
 

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Σχολική χρονιά 2023 - 2024 

Οι παρόντες όροι τίθενται με σκοπό τη διευκόλυνση των γονέων που συμπληρώνουν την 

αίτηση εγγραφής και την επεξήγηση βασικών σημείων που συνοδεύουν την ηλεκτρονική 

φόρμα εγγραφής. Με την αποδοχή των όρων αυτών, οι γονείς αποδέχονται ρητά και 

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

ηλεκτρονικά εγγράφων (Βασικοί Κανόνες Φοίτησης & Σχολικής Ζωής, General Regulations IB 

– PYP, ΙΒ - MYP και ΙΒ - DP, Δίδακτρα, Κόμιστρα, Όροι μεταφοράς, Κανονισμός Μεταφοράς, 

Ιατρικά Δικαιολογητικά και Κανόνες – Διαδικασίες Ιατρικής Υπηρεσίας, Δήλωση Ενημέρωσης 

για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Κώδικας Δεοντολογίας Γονέων), τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων εγγραφής. 

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. Τέλος, η λέξη 

«μαθητής» χρησιμοποιείται ανεξαρτήτως φύλου. 

Σχολεία του Ε.Ε.Ι.: Το Ε.Ε.Ι. (μη κερδοσκοπικό Σωματείο) είναι ιδιοκτήτης επτά σχολικών 

μονάδων: του Ιδιωτικού - Ισοτίμου Σχολείου με την προσωνυμία «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 προσωνυμία «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 τον διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο 

Ιωάννης Μ. Καρράς» που λειτουργεί στο Ψυχικό Αττικής. 

Οι όροι εισαγωγής στα σχολεία του Ε.Ε.Ι. προβλέπονται αναλυτικά στους Βασικούς Κανόνες 

Φοίτησης & Σχολικής Ζωής.  

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

γονείς και την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών τους 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 στον μαθητή για την τάξη στην  οποία έχει εγγραφεί να φοιτήσει, 

καθώς και υπηρεσιών που επιλέγουν οι γονείς (π.χ. μεταφορά, σίτιση). Αναλυτικά οι 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες και οι λοιπές παροχές φοίτησης και σχολικής ζωής περιγράφονται 

στα συνημμένα έγγραφα. 

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

σχολικών μονάδων λόγω πανδημίας, ακραίων καιρικών φαινομένων 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 παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και, 

συνεπώς, διατηρείται η υποχρέωση καταβολής των ίδιων συμφωνηθέντων διδάκτρων. Μη 



παρεχόμενες πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ. μεταφορά, απογευματινές δραστηριότητες, κλπ.) δεν 

χρεώνονται. 

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 

ανήλικα παιδιά τους και για τα οποία ενημερώνονται σχετικά από το Σχολείο (στα στοιχεία 

επικοινωνίας που έχουν εγγράφως δηλώσει), καθώς και να φροντίζουν για την ορθή τήρηση 

των Βασικών Κανόνων Φοίτησης & Σχολικής Ζωής και, κατά περίπτωση, και των General 

Regulations IB – MYP / PYP / DP. 

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

ορθότητα των στοιχείων του φακέλου του μαθητή, οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το 

Σχολείο για οιαδήποτε αλλαγή προσωπικών τους στοιχείων στη διεύθυνση 

srmchanges@athenscollege.edu.gr. Ομοίως, για οιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή τους 

κατάσταση, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά το Σχολείο 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 δηλώνουν οι 

γονείς καταχωρούνται στην ειδική καρτέλα/φάκελο του μαθητή 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 την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις νομοθετικές διατάξεις περί προσωπικών 

δεδομένων και τους καταστατικούς σκοπούς του Ε.Ε.Ι. και γίνεται με σκοπό τη βελτίωση 

επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Ε.Ε.Ι., των μαθητών και των γονέων και την πληρότητα 

και ορθότητα του φακέλου του κάθε μαθητή και την προσήκουσα παροχή των  υπηρεσιών 

που έχει αναλάβει το Ε.Ε.Ι. 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 Σχολείο και το Ε.Ε.Ι. γενικότερα, 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 προστασία κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Συνημμένα έγγραφα: Τα συνημμένα ηλεκτρονικώς έγγραφα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

των παρόντων όρων και οι γονείς - χρήστες αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους εγγραφής, 

αποδέχονται και το περιεχόμενο των επιμέρους αυτών εγγράφων: 

 
- Βασικοί Κανόνες Φοίτησης & Σχολικής Ζωής του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. 

ΚΑΡΡΑΣ» για τη σχολική χρονιά 2023 – 2024 
 

- Βασικοί Κανόνες Φοίτησης & Σχολικής Ζωής Δημοτικών Σχολείων 
(Κολλέγιο Αθηνών & Κολλέγιο Ψυχικού) για τη σχολική χρονιά 2023 – 2024 

 
- Βασικοί Κανόνες Φοίτησης & Σχολικής Ζωής Γυμνασίων & Λυκείων 

(Κολλέγιο Αθηνών & Κολλέγιο Ψυχικού) για τη σχολική χρονιά 2023 – 2023 

 

- General Regulations – IB Primary Years Programme (PYP) 
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- General Regulations – IB Middle Years Programme (MYP) 

 

- General Regulations – IB Diploma Programme (DP) 

 

- Δίδακτρα σχολικής χρονιάς 2023 - 2024 

 

- Κόμιστρα σχολικής χρονιάς 2023 - 2024 

 

- Όροι Μεταφοράς 

 

- Κανονισμός Μεταφοράς σχολικής χρονιάς 2023 - 2024 

 

- Ιατρικά και άλλα δικαιολογητικά εγγραφών σχολικής χρονιάς 2023-2024 

 

- Κανόνες και Διαδικασίες Ιατρικής Υπηρεσίας 

 

- Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 

- Κώδικας Δεοντολογίας Γονέων 


