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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

  

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Προκειμένου να προγραμματίσουμε εγκαίρως τη νέα σχολική χρονιά (2021-2022) στο Κολέγιό μας, θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία εγγραφών. Για τους μαθητές που φοιτούν ήδη 
στο Κολέγιό μας, καθώς και για τα αδέρφια τους, θα δοθεί προτεραιότητα στην εγγραφή τους, έως τις  
28 Φεβρουαρίου 2021. Μετά την ημερομηνία αυτή ξεκινάει η περίοδος εγγραφών για όλους τους 
μαθητές, είτε φοιτούν στο Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» είτε αλλού. Τις προηγούμενες χρονιές παρατηρήθηκε το 
φαινόμενο, μαθητές του Κολεγίου μας, οι οποίοι δεν είχαν κάνει εγγραφή εγκαίρως, να μην καταφέρουν 
να βρουν ελεύθερη θέση στην επόμενη τάξη. Θα σας παρακαλούσαμε, λοιπόν, όσοι από εσάς επιθυμείτε 
να εγγράψετε το παιδί σας στο Κολέγιό μας να φροντίσετε να τηρήσετε την παραπάνω προθεσμία, ώστε 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση. Σας υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνον 
όταν έχει τακτοποιηθεί η 1η Δόση Διδάκτρων. 

Τα έξοδα φοίτησης, για τη νέα σχολική χρονιά, θα καταβληθούν σε δέκα (10) δόσεις: 

1η Δόση: Εγγραφή και κατοχύρωση θέσης (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις) 

• 2η Δόση: έως 30 Ιουνίου 2021 
• 3η Δόση: έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 
• 4η Δόση: έως 31 Οκτωβρίου 2021 
• 5η Δόση: έως 30 Νοεμβρίου 2021 

• 6η Δόση: έως 31 Δεκεμβρίου 2021 
• 7η Δόση: έως 31 Ιανουαρίου 2022 
• 8η Δόση: έως 28 Φεβρουαρίου 2022 
• 9η Δόση: έως 31 Μαρτίου 2022 
• 10η Δόση: έως 30 Απριλίου 2022 

Οι δόσεις μπορούν να αποπληρώνονται με καταβολή χρημάτων στο Λογιστήριο του Κολεγίου, με 
τραπεζική συναλλαγή ή με χρήση πιστωτικής κάρτας Visa ή MasterCard (άτοκα). Στην περίπτωση της 
πιστωτικής κάρτας, ο μέγιστος αριθμός άτοκων δόσεων είναι ανάλογος με τον αριθμό των μηνών, μέχρι 
τις 30 Απριλίου 2022. 

Για την εγγραφή, θα πρέπει: 
(α) να τακτοποιήσετε οποιαδήποτε προηγούμενη οικονομική εκκρεμότητα έχετε με το Κολέγιο, 
(β) να καταβάλετε το χρηματικό ποσό της 1ης Δόσης Διδάκτρων, 
(γ) να συμπληρώσετε και να υπογράψετε την «Αίτηση Εγγραφής» και το «Παράρτημα 1», 
(δ) να παραδώσετε στη Γραμματεία του Νηπιαγωγείου αντίγραφο από το Δελτίο Κατάθεσης της  
      1ης Δόσης Διδάκτρων ή την αντίστοιχη απόδειξη από το λογιστήριο, την Αίτηση Εγγραφής  
      και το Παράρτημα 1. 
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα σας επιστραφεί φωτοτυπία της «Αίτησης Εγγραφής», 
υπογεγραμμένη από τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου. 
  

 Με εκτίμηση 

 Από τη Διεύθυνση του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» 


