Μη καταβολή διδάκτρων και συνέπειες
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο
Ψυχικού - Νηπιαγωγείο Ιωάννης Μ. Καρράς) παρέχει στους μαθητές του
εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Εξ ορισμού, αυτό συνεπάγεται αντίστοιχο
κόστος. Ωστόσο, το Σχολείο έχει αποδείξει -και αποδεικνύει καθημερινώςότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια αφενός να διατηρήσει τα
δίδακτρά του προσιτά και αφετέρου να συνδράμει -μέσω του Ταμείου
Υποτροφιών- όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Όμως, το κύριο έσοδο του Σχολείου ήταν και είναι τα δίδακτρα.
Χωρίς αυτά, το Σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Έτσι, κάθε γονέας, που δεν καταβάλλει τα οφειλόμενα δίδακτρα, όχι μόνον
παραβιάζει την υπογραφή του, αλλά και μας βλάπτει όλους. Διότι τα
δίδακτρα για τη φοίτηση του παιδιού του καταλήγουν να καλύπτονται από
το Κολλέγιο Αθηνών, με αποτέλεσμα να δίδονται λιγότερες υποτροφίες,
να ακριβαίνουν τα δίδακτρα συνολικώς κλπ.
Με άλλα λόγια, κάθε γονέας, που οφείλει τα προβλεπόμενα δίδακτρα,
επιλέγει αφενός να «φορτώσει» δικές του υποχρεώσεις «στις πλάτες»
άλλων γονέων, αφετέρου να βλάψει παιδιά μη προνομιούχων
οικογενειών.
Ως εκ τούτου, το Σχολείο υποχρεούται -και το πράττει- να συνδράμει τους
γονείς για να μην καταστούν οφειλέτες, αλλά και να λειτουργεί ιδιαίτερα
αυστηρά έναντι όσων επιλέγουν να μην καταβάλουν τα δίδακτρα που
οφείλουν. Για παράδειγμα και ενδεικτικώς:




Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους ή εξοφλούνται άπαξ, με έκπτωση.
Ειδοποιητικές επιστολές για ανεξόφλητα δίδακτρα αποστέλλονται
ηλεκτρονικώς. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για
την σωστή ηλεκτρονική τους διεύθυνση και τυχόν αλλαγή της.
Σε κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής
οφειλόμενων διδάκτρων, το Κολλέγιο Αθηνών:
o Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη προς είσπραξη των οφειλών.
Μέχρι σήμερα, αυτό έχει ήδη συμβεί σε περισσότερες από 50
περιπτώσεις μαθητών και αποφοίτων.
o Στο μέτρο που επιτρέπει ο νόμος, απαγορεύει την εγγραφή
σε κάθε σχολική μονάδα του οιουδήποτε μαθητή, για τη
φοίτηση του οποίου υφίσταται μη διακανονισμένη οφειλή.

Οι γονείς καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την κα Τσαλκιτζή
(etsalkitzi@haef.gr και 210 6798229 ) στο τμήμα Οικονομικού Ελέγχου για
να επιλύσουν οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις οφειλές τους.

