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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

Αγαπημένοι μας γονείς, 

 

Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε 
το σχολείο μας ως το περιβάλλον όπου το παιδί σας θα ξεκινήσει το ταξίδι 
του στον μαγικό κόσμο της γνώσης! Αποτελεί μεγάλη τιμή και πηγή έμπνευσης 
για μας, να μας εμπιστεύεστε το πολυτιμότερό σας, το παιδί σας, αλλά 
ταυτόχρονα μας γεμίζει με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να ανταποκριθούμε 
επάξια στις προσδοκίες σας, και κυρίως να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο μα 
συνάμα και τόσο συναρπαστικό παιδαγωγικό μας έργο, το οποίο 
αναλαμβάνουμε καθώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά σας.  

Σκοπός μας στο ‘Peter Pan’ είναι να προσφέρουμε στο κάθε παιδί ξεχωριστά, 
τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ολόπλευρα, στο σώμα, το νου, και την καρδιά 
του. Σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, θέλουμε το 
σχολείο μας να αποτελεί για τα παιδιά σας τη δεύτερη τους οικογένεια, το 
δεύτερο τους σπίτι, αλλά και την πρώτη τους επαφή με την κοινωνία. 

Καθώς τα παιδιά σας θα μεγαλώνουν μαζί μας, θα ανακαλύπτουν τον εαυτό 
τους και θα αναπτύσσουν την μοναδική προσωπικότητά τους, θέλουμε να τα 
βοηθήσουμε να ανακαλύψουν την ομορφιά και τη δύναμη της γνώσης, να 
αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη, να θωρακιστούνε ψυχικά και 
πνευματικά, και να εφοδιαστούν με τις αρχές και ηθικές αξίες που θα τους 
βοηθήσουν αύριο να γίνουν ισορροπημένοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι και 
άξιοι πολίτες. 

Mε μεγάλη αγάπη για το παιδί, και με τον ίδιο ενθουσιασμό, πάθος και 
αφοσίωση που μας χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, εμείς θα παραμείνουμε 
για άλλη μία χρονιά πιστοί στο έργο μας και θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε 
ένα καλύτερο κόσμο αύριο, φτιαγμένο από τα παιδιά σας! Σας ευχαριστούμε 
και πάλι για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και σας καλούμε να γίνετε 
συνοδοιπόροι μας και να μας συντροφεύσετε σε αυτό το υπέροχο ταξίδι! 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 1  

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Στοιχεία Σχολικής Μονάδας:  Ιδιωτικό Σχολείο Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και 

διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) 

Αριθμός άδειας ίδρυσης:  Φ.2.ΓΑ/184378/Δ5/03-12-2013 (403 B’/20-02-

2014) 

Ιδιοκτήτης του Σχολείου: “International School Peter Pan Ο.Ε.” 

Νόμιμοι Εκπρόσωποι: Λαγού Μαριάνθη, Παπαβασιλοπούλου Αδελαΐδα. 

Διακριτικός τίτλος/Προσωνυμία του Νηπιαγωγείου:  Ιnternational School 

Peter Pan 

Οδός Βασιλέως Γεωργίου Β’19 Βούλα Τ.Κ. 16673  

Τηλέφωνο: 210-8954480/210-8959858 

 

1.2 ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ  

Το Σχολείο ιδρύθηκε το 1976 και σκοπός του σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, 

συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων 

στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Σχολείο, ως 
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φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια), θα πρέπει να 

εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να 

κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν. 

1566, το Νηπιαγωγείο βοηθά τα νήπια «να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους, 

να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές, να εμπλουτίζουν και 

να οργανώνουν τις εμπειρίες τους, από το φυσικό και το κοινωνικό 

περιβάλλον, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ελεύθερα και αβίαστα, να 

αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, με σύμβολα γενικά και 

ιδιαίτερα, στους τομείς της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Αισθητικής 

Αγωγής». Επιπλέον το σύγχρονο νηπιαγωγείο επιδιώκει το σεβασμό της 

προσωπικότητας του νηπίου, την ικανοποίηση των φυσικών και ψυχικών του 

αναγκών και το σεβασμό στις ατομικές του διαφορές. Και όλα αυτά μέσα σε 

μια ατμόσφαιρα στην οποία βασιλεύει η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργία και η 

πειθαρχημένη ελευθερία. 

 

1.3 ΣΧΟΛΙΚΟ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου 

του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει 

στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου 

έτους. Όταν η 15 η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή. Το τρέχον σχολικό 

έτος, για τα προνήπια και τα νήπια, ξεκινά την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 
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2020 και ολοκληρώνεται την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με το 

Προεδρικό Διάταγμα 200/1998 που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και ορίζει την έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους.  

 

1.4 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Το Σχολείο λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας με 

ωράριο λειτουργίας από 8.00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. και τα μαθήματα ξεκινούν 

στις 9:00 π.μ για το Νηπιαγωγείο και στις 9:30 για τον παιδικό σταθμό . Οι 

ημέρες που το Σχολείο δε θα λειτουργεί, καθώς και οι τυχόν, 

διαφοροποιήσεις στο καθημερινό ωράριο λειτουργίας του, θα σας 

γνωστοποιούνται έγκαιρα από τη Διεύθυνση, με σχετικό ενημερωτικό 

σημείωμα.  
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ΑΡΘΡΟ 2 

2.1. ΤΜΗΜΑΤΑ  

Τα τμήματα είναι χωρισμένα βάσει ηλικίας και ο αριθμός των νηπίων ανά 

Νηπιαγωγό ορίζεται στα 25 νήπια. Σε όλα τα τμήματα του νηπιαγωγείου μας 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 

περιβάλλοντος μάθησης όπου τα παιδιά:  

 Γνωρίζουν τον εαυτό τους  

 Επικοινωνούν πολύπλευρα  

 Αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες  

 Πειραματίζονται  

 Επιλύουν προβλήματα  

 Συμμετέχουν ενεργητικά 

 Αλληλεπιδρούν  

 Εμπλέκονται σε πλήθος βιωματικών, μαθητοκεντρικών και 

δημιουργικών δραστηριοτήτων  
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ΑΡΘΡΟ 3 

3.1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ  

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία. 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για εγγραφή γίνεται από 1 μέχρι 15 

Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους. Προσκόμιση δικαιολογητικών 

γίνεται και μετά την ημερομηνία αυτή, αν δεν έχει συμπληρωθεί ο 

προβλεπόμενος αριθμός νηπίων κατά τμήμα. Ειδικότερα οι εγγραφές γίνονται 

ύστερα από αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών και σύμφωνα με 

τις οδηγίες που δίνονται με ανακοινώσεις του σχολείου και που σχετίζονται 

με τα νόμιμα δικαιολογητικά και τις οικονομικές υποχρεώσεις των γονέων 

(δίδακτρα, μεταφορά μαθητών, νόμιμα τέλη κ.λ.π.). Κατά την εγγραφή 

προκαταβάλλεται το 25% των ετήσιων διδάκτρων. Στην περίπτωση που οι 

γονείς είχαν επιλέξει το Σχολείο και την προηγούμενη σχολική χρονιά, για 

την ολοκλήρωση της εγγραφής υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως 

εξοφλήσει τα δίδακτρα αυτής. Σε περίπτωση που άπαντα τα ανωτέρω δεν 

τηρηθούν, το Σχολείο διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να ακυρώσει την 

εγγραφή. Σε περίπτωση δε που έχουν καταβληθεί οι δύο πρώτες δόσεις 

ή/και μία εξ αυτών από τους γονείς και υπαιτιότητά τους δεν ολοκληρωθεί η 
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διαδικασία εγγραφής, το Σχολείο δεν έχει υποχρέωση επιστροφής του 

οιουδήποτε ήδη καταβληθέντος κόστους εγγραφής.  

 

 

3.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Α) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του 

νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως 

και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Β) Επίδειξη του βιβλιαρίου ή 

προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα 

εμβόλια. Γ) Για να εγγραφούν τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο χρειάζεται η 

προσκόμιση του εντύπου ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο υγείας Μαθητή ) το οποίο 

συμπληρώνεται από παιδίατρο και τηρείται στο Σχολείο Δ) Ιατρικό 

Πιστοποιητικό από τον παιδίατρο του μαθητή για τους μαθητές του παιδικού 

σταθμού, Ε) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο, από το 

οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου. ΣΤ) Δήλωση του γονέα ότι 

αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του 

νηπίου. 

 

3.3. HΛΙΚΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 

Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν δυο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) 

περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία τις 31 Δεκεμβρίου του έτους έγγραφης 
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συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) 

περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους έγγραφης 

συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Με το άρθρο 73, παραγρ.1 α, του Ν 

3518/ η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι διετής και εγγράφονται σ αυτό νήπια 

που συμπληρώνουν την 31 η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία 

τεσσάρων (4) ετών. Η φοίτηση όσων την 31 η Δεκεμβρίου του έτους 

έγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική. Κάθε 

εγγραφή νηπίου που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία θεωρείται άκυρη. Για να 

εγγραφούν πλέον τα παιδιά στην Α’ Δημοτικού χρειάζεται βεβαίωση 

φοίτησης, που δίνεται από το νηπιαγωγείο μας στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς, αφού το νήπιο ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα του 

προσχολικού τμήματος.  

ΑΡΘΡΟ 4 

4.1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  

Η μεταφορά των παιδιών από την κατοικία τους στο Σχολείο, και 

αντίστροφα, γίνεται είτε με σχολικά λεωφορεία που πληρούν όλους τους 

όρους ασφαλείας, είτε με ευθύνη των γονέων. Αν χρειαστεί να παραλάβετε το 

παιδί σας από το Νηπιαγωγείο πριν από την καθορισμένη ώρα αναχώρησης, 

θα πρέπει να έχετε προηγουμένως ενημερώσει το σχολείο σχετικά. Όπως και 
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στην περίπτωση που, για έκτακτο λόγο, επισκεφθείτε το Νηπιαγωγείο τις 

ώρες λειτουργίας του. 

Τα παιδιά μπορεί να τα παραλαμβάνει από το σχολείο ή το σπίτι μόνο 

άτομο που μας έχετε υποδείξει, σε περίπτωση αλλαγής αυτού του προσώπου 

θα πρέπει οπωσδήποτε να μας έχετε ειδοποιήσει και το οποίο παρακαλούμε 

να μην εναλλάσσεται συχνά.  

4.2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του σχολικού λεωφορείου είτε μόνο με 

το πρωινό δρομολόγιο είτε μόνο με το μεσημεριανό δρομολόγιο. Τα σχολικά 

λεωφορεία παραλαμβάνουν τους μαθητές από το σπίτι τους, οι οποίοι θα 

πρέπει να περιμένουν το σχολικό έξω από το σπίτι τους λίγα λεπτά νωρίτερα 

από την προκαθορισμένη ώρα. Στη μετακίνηση των μαθητών τα λεωφορεία 

διαθέτουν απαραίτητα και συνοδό. Για λόγους ασφαλείας και χρόνου 

παραμονής μέσα στο σχολικό λεωφορείο τα παιδιά θα παραλαμβάνονται και 

θα παραδίδονται από την συνοδό στo σπίτι τους στο άτομο που τα 

παραλαμβάνει, την προγραμματισμένη ώρα χωρίς καθυστερήσεις. Η σχολική 

συνοδός απαγορεύεται να κατεβαίνει από το σχολικό λεωφορείο για να 

χτυπήσει το κουδούνι. Αν δεν υπάρχει κάποιος να περιμένει το παιδί στη 

στάση του λεωφορείου την ώρα που επιστρέφει από το Νηπιαγωγείο, η 

συνοδός έχει εντολή να το επιστρέφει στο σχολείο, από όπου θα πρέπει 
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έγκαιρα να το παραλάβουν οι γονείς του. Σε περίπτωση που κάποια μέρα 

αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσει το παιδί σας το σχολικό λεωφορείο, θα 

πρέπει απαραιτήτως να ενημερώσετε έγκαιρα, το Γραφείο του Σχολείου. Το 

μεσημέρι τα σχολικά λεωφορεία αναχωρούν από το Σχολείο σε διαφορετικές 

ώρες από τις 13:30 και μετά για τον Παιδικό σταθμό και από τις 14.15 για το 

Νηπιαγωγείο. Σε περίπτωση αλλαγής της καθορισμένης ώρας παραλαβής ή 

επιστροφής των παιδιών, το σχολείο σας ενημερώνει εγκαίρως. 

4.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  

Οι γονείς που έχουν αναλάβει οι ίδιοι την μεταφορά του παιδιού τους 

θα το παίρνουν και θα το φέρνουν την ώρα που έχει καθορισθεί από το 

σχολείο. Το πρωί θα πρέπει το παιδί να βρίσκεται στο Σχολείο το αργότερο 

έως τις 9:00 π.μ. για το Νηπιαγωγείο και έως τις 9:30 για τον παιδικό 

σταθμό. Η παράδοση και παραλαβή των παιδιών από τους γονείς γίνεται στην 

είσοδο του νηπιαγωγείου από το υπεύθυνο πρόσωπο και οι γονείς δεν 

εισέρχονται στις αίθουσες του σχολείου. Σας παρακαλούμε να τηρείτε 

σχολαστικά την ώρα προσέλευσης του παιδιού σας στο Σχολείο και την ώρα 

αναχώρησης του από αυτό, για να μη διαταράσσεται το πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου.  

Οι γονείς που παραλαμβάνουν τα παιδιά τους, παρακαλούνται να το 

κάνουν κατά τις σαφώς ορισθείσες ώρες από το Σχολείο. 



15 
 

• 13:00 – 13:10 (για τα μικρότερα παιδιά) 

• 13:40 – 13:50 

• 14:40 και έπειτα. 

ΑΡΘΡΟ 5 

5.1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  

To Ελληνοαγγλικό Νηπιαγωγείο είναι σχολείο προσχολικής ηλικίας που 

λειτουργεί από το 1976 με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ.2.ΓΑ/184378/Δ5/03-12-

2013 (403 B’/20-02-2014) άδεια του Υπουργείου Παιδείας. Το πρόγραμμά 

μας καλύπτει πλήρως την εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα και τη βιωματική 

εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας για αυτές τις ηλικίες. Το πρόγραμμα του 

Νηπιαγωγείου μας μέσα από όλες τις παρεχόμενες δραστηριότητες έχει σαν 

βασικό σκοπό το παιδί, με οριοθετημένη για κάθε ηλικία κατεύθυνση και με 

βιωματικό τρόπο να αποδίδει έργο με βάση την διανοητική και όχι την 

χρονολογική του ηλικία. Περιλαμβάνει όσα προβλέπει το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και είναι εμπλουτισμένο με επτά 

(7) επιπλέον δραστηριότητες: όπως Θεατρικό παιχνίδι, Μουσική αγωγή, 

Γυμναστική/Φυσική αγωγή, Εικαστικά, χρήση Η/Υ. Η επεξεργασία των 

γνωστικών αντικειμένων γίνεται διαθεματικά με συνδυαστική χρήση της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με άμεσες μορφές διδασκαλίας, σύμφωνα με 

τις αρχές που διέπουν το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η συνεργατική μάθηση είναι μια μορφή 

οργάνωσης του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, ένα σύστημα 

μεθόδων μάθησης, που επιτρέπει σε μικρές, ανομοιογενείς ομάδες παιδιών να 
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επιτύχουν κοινούς στόχους και, καθώς εργάζονται μαζί, βελτιστοποιείται 

τόσο η μάθηση του καθενός, όσο και όλων των μελών της ομάδας. 

Προωθείται μέσα από τη διαθεματικότητα και τα σχέδια εργασίας (project), 

όπου τα παιδιά προσεγγίζουν την γνώση ολιστικά. 

Οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, το πλούσιο εποπτικό και 

παιδαγωγικό υλικό, καθώς και η χρήση βοηθητικών μέσων διδασκαλίας και 

τεχνολογιών συμβάλλουν στην προώθηση της βιωματικής μάθησης και 

δημιουργικότητας των παιδιών. Όλα τα αναλώσιμα υλικά (χαρτιά, χαρτόνια, 

ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, νερομπογιές, πλαστελίνες, ψαλίδια, κόλλες, κ.α.) 

που θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους  τα 

προμηθεύονται οι γονείς κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Το 

παιδαγωγικό, εποπτικό και λοιπό οικοδομικό υλικό που υπάρχει σε κάθε 

τμήμα του  Παιδικού σταθμού και του Νηπιαγωγείου επαρκεί πλήρως για την 

εκπαίδευση και την απασχόληση των παιδιών. Για αυτό σας παρακαλούμε, 

όταν έρχονται τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο, να μη φέρνουν μαζί τους παιχνίδια 

ή άλλα προσωπικά τους αντικείμενα.  

ΑΡΘΡΟ 6 

6.1. ΕΟΡΤΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  

Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς το Νηπιαγωγείο παραμένει 

κλειστό τις εξής ημέρες : Σάββατο και Κυριακές, την 28η Οκτωβρίου, από 23 
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Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων), την Καθαρά 

Δευτέρα, την 25η Μαρτίου, από την Μ. Δευτέρα έως την Παρασκευή της 

Διακαινησίμου (Διακοπές Πάσχα), την 1η Μαΐου, την εορτή του Αγίου 

Πνεύματος.  

6.2. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι γιορτές στο νηπιαγωγείο είναι περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτές 

εκδηλώσεις που οργανώνονται είτε με την ευκαιρία μια γιορτής (π.χ. η γιορτή 

των Χριστουγέννων) είτε ενός σημαντικού για τη σχολική ζωή γεγονότος 

(π.χ. η γιορτή για το τέλος της χρονιάς). Η προετοιμασία των γιορτών δεν 

είναι αποκομμένη από την καθημερινή παιδαγωγική εργασία στο νηπιαγωγείο, 

αντίθετα αποτελεί μέρος και συνέχειά της. Κατά την προετοιμασία των 

εορτών η έμφαση δίνεται στη διαδικασία, κατά την οποία ενεργοποιείται και 

διατηρείται το ενδιαφέρον το παιδιών. Παράλληλα τους δίνονται ευκαιρίες για 

δημιουργική έκφραση και ενίσχυση της αυτοεικόνας τους με στόχο το τελικό 

αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα τους.  

Κάθε παιδί, αν θέλει μπορεί να εορτάσει τα γενέθλια ή την ονομαστική του 

εορτή στην τάξη, μαζί με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες του. Μπορεί 

να φέρει ένα μικρό κεκάκι για να σβήσει ένα κερί, ωστόσο δεν επιτρέπεται να 

φέρει τούρτα ή γλυκά, για να τα προσφέρει στα άλλα παιδιά. Παρακαλούμε να 

επικοινωνείτε οπωσδήποτε τηλεφωνικά με τη νηπιαγωγό του παιδιού σας 
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μερικές ημέρες πριν, για να ορίσετε μαζί της την ημέρα που θα εορτάσει το 

παιδί σας στο Νηπιαγωγείο τα γενέθλια. Κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής 

χρονιάς προβλέπεται η οργάνωση αθλητικών, μουσικών και άλλων 

εκδηλώσεων, που είναι απλές, καλά επιλεγμένες και εντάσσονται στην όλη 

εργασία του σχολείου.  

Επίσης, το Σχολείο συχνά διοργανώνει εκπαιδευτικές εκδρομές εκτός 

του σχολικού περιβάλλοντος, καθώς θεωρεί ότι τέτοιου είδους 

δραστηριότητες συμβάλλουν στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών. Για αυτές τι 

δραστηριότητες, οι γονείς ενημερώνονται εγκαίρως. Σε περίπτωση που 

απαιτηθεί η καταβολή αντιτίμου για την πραγματοποίηση κάποιας 

εκπαιδευτικής εκδρομής, οι γονείς υποχρεούνται να στέλνουν τα χρήματα σε 

σφραγισμένο φάκελο με το όνομα του παιδιού, την τάξη, το ποσό και τον 

σκοπό επί του φακέλου.  

ΑΡΘΡΟ 7 

7.1. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  

Τα παιδιά υποχρεούνται να φορούν την στολή/ενδυμασία που έχει 

καθορίσει το Νηπιαγωγείο για κάθε περίπτωση, καθημερινή ή επίσημη. 

Παρακαλούμε να έχετε γράψει το ονοματεπώνυμο του παιδιού σε όλα τα 

προσωπικά του είδη (τσάντα, μπουφάν, κ.α.) και, ειδικά στα ρούχα της 
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σχολικής ενδυμασίας (φόρμα, σορτσάκι, μπλουζάκια). Αυτό θα μας 

διευκολύνει να αναγνωρίσουμε ό,τι μπορεί να έχει ξεχάσει το παιδί στο 

Νηπιαγωγείο ή να ξεχωρίσουμε ό,τι μπορεί να έχει μπλεχτεί με παρόμοιο 

άλλου παιδιού. Το Σχολείο ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που 

απώλειας, ειδικά, εφόσον δεν υπήρχε το ονοματεπώνυμο του παιδιού στην 

στολή του Σχολείου. Τις στολές του Σχολείου, οι γονείς μπορούν να τις 

παραγγείλουν απευθείας από το Σχολείο. Το Σχολείο συνιστά στους γονείς 

να έχουν εξασφαλίσει ρούχα για να μπορεί το παιδί να αλλάξει σε περίπτωση 

που κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων λερωθεί. Το 

Σχολείο δύναται να προσφέρει ρούχα σε κάποιο παιδί, το οποίο λερώθηκε 

κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα οποία οι γονείς 

υποχρεούνται να επιστρέψουν άμεσα στο Σχολείο.  

Όλα τα παιδιά του Σχολείου υποχρεούνται να προσέρχονται στο Σχολείο με 

την σχολική τους τσάντα. Η σχολική τσάντα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 

μικρό γεύμα και ρούχα να αλλάξουν, σε περίπτωση που το παιδί λερωθεί κατά 

την διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του. Τα παιδιά 

απαγορεύεται να φέρουν τσάντα με ρόδες ή με πλαστικά και μεταλλικά μέρη. 

Το Σχολείο συστήνει οι σχολικές τσάντες να είναι μεσαίου προς μεγάλου 

μεγέθους ειδικότερα αυτές των παιδιών του Νηπιαγωγείου που 

πηγαινοφέρνουν τετράδια σε καθημερινή βάση.  
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ΑΡΘΡΟ 8 

8.1. ΣΙΤΙΣΗ  

Το Σχολείο ακολουθεί πολιτική υγιεινής διατροφής των παιδιών και 

για αυτόν τον λόγο συστήνει στους γονείς τα γεύματά τους να εναρμονίζονται 

με την ανωτέρω πολιτική. Γλυκά, σοκολάτες και αναψυκτικά να αποφεύγονται. 

Μήλα, σταφύλια, καρότα και ξηροί καρποί τα οποία μπορεί να αποτελέσουν 

αιτία πνιγμού ως εκ τούτου δεν επιτρέπονται προς αποφυγή ατυχημάτων. 

Ένα μικρό σάντουιτς ή ένα κομμάτι φρούτο είναι αρκετό. Τα παιδιά είναι 

απαραίτητο να φέρνουν δικό τους θερμό με νερό. Επίσης μπορούν να φέρουν 

στην σχολικά τους τσάντα συσκευασμένο χυμό. Οι γονείς πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού επάνω στην 

συσκευασία του γεύματος. Το γεύμα πρέπει να βρίσκεται σε συσκευασία 

κατάλληλη ανοξείδωτη για το ζέσταμα που γίνεται χρήση φούρνου. 

Απαγορεύεται η χρήση γυάλινων συσκευασιών. Σε περίπτωση αλλεργίας σε 

κάποιο συγκεκριμένο φαγώσιμο ή άλλου λόγου υγείας του παιδιού, οι γονείς 

παρακαλούνται να ενημερώνουν το Νηπιαγωγείο εγκαίρως.  
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ΑΡΘΡΟ 9 

9.1. ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  

Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού στο Νηπιαγωγείο αποτελεί βασική 

προϋπόθεση, τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, 

όσο και για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος 

δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου. Αν το παιδί σας απουσιάσει στο το 

Νηπιαγωγείο μια (1) ή δύο (2) μέρες, δε χρειάζεται να δικαιολογήσετε την 

απουσία του. Αν όμως απουσιάσει από το Νηπιαγωγείο τρεις (3) ημέρες και 

πάνω, επειδή ήταν άρρωστο ή για οποιονδήποτε λόγο, την πρώτη μέρα που 

θα επιστρέψει στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει: Αν το παιδί ήταν άρρωστο, να 

έχει μαζί του υποχρεωτικά ιατρική βεβαίωση, στην οποία να αναφέρεται 

επακριβώς το είδος της ασθένειας που είχε και να τονίζεται σαφώς η 

δυνατότητα του να επανέλθει στο Νηπιαγωγείο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 

μετάδοσης της ασθένειας του. Αν το παιδί δεν ήταν άρρωστο, να έχει μαζί 

του υποχρεωτικά βεβαίωση των γονέων, στην όποια να αναγράφεται.  Σε 

κάθε περίπτωση, συστήνεται από το Σχολείο τα παιδιά να παραμένουν 

τουλάχιστον 24 ώρες στο σπίτι σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα 
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εμετού/ διάρροιας, πυρετού, βήχα και εξανθημάτων. Αν το παιδί σας 

υποβάλλεται σε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή έχει ευαισθησία 

σε ορισμένα φάρμακα, τροφές, κ.α., παρακαλούμε να ενημερώσετε για το θέμα 

αυτό τη νηπιαγωγό του. Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ωραρίου 

του Νηπιαγωγείου, το παιδί σας ασθενήσει, το προσωπικό του Νηπιαγωγείου 

με την πολύχρονη πείρα, θα το εξετάσουν, θα το φροντίσουν και άμεσα θα 

σας επικοινωνήσουν μαζί σας για την πορεία της κατάστασης του και για την 

σχετική παραλαβή του. Αν πρέπει να δοθεί κάποιο φάρμακο στο παιδί σας 

(αντιβιοτικό, αντιπυρετικό ή άλλο), και το γνωρίζετε από την προηγούμενη 

ημέρα, παρακαλούμε ΜΗΝ το τοποθετείτε στην τσάντα του παιδιού χωρίς να 

εχει ενημερωθεί πρώτα η Διεύθυνση και η Νηπιαγωγός. Απαγορεύεται να 

δίνονται οι οδηγίες λήψης του φαρμάκου προφορικά.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

10.1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

Επειδή η σχολική επιτυχία ή αποτυχία αποτελεί προϊόν αλληλεπίδρασης των 

οικογενειακών αναπαραστάσεων και της σχολικής ζωής σε μια δεδομένη 

στιγμή, γίνεται φανερό πόσο άρρηκτα στενή είναι η σχέση της οικογένειας και 



23 
 

του σχολείου. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι τα πρώτα βήματα του παιδιού 

στο σχολικό περιβάλλον είναι η απαρχή για τη μετέπειτα ζωή του, θεωρούμε 

απαραίτητη την συνεργασία των γονέων καθ’ όλη την διάρκεια φοίτησης του 

παιδιού, πάντοτε με άξονα την από κοινού παιδαγωγική φιλοσοφία. Το 

σχολείο προσαρμόζεται στις ανάγκες των γονιών στο τομέα της επικοινωνίας 

και προσφέρει τη δυνατότητα συχνών επαφών μεταξύ νηπιαγωγών και 

γονέων. Εξασφαλίζεται έτσι η σωστή συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και 

την παιδαγωγό για την ομαλή εκπαιδευτική και ψυχολογική εξέλιξη του 

παιδιού. Σας συνιστούμε να ανταποκρίνεστε στις προσκλήσεις του 

Νηπιαγωγείου και να συμμετέχετε στις συναντήσεις γονέων και νηπιαγωγών 

που οργανώνονται (ανά δίμηνο περίπου) και οποίες θα σας γνωστοποιούνται 

έγκαιρα, με σχετικά ενημερωτικά σημειώματα. Η επικοινωνία σας με τη 

δασκάλα/νηπιαγωγό του παιδιού σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να 

ενημερώνεστε για την πρόοδο του. Εκτός από τις απογευματινές 

συγκεντρώσεις για τις οποίες θα ενημερώνεστε με τις σχετικές ανακοινώσεις 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρόνιας, υπάρχει και η δυνατότητα να έχετε 

τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία σε καθημερινό χρόνο με τις υπεύθυνες 

παιδαγωγούς κάθε τμήματος. Οποιαδήποτε δυσκολία υπάρχει που να αφορά 

στο παιδί σας μη διστάσετε να το συζητήσετε με το αρμόδιο εκπαιδευτικό 

προσωπικό. Αν κρίνετε ότι, για κάποιο σοβαρό λόγο, πρέπει εκτάκτως να 

συναντηθείτε με την νηπιαγωγό του παιδιού σας ή με την διευθύντρια του 
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Σχολείου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο και να ζητήσετε να σας 

οριστεί ημέρα και ώρα συνάντησης μαζί της. Από την πείρα μας γνωρίζουμε 

ότι οι επισκέψεις των γονέων, κατά τις ώρες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, 

δε συμβάλλουν στη γρήγορη και ομαλή προσαρμογή του παιδιού τους στο 

σχολικό περιβάλλον. Σας παρακαλούμε, αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, να 

αποφεύγετε τις επισκέψεις κατά τις ώρες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, 

γιατί δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά. Οι γονείς οφείλουν να καταβάλουν 

τα δίδακτρα στις καθορισμένες από το σχολείο προθεσμίες και τις οποίες 

προβλέπει ο κανονισμός αυτός, βοηθώντας έτσι στην εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου.  

 Οι συναντήσεις με τους γονείς λαμβάνουν χώρα κάθε δύο μήνες, μετά 

το πέρας του σχολικού προγράμματος και μεταξύ 17:00 μ.μ. και 20:00 μ.μ.. 

Μέρες Συναντήσεων Γονέων/Κηδεμόνων 

Πέμπτη 10/9/20  

Δευτέρα 12/10/20 

Δευτέρα 07/12/20 

Δευτέρα 08/02/21 



25 
 

Δευτέρα 05/04/21 

Δευτέρα 01/06/21 

 

Ταυτόχρονα δύο φορές ετησίως οι γονείς λαμβάνουν εγγράφως την 

πρόοδο των παιδιών τους, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η εξέλιξη των 

μαθητών και οι στόχοι που τίθενται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της 

σχολικής χρονιάς. 

ΑΡΘΡΟ 11 

 11.1. ΟΡΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Είναι δυνατή η διακίνηση μαθητή από ιδιωτικό σχολείο σε Δημόσιο ή σε άλλο 

ιδιωτικό, εφόσον ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία μετεγγραφών. Όταν τα 

παιδιά εγγραφούν για φοίτηση στο σχολείο μας οι γονείς καταθέτουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και ένα ποσό προκαταβολής διδάκτρων (25% 

διδάκτρων), συμψηφιζόμενο με τα δίδακτρα του ερχόμενου έτους. Αν οι 

γονείς αλλάξουν γνώμη το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.  

ΑΡΘΡΟ 12 
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12.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ  

Το ετήσιο ύψος των διδάκτρων συνήθως καθορίζεται κατά το εαρινό 

τρίμηνο. Τα ετήσια δίδακτρα για την σχολική χρονιά 2020-2021 καθορίζονται 

στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€6.200,00) και περιλαμβάνουν 

τις δραστηριότητες που προβλέπονται από το υποχρεωτικό πρόγραμμα του 

Υπουργείου Παιδείας, εξειδικευμένες δραστηριότητες που παρέχει πέραν του 

προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας το σχολείο (γυμναστική, μουσική, 

εικαστικά, θεατρικό παιχνίδι), καθώς και δύο (2) στολές (μία χειμερινή και 

μία καλοκαιρινή). Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται η γραφική ύλη που 

προμηθεύονται οι Γονείς/Κηδεμόνες κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 

η παρακολούθηση του μαθήματος της Πληροφορικής, η σίτιση, καθώς και οι 

ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους ή 

κάθε άλλη εκδήλωση που δε περιλαμβάνεται στο τακτικό ετήσιο πρόγραμμα 

του Σχολείου. 

Το ανωτέρω ποσό των διδάκτρων αφορά τη φοίτηση του τέκνου στο 

Σχολείο χωρίς την μεταφορά αυτού από και προς την οικία του με τα σχολικά 

λεωφορεία του Σχολείου. Εάν για οιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς, οι Γονείς/Κηδεμόνες διακόψουν την μεταφορά του τέκνου 

τους με τα σχολικά λεωφορεία του Σχολείου, δεν επιστρέφονται τα έξοδα 

μεταφοράς.  

Τα ετήσια δίδακτρα με μεταφορά με τα σχολικά λεωφορεία του 

Σχολείου καθορίζονται ως κατωτέρω: 

 

- Επιπλέον 1.000 ευρώ για μεταφορά με σχολικό λεωφορείο του 

Σχολείου για δύο διαδρομές της Ζώνης Α. 
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- Επιπλέον 1.200 ευρώ για μεταφορά με σχολικό λεωφορείο του 

Σχολείου για δύο διαδρομές της Ζώνης Β. 

- Επιπλέον 600 ευρώ για μεταφορά με σχολικό λεωφορείο του 

Σχολείου για μία διαδρομή της Ζώνης Α. 

- Επιπλέον 700 ευρώ για μεταφορά με σχολικό λεωφορείο του 

Σχολείου για μία διαδρομή της Ζώνης Β. 

 

Τα ετήσια δίδακτρα εξοφλούνται σε πέντε (5) δόσεις -

συμπεριλαμβανομένου όσων αναφέρονται στο άρθρο 1ο της παρούσης- και 

κατά το ακόλουθο διάστημα και ως θα αναλυθούν περαιτέρω εκτενώς στο 

Παράρτημα Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

συμβάσεως. Ειδικότερα: 

1η Δόση Έως 5 Απριλίου 2020 Προκαταβάλλεται κατά 

την περίοδο της 

προεγγραφής (παρ. 1.1.) 

2η Δόση Έως 5 Ιουνίου 2020 Προκαταβάλλεται για 

την ολοκλήρωση της 

εγγραφής (παρ. 1.1.) 

3η Δόση Έως 5 Σεπτεμβρίου 2020  

4η Δόση Έως 5 Δεκεμβρίου 2020 

5η Δόση Έως 5 Φεβρουαρίου 2021 

 

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων κατά την εγγραφή, 

ήτοι έως και τις 5 Ιουνίου 2020, το Σχολείο προσφέρει έκπτωση ύψους 7% 

στα ετήσια δίδακτρα. Η ανωτέρω έκπτωση δεν περιλαμβάνει το κόστος 

μεταφοράς με τα σχολικά λεωφορεία του Σχολείου.  
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Ομοίως, παρέχεται έκπτωση ύψους 10% στο δεύτερο παιδί κάθε 

οικογένειας, σε αποφοίτους γονείς του σχολείου, καθώς και σε 

Γονείς/Κηδεμόνες εκπαιδευτικούς. Γίνεται ειδική μνεία ότι έκαστος 

δικαιούχος έκπτωσης μπορεί να τύχει εκπτώσεως μόνο μία φορά και για μία 

μόνο περίπτωση μείωσης των ετησίων διδάκτρων. Τυχόν δε παροχή 

έκπτωσης σε ένα σχολικό έτος δεν θεμελιώνει δικαίωμα για την ανανέωσή 

της σε επόμενο σχολικό έτος/έτη, έστω και εάν ο μαθητής συνεχίζει την 

φοίτησή του.  

Το ανωτέρω ποσό οφείλεται άσχετα αν το παιδί, για οποιαδήποτε αιτία 

δεν προσέρχεται στο Σχολείο όλες τις μέρες της εβδομάδος ή στο πλήρες 

ωράριο λειτουργίας του Σχολείου. Παράταση της ημερομηνίας καταβολής 

τμήματος ή του συνόλου κάποιας δόσης ή δόσεων, είναι εφικτή μόνο με ρητή 

συγκατάθεση του Σχολείου, η οποία για να είναι ισχυρή πρέπει να είναι 

έγγραφη και να έχει συμφωνηθεί πριν την ημερομηνία που η δόση αυτή 

καθίσταται ληξιπρόθεσμη. 

Σε περίπτωση  που για σοβαρό λόγο, κατόπιν απόφασης των 

Γονέων/Κηδεμόνων, διακοπεί η φοίτηση του παιδιού ή μετά την εγγραφή το 

παιδί δεν προσέλθει στο σχολείο, συμφωνείται ρητά ότι τα καταβληθέντα 

ποσά δεν επιστρέφονται. Οι Γονείς/Κηδεμόνες, αναγνωρίζουν ότι το Σχολείο 

βάσει των εγγραφών που πραγματοποιεί αναλαμβάνει οικονομικές 

υποχρεώσεις και ως εκ τούτου αποδέχονται ότι υποχρεούνται σε περίπτωση 

διακοπής της φοίτησης του παιδιού τους α) Να ειδοποιούν εγκαίρως 

εγγράφως (τουλάχιστον πριν 3 μήνες) -εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με 

το Σχολείο- την διεύθυνση του Σχολείου για τη διακοπή αυτή, β) να 

καταβάλουν το 50% του υπόλοιπου των οφειλόμενων δόσεων, εφόσον δε η 

διακοπή γίνει εντός του τελευταίου τριμήνου (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος) το 

ποσόν που αντιστοιχεί στο τελευταίο τρίμηνο καταβάλλεται ολόκληρο. 
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Σε περίπτωση που ένα παιδί διακόψει προσωρινά τη φοίτηση και 

επανέλθει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στο σχολείο, καταβάλλεται 

ολόκληρο το αρχικό συμφωνηθέν ποσό χωρίς καμία περικοπή ή έκπτωση. 

Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας και απόφασης από την 

κεντρική εξουσία, η σχολική μονάδα διακόψει την λειτουργία της για ορισμένο 

διάστημα και ειδικότερα για όσο διάστημα διαρκεί ο λόγος ανωτέρας βίας, 

τότε, εκτός εάν υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, υπάρχει υποχρέωση 

καταβολής του 30% της επόμενης οφειλόμενης δόσης, καθώς το σχολείο 

εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του υιοθετώντας την μέθοδο της 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 

Άρθρο 13 

 

13.1. Προσωπικά Δεδομένα Μαθητών και Γονέων  

Το Σχολείο επεξεργάζεται τα δεδομένα που οι γονείς/κηδεμόνες μας 

παρέχουν είτε άμεσα είτε από τις διάφορες δράσεις του σχολείου και της 

σχολικής ζωής, είτε στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν οι γονείς/κηδεμόνες 

είτε για την εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, είτε γιατί ο νόμος το απαιτεί, είναι, ιδίως το ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμό γονέων/κηδεμόνων, το email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, 

Διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας, φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ), 

λογαριασμούς τραπέζης (σε περίπτωσης λ.χ επιστροφής διδάκτρων), το 

ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης του παιδιού ή το ονοματεπώνυμο 

και τηλέφωνο επικοινωνίας των προσώπων στα οποία οι γονείς έχουν 

αναθέσει την παραλαβή την φροντίδα του παιδιού.  
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Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε 

περιορίζονται στα ελάχιστα απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της 

παρούσης σύμβασης και των συναφών με αυτή σκοπών, καθώς και των 

σκοπών των νόμων που διέπουν τους λόγους συλλογής και επεξεργασίας. Οι 

λόγοι που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά είναι κυρίως α) η σύμβαση 

παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, β) λόγοι ασφάλειας του παιδιού , ώστε να 

μπορούμε άμεσα να επικοινωνούμε με τους γονείς/κηδεμόνες και όποιον 

τρίτο έχουν εκείνοι ορίσει, ή να του παράσχουμε άμεση ιατρική βοήθεια, 

εφόσον παραστεί άμεση ανάγκη γ) η φορολογική νομοθεσία, τυχόν 

εισαγγελικές παραγγελίες, αστυνομικές διατάξεις κλπ. Όλα τα παραπάνω 

αρχεία φροντίζουμε να τα επικαιροποιούμε και να τα ελέγχουμε σε τακτά 

χρονικά διαστήματα (λχ όταν αποχωρεί ένας μαθητής από το σχολείο ).  

Επιπλέον, όλα τα δεδομένα που συλλέγονται ηλεκτρονικά και γίνονται 

αντικείμενο επεξεργασίας σε ηλεκτρονική μορφή κωδικοποιούνται, ώστε να 

εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη ασφάλειά τους από κακόβουλες ενέργειες 

τρίτων. Κάθε δε, χρήστης των δεδομένων αυτών (υπάλληλοι- συνεργάτες) 

χρησιμοποιεί κωδικούς πρόσβασης στα δεδομένα που επεξεργάζονται. Τα 

δεδομένα που φυλάσσονται σε φυσικά αρχεία είναι επίσης προστατευμένα από 

παρεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. Τα δεδομένα αυτά , και ιδίως 

των παιδιών, ενδέχεται να τα κοινοποιούμε σε συνεργάτες μας για την 

προώθηση των δράσεων του Σχολείου μας ή για την ασφάλεια και προστασία 

της υγείας και της ζωής των μαθητών. 

Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργαζόμαστε για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η 

μεταξύ μας σύμβαση και οι νομικές αξιώσεις μας από αυτή. Ωστόσο, οι γονείς 

έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για το ποια δεδομένα τους 

επεξεργαζόμαστε, έχουν δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους 

, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του GDPR, να ζητούν τον περιορισμό 
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της επεξεργασίας, (α) όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών 

δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν εκφράζεται εγγράφως 

αντίθεση στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητείται αντί διαγραφής ο 

περιορισμός χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται 

για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, 

άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν δεν εκφράζεται αντίθεση 

στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι 

που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεται 

κάποιος φορέας του δικαιώματος στην επεξεργασία.  

Επίσης, οι φορείς των δικαιωμάτων δικαιούνται να εναντιώνονται στην 

επεξεργασία για σκοπούς απευθείας διαφημιστικής προώθησης και 

κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ ή να ανακαλούν τη συναίνεσή τους 

ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 

συγκατάθεσή σας, προτού δηλωθεί η ανάκληση. Για ανάκληση της 

συγκατάθεσης ή για οποιοδήποτε σχετικό θέμα με τα προσωπικά δεδομένα 

τους, οι φορείς των δικαιωμάτων μπορούν να απευθύνονται με κάθε 

πρόσφορο μέσο στην Εταιρεία. Τέλος, οι φορείς των δικαιωμάτων έχουν 

δικαίωμα να μεταφέρουν τα δεδομένα εκείνων και των παιδιών τους σε άλλο 

σχολείο (εφόσον έχει αρθεί η συναίνεσή τους στην επεξεργασία από εμάς ή 

έχει παύσει η μεταξύ μας συνεργασία), καθώς και να καταγγείλουν κάποια 

παράβαση που διαπιστώνουν σχετικά με τα παραπάνω στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Για την προστασία των δικαιωμάτων των φορέων και προς αποφυγή 

παρεξηγήσεων, δεν μπορούμε να δίνουμε προσωπικά στοιχεία των γονέων σε 

άλλους γονείς συμμαθητών του μαθητή (τηλέφωνα, e-mail, διευθύνσεις κλπ), 

εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων. 

Επίσης, το Σχολείο δεν δίδει προσωπικά δεδομένα παιδιών σε κανέναν τρίτο 
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που δεν σχετίζεται με το σχολείο ή τους σκοπούς της σύμβασής μας, εκτός 

και αν το επιβάλλει ο νόμος ή οι δικαστικές/εισαγγελικές αρχές. Ειδικά για τη 

χρήση φωτογραφικού υλικού, επειδή το σχολείο αποτελεί έναν από τους πιο 

βασικούς χώρους δημιουργίας αναμνήσεων τόσο για εσάς όσο και για τα 

παιδιά, οι δράσεις , εκδηλώσεις, γιορτές, εκδρομές ενδέχεται να 

απαθανατίζονται (φωτογραφίες και βίντεο) για αρχειακούς λόγους, ώστε να 

μπορούν να λαμβάνουν τα αντίγραφα και οι γονείς. Μέρος του υλικού αυτού, 

κατόπιν επιλογής και ειδικής επεξεργασίας προσώπων ενδέχεται να 

αναρτηθεί στο site του Σχολείου και να δημοσιευθεί στις επίσημες σελίδες 

του Σχολείου στα κοινωνικά δίκτυα. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν 

επιθυμούν τη διακριτή προβολή των παιδιών τους στους ειδικούς χώρους του 

site και της πλατφόρμας και στις σελίδες των social media, παρακαλούνται, 

να το δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία του Σχολείου. 

Άρθρο 14 

 

14.1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η τήρηση όλων των διατάξεων του παρόντα κανονισμού από τους: 

Ιδιοκτήτη, Διευθυντή, Νηπιαγωγούς, Διδασκάλους, Γονείς και Μαθητές 

αποτελεί βασική υποχρέωση τους.  
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