
   

 

 

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

Σχολική χρονιά 2020 - 2021 

Οι παρόντες όροι τίθενται με σκοπό τη διευκόλυνση του γονέα που συμπληρώνει την αίτηση 

εγγραφής και την επεξήγηση βασικών σημείων που συνοδεύουν την ηλεκτρονική φόρμα 

εγγραφής. Με την αποδοχή των όρων αυτών, ο γονέας αποδέχεται ρητά και δεσμεύεται από 

το περιεχόμενο αυτών, καθώς και από το περιεχόμενο και των συνημμένων ηλεκτρονικά 

εγγράφων (Βασικοί Κανόνες Φοίτησης & Σχολικής Ζωής, Κανονισμός Λειτουργίας του 

Νηπιαγωγείου «Ι.Μ.Καρράς», Δίδακτρα, Κόμιστρα, Όροι μεταφοράς, Κανονισμός 

Μεταφοράς, Ιατρικά Δικαιολογητικά, Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων, Κώδικας Δεοντολογίας Γονέων), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

παρόντων. 

Επεξηγήσεις: Όπου «Ε.Ε.Ι» νοείται «Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα», όπου «Σχολεία 

Ε.Ε.Ι.» νοείται «Κολλέγιο Αθηνών», «Κολλέγιο Ψυχικού», «Νηπιαγωγείο Ιωάννης Μ.Καρράς». 

Όπου «Σχολείο» νοείται το Σχολείο στο οποίο έχει εγγραφεί ή/και φοιτά ο μαθητής / μαθήτρια. 

Σχολεία του Ε.Ε.Ι: Το Ε.Ε.Ι (μη κερδοσκοπικό Σωματείο) είναι ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού - Ισοτίμου 

Σχολείου με την επωνυμία «Κολλέγιο Αθηνών», το οποίο περιλαμβάνει Δημοτικό Σχολείο που 

λειτουργεί στην Κάντζα Αττικής, Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο που λειτουργούν στο Ψυχικό 

Αττικής, του Ιδιωτικού Σχολείου με την επωνυμία «Κολλέγιο Ψυχικού», το οποίο περιλαμβάνει 

Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί στην Κάντζα Αττικής, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο με τμήμα 

International Baccalaureate (I.B.) που λειτουργούν στο Ψυχικό Αττικής και του Ιδιωτικού 

Νηπιαγωγείου με την επωνυμία «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ιωάννης Μ.Καρράς» που λειτουργεί στο 

Ψυχικό Αττικής. 

Υποχρεώσεις των Σχολείων του Ε.Ε.Ι: Με την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής από τον 

γονέα (προσωρινή ή  οριστική) και την ολοκλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του 

γονέα προς το Ε.Ε.Ι (η οποία προηγείται της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής εγγραφής ως 

ουσιαστική και τεχνική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής), το Σχολείο 

αναλαμβάνει την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο μαθητή / μαθήτρια για την τάξη στην 

οποία έχει εγγραφεί  να φοιτήσει, καθώς και υπηρεσιών που επιλέγει ο γονέας (πχ. μεταφορά, 

σίτιση). Αναλυτικά οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες και οι λοιπές παροχές φοίτησης και σχολικής 

ζωής περιγράφονται στα συνημμένα έγγραφα. 

Εάν για λόγους ανώτερης βίας (ενδεικτικά: αναστολή / απαγόρευση λειτουργίας σχολικών 

μονάδων λόγω πανδημίας, κλπ.), καταστεί προσωρινά αδύνατη η παροχή από το Σχολείο 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών με φυσική παρουσία, δύναται να παρέχεται από το Σχολείο εξ 

αποστάσεως σύγχρονη και / ή ασύγχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον 

νομικό πλαίσιο. Η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνιστά συνέχιση των δια ζώσης 

παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και, συνεπώς, διατηρείται η υποχρέωση καταβολής 

των ίδιων συμφωνηθέντων διδάκτρων. Μη παρεχόμενες πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ. 

μεταφορά, απογευματινές δραστηριότητες, κλπ) δεν χρεώνονται. 
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Υποχρεώσεις γονέων: Οι γονείς οφείλουν, εκτός από την ενημέρωση των στοιχείων τους (ως 

περιγράφεται κατωτέρω), να συνεργάζονται με το Σχολείο στα θέματα που αφορούν τα παιδιά 

τους και για τα οποία ενημερώνονται σχετικά από το Σχολείο (στα στοιχεία επικοινωνίας που 

έχουν δηλώσει) , καθώς και να φροντίζουν την ορθή τήρηση των Βασικών Κανόνων Φοίτησης 

& Σχολικής Ζωής. 

Ενημέρωση στοιχείων: Για διευκόλυνση της επικοινωνίας του Σχολείου με τους γονείς και την 

ορθότητα των στοιχείων του φακέλου του μαθητή / μαθήτριας, οι γονείς οφείλουν να 

ενημερώνουν το Σχολείο για οιαδήποτε αλλαγή προσωπικών τους στοιχείων στη διεύθυνση 

srmchanges@haef.gr. Ομοίως, για οιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή τους κατάσταση, 

οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο σχετικά και να προσκομίζουν  το σχετικό έγγραφο που 

μπορεί να τους ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να καταχωρηθεί η αλλαγή. Σε 

περίπτωση μη ενημέρωσης για οιαδήποτε αλλαγή, το Σχολείο λαμβάνει υπόψη του τα 

δηλωθέντα με την παρούσα φόρμα εγγραφής στοιχεία. Τα στοιχεία που δηλώνει ο γονέας 

καταχωρούνται στην ειδική καρτέλα/ φάκελο  του μαθητή / μαθήτριας που τηρείται στην 

κεντρική βάση δεδομένων που διατηρεί το Σχολείο και στην οποία έχουν πρόσβαση οι 

επιμέρους Υπηρεσίες του και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του για τα στοιχεία που τους 

αφορούν. Η επεξεργασία των στοιχείων που βρίσκονται στην κεντρική βάση δεδομένων του 

Σχολείου, είναι πάντα σύμφωνη με τις νομοθετικές διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων και 

τους καταστατικούς σκοπούς του ΕΕΙ και γίνεται με σκοπό τη βελτίωση επικοινωνίας μεταξύ 

των Υπηρεσιών του ΕΕΙ, των μαθητών και των γονέων και την πληρότητα και ορθότητα του 

φακέλου του κάθε μαθητή και την ορθή παροχή των υπηρεσιών που έχει αναλάβει το ΕΕΙ έναντι 

των γονέων. 

Επικοινωνία: Η επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς αναφορικά με εκπαιδευτικά θέματα, 

ενημερώσεις για υπηρεσίες που το Ε.Ε.Ι. έχει αναλάβει έναντι των γονέων, καθώς και για λοιπά 

ενημερωτικά ζητήματα που αφορούν το Κολλέγιο και το Ε.Ε.Ι., θα γίνεται με βάση τα στοιχεία 

επικοινωνίας που έχουν δηλώσει με την παρούσα ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Όλες οι 

τακτικές επικοινωνίες εκ μέρους του Ε.Ε.Ι. θα διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail). 

Προσωπικά δεδομένα: Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του γονέα/ 

χρήστη που συμπληρώνει την παρούσα φόρμα εγγραφής, και ανανέωση αυτών στην οποία 

προβαίνει ο γονέας με απευθείας επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Σχολείου, υπόκειται στους 

παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

για την προστασίας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Ειδικός όρος COVID-19: Το ΕΕΙ υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί αυστηρά όλα τα 

προληπτικά μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού, 

όπως αυτά κατά περίπτωση εξειδικεύονται από τον ΕΟΔΥ και τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας 

& Θρησκευμάτων, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δομών. 

Αν μαθητής Σχολείου του ΕΕΙ παρουσιάσει το παραμικρό σύμπτωμα που δύναται να σχετίζεται 

με τον νέο κορωνοϊό (π.χ. πυρετός, βήχας, κλπ) ή έρθει σε κοντινή επαφή με οιοδήποτε 

πρόσωπο που εμφανίζει τέτοιο σύμπτωμα ή, κατά μείζονα λόγο, με πρόσωπο που διαγνωστεί 

πάσχον από τον νέο κορωνοϊό, τότε οι γονείς υποχρεούνται: 

(α) Να διατηρήσουν το τέκνο τους σε απομόνωση, σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρχών, και 

σε καμία περίπτωση να μην επιτρέψουν να έλθει σε Σχολείο ή γενικώς εγκατάσταση του ΕΕΙ ή / 

και σε κοντινή επαφή με οιοδήποτε πρόσωπο φοιτά ή εργάζεται για το ΕΕΙ. 

mailto:srmchanges@haef.gr


 
 
 

 

3 
 

(β) Να ενημερώσουν εντελώς άμεσα (το απολύτως αργότερο εντός 2 ωρών) τον αρμόδιο 

ιατρό του ΕΕΙ (210 6798267, 210 6798174) και τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της σχολικής 

μονάδας του ΕΕΙ, στην οποία φοιτά το τέκνο τους. 

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, αλλά και οποιουδήποτε μέτρου που 

έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μεταδοτικής 

ασθένειας, ιδίως του νέου κορωνοϊού, είναι ενδεχόμενο να αναζητηθεί αστική (αποζημιωτική) 

αλλά και ποινική ευθύνη των γονέων, η οποία, υπό προϋποθέσεις, τιμωρείται ακόμη και με 

ισόβια κάθειρξη (άρθρο 285 Ποινικού Κώδικα, ιδίως παράγραφος 3). 

Στην απευκταία περίπτωση εμφάνισης κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων εντός της 

σχολικής κοινότητας και / ή μετάδοσης του νέου κορωνοϊού σε μαθητή Σχολείου του ΕΕΙ και / 

ή σε μέλος της οικογένειάς του και / ή νόσησης από COVID-19 οιουδήποτε εξ αυτών,  και υπό 

την προϋπόθεση ότι το ΕΕΙ θα έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις του εκ του νόμου και όλες τις 

οδηγίες των Αρχών, ουδεμία αξίωση ή απαίτηση θα υφίσταται κατά του ΕΕΙ για την 

αποζημίωση οποιασδήποτε φύσεως ζημίας και /ή την αποκατάσταση ηθικής βλάβης ή 

ψυχικής οδύνης. 

Συνημμένα έγγραφα: Τα συνημμένα ηλεκτρονικώς έγγραφα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

των παρόντων όρων και ο γονέας - χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους, 

αποδέχεται και τα επιμέρους αυτά έγγραφα: 

- Βασικοί Κανόνες Φοίτησης & Σχολικής Ζωής Δημοτικών Σχολείων (Κολλέγιο 

Αθηνών & Κολλέγιο Ψυχικού) 

- Βασικοί Κανόνες Φοίτησης & Σχολικής Ζωής Γυμνασίων & Λυκείων (Κολλέγιο 

Αθηνών & Κολλέγιο Ψυχικού) 

- Βασικοί Κανόνες Φοίτησης & Σχολικής Ζωής του Νηπιαγωγείου «Ι. Μ. ΚΑΡΡΑΣ» 

- Δίδακτρα – Κόμιστρα 

- Όροι μεταφοράς 

- Κανονισμός Μεταφοράς 

- Ιατρικά και άλλα δικαιολογητικά εγγραφών 

- Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

- Κώδικας Δεοντολογίας Γονέων 


