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ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

 
Οι παρόντες όροι τίθενται με σκοπό τη διευκόλυνση του γονέα - χρήστη και την επεξήγηση βασικών 
σημείων που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής. Με την αποδοχή των όρων αυτών, ο αιτών/ χρήστης 
αποδέχεται ρητά και δεσμεύεται από το περιεχόμενο αυτών καθώς και από το περιεχόμενο των 
ηλεκτρονικά συνημμένων εγγράφων (Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων, καθιστώντας την 
αίτηση εγγραφής με τα παραπάνω συνημμένα έγγραφα ενιαίο σώμα.  

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 Όπου «Κολλέγιο» εφεξής, νοείται ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ. Όπου «χρήστης» εφεξής, 
νοείται ο αιτών γονέας που συμπληρώνει την αίτηση εγγραφής.  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 
Με τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής από τον γονέα - χρήστη και την εκπλήρωση των οικονομικών 
υποχρεώσεών του προς το Κολλέγιο (η οποία προηγείται της εγγραφής ως ουσιαστική και απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής), το Κολλέγιο αναλαμβάνει την παροχή εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών στο μαθητή / μαθήτρια για την τάξη στην οποία έχει εγγραφεί να φοιτήσει καθώς και 
υπηρεσιών που επιλέγει ο γονέας (πχ. μεταφορά, σίτιση). Αναλυτικά, οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες και οι 
λοιπές παροχές φοίτησης και σχολικής ζωής καθώς και οι απορρέουσες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
των μερών για τα επιμέρους θέματα περιγράφονται στα ηλεκτρονικά συνημμένα έγγραφα (Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
Οι γονείς οφείλουν, εκτός από την ενημέρωση των στοιχείων τους (όπως περιγράφεται στη σχετική 
παράγραφο), να συνεργάζονται με το Κολλέγιο στα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους , για τα οποία 
ενημερώνονται σχετικά από το Κολλέγιο (στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει). ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του 
μαθητή και του γονέα/ χρήστη που συμπληρώνει την φόρμα εγγραφής, καθώς και η ανανέωση αυτών, 
στην οποία προβαίνει ο γονέας με απευθείας επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Κολλεγίου, υπόκειται 
στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αριθμό 
2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής και χάριν συντομίας «Γενικός Κανονισμός»), όπως αυτός 
συμπληρώνεται με τις εθνικές διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων καθώς και τις 
ειδικότερες διατάξεις του ευρωπαϊκού και εθνικού Δικαίου για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Με την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εγγραφής και 
την αποδοχή των παρόντων όρων, ο γονέας/χρήστης αποδέχεται και συγκατατίθεται στη χρήση – 
επεξεργασία των στοιχείων του από το Κολλέγιο για σκοπούς επικοινωνίας αναφορικά με θέματα που 
αφορούν το Κολλέγιο και τις υπηρεσίες του (όπως λογιστήριο, μεταφορά, σίτιση, ειδικά προγράμματα, 
εκδηλώσεις, γιορτές, παραστάσεις, οπτικοακουστικό υλικό από τη σχολική ζωή κοκ) και στην 
καταχώρηση ή/και ανανέωση-επικαιροποίηση των στοιχείων και επιδόσεων του μαθητή στο φάκελο / 
αρχείο του μαθητή, που τηρείται στην κεντρική βάση δεδομένων του Κολλεγίου.  
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 
Η επικοινωνία του Κολλεγίου με τους γονείς/ κηδεμόνες, τόσο για την πρόοδο και διαγωγή των μαθητών, 
όσο και για τα εν γένει θέματα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, θα γίνεται με βάση τα στοιχεία 
επικοινωνίας που οι ίδιοι έχουν δηλώσει στην ειδική φόρμα εγγραφής, που είναι διαθέσιμη στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Κολλεγίου. Όλες οι τακτικές επικοινωνίες εκ μέρους του Κολλεγίου θα 
διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει 
υποδειχθεί από τους γονείς. Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του Κολλεγίου με τους γονείς και την 
ορθότητα των στοιχείων του φακέλου του μαθητή / μαθήτριας, οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν οι 
ίδιοι τη Διεύθυνση του σχολείου αμέσως για οποιαδήποτε αλλαγή/ μεταβολή των προσωπικών τους 
στοιχείων. Επίσης, οφείλουν να ενημερώνουν το Κολλέγιο σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή/ μεταβολή 
στην οικογενειακή τους κατάσταση, προσκομίζοντας και το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, εφόσον τους 
ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Κολλεγίου, προκειμένου να καταχωρηθεί αυτή η αλλαγή/ 
μεταβολή και να ενημερωθούν τυχόν εμπλεκόμενα τρίτα μέρη. Ο γονέας αποδέχεται ότι τα στοιχεία που 
δηλώνει καταχωρούνται στην ειδική καρτέλα/ φάκελο του μαθητή /μαθήτριας, που τηρείται στην 
κεντρική βάση δεδομένων που διατηρεί το Κολλέγιο 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 Κολλεγίου είναι πάντα 
σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού, της εθνικής νομοθεσίας καθώς και με τους 
καταστατικούς σκοπούς του Κολλεγίου και γίνεται με σκοπό τόσο τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ 
των Υπηρεσιών του, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων όσο και την πληρότητα και ορθότητα του 
φακέλου του κάθε μαθητή.  Σε περίπτωση μη ενημέρωσης ή ελλιπούς ενημέρωσης εκ μέρους του γονέα/ 
κηδεμόνα για οποιαδήποτε αλλαγή/ μεταβολή, το Κολλέγιο δεν φέρει ευθύνη και λαμβάνει υπόψη του 
τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την παρούσα αίτηση εγγραφής ή με την τελευταία δήλωση 
αλλαγής/μεταβολής που έχει υποβληθεί .  
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΊΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε 
να συμβουλευτείτε τη σχετική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κολλεγίου ή να 
επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
στο privacy@anatolia.edu.gr 
 

 


