδίου Σαξονίας-
Άνχαλτης, οι κηδεμόνες/ γονείς είναι υπεύθυνοι για τον κατάλληλο εξοπλισμό των μαθητών/τριών. 

Τα σχολικά βιβλία (DA) και το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό επιτρέπουν την ατομική προετοιμασία και 
παρακολούθηση των μαθημάτων. Με τη βοήθειά τους, οι μαθητές/ τριες μπορούν να παρακολουθήσουν 
καλύτερα τη διδασκαλία σε επιμέρους μαθήματα, να κάνουν ανασκόπηση του μαθήματος ή να επεξεργαστούν οι 
ίδιοι ορισμένα μαθησιακά περιεχόμενα. Επιπλέον, τα σχολικά βιβλία (DA) αποτελούν συχνά τη βάση για μια 
ατομική συλλογή βιβλίων, η οποία αργότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανανέωση των γνώσεων. 

Ως εκ τούτου συνιστάται στους κηδεμόνες/γονείς και στους ενήλικους μαθητές/τριες, να αγοράσουν σχολικά 
βιβλία (DA) και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ως προσωπική ιδιοκτησία. 

Στη Σαξονία-Άνχαλτ υπάρχει επίσης η δυνατότητα μερικής μείωσης του κόστους του εκπαιδευτικού υλικού. 

Το θεσπισθέν σύστημα 2OO3|2OO4 της ανεξάρτητα από το εισόδημα διαδικασίας δανεισμού, με τη μείωση του 
κόστους μαθησιακού υλικού με τη μορφή δανεισμού έναντι καταβολής τέλους παροχών (τέλος ενοικίασης) έχει 
πολύ καλά αποτελέσματα και λόγω καλύτερων οικονομικών πόρων έχει επιτρέψει στα σχολεία να επενδύσουν, 
έτσι ώστε να είναι πλέον σε θέση αγοράσουν και να ανταλλάξουν φθαρμένο εκπαιδευτικό υλικό κάτι που έπρεπε 
να είχε υλοποιηθεί εδώ και καιρό. Επομένως  η γνωστή σε εσάς διαδικασία και τα ύψος επιβολής τελών θα 
παραμείνει.  

Γίνεται παραπομπή στο διάταγμα της 17/04/ 2013 ως προς τη μείωση του κόστους μαθησιακού υλικού (επίσημη 
εφημερίδα του κρατιδίου Σαξονίας-Άνχαλτης  σελ. 174) στην τρέχουσα ισχύουσα έκδοση και για το διάταγμα 
εκπαιδευτικού υλικού του Υπουργείου Πολιτισμού της 18/04/ 2013 (Φύλλο σχολικής διοίκησης του κρατιδίου 
Σαξονία-Ανχάλτης σελ. 95), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού της 
11/05/2015 (εγκύκλιος του Υπουργείου Πολιτισμού του ομοσπονδιακού κρατιδίου Σαξονίας-Άνχαλτης σελ. 69).  

Τα τέλη απόδοσης γενικά, χρεώνονται ανάλογα με τον αριθμό του εκπαιδευτικού υλικού που έχει δανειστεί. 
Ανέρχεται στα 3 Ευρώ ανά μονάδα και ανά έτος. 

Παιδιά και νέοι για τους οποίους παρέχεται βοήθεια από την τοπική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας για νέους 
(υπηρεσία ανηλίκων) ως προς την εκπαίδευσή τους και βρίσκονται σε ίδρυμα, δικαιούχοι βασικών παροχών που 
αφορούν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για αναζητούντες εργασία σύμφωνα με το Δεύτερο Βιβλίο του 
Κοινωνικού Κώδικα, δικαιούχοι συνεχούς παροχής διαβίωσης σύμφωνα με το Δωδέκατο Βιβλίο του Κοινωνικού 
Κώδικα και δικαιούχοι παροχών σύμφωνα με τον νόμο περί παροχών των αιτούντων άσυλο, πληρώνουν 
μειωμένη χρέωση ύψους 1 ευρώ ανά σχολικό βιβλίο (DA) ή ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και ανά έτος. 

Για πολύτεκνες οικογένειες, το τέλος απόδοσης μειώνεται σε 2 ευρώ από το τρίτο παιδί σχολικής ηλικίας και σε 1 
ευρώ από το πέμπτο παιδί σχολικής ηλικίας, ανά σχολικό βιβλίο (DA) ή ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και ανά έτος. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί το δικαίωμα μειωμένων τελών υπηρεσίας, απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες. 

Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε συμπληρώστε το συνημμένο έντυπο για την πληρωμή μειωμένων τελών 
υπηρεσιών (παράρτημα 2β) και παραδώστε το εγκαίρως το έντυπο με τη λίστα της προσωπικής σας 
παραγγελίας. Εάν διαπιστωθεί ότι σχετικά με τη χρήση μειωμένων τελών υπηρεσίας έχει γίνει σκόπιμα κατάχρηση 
των κανονισμών αυτών, θα υποβληθούν ποινικές χρεώσεις. 

Τα τέλη υπηρεσιών εισπράττονται από τα ίδια τα σχολεία και μαζί με τα κονδύλια που διατίθενται από τον εθνικό 
προϋπολογισμό χρησιμοποιούνται για την αγορά των απαραίτητων διδακτικών μέσων (σχολικό βιβλίο (DA) ή 
ψηφιακός εκπαιδευτικό υλικό). 
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