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Προς 

τους γονείς 

των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου 

και του  International Βaccalaureate Diploma Programme 

Κολλεγίου Ψυχικού  

 

Ψυχικό, 6 Νοεμβρίου 2020 

 

 

Εξ Αποστάσεως Συμβουλευτική από Σχολικούς Ψυχολόγους 

 

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

Από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020 θα μπορούν οι μαθητές, εφόσον εκείνοι επιθυμούν 

κι εσείς συγκατατίθεστε, να λαμβάνουν εξ αποστάσεως συμβουλευτική από σχολικό 

Ψυχολόγο της μονάδας στην οποία φοιτούν. 

 

H εξ αποστάσεως συμβουλευτική στήριξη: 

 θα είναι εξατομικευμένη με τον μαθητή (ο γονέας του οποίου έχει υποβάλει το 

αίτημα)  

 θα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χρόνο που θα συμφωνήσει ο κάθε 

Ψυχολόγος με τον μαθητή, και  

 κατά τη διεξαγωγή της θα τηρηθούν από πλευράς του Τμήματος Συμβουλευτικής 

όλοι οι κανόνες απορρήτου που ακολουθούνται και στη δια ζώσης συμβουλευτική 

στήριξη των μαθητών.  

Αντίστοιχα ο μαθητής οφείλει να ακολουθεί τους σχολικούς κανόνες που 

ακολουθούνται και στο Σχολείο.  

 

Όσον αφορά ειδικότερα την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η επεξεργασία θα 

γίνει με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας για την εξ αποστάσεως συμβουλευτική 

στήριξη και σύμφωνα με τους κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας  που  περιγράφονται 

στην ενημέρωση (privacy notice) που λάβατε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 

είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Σχολείου μας:  

https://www.haef.gr/-/media/files/haef/aboutus/haefprivacy-noticeteams.pdf 
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Για να μπορέσουν οι μαθητές να λάβουν την εν λόγω συμβουλευτική, θα πρέπει: 

1. Να επικοινωνήσετε μέσω email με την αρμόδιο Ψυχολόγο  

 Μάγια Αλιβιζάτου malivizatou@haef.gr (Α2, ΙΒ1, ΙΒ2) 

 Ιφιγένεια Κανόνη ikanoni@haef.gr (Α1, Α3-Α5, Β & Γ Λυκείου) 

 Λυδία Παπαγιαννοπούλου lpapagiannopoulou@haef.gr (Α1, Α6-Α8, Β’& Γ’ 

Λυκείου) 

 

2. Να αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο συγκατάθεσης (επισυνάπτεται) στο 

email του αρμόδιου Ψυχολόγου. 

 

Όταν πραγματοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία, ο αρμόδιος σχολικός Ψυχολόγος θα 

αποστείλει email με το οποίο θα ορίζεται ραντεβού με τον/τη μαθητή/μαθήτρια. 

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

 

   Παναγιώτης Γιαννουλάτος                       Μάγια Αλιβιζάτου 

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου    Διασχολική Συντονιστρια 

      Κολλέγιο Ψυχικού       Ψυχοπαιδγωγικού Τμήματος 
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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ 

 ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η  __________________________________________, 

γονέας και έχων/ουσα την επιμέλεια του μαθητή/μαθήτριας 

_____________________________________________________ που φοιτά στην _____ τάξη 

του ________________________________________ (Γυμνασίου/Λυκείου) 

του ________________________________________ (Κολλεγίου Αθηνών / Κολλεγίου  

Ψυχικού), αιτούμαι προς το Τμήμα Συμβουλευτικής του Σχολείου και δίνω τη ρητή 

συγκατάθεσή μου να δέχεται το παιδί μου συμβουλευτική στήριξη από την αρμόδιο 

ψυχολόγο. 

Ειδικότερα, δηλώνω δια της παρούσας, ότι έχω ενημερωθεί από το Σχολείο, ότι 

καθώς, δεδομένων των συνθηκών, είναι αδύνατη η δια ζώσης παροχή 

συμβουλευτικής στήριξης στο παιδί μου, η επικοινωνία με το σχολικό ψυχολόγο θα 

πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτυακού εργαλείου Teams της Microsoft, με 

εξατομικευμένη επαφή του ψυχολόγου με το παιδί μου, το οποίο αποδέχομαι. Επίσης 

δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τα μέτρα 

ασφαλείας που λαμβάνει το Σχολείο, τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά 

την παροχή της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής στήριξης, καθώς και για τους όρους 

χρήσης της Microsoft για το Teams. 

Ημερομηνία __________________   Υπογραφή _________________  
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