
Αποκλεισμός ευθύνης: Το παρών κείμενο περιορίζεται στην παροχή πληροφορίών. Νομική δεσμευτικότητα έχουν μόνο τα κείμενα που 
δημοσιεύονται στην επίσημη Εφημερίδα Νόμου και Διάταξης του ομοσπονδιακού κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ (GVBI. LSA) ή στην Εφημερίδα 

της Σχολικής Διοίκησης του ομοσπονδιακού κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ (SVBI. LSA). 

Παράρτημα 2b 

Ονομασία του σχολείου 

Διεύθυνση: 

Πληρωμή του μειωμένου ποσού για τον δανεισμό σχολικών βιβλίων βάσει του άρθρου 3 παρ. 7 του 

Διατάγματος περί απαλλαγής Κόστους Εκμάθησης 

 

1. Για τα ακόλουθα άτομα ισχύει η μερική απαλλαγή: 

 

α) Παιδιά και έφηβοι που ζουν σε ίδρυμα ή μια ομάδα διαμερισμάτων (βοήθεια για την ανατροφή 

μέσω της Υπηρεσίας Ανηλίκων) 

Άρθρα 33, 34 του όγδοου Βιβλίου του Κοινωνικού Κώδικα - Μέριμνα για νέου και παιδιά - στην έκδοση 

της ανακοίνωσης της 11/09/20212 (Εφημερίδα Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας, σ. 2022), όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία από το άρθρο 2, παράγραφος 8 του Νόμου της  21/01/2015 (Εφημερίδα 

Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας Σελ. 10, 15), στην τρέχουσα έγκυρη έκδοση, παρέχεται από τον τοπικό 

φορέα πρόνοιας για τους νέους (Υπηρεσία Ανηλίκων) 

 

β)  Γονείς / κηδεμόνες ή οι μαθητές που λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας II / Hartz IV ή 

 κοινωνικό επίδομα (παιδιά) 

Κοινωνικός Κώδικας II – Βασικό εισόδημα διαβίωσης για του αναζητούντες εργασία - στην έκδοση της 

ανακοίνωσης της 13/05/2011 (Εφημερίδα Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας, Σελ. 850, 2094), όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία από το άρθρο 2 του νόμου της 22/12/2014 (Εφημερίδα Ομοσπονδιακής 

Νομοθεσίας, σελ. 2411), στην τρέχουσα έγκυρη έκδοση, 

 

γ) Γονείς / κηδεμόνες ή μαθητές που λαμβάνουν  τρέχων εισόδημα διαβίωσης 

 (Πρόνοια)  

Κοινωνικός Κώδικας XII - Κοινωνική πρόνοια - της 27/12/2003 (Εφημερίδα Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας 

σελ.  3022, 3023), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το άρθρο 9 του νόμου της 21/ 07/2014 (Εφημερίδα 

Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας σελ. 1133, 1142), στην τρέχουσα έγκυρη έκδοση, 

 

δ)  Γονείς / κηδεμόνες ή οι ίδιοι οι μαθητές που λαμβάνουν παροχές σύμφωνα με το 

νόμος περί αιτούντων άσυλο. 

Νόμος περί αιτούντων άσυλο στην έκδοση της ανακοίνωσης της 5/8/1997 (Εφημερίδα Ομοσπονδιακής 

Νομοθεσίας σελ. 2022), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το άρθρο 3 του νόμου της 23/12/2014 

(Εφημερίδα Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας σελ. 2439, 2440), στην τρέχουσα έγκυρη έκδοση. 

 

 

                                                                                     1€ Τέλος δανεισμού/ και διαχείρησης  ☐*)                                

Ανά ενότητα/σχολικό έτος  

 

2. Πολύτεκνες οικογένειες (παιδιά σχολικής ηλικίας) 

- τρία και τέσσερα παιδιά                       2 € Τέλος δανεισμού/ και διαχείρησης       ☐*) 

Ανά ενότητα/σχολικό έτος  

- άνω πέντε παιδία                                                    1 € Τέλος δανεισμού/ και διαχείρησης       ☐*) 

Ανά ενότητα/σχολικό έτος *) 

*) Σημειώστε με έναν σταυρό, γιατί πληρώνετε το μειωμένο τέλος  

 

Σημείωση: 

Με την υπογραφή σας επιβεβαιώνετε επίσης ότι ο λόγος είναι αληθής. Μπορεί να διενεργηθεί επαλήθευση των 

πληροφοριών. οινικές διώξεις θα απαγγελθούν εάν διαπιστωθεί εκ προθέσεως κατάχρηση. 

 

Ημερομηνία, υπογραφή 

…………………………….  ………………………………… 

Κηδεμόνας         ενήλικος μαθητής/ ενήλικη μαθήτρια 


