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ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ | CONDITIONS D’INSCRIPTION 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  | AGE PRESCOLAIRE & SCOLAIRE 

 

▪ Ο ετήσιος κύκλος σπουδών διαρκεί 34 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 102 ώρες 
διδασκαλίας, ήτοι 3 ώρες εβδομαδιαίως.  

▪ Τα μαθήματα προσχολικής και σχολικής ηλικίας διεξάγονται στο ιδιωτικό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα Ecole Vinet, rue de l’Ecole-Supérieure 2, 1005 Lausanne.  

▪ Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε CHF 950. Συμπεριλαμβάνεται η γραφική και 
διδακτική ύλη και δεν απαιτούνται άλλα έξοδα.  
Καταβάλλονται ως εξής: CHF 150.- κατά την εγγραφή, CHF 400.- έως τις 30.09.2021 
και CHF 400.- το αργότερο έως 20.12.2021 ή ολόκληρο το ποσό κατά την εγγραφή.  

▪ To τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας έχει έκπτωση 50%. 
▪ Για όσους το επιθυμούν, υπάρχει δυνατότητα επιλογής ταχύρρυθμου τμήματος, 6 

ωρών εβδομαδιαίως, Τετάρτη και Σάββατο, ήτοι 204 ωρών διδασκαλίας ετησίως.  
Τα δίδακτρα σε αυτή την περίπτωση ανέρχονται σε CHF 1500.- ετησίως.  

▪ Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης πριν το πέρας του σχολικού έτους (γνωστοποίηση 
στη διοίκηση με e-mail), επιστρέφεται ποσό ανάλογο της υπολειπόμενης περιόδου. 

▪ Τα προσωπικά δεδομένα του εντύπου εγγραφής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
τις διοικητικές ανάγκες του σχολείου. 

▪ Η εγγραφή σας στη Μέλισσα του Ελληνισμού είναι προαιρετική. Πληροφορίες εδώ. 
 

▪ L'année scolaire dure 34 semaines et correspond à 102 heures d'enseignement, c’est-
à-dire 3 heures par semaine. 

▪ Les cours ont lieu à l’Ecole Vinet, rue de l'Εcole-Supérieure 2, 1005 Lausanne. 
▪ Frais d’écolage par année scolaire : CHF 950, livres et matériel compris, pas d'autres 

frais demandés.  
Cette somme peut être réglée en trois acomptes : CHF 150.- avec l’inscription, CHF 
400.- jusqu'au 30.09.2021 et CHF 400.- au plus tard le 20.12.2021, sinon en une fois 
avec l’inscription.  

▪ Rabais de 50% à partir du troisième enfant de la même famille. 
▪ Pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de suivre des cours accélérés, les 

mercredis et jeudis, 6 heures hebdomadaires ou 204 heures d’enseignement par 
année. Dans ce cas, les frais d’écolage s’élèvent à CHF 1500.- par année. 

▪ Résiliation : en cas d’interruption des études avant la fin de l’année scolaire (qui 
devrait être annoncée par e-mail à la direction de l’école), une somme 
proportionnelle au temps de scolarité restant sera remboursée. 

▪ Les données personnelles contenus dans le formulaire d’inscription ne sont utilisées 
que dans le cadre administratif de l’école. 

▪ Votre inscription en tant que membre de notre association est facultative. Plus d’info. 
 

Στοιχεία τραπεζ. λογαριασμού | Coordonnées bancaires 
Banque : POSTFINANCE SA | Numéro de compte : 15-690017-2 
ΙΒΑΝ :  CH86 0900 0000 1569 0017 2  BIC : POFICHBEXXX 
Bénéficiaire : Melissa pour l’Hellénisme, CH-1000 Lausanne 

http://melissa.org/epikoinonia/eggrafi-meloys/
http://melissa.org/fr/epikoinonia/eggrafi-meloys/

