
                                           

   
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  2022-2023 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΣΧΟΛΕΙΟ:  ΟΝΟΜΑ:  

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ:  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ & EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:    

Σε περίπτωση δύο ή και περισσοτέρων παιδιών της οικογενείας που θα συμμετέχουν στη μορφωτική επίσκεψη, 

παρακαλούμε συμπληρώσατε τα στοιχεία του ενός παιδιού και όπως τα ονοματεπώνυμα των άλλων παιδιών 

δηλωθούν στο πλαίσιο «θα συμμετέχουν επίσης» 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Κυριακή, 12/2/23 

1.   

2.   

3.      

4.   

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 

20€ 

 

Ονοματεπώνυμο 

ασκούντος την επιμέλεια 

του ανηλίκου μαθητή, 

γονέα: 

 

 

 

Ψυχικό,  

  

 

Υπογραφή : 

 

 

Σελίδα: 1/2 

☐  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και συμφωνώ με την πιστή τήρηση των όρων 

συμμετοχής που επισυνάπτονται και περιγράφονται και στην ανακοίνωση των Ειδικών 

Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι.  Αποδέχομαι επίσης το κόστος συμμετοχής και τον τρόπο καταβολής του 

και επιθυμώ ο γιος μου/κόρη μου καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου, ως αυτά 

δηλώνονται με την παρούσα, να πάρουν μέρος στη μορφωτική επίσκεψη  που οργανώνουν τα Ειδικά 

Προγράμματα στο κέντρο της Αθήνας, την Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023.   

☐  Συναινώ να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων στον υπεύθυνο της 

περιήγησης. 

☐  Συναινώ στη λήψη και ανάρτηση φωτογραφιών ή/και βίντεο του παιδιού μου (ή των παιδιών μου, 

σε περίπτωση συμμετοχής και άλλου παιδιού που δηλώνω με την παρούσα),  από τη συμμετοχή στη 

μορφωτική επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. (www.athenscollege.edu.gr) 

☐  Συναινώ στη λήψη και ανάρτηση φωτογραφιών ή/και βίντεο του παιδιού μου (ή των παιδιών μου, 

σε περίπτωση συμμετοχής και άλλου παιδιού που δηλώνω με την παρούσα), από τη συμμετοχή στη 

μορφωτική επίσκεψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επισήμως διαχειρίζεται το Ε.Ε.Ι. 

(Facebook&Instagram) 

☐ Δηλώνω με την παρούσα ότι έχω λάβει άδεια – συγκατάθεση από τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας 

μου, τα στοιχεία των οποίων δηλώνονται με την παρούσα, όπως ληφθούν και αναρτηθούν 

φωτογραφίες τους από τη συμμετοχή τους στη μορφωτική επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. 

(www.athenscollege.edu.gr) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επισήμως διαχειρίζεται το Ε.Ε.Ι. 

(Facebook&Instagram). Σε περίπτωση που ζητηθεί από το Ε.Ε.Ι. θα επιδείξω/προσκομίσω τη 

συγκατάθεση αυτή. 

Ειδικά Προγράμματα 

http://www.athenscollege.edu.gr/
http://www.athenscollege.edu.gr/


                                           

 

 

Όροι συμμετοχής: 
1. Το κόστος της μορφωτικής επίσκεψης ανά οικογένεια είναι €20,00 και περιλαμβάνει περιήγηση στο 

ιστορικό κέντρο της Αθήνας. 

2. Η Δήλωση  Συμμετοχής είναι απαραίτητο να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 

2023, στη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων (εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. επί της οδού 

Στεφάνου Δέλτα αρ. 15, στο Ψυχικό, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος όροφος), από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 

09:00-15:30 ή να αποσταλεί με email (specialprograms@athenscollege.edu.gr).  Θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. 

3. Δήλωση συμμετοχής λοιπών προσώπων: Ο δηλών γονέων, φέρει την ευθύνη δήλωσης των στοιχείων 

(ονοματεπώνυμο) των λοιπών προσώπων – μελών της οικογενείας, έχων λάβει σχετική άδεια δήλωσης 

των στοιχείων τους. Αντίστοιχη άδεια – συγκατάθεση οφείλει να έχει λάβει για τη δήλωση λήψης και 

επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο περιλαμβάνονται τα μέλη της οικογενείας του 

δηλούντος.  

4. Η  εξόφληση  του ποσού των €20,00  θα πρέπει να γίνει μέσω τραπέζης με χρήση της ταυτότητας 

πληρωμής που θα λάβετε ηλεκτρονικά από το Λογιστήριο μαζί με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών.  

5. Σημειώστε ότι η Δήλωση Συμμετοχής φέρει χαρακτήρα δεσμευτικό για τη χρέωση του παιδιού με το 

κόστος της μορφωτικής επίσκεψης .  Η ακύρωση συμμετοχής μετά την Παρασκευή, 10/2/23 και ώρα 

12:00 μ.μ., πιθανόν να επιφέρει ολική ή μερική χρέωση ανάλογα με την δυνατότητα ακύρωσης των 

κρατήσεων και λοιπών χρεώσεων. 

6. Ματαίωση προγράμματος: Αν χρειασθεί να αναβληθεί η μορφωτική επίσκεψη οι ενδιαφερόμενοι θα 

ειδοποιηθούν την Παρασκευή πριν την ημέρα της επίσκεψης.  Σε περίπτωση ματαίωσης του 

προγράμματος λόγω ανωτέρας βίας, τα Ειδικά Προγράμματα του ΕΕΙ θα καταβάλουν προσπάθεια, 

ώστε να μειωθεί η οικονομική ζημιά των γονέων στο ελάχιστο. 

7. Ο υπεύθυνος περιήγησης είναι δυνατόν να αλλάξει την τοποθεσία σε περιπτώσεις κακοκαιρίας και 

έκτακτης ανάγκης. 

8. Τα Ειδικά Προγράμματα του ΕΕΙ και ο υπεύθυνος περιήγησης δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια 

χρημάτων (έκτος αν έχουν παραδοθεί στους συνοδούς για φύλαξη) ή άλλων αντικειμένων των 

μαθητών/τριών. 

9.   Συμπεριφορά μαθητών: Οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να φέρονται ευπρεπώς, να ακολουθούν το 

πρόγραμμα και τις υποδείξεις των συνοδών και να τηρούν αυστηρά τους κανονισμούς του . 

10. Κάθε είδους φθορά ξένης περιουσίας βαρύνει αυτούς που την προκάλεσαν. 

11. Τα Ειδικά Προγράμματα του ΕΕΙ διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος. 

12. Προσωπικά δεδομένα: Τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνουν οι γονείς με την Δήλωση Συμμετοχής 

στο πρόγραμμα θα δοθούν στους συνοδούς της μορφωτικής επίσκεψης για επικοινωνία και 

ενημέρωση εφόσον χρειαστεί. Φωτογραφικό υλικό από τη μορφωτική επίσκεψη τη συμμετοχή στις 

δράσεις, ενδέχεται να ληφθεί από τους συνοδούς της επίσκεψης προκειμένου να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. (www.athenscollege.edu.gr) ή στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται 

το Ε.Ε.Ι. στο Facebook& Instagram. Νομική βάση για τις ως άνω επεξεργασίες αποτελεί η συγκατάθεσή 

σας (καθώς και των λοιπών μελών της οικογενείας που συμμετέχουν) που σας ζητείται με την 

παρούσα δήλωση - αίτησή σας συμμετοχής στη μορφωτική επίσκεψη. 
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