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ΑΘΛΗΤΙΚΟ CAMP 
ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:  __________  ΕΠΩΝΥΜΟ:  __________________________________________________  

ΣΧΟΛΕΙΟ:  __________  ΟΝΟΜΑ:  __________________________________________________   

ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ (2020-2021): ________  ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ:  __________________________________________________  

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ___________  ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: __________________________________________________   

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ   

Όνομα:  ____________________________________   

Οδός:  ____________________________________   

Πόλη:  ________________  Τ.Κ. ____________   

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ  5.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ  

Σταθερό  ____________________________________  Σταθερό  _____________________________________  

Κινητό  ____________________________________  Κινητό   _____________________________________  

E-mail  ____________________________________  E-mail   _____________________________________  

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΟΝΕΑ (για μαθητές και μαθήτριες που δεν φοιτούν στα Σχολεία 
του Ε.Ε.Ι.): 

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ:              

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ.:              

 
7. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
Ο υπογράφων γονέας δηλώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να εξοφλήσω το παρακάτω συνολικό ποσό, όπως ορίζεται στους όρους 
εγγραφής.  Επιθυμώ ο γιος μου/η κόρη μου να εγγραφεί: 
 
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 Από 30/6/21 έως και 16/7/21 

 Από 30/6/21 ως και 6/7/21 

 Άλλο:             

 
 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ MINI CAMP  Μόνο για μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στο Νήπιο, στο Νηπιαγωγείο 

και στην 1η Δημοτικού, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων  
 

   Πρωινές Δραστηριότητες - Αθλητικό πρόγραμμα 
 
   Μεσημεριανές Δραστηριότητες Αθλητικού Mini Camp - επιλέγετε: 
 
    Καραγκιόζης, Κατασκευές, Παιχνίδια, Διαβά….ΖΩΝΤΑΣ   ή  
 
     Ορχήστρα Εγχόρδων – μόνο για μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους 
    στην 1η και 2α Δημοτικού  
 
 
 

Ειδικά Προγράμματα 
Θερινά 2021 
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ CAMP  Μόνο για μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στις τάξεις 2ας – 6ης 

Δημοτικού, οι οποίοι θα επιλέξουν μόνο μία (1) ομάδα δραστηριοτήτων (κάθε ομάδα περιλαμβάνει ένα 
αθλητικό camp και τρεις ομίλους):  

 
 
 
ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Επιλέγετε μία ομάδα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει ένα άθλημα και τρεις ομίλους: 

  
  Ενόργανη – Ξιφασκία/Badminton/Τεχνικές Επιβίωσης 

 

  Μπάσκετ – Τεχνικές Επιβίωσης/Ping-Pong/Badminton 

 

  Ποδόσφαιρο – Ping-Pong/Τεχνικές Επιβίωσης/Ομαδικά Παιχνίδια 

 

  Στίβος – Χαρτοϊστορίες-Αρχιτεκτονική/Θεατροκατασκευές-Πηλός/Μεταμφιέσεις 

 

  Τένις – Juggling-Μπάλες/Κορίνες/Diablo 

 

  Dancing with… – Fashion Stylist/Just Dance (χορογραφίες)/Κυνήγι Θησαυρού 

 

  Shotokan Karate – Κατασκευή Μουσικών Οργάνων/Ρυθμικά Παιχνίδια/Μουσικές Ιστορίες 

 

  Tae Kwon Do – Badminton/Τοξοβολία/Τεχνικές Επιβίωσης 
  
      

 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι το κόστος είναι: 
30/6/21 – 16/7/21  €700 
30/6/21 – 6/7/21   €350  
 
       

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ €  ΣΥΝΟΛΟ €  

    

    
    

 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ   

    

 ΕΞΟΦΛΗΣΗ   
 

 

 
 

9. ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Οι εγγραφές γίνονται στη γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων, με την παράδοση της αίτησης συμμετοχής (Ψυχικό, κτίριο Καππς, 1ος 
όροφος, τηλ. 210.6798192) ή με email (specialprograms@athenscollege.edu.gr). Η καταβολή των χρημάτων γίνεται κατόπιν αποστολής 
από το Λογιστήριο του ΕΕΙ, ηλεκτρονικού τιμολογίου με μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής.  

Το ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ φέρει χαρακτήρα δεσμευτικό για τη χρέωση του παιδιού με το κόστος του προγράμματος. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής: 

 Δήλωση ακύρωσης έως την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021, παρακρατείται το ποσό των €100. 
 Από την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021, δεν επιστρέφονται χρήματα. 

Τηρείται σειρά προτεραιότητας. 

 

mailto:specialprograms@athenscollege.edu.gr
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Επιθυμώ το παιδί μου να είναι στο ίδιο τμήμα με τα παρακάτω παιδιά, εάν αυτό είναι εφικτό 
 

 
 

 
 
 
 
 
10. Συγκατάθεση για συλλογή και επεξεργασία εικόνας του παιδιού μου 
 
Με την υποβολή της παρούσας δίνω τη συγκατάθεσή μου αναφορικά με οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες & βίντεο) στο 
οποίο περιλαμβάνεται το παιδί μου από τη συμμετοχή του στα Θερινά Προγράμματα 2021 του Ε.Ε.Ι., όπως: 
 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 

Συμπεριληφθεί στις έντυπες ή ηλεκτρονικές εσωτερικές εκδόσεις του Ε.Ε.Ι. αναφορικά με τη 
δράση των Ειδικών Προγραμμάτων (όπως αναμνηστικές εκδόσεις / φωτογραφίες από τη 
συμμετοχή των μαθητών στα Θερινά Προγράμματα του Ε.Ε.Ι., ενημερωτικό έντυπο για τη 
δράση των Θερινών Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι., Ετήσια Έκθεση Ε.Ε.Ι., Ενημέρωση Ε.Ε.Ι.) 

  

2 Αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ε.Ι. (www.athenscollege.edu.gr)    
3 Αναρτηθεί στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται το Ε.Ε.Ι. στο Facebook, στο 

Instagram & στο YouTube 
  

 
 
 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους Όρους Εγγραφής στα Θερινά Προγράμματα 2021 

(Παράρτημα Α) 

Ενημερώθηκα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Ε.Ε.Ι. (Παράρτημα Β) 
 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο γονέα:  ___________________________________________________________________________  
 
 
Ψυχικό,  ____________________   Υπογραφή:  ____________________________________________________  
 
 
  

http://www.athenscollege.edu.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021 

Έναρξη - Λήξη  

Ta τμήματα των Θερινών Προγραμμάτων του ΕΕΙ ξεκινούν μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και διαρκούν 2-3 εβδομάδες.   
Campus Κάντζας για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, που το σχολικό έτος 2020-2021 ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στο Προνήπιο έως και 
στην 6η Δημοτικού: Τετάρτη, 30 Ιουνίου έως Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021, 09:00 – 17:00. 

Campus Ψυχικού για παιδιά ηλικίας 12-16 ετών, που το σχολικό έτος 2020-2021 ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στην Α’ Γυμνασίου 
έως και στην Α’ Λυκείου: Τρίτη, 22 Ιουνίου έως Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021, 09:30-13:30 τένις, μπάσκετ & beach volley, 10:30-14:30 
ποδόσφαιρο & κολύμβηση.   
 
Τα τμήματα λειτουργούν εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών. 
 
Πρόγραμμα  

 Για μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή στους στο Προνήπιο και στο Νηπιαγωγείο: 
 Αθλητικό Mini Camp  
 Your English Summer Mini Camp 
Προγράμματα, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πιο μικρών κατασκηνωτών. 

 Για μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην Α Δημοτικού έως και τη ΣΤ Δημοτικού (7-12 ετών): 
 Αθλητικό Πρόγραμμα  
 Your English Summer Camp 

 Για μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή του στην Α Γυμνασίου έως και την Α Λυκείου (12-16 ετών):  
 Αθλητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει προπόνηση σε ένα από τα παρακάτω αθλήματα: τένις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, 

κολύμβηση, beach volley. 
 

Αναλυτικές πληροφορίες των προγραμμάτων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.athenscollege.edu.gr/the-
experience/optional-activities 
  
Εγγραφές  

Οι εγγραφές γίνονται στη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων του ΕΕΙ, με την παράδοση της αίτησης συμμετοχής (Ψυχικό, κτίριο 
Καππς, 1ος όροφος, τηλ. 210.6798192) ή με fax (210.6744970) ή με e-mail (specialprograms@athenscollege.edu.gr). Η καταβολή των 
χρημάτων γίνεται κατόπιν αποστολής από το Λογιστήριο του ΕΕΙ, ηλεκτρονικού τιμολογίου με μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής.  

Το ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ φέρει χαρακτήρα δεσμευτικό για τη χρέωση του παιδιού με το κόστος του προγράμματος. 

 
Δίδακτρα - Οικονομικές υποχρεώσεις 

Campus Κάντζας 

30/6/21-16/7/21 €700* 

30/6/21-6/7/21 €350 

 

*  Η τιμή των 3 εβδομάδων έχει μειωθεί από €910 σε €700 χάρη στην ευγενή προσφορά μέλους της Κολλεγιακής οικογένειας.  
Σκοπός του δωρητή είναι – στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία – να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά να 
καλύψουν ευχάριστα και δημιουργικά μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού τους. 

 
Campus Ψυχικού 

22/6-2/7/21 €350 

22/6-28/6/21 €175 

Με την εγγραφή προκαταβάλλεται ολόκληρο το ως άνω ποσό.  

Αν κάποιο τμήμα δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα των Θερινών Προγραμμάτων του ΕΕΙ, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που 
καταβλήθηκε.  Η επιστροφή γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία. 
 
Καθυστερημένη Εγγραφή - Αλλαγή Προγράμματος 

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Θερινών Προγραμμάτων 
και μόνο για τα τμήματα όπου υπάρχουν θέσεις, τα οποία θα τους υποδειχθούν από τη Γραμματεία. Το ίδιο ισχύει και για όσους 
επιθυμούν αλλαγή προγράμματος. 

https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities
https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities
mailto:specialprograms@athenscollege.edu.gr
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Ακύρωση συμμετοχής 

Ακύρωση της συμμετοχής, δηλώνεται εγγράφως στη Γραμματεία .Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής: 

Campus Κάντζας: 

 Έως την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021, παρακρατείται το ποσό των €100. 

 Από την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021, δεν επιστρέφονται χρήματα. 

Campus Ψυχικού: 

 Έως τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021, παρακρατείται το ποσό των €50. 

 Από την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021, δεν επιστρέφονται χρήματα. 

 
Βασικοί κανόνες λειτουργίας των Θερινών Προγραμμάτων του ΕΕΙ: 

 Διαγωγή - Συμπεριφορά 

Γενικά οι μαθητές οφείλουν: 
– Να μην παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των τμημάτων των Θερινών Προγραμμάτων. 
– Να συμμορφώνονται στις οδηγίες των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου. 
– Να είναι ευγενείς, να χρησιμοποιούν κόσμιο λεξιλόγιο και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά. 
– Να σέβονται τους συμμαθητές, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζομένους των Θερινών Προγραμμάτων. 
– Να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους. 
– Να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. 

 Απουσίες μαθητών 

Στην περίπτωση απουσίας του μαθητή, οι γονείς πρέπει να ειδοποιούν τα Θερινά Προγράμματα και να αναφέρουν τους λόγους της 
απουσίας.  Εάν η απουσία οφείλεται σε ασθένεια του μαθητή και η νόσος είναι μεταδοτική, στην Ιατρική Βεβαίωση που θα 
προσκομίζεται, πρέπει να τονίζεται ρητά ότι παρήλθε το χρονικό διάστημα μετάδοσης της νόσου και ότι μπορεί ακίνδυνα να 
παρακολουθήσει το παιδί τα Θερινά Προγράμματα. 

 Μεταφορά μαθητών 

Οι μαθητές μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων τους. Θα πρέπει να παραδίδονται και να παραλαμβάνονται από τους αρμόδιους 
υπαλλήλους των Θερινών Προγραμμάτων.   
Η αναχώρηση μαθητή πριν την λήξη του ημερήσιου προγράμματος γίνεται μόνο με ευθύνη των γονέων και εφόσον η Γραμματεία 
ενημερωθεί εγκαίρως.    

 Ιατρείο – Δήλωση Γονέα 

Εντός του Σχολείου λειτουργεί  Σταθμός  Πρώτων Βοηθειών («Ιατρείο»). Στο Σταθμό βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια των Θερινών 
Προγραμμάτων νοσηλεύτρια, η οποία προσφέρει πρώτες βοήθειες σε όλες τις έκτακτες περιπτώσεις και η οποία συγκεντρώνει τα 
έντυπα υγείας που συμπληρώνονται και υπογράφονται από τους γονείς κατά την εγγραφή των παιδιών  και αναφέρουν το ιστορικό 
εμβολίων, πιθανές αλλεργίες, ιδιαίτερες παρατηρήσεις ή φαρμακευτική αγωγή και την δυνατότητα των παιδιών να λαμβάνουν 
μέρος ελεύθερα σε αθλητικές δραστηριότητες. 

 Απολεσθέντα αντικείμενα 

Αν και φροντίζουμε τα προσωπικά αντικείμενα των μαθητών, δεν έχουμε ευθύνη για την απώλειά τους.    Απολεσθέντα αντικείμενα 
που βρέθηκαν στους χώρους του Σχολείου παραμένουν μέχρι τη λήξη των Θερινών Προγραμμάτων σε συγκεκριμένο χώρο. Μετά 
τη λήξη των Θερινών Προγραμμάτων η Διεύθυνση αποφασίζει τον τρόπο διάθεσης των μη αναζητηθέντων αντικειμένων. 

 Πρόσβαση στο Campus Κάντζας 

Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Ψυχικού (Λάτσειο Διδακτήριο), οδός Παλαιοπαναγιάς, Κάντζα.  Βγαίνοντας από την έξοδο 17 της 
Αττικής Οδού, στρίβετε αριστερά. Στα 350 μέτρα βρίσκεται η είσοδος του Σχολείου. 

 
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, Παιδείας & Θρησκευμάτων 
και Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δομών και αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την είσοδο των συμμετεχόντων 
μαθητών στις αθλητικές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του Ε.Ε.Ι., όπου λαμβάνει χώρα η εκάστοτε προπόνηση θα τηρείται, με ευθύνη του 
Ε.Ε.Ι., Κατάλογος Εισερχομένων-Εξερχομένων, για το ενδεχόμενο ιχνηλάτησης επαφών λόγω COVID-19.  
Αν μαθητής Σχολείου του ΕΕΙ ή μαθητής άλλου σχολείου που συμμετέχει στα Ειδικά Προγράμματα, 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 έχοντες την 
επιμέλεια γονείς του υποχρεούνται και αναλαμβάνουν:  
(α) Να διατηρήσουν το τέκνο τους σε απομόνωση, σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρχών, και σε καμία περίπτωση να μην επιτρέψουν να 
παρακολουθήσει κανένα από τα μαθήματα των Ειδικών Προγραμμάτων, ούτε και να εισέλθει για οποιονδήποτε άλλον λόγο σε καμία 
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εγκατάσταση του ΕΕΙ ή / και να έλθει σε κοντινή επαφή με οιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει στα Ειδικά Προγράμματα, εργάζεται για το 
ΕΕΙ ή είναι μαθητής των σχολείων του.  
(β) Να ενημερώσουν εντελώς άμεσα τη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων, στα στοιχεία που αναγράφονται αμέσως κατωτέρω.  
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 των Ειδικών Προγραμμάτων 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. 
 

Ενημέρωση για προσωπικά δεδομένα 

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των γονέων και των μαθητών που εγγράφονται στα Θερινά Προγράμματα του  
Ε.Ε.Ι., υπάρχει ειδικό έντυπο ενημέρωσης στην Ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. στην υποσελίδα των Θερινών Προγραμμάτων 
(https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities). Το έντυπο αυτό αποτελεί παράρτημα της αίτησης εγγραφής 
στα Θερινά Προγράμματα.  

Γραμματεία  

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία, στον 1ο όροφο του κτιρίου KΑΠΠΣ, καθημερινά 
08:30 - 15:30.  
Τηλέφωνα: 210.6798192 και 210.6726452.  Fax: 210. 6744970. 
E-mail: specialprograms@athenscollege.edu.gr 
Website: http://www.athenscollege.edu.gr 

Διεύθυνση αλληλογραφίας:  
Eλληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Θερινά Προγράμματα, Τ.Θ. 65005, 154 10 Ψυχικό  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
Ενημέρωση για προσωπικά δεδομένα υποκειμένων 

  
Με την υποβολή από το γονέα του Δελτίου Εγγραφής στα Θερινά Προγράμματα του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Ε.Ε.Ι), τα στοιχεία του αιτούντος γονέα, καθώς και αυτά που δηλώνονται για λογαριασμό του μαθητή και του έτερου γονέα, 
καταχωρούνται στην ειδική καρτέλα του γονέα και του μαθητή αντίστοιχα, που τηρείται στην κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
που διατηρεί το Ε.Ε.Ι. (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων). Οι έντυπες αιτήσεις εγγραφής τηρούνται στη Γραμματεία Ειδικών 
Προγραμμάτων. Σημειώνεται ότι ο γονέας έχει δυνατότητα να ελέγξει / διορθώσει / συμπληρώσει / επικαιροποιήσει τα στοιχεία του 
αποστέλλοντας email στο srmchanges@athenscollege.edu.gr. 
 
Επεξεργασία δεδομένων: Η επεξεργασία των δεδομένων αφορά ειδικότερα τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, 
αποθήκευση τους στο αρχείο του Ε.Ε.Ι., τη χρήση τους σε περίπτωση επικοινωνίας του  Ε.Ε.Ι. με τον γονέα / τους  γονείς, την πρόσβαση 
σε αυτά των αρμόδιων Υπηρεσιών του Ε.Ε.Ι. (όπως γραμματεία Ειδικών Προγραμμάτων, λογιστήριο αναφορικά με τα οικονομικά 
δεδομένα, τμήμα μεταφοράς αναφορικά με τη μεταφορά των μαθητών), τη διαγραφή ή καταστροφή τους. Η επεξεργασία και 
προστασία των προσωπικών δεδομένων του μαθητή και των γονέων, ως αυτά δηλώνονται κατά την εγγραφή στα Θερινά Προγράμματα 
ή επικαιροποιούνται από τον ίδιο το γονέα, υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Γενικού Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 2016/679 (εφεξής «Γενικός Κανονισμός»), όπως αυτός συμπληρώνεται με τις εθνικές διατάξεις για την προστασία των 
δεδομένων, είναι σύμφωνη με τους καταστατικούς σκοπούς του Ε.Ε.Ι. και γίνεται εις εκτέλεση  της συμφωνίας με το γονέα για παροχή 
της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
 
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Το Ε.Ε.Ι. συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών σχετιζόμενων με την εγγραφή μαθητών στις υπηρεσίες του (Θερινά Προγράμματα). Ενδεικτικά 
αναφέρονται: (α) Δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο μαθητή και γονέων/κηδεμόνων, Σχολική μονάδα και τάξη που φοιτά, 
μητρώο μαθητή στο Σχολείο), (β) Ονοματεπώνυμο γονέων, (γ) Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας μαθητή, διεύθυνση 
επικοινωνίας, τηλέφωνα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γονέων), (δ) στοιχεία οικονομικά υπεύθυνου γονέα (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.)  
για περιπτώσεις που ο μαθητής δεν είναι μαθητής των σχολείων του Ε.Ε.Ι, (ε) δεδομένα υγείας, όπως αυτά δηλώνονται από τον γονέα 
(σε χωριστή δήλωση που υποβάλει στη γραμματεία Ειδικών Προγραμμάτων) προκειμένου να συμμετέχει ο μαθητής στις αθλητικές 
δραστηριότητες και να κοινοποιηθούν – με τη συγκατάθεσή του στην εταιρία Μεταφοράς και σίτισης (εφόσον χρειάζεται), (στ) 
οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) από τις δράσεις των Θερινών Προγραμμάτων (εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, αγώνες, 
βραβεύσεις, συμμετοχή σε δράσεις),  
 
Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση επεξεργασίας: Τα χορηγούμενα από τα υποκείμενα προσωπικά δεδομένα, επεξεργάζονται από 
το Ε.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των σκοπών που σχετίζονται με την εγγραφή και παρακολούθηση από τον μαθητή των Θερινών 
Προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι., όπως ειδικότερα περιγράφονται κατωτέρω: (α) Η εγγραφή μαθητών στα Θερινά Προγράμματα του Ε.Ε.Ι., η 
παροχή της υπηρεσίας των Θερινών Προγραμμάτων από το Ε.Ε.Ι, καθώς επίσης και η διεκπεραίωση των σχετικών συμβατικών 
υποχρεώσεων μεταξύ των γονέων και του Ε.Ε.Ι., (β) η κοινολόγηση με διαβίβαση σε τρίτους ή/και έγκριση πρόσβασης τρίτων που 
συνδέονται συμβατικά με το Ε.Ε.Ι. στη βάση δεδομένων του Ε.Ε.Ι. με σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών που έχει 
αναλάβει το Ε.Ε.Ι. έναντι του  γονέα («όπως Μεταφορά»), (γ) Η απαραίτητη επικοινωνία με τους γονείς / κηδεμόνες των εγγεγραμμένων 
στα Θερινά Προγράμματα μαθητών (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ή εντύπως στην διεύθυνση αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει οι 
γονείς) για θέματα που αφορούν το μαθητή και το πρόγραμμα των Θερινών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο μαθητής. Για τα 
ανωτέρω υπό α-γ νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων αποτελεί η συμβατική σχέση του Ε.Ε.Ι. με τον γονέα καθώς και η εκ του 
νόμου υποχρέωση του Ε.Ε.Ι. για την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. (δ) Η ασφάλεια και προστασία του μαθητή 
κατά τη συμμετοχή του στα Θερινά Προγράμματα, με την ενημέρωση του Ε.Ε.Ι. από τον γονέα ιατρικών θεμάτων που αφορούν το 
μαθητή και γενικών πληροφοριών αναφορικά με την υγεία του. Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεση του γονέα που 
χορηγεί προς το Ε.Ε.Ι. στην ειδική δήλωση γονέα που συνυποβάλει με την αίτηση εγγραφής. (ε) Επικοινωνία του Ε.Ε.Ι. (ηλεκτρονική ή 
έντυπη) με τους γονείς του μαθητή για έτερες εκδηλώσεις, δράσεις του Ε.Ε.Ι., ενημερώσεις για άλλα προγράμματα του Ε.Ε.Ι ή/και τα 
Θερινά Προγράμματα των επομένων του  παρόντος ετών. Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον του Ε.Ε.Ι. και των 
Σχολείων του να ενημερώνει τους γονείς για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της σχολικής κολλεγιακής κοινότητας και 
αφορούν, προάγουν, εμπλουτίζουν και στηρίζουν τους μαθητές του Σχολείου και των προγραμμάτων του Ε.Ε.Ι. (όπως ενδεικτικά 
ενημέρωση για δράσεις της Υπηρεσίας του Ε.Ε.Ι. Development Office), οι οποίες στηρίζουν το Ταμείο Υποτροφιών του Ε.Ε.Ι. (στ) Η 
έκδοση εντύπων ή/και ηλεκτρονικών αναμνηστικών φωτογραφιών ή/και βίντεο, επετηρίδων και λοιπών ενημερωτικών ή 
αναμνηστικών λευκωμάτων  αναφορικά με τις δραστηριότητες των μαθητών κατά τα Θερινά Προγράμματα, η ανάρτηση επιλεγμένου 
υλικού στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. (www.athenscollege.edu..gr) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει επίσημη 
διαχείριση το Ε.Ε.Ι., η καταχώριση υλικού (γενική φωτογραφία συνόλου μαθητών Θερινών Προγραμμάτων Ε.Ε.Ι.) στην Ετήσια Έκθεση 

του Ε.Ε.Ι. και η καταχώριση φωτογραφικού υλικού σε εκδόσεις (βιβλία) του  Ε.Ε.Ι. Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεση 
που δίνει ο γονέας κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.   
 
Τέλος, αναφορικά με την καταγραφή των ονοματεπωνύμων των εισερχομένων και εξερχομένων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. 
και ενδεχόμενη επεξεργασία ιατρικών δεδομένων που δηλώνει ο γονέας ή ο μαθητής κατά τη διαχείριση συμπτωμάτων ή έλεγχο 
πρόληψη του νέου κορωνοϊού, η καταγραφή γίνεται με σκοπό τη λήψη και τήρηση όλων των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή 
και τον περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού, όπως αυτά κατά περίπτωση εξειδικεύονται από τον ΕΟΔΥ και τα Υπουργεία, 
Υγείας, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δομών και αθλητικών εγκαταστάσεων. Βάση 
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επεξεργασίας αποτελεί για τα απλά δεδομένα το έννομο συμφέρον του Ε.Ε.Ι. να διασφαλίζει την ασφάλεια των προσώπων και δη των 
μαθητών του (άρθρο 6.1.στ ΓΚΠΔ) και όσον αφορά τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών το άρθρο 9.1θ του ΓΚΠΔ (επεξεργασία απαραίτητη 
για λόγους δημοσίου συμφέροντος). 
 
Αποδέκτες των δεδομένων: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται εντός του Ε.Ε.Ι. και τα προσωπικά δεδομένα είναι 
διαθέσιμα στους εργαζομένους του Ε.Ε.Ι. (εφόσον ανήκουν σε υπηρεσία που χρειάζεται εξ αντικειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτά), 
που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Αποδέκτες των δεδομένων, κατόπιν νόμιμης υποχρέωσης, σύμβασης 
συνεργασίας ή και κατόπιν αιτήσεως - συγκατάθεσης του ίδιου του υποκειμένου των δεδομένων, είναι: (α) δημόσιες αρχές (Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων ή αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς), (β) δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωσης έγερσης αξιώσεων ή 
αξιόποινων πράξεων, (γ) συνεργάτες του Ε.Ε.Ι. (όπως ενδεικτικά εταιρεία μεταφοράς) που δεσμεύονται για την ασφαλή επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων ως εκτελούντες την επεξεργασία και μόνο στο πλαίσιο συγκεκριμένων εντολών που λαμβάνουν από το Ε.Ε.Ι.  
 
Διάρκεια τήρησης δεδομένων: Η διάρκεια τήρησης αρχείου με τα στοιχεία του γονέα και του μαθητή ταυτίζεται κατ’ ελάχιστο με τη 
διάρκεια της υπηρεσίας των Θερινών Προγραμμάτων, για όσο χρόνο απαιτείται κατ’ αναλογία των επιδιωκόμενων σκοπών ως αυτοί 
ορίστηκαν ανωτέρω και για όσο χρόνο  απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία και σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων επί όσο χρόνο 
απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους. Σημειώνεται ότι εφόσον ο μαθητής που συμμετέχει στα Θερινά Προγράμματα είναι 
μαθητής σε σχολείο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, τα προσωπικά του δεδομένα του μαθητή και των γονέων 
διατηρούνται (ή και προϋπάρχουν) στην κεντρική βάση του Ε.Ε.Ι. με άλλη νομική αιτία και ειδικότερα την Εγγραφή μαθητή στις Σχολικές 
Μονάδες του Ε.Ε.Ι. (συμβατική σχέση). Περαιτέρω, σημειώνεται ότι αναφορικά με το οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο)  
στο οποίο περιλαμβάνεται η εικόνα του μαθητή από τη συμμετοχή του στα ΘερινάΠρογράμματα, αυτά διατηρούνται σε Ιστορικό 
Αρχείο του  Ε.Ε.Ι. που τηρείται στη Βιβλιοθήκη του Ε.Ε.Ι. και σε έντυπα, βιβλία, εκδόσεις που ομοίως καταχωρούνται στο Ιστορικό 
Αρχείο του Ε.Ε.Ι. 
 
Τήρηση και χρήση αρχείου από Ε.Ε.Ι: Το Ε.Ε.Ι. δεσμεύεται να κρατά τα δεδομένα τα οποία έχει ενημερωμένα και ακριβή, να τα 
αποθηκεύει και να τα διαγράφει εφαρμόζοντας τους κατάλληλους κανόνες ασφαλείας, να συλλέγει και διατηρεί τα δεδομένα τα οποία 
είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των παρόντων σκοπών, να προστατεύει δεδομένα που συλλέγει από απώλεια, κακή χρήση, μη 
εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση, αποκάλυψη ή δημοσιοποίηση αυτών, πλην όσων απαιτούνται για τη συμμόρφωση του Ε.Ε.Ι. με τις εκ 
του νόμου ή εκ συμβάσεως εκπορευόμενες υποχρεώσεις του και γενικά να εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους. 
 
Δικαιώματα υποκειμένων: Το Ε.Ε.Ι. σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό δικαιωμάτων υποκειμένων των 
δεδομένων. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και 
περαιτέρω πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα τα οποία τηρεί το Ε.Ε.Ι. και την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Ειδικότερα τα 
υποκείμενα διατηρούν το δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης των προσωπικών τους δεδομένων, της διαγραφής εφόσον έχει 
ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας και η εκ του νόμου ή συμβάσεως προβλεπόμενη διατήρηση αυτών, του περιορισμού της 
επεξεργασίας, της φορητότητας των δεδομένων που τα αφορούν και της εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών. Επίσης, 
αναφορικά με τις χορηγηθείσες από το γονέα συγκαταθέσεις, σημειώνεται ότι ο γονέας έχει δικαίωμα να τις ανακαλέσει ελεύθερα, 
χωρίς να  θίγεται επεξεργασία που  έχει ήδη πραγματοποιηθεί (ανάκληση για το μέλλον). Το Ε.Ε.Ι. σε περίπτωση ενάσκησης κάποιου 
εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων θα απαντά εγγράφως εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ορίζεται από το Γενικό Κανονισμό από την 
παραλαβή του συγκεκριμένου αιτήματος. 
 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Στο πλαίσιο της αποδοτικότερης προστασίας των προσωπικών δεδομένων που  συλλέγει και 
επεξεργάζεται το Ε.Ε.Ι. για τους ανωτέρω σκοπούς, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, προς τον οποίο τα υποκείμενα 
μπορούν να απευθύνονται για διατύπωση ερωτημάτων ή άσκηση των δικαιωμάτων τους, ως ακολούθως: κ.Μαριλένα Σαμαρά, 
Tηλέφωνο: (+30)2106798186, Hλεκτρονικό ταχυδρομείο: dpo@athenscollege.edu.gr, Iστοσελίδα: www.athenscollege.edu.gr, 
Tαχυδρομική διεύθυνση: Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα, Στ.Δέλτα 15, 15452 Ψυχικό 
 
Εποπτεύουσα Αρχή: Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για παρακολούθηση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού και ζητημάτων που 
αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Α.Π.Δ.Π.Χ). [www.dpa.gr, ταχ.διεύθυνση: Λ.Κηφισίας αρ.1-3 τκ 11523, τηλέφωνο: +302106475600, φαξ: +302106475628, email: 
contact@dpa.gr]   
 
Μπορείτε να συμβουλευτείτε την αναλυτική Δήλωση Ενημέρωσης του  Ε.Ε.Ι. για την προστασία κατά την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων των υποκειμένων στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ε.Ι. (www.athenscollege.edu.gr).  

 

mailto:dpo@athenscollege.edu.gr
http://www.athenscollege.edu.gr/
http://www.dpa.gr/
mailto:contact@dpa.gr
http://www.athenscollege.edu.gr/
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