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Με ηεκ έκανλε ηεξ κέαξ ζπμιηθήξ πενηόδμο, εοπόμαζηε ζηα παηδηά ζαξ θαιή πνμκηά θαη θαιή πνόμδμ. Επηπιέμκ ζέιμομε κα ζαξ επηζεμάκμομε μνηζμέκα 

ζέμαηα πμο αθμνμύκ ηεκ θαιή ιεηημονγία ημο Νεπηαγςγείμο μαξ.  

Σμ ζπμιηθό έημξ μνίδεηε από 11 επηεμβνίμο έςξ 15 Ιμοκίμο ημο εθάζημηε έημοξ. 

Η Πνμζέιεοζε ηςκ παηδηώκ ζημκ κεπηαγςγείμ λεθηκάεη από ηηξ 07:30 π.μ. θαη μιμθιενώκεηαη ζηηξ 09:00 π.μ. θαη ε ακαπώνεζε από ηηξ 14:00 μ.μ. έςξ θαη 

ηηξ 16:00 μ.μ. . Η ηήνεζε ημο ςνανίμο πνμζέιεοζεξ θαη ακαπώνεζεξ ηςκ παηδηώκ ζημ κεπηαγςγείμ είκαη αοζηενά οπμπνεωηηθή. 

Η απμγεομαηηκή δεμημονγηθή απαζπόιεζε είκαη με ηεκ ώνα θαη πνμαηνεηηθή από ηηξ 16:00 μ.μ. έςξ 18:00 μ.μ. 

Παναθαιμύμε κα είζηε όιμη αθνηβείξ με ηεκ θαζμνηζμέκε ώνα επηβίβαζεξ ζημ ζπμιηθό ιεςθμνείμ, έηζη ώζηε κα οπάνπεη ζοκέπεηα ζημ πνόγναμμα ηςκ 

δνμμμιμγίςκ..μη γμκείξ μθείιμοκ κα έπμοκ ημ παηδί έημημμ ζηε πόνηα πέκηε ιεπηά κςνίηενα από ηεκ πνμγναμμαηηζμέκε ώνα. Η ακαμμκή ημο ζπμιηθμύ 

δεμημονγεί πνμβιήμαηα. Επίζεξ, παναθαιμύμε ημοξ γμκείξ εάκ θάπμημ πνςηκό δεκ πνεηάδμκηαη ημ ζπμιηθό , κα µαξ εκεμενώκμοκ ημοιάπηζημκ μηζή ώνα 

κςνίηενα θαη ημοιάπηζημκ µία ώνα κςνίηενα γηα ημ μεζεμενηακό ζπμιηθό. Οη γμκείξ μθείιμοκ κα εκεμενώκμοκ εγθαίνςξ ημ ζπμιείμ ζηεκ πενίπηςζε πμο 

αιιάδεη (έζης θαη πνμζςνηκά) μ ηόπμξ παναιαβήξ ή πανάδμζεξ ημο παηδημύ , ώζηε κα γίκεηαη ημ θαιύηενμ δοκαηό από πιεονάξ ημο ζπμιείμο γηα ηεκ 

ελοπενέηεζε ηςκ γμκέςκ θαη ηςκ παηδηώκ. Σοπόκ θαζοζηενήζεηξ ημο ζπμιηθμύ ιεςθμνείμο μθείιμκηαη μόκμ ζημ θοθιμθμνηαθό πνόβιεμα θαη γη’ αοηό πνέπεη 

κα δείπκεηε θαηακόεζε. 

ζηεκ πενίπηςζε πμο ημ παηδί ζαξ απμοζηάζεη παναθαιμύμε κα μαξ εκεμενώκεηε, θη εθόζμκ πνεζημμπμηεί ζπμιηθό ιεςθμνείμ από ηεκ πνμεγμύμεκε εμένα ή 

κςνίξ ημ πνςί ηεκ ίδηα μένα ζημ ηειέθωκμ ημο ζπμιηθμύ 6989553601 αθήκμκηαξ μήκομα. 

ε ζοκμδόξ είκαη οπμπνεςμέκε κα παναμέκεη ζημ ζπμιηθό. Καηά ζοκέπεηα ζα πνέπεη μ θεδεμόκαξ κα θνμκηίδεη γηα ηεκ αζθαιή πανάδμζε θαη παναιαβή ημο 

παηδημύ ημο, ζηεκ πόνηα ημο ζπμιηθμύ ιεςθμνείμο. Σα παηδηά πνέπεη κα ηα παναιαμβάκμοκ άημμα ηεξ μηθμγεκείαξ ημοξ (γμκείξ, παππμύξ, γηαγηά) ή από 

μπμημκδήπμηε ηνίημ µαξ έπεη εγγνάθςξ δειώζεη μ γμκέαξ/θεδεμόκαξ ημο, ημκ μπμίμκ , θαιόκ ζα ήηακ κα γκςνίδμομε θη εμείξ πνμζςπηθά. Η παναιαβή ημο 

παηδημύ από ηνίημ πνόζςπμ ζα πνέπεη κα γίκεηαη πάκηα µε ηεκ επίδεηλε ηεξ αζηοκμμηθήξ ηαοηόηεηαξ ημο παναιήπηε εκειίθμο. 

 Όζα παηδηά έπμοκ μεηαδμηηθέξ αζζέκεηεξ π.π. ηώζεηξ ή παηδηθέξ αννώζηηεξ, απαγμνεύεηαη κα ένπμκηαη ζημκ παηδηθό ζηαζμό θαη επηβάιιεηαη κα 

παναμέκμοκ ζημ ζπίηη μέπνη κα ακαννώζμοκ πιήνωξ. Τα άννωζηα παηδηά πνεηάδμκηαη ηεκ ενεμία θαη ηε θνμκηίδα ημο ζπηηημύ ημοξ. Τα οπόιμηπα 

παηδηά ημο ζπμιείμο δεκ πνεηάδμκηαη ημοξ ημύξ θαη ηα μηθνόβηα πμο θμοβαιάεη έκα άννωζημ παηδί. Ταοηόπνμκα γίκεηαη ελαηνεηηθά δύζθμιμ ημ ένγμ 

ηωκ κεπηαγωγώκ, θαζώξ ζα πνέπεη κα θνμκηίδμοκ ηα άννωζηα παηδηά εηξ βάνμξ ηωκ οπμιμίπωκ. Τμ ζπμιείμ δεκ μπμνεί κα είκαη ακαννωηήνημ. Όηακ 

εκεμενώκεζηε από ημκ Σηαζμό γηα εμπύνεημ ή άιιμ κόζεμά, ημ μπμίμ θαζηζηά απαναίηεηε ηεκ απμπώνεζε ημο παηδημύ από ημ ζπμιείμ, ζενμή 
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πανάθιεζε, κα γίκεηαη όζμ ημκ δοκαηόκ γνεγμνόηενα θαη µε Ιδηωηηθό Μέζμ. Με ηεκ επηζηνμθή ημοξ ζημ ζπμιείμ απαηηείηαη γκωμάηεοζε από 

παηδίαηνμ.  

 Απαγμνεύεηαη ζηα παηδηά κα έπμοκ μαδί ημοξ παηπκίδηα, θμζμήμαηα θαζώξ επίζεξ γανηδάθηα, παηαηάθηα ή άιια ζκαθ. 

 

 ηεκ ηζάκηα ημο θάζε παηδημύ ζα πνέπεη κα οπάνπεη μηα αιιαληά νμύπα θαη μςνμμάκηεια, γηα ηεκ πενίπηςζε πμο ιενςζεί ή βναπεί, όπςξ θαη 2 απιά 

ηεηνάδηα με ημ μκμμαηεπώκομμ ημο κεπίμο( ηα όπμηα ηα πνεζημμπμηεί μόκμ γηα ζπμιηθέξ δναζηενηόηεηεξ). 

 Σμ ζπμιείμ ζοκενγάδεηαη με παηδίαηνμ-ακαπηολημιόγμ θαη ροπμιόγμ-ιμγμζεναπεοηή, πμο μαξ επηζθέπημκηαη ζε ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα. Επίζεξ μηα 

θμνά ημ πνόκμ γίκεηαη επίζθερε μδμκηηάηνμο – μνζμδμκηηθμύ. 

 Οη γμκείξ εκεμενώκμκηαη από ηηξ κεπηαγςγμύξ γηα ηεκ πνόμδμ ηςκ παηδηώκ θάζε μήκα πνμζςπηθά θαη θαζεμενηκά μέζς ημο ηεηναδίμο ημοξ ή 

εκεμενςηηθήξ επηζημιήξ. Γηα ημ ιόγμ αοηό παναθαιμύκηαη μη γμκείξ κα με θάκμοκ άζθμπε πνήζε ημο ηειεθώκμο. 

 Σε πεπίπηυζη πος ηο ζσολείο κλείζει είηε λόγυ καιπικών θαινομένυν είηε κπούζμαηορ covid-19  ή για οποιαδήποηε άλλη αιηία πος ηςσόν 

πποκύτει ύζηεπα από ςπόδειξη ηυν κπαηικών θοπέυν, ηα παιδιά θα κάνοςν μάθημα μέζυ ηηλεκπαίδεςζηρ από ηιρ 9:30 έυρ ηηρ 13:00. 

  Σα δίδαθηνα :  1) είκαη εηήζηα θαη ελμθιμύκηαη με ηεκ πνμθαηαβμιή ε μπμία δίκεηαη με ηεκ εγγναθή ημο κεπίμο θαη δύμ (2) δόζεηξ ηζόπμζεξ μη μπμίεξ 

δίδμκηαη ζημ πνώημ πεκζήμενμ ημο επηεμβνίμο θαη Φεβνμοανίμο ακελάνηεηα ακ απμοζηάζεη εκδηάμεζα. Γηα μπμηαδήπμηε θαζοζηένεζε πνέπεη κα 

εκεμενώκεηε ηεκ δηεύζοκζε ημο παηδηθμύ ζηαζμμύ. ε πενίπηςζε πιενςμήξ με επηηαγή ζα είκαη εμέναξ. Μόκμ  με  ηεκ  πιενςμή  ηεξ  πνμθαηαβμιήξ  ηςκ  

δηδάθηνςκ  θαηά  ηεκ  εγγναθή  ημο  παηδημύ  ,  οπμπνεμύηαη  ημ ζπμιείμ  μαξ  ,  κα  ελαζθαιίζεη  ζέζε  θηιμλεκίαξ  ημο  παηδημύ. 

2)  Οη  γμκείξ  θαηά  ηεκ  εγγναθή  ημο  παηδημύ  οπμπνεμύκηαη  κα  δειώζμοκ  εγγνάθςξ  ημκ  αθνηβή  πνόκμ  έκανλεξ  ηεξ  θηιμλεκίαξ  ημο  παηδημύ  ζημ 

κεπηαγςγείμ.  Ακ  γηα  μημδήπμηε  ιόγμ  ,  ημ  παηδί  δεκ  πνμζέιζεη  ζημ κεπηαγςγείμ  θαηά  ημκ  ςξ  άκς  ζομθςκεζέκηα  πνόκμ  ,  μη  γμκείξ  οπμπνεμύκηαη  

κα  θαηαβάιμοκ  ημ  ζύκμιμ  ηςκ δηδάθηνςκ  πμο  ακηηζημηπμύκ  ζημ  πνμκηθό  δηάζηεμα  από  ηεκ δειςζείζα  έκανλε  θηιμλεκίαξ  έςξ  ημ  ηέιμξ  ημο  

ζπμιηθμύ  έημοξ.  ηεκ  πενίπηςζε  αοηή  ημ κεπηαγςγείμ  ΄΄ΣΟ ΠΑΙΥΝΙΔΙ ΣΗ  ΟΦΙΑ΄΄  δηαηενεί  ημ  δηθαίςμα  κα  παναπςνήζεη  ηε  ζέζε  

θηιμλεκίαξ  ημο  παηδημύ  ζε  έηενμ  παηδί. 

3)  ε  πενίπηςζε  πμο  μη  γμκείξ  ,  μηθεημζειώξ  ,  δηαθόρμοκ  μνηζηηθά ή  πνμζςνηκά   ηε  θηιμλεκία  ημο  παηδημύ  πνηκ  ιήλεη  ε  δηάνθεηα  ημο  ζπμιηθμύ  

έημοξ  ,  ακαιαμβάκμοκ  ηεκ  οπμπνέςζε  κα  θαηαβάιμοκ  ηα  δίδαθηνα  μιόθιενμο  ημο  ζπμιηθμύ  έημοξ.   
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4)  ε  πενίπηςζε  θαζοζηένεζεξ  ζηεκ  ελόθιεζε  ημο  ζοκόιμο  ή  μένμοξ  ηςκ  δηδάθηνςκ  ,  ε  μθεηιή  ζα  επηβανύκεηαη  με  ημ  κόμημμ  ,  θάζε  θμνά  ,  

ηόθμ  οπενεμενίαξ. Σμ κεπηαγςγείμ δύκαηαη κα πνμβεί ζηε δηαθμπή θηιμλεκίαξ ημο παηδημύ όηακ δεκ θαηαβάιιμκηαη  από ημοξ γμκείξ μη μηθμκμμηθέξ ημοξ 

οπμπνεώζεηξ γηα πνμκηθό δηάζηεμα πένακ ηςκ δύμ (2) μεκώκθαη αθμύ πνώηα εηδμπμηεζμύκ αοημί κα θαηαβάιιμοκ ημ μθεηιόμεκμ πμζό. 

Επεηδή  ηα  δίδαθηνα  απμηειμύκ  ημκ  μόκμ  μηθμκμμηθό  πόνμ  ημο  ζπμιείμο  μαξ  ,  είκαη  ακάγθε  κα  ελμθιείηαη  εμπνόζεζμα  θάζε  

μηθμκμμηθή  οπμπνέωζε  ηωκ  γμκέωκ / θεδεμόκωκ  μέζα  ζηα  πνμκηθά  όνηα  πμο  ζομθωκμύκηαη  ,  βάζεη  ημο  πανόκημξ  ηδηωηηθμύ  

ζομθωκεηηθμύ  ,  θαζώξ  με  ημκ  ηνόπμ  αοηόκ  θαζίζηαηαη  εθηθηόξ  μ  έγθαηνμξ  πνμγναμμαηηζμόξ  ηωκ  εθπαηδεοηηθώκ  δναζηενημηήηωκ  ημο  

ζηαζμμύ  μαξ  θαη  πανάιιεια  ελαζθαιίδεηαη  ε  εύνοζμε  ιεηημονγία  ημο.    

5) Σμ ζομθςκεζέκ θόζημξ ηςκ δηδάθηνςκ είκαη 5700 εονώ από αοηά ηα 630εονς απμηειμύκ ηα ηνμθεία ημο έημοξ. Οπμύ ε ηειηθή ελόθιεζε αοηώκ είκαη 

έςξ 10 Φεβνμοανίμο ημο εθάζημηε έημοξ.  

6) Σμ ζομθςκεζέκ εηήζημ θόζημξ γηα ηε ζπμιηθή μεηαθμνά είκαη ακάιμγα με ηηξ επηιεπζείζεξ δηαδνμμέξ(1 δηαδνμμή 550εονς, πνςηκή είηε μεζεμενηακή, ή 2 

δηαδνμμέξ 1100εονώ) είκαη …………………………… ,όπμο ε ηειηθή ελόθιεζε αοηώκ είκαη έςξ 10 Μαΐμο.  

7)Σμ ζπμιείμ μαξ πανέπεη ηεκ δοκαηόηεηα θύιαλεξ ηςκ παηδηώκ ηεξ οπμπνεςηηθήξ εθπαίδεοζεξ έςξ θαη 28 Ιμοιίμο ζε αοηό πνμκηθό δηάζηεμα ηα παηδηά ζα 

ζομμεηάζπμοκ ζε έκα πιήνεξ πνόγναμμα με δναζηενηόηεηεξ αζιεηηθέξ -ακάπηολεξ ιόγμο- αηζζήζεςκ- ζοκαηζζεμάηςκ  – πενηβαιιμκηηθήξ εοαηζζεζίαξ θαη 

πμιιώκ άιιςκ. Σμ μπμίμ ζα ιαμβάκεη πώνα από ηηξ 7:30 έςξ θαη 16:00. 

Γηα ημοξ μαζεηέξ ημο ζπμιείμο μαξ ε πενίμδμξ 15 Ιμοκίμο έςξ θαη 30 Ιμοκίμο ακηηζημηπεί ζηα 250εονς. Καη ε πενίμδμξ 1 Ιμοιίμο έςξ θαη 28 Ιμοιίμο ζηα 

550 εονώ. 

8)  ημ εηήζημ θόζημξ ηςκ παναζηάζεςκ, ζεάηνςκ, θςημγναθηώκ, ζημιώκ θ.ι.π ακένπμκηαη ζηα 350εονώ. Όπμο θαηαβάιιμκηαη γηα ημ θάζε έκα παηδί 

λεπςνηζηά. ε πενίπηςζε δεύηενμο παηδημύ ζηεκ ίδηα μηθμγέκεηα γίκεηε μηα έθπηςζε 10% ζημ δεύηενμ παηδί.         

9) ημ ζπμιείμ μαξ, ζα πναγμαημπμηείηαη 1 θμνά ημκ μήκα πνμαηνεηηθή εμενήζηα εθδνμμή ζηεκ θύζε ,ώζηε ηα παηδηά κε ένζμοκ ζε επαθή μαδί ηεξ κα 

ηεκ αθμογθναζημύκ θαη κα μάζμοκ μέζα από αοηή. Σμ θόζημξ ηεξ εθάζημηε δναζηενηόηεηαξ δηαθμνμπμηείηαη. Κάπμηεξ από ηηξ δναζηενηόηεηεξ μαξ 

έπμοκ μεδεκηθό θόζημξ. 
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10) ζε πενίπηςζε πμο μη γμκείξ επηιέλμοκ θάπμηα από ηηξ extra  δναζηενηόηεηεξ, οπμπνεμύκηαη κα θαηαβάιμοκ ημ ζομθςκεζέκ πμζό έςξ θαη 31 

Δεθεμβνίμο ημο εθάζημηε έημοξ. (ε πενίπηςζε πμο επηζομείηε ηεκ δηαθμπή θάπμημο αζιήμαημξ, επηζηνέθεηε ημ ακάιμγμ πμζό ηςκ πνεμάηςκ.) 

Σμ . tae kwon do  ζα πναγμαημπμηείηαη 1 θμνά ηεκ εβδμμάδα γηα 9 μήκεξ (Οθηώβνημ με Μάημ)  με εηήζημ θόζημξ 220εονώ. 

Σμ  μπαιέημ ζα πναγμαημπμηείηαη 1 θμνά ηεκ εβδμμάδα γηα 9 μήκεξ (Οθηώβνημ με Μάημ)   με εηήζημ θόζημξ  220εονώ. 

Η γομκαζηηθή ζα πναγμαημπμηείηαη 1 θμνά ηεκ εβδμμάδα γηα 9 μήκεξ (Οθηώβνημ με Μάημ)  με εηήζημ θόζημξ 220εονώ. 

Σμ θμιομβεηήνημ ζα πναγμαημπμηείηαη από ημ ζπμιείμ 1 θμνά ηεκ εβδμμάδα θαη έπμοκ δηθαίςμα μη γμκείξ γηα αθόμα 1θμνα, ύζηενα από ζοκεκκόεζε με 

ημοξ οπεοζύκμοξ ημο θμιομβεηήνημο, όπμο ημ εηήζημ θόζημξ ακένπεηαη ζηα 350εονς.Σμ θμιομβεηήνημ πναγμαημπμηείηε (Οθηώβνημ με Ιμύκημ). 

ΠΡΟΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ-ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ Σμ πμιείμ επελενγάδεηαη ηα δεδμμέκα πμο εζείξ μη ίδημη µαξ πανέπεηε είηε άμεζα είηε 

απμ ηηξ δηάθμνεξ δνάζεηξ ημο ζπμιείμο θαη ηεξ ζπμιηθήξ δςήξ, ζημ πιαίζημ ηεξ µμεηαλύ µαξ ζύβαζεξ. Σα πνμζςπηθά δεδμμέκα πμο µαξ πανέπεηε 

είηε γηα ηεκ εθπιήνςζε ηεξ μεηαλύ µαξ ζύβαζεξ πανμπήξ οπενεζηώκ εθπαίδεοζεξ , είηε γηαηί μ κόμμξ ημ απαηηεί είκαη , ηδίςξ ημ μκμμαηεπώκομμ, 

παηνώκομμ ζαξ, ημ email, θηκεηό/ζηαζενό ηειέθςκμ, Δηεύζοκζε θαημηθίαξ ή επαγγειμαηηθήξ έδναξ, θμνμιμγηθά ζημηπεία (ΑΦΜ), ιμγανηαζμμύξ 

ηναπέδεξ (ζε πενίπηςζεξ ι.π επηζηνμθήξ δηδάθηνςκ), ημ μκμμαηεπώκομμ θαη εμενμμεκία γέκκεζεξ ημο παηδημύ ζαξ ή ημ μκμμαηεπώκομμ θαη 

ηειέθςκμ επηθμηκςκίαξ ηςκ πνμζώπςκ ζηα μπμία εζείξ έπεηε ακαζέζεη ηεκ παναιαβή ηεκ θνμκηίδα ημο παηδημύ (ι.π ζημηπεία παππμύδςκ-

γηαγηάδςκ) θιπ. ε θάζε πενίπηςζε, ηα δεδμμέκα πμο ζοιιέγμομε θαη επελενγαδόμαζηε πενημνίδμκηαη ζηα ειάπηζηα απαναίηεηα γηα ηεκ εθπιήνςζε 

ηςκ ζθμπώκ ηεξ ζύβαζεξμαδί ζαξ θαη ηςκ ζοκαθώκ µε αοηή ζθμπώκ, θαζώξ θαη ηςκ ζθμπώκ ηςκ κόμςκ πμο δηέπμοκ ημοξ ιόγμοξ ζοιιμγήξ θαη 

επελενγαζίαξ. Οη ιόγμη πμο επελενγαδόμαζηε ηα δεδμμέκα αοηά είκαη α) ε μεηαλύ µαξ ζύβαζε, β) ιόγμη αζθάιεηαξ ημο παηδημύ ζαξ, ώζηε κα 

μπμνμύμεάμεζα κα επηθμηκςκμύμε μαδί ζαξ, ή κα ημο πανάζπμομεάμεζε ηαηνηθή βμήζεηα, εθόζμκ παναζηεί άμεζε ακάγθε γ) ε θμνμιμγηθή κμμμζεζία. 

Όια ηα παναπάκς ανπεία θνμκηίδμομε κα ηα επηθαηνμπμημύµε θαη κα ηα ειέγπμομε ζε ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα (ιπ όηακ απμπςνεί έκαξ μαζεηήξ 

από ημ ζπμιείμ ). Επηπιέμκ, όια ηα δεδμμέκα πμο ζοιιέγμκηαη ειεθηνμκηθά θαη γίκμκηαη ακηηθείμεκμ επελενγαζίαξ ζε ειεθηνμκηθή μμνθή 

θςδηθμπμημύκηαη , ώζηε κα ελαζθαιίδεηαη ε μεγαιύηενε αζθάιεηά ημοξ από θαθόβμοιεξ εκένγεηεξ ηνίηςκ. Κάζε δε, πνήζηεξ ηςκ δεδμμέκςκ αοηώκ 

(οπάιιειμη ζοκενγάηεξ), πνεζημμπμηεί θςδηθμύξ πνόζβαζεξ ζηα δεδμμέκα πμο επελενγάδμκηαη. Σα δεδμμέκα πμο θοιάζζμκηαη ζε θοζηθά ανπεία είκαη 

επίζεξ πνμζηαηεομέκα από πανεμβάζεηξ µε ελμοζημδμηεμέκςκ πνμζώπςκ. Σα δεδμμέκα αοηά , θαη ηδίςξ ηςκ παηδηώκ, εκδέπεηαη κα ηα θμηκμπμημύμε 

ζε ζοκενγάηεξ µαξ γηα ηεκ πνμώζεζε ηςκ δνάζεςκ ημο πμιείμο µαξ ή γηα ηεκ αζθάιεηα θαη πνμζηαζία ηεξ ογείαξ θαη ηεξ δςήξ ηςκ παηδηώκ ζαξ 

(ι.π ζημοξ ζοκενγαδόμεκμοξ θςημγνάθμοξ πμο θαιύπημοκ ηηξ δηάθμνεξ δνάζεηξ θαη εθδειώζεηξ ημο ζπμιείμο, ζημοξ ζοκενγάηεξ µαξ γηα ηε  
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δηαπείνηζε ηςκ ηζημζειίδςκ θαη ηςκ ζειίδςκ ηςκ μέζςκ θμηκςκηθήξ δηθηύςζεξ, ζημκ παηδίαηνμ πμο επηζθέπηεηαη ημ ζπμιείμ, ζημ κμζμθμμεηαθό 

ίδνομα πμο ηοπόκ μεηαθενζεί ημ παηδί ζε πενίπηςζε αηοπήμαημξ θιπ ). Σα δεδμμέκα αοηά ηα επελενγαδόμαζηε γηα όζμ πνμκηθό δηάζηεμα δηανθεί ε 

μεηαλύ µαξ ζύβαζε, μη κμμηθέξ αληώζεηξ µαξ από αοηή θαζώξ θαη γημ όζμ πνόκμ απαηηείηαη από ηεκ θμνμιμγηθή κμμμζεζία .  

Ωζηόζμ, έπεηε δηθαίςμα κα εκεμενώκεζηε γηα ημ πμηα δεδμμέκα ζαξ επελενγαδόμαζηε, έπεηε δηθαίςμα κα δεηάηε ηε δηόνζςζε ή ηε δηαγναθή ημοξ , 

εθόζμκ πιενμύκηαη μη πνμϋπμζέζεηξ ημο GDPR, κα δεηάηε ημκ πενημνηζμό ηεξ επελενγαζίαξ, εθόζμκ (α) όηακ αμθηζβεηείηε ηεκ αθνίβεηα ηςκ 

πνμζςπηθώκ δεδμμέκςκ θαη μέπνη κα γίκεη επαιήζεοζε, (β) όηακ ακηηηίζεζηε ζηε δηαγναθή πνμζςπηθώκ δεδμμέκςκ θαη δεηάηε ακηί δηαγναθήξ ημκ 

πενημνηζμό πνήζεξ αοηώκ, (γ) όηακ ηα πνμζςπηθά δεδμμέκα δεκ πνεηάδμκηαη γηα ημοξ ζθμπμύξ επελενγαζίαξ, ζαξ είκαη ςζηόζμ απαναίηεηα γηα ηε 

ζεμειίςζε, άζθεζε, οπμζηήνηλε κμμηθώκ αληώζεςκ, θαη (δ) όηακ εκακηηώκεζηε ζηεκ επελενγαζία θαη μέπνη κα γίκεη επαιήζεοζε όηη οπάνπμοκ κόμημμη 

ιόγμη πμο µαξ αθμνμύκ θαη οπενηζπύμοκ ηςκ ιόγςκ γηα ημοξ μπμίμοξ εκακηηώκεζηε ζηεκ επελενγαζία. Επίζεξ, έπεηε ημ δηθαίςμα κα εκακηηώκεζηε 

ζηεκ επελενγαζία γηα ζθμπμύξ απεοζείαξ δηαθεμηζηηθήξ πνμώζεζεξ θαη θαηάνηηζεξ θαηακαιςηηθμύ πνμθίι, ή κα ακαθαιέζεηε ηε ζοκαίκεζή ζαξ 

ειεύζενα πςνίξ κα ζηγεί ε κμμημόηεηα ηεξ επελενγαζίαξ πμο βαζίζηεθε ζηε ζογθαηάζεζε ζαξ, πνμημύ ηεκ ακαθαιέζεηε. Γηα κα ακαθαιέζεηε ηε 

ζογθαηάζεζή ζαξ μπμνείηε κα απεοζοκζείηε ζημ ηειέθςκμ 210 8044406 ή κα µαξ απμζηείιεηε ειεθηνμκηθό μήκομα. Σέιμξ, έπεηε δηθαίςμα κα 

µμεηαθένεηε ηα δεδμμέκα ζαξ ζε άιιμ ζπμιείμ (εθόζμκ έπεηε άνεη ηε ζοκαίκεζή ζαξ ή έπεη παύζεη ε µμεηαλύ µαξ ζοκενγαζία, µε ηηξ πνμϋπμζέζεηξ 

ημο Κακμκηζμμύ), θαζώξ θαη κα θαηαγγείιεηε θάπμηα πανάβαζε πμο δηαπηζηώκεηε ζπεηηθά µε ηα παναπάκς ζηεκ Ανπή Πνμζηαζίαξ Δεδμμέκςκ 

Πνμζςπηθμύ Υαναθηήνα (www.dpa.gr): Σειεθςκηθό Κέκηνμ: +30 210 6475600, Ηιεθηνμκηθό Σαποδνμμείμ: contact@dpa.gr.  Γηα δηθή ζαξ 

πνμζηαζία θαη πνμξ απμθογή πανελεγήζεςκ, δεκ μπμνμύμε κα δίκμομε πνμζςπηθά ζημηπεία ηςκ γμκέςκ ζε άιιμοξ γμκείξ ζομμαζεηώκ ημο παηδημύ 

ζαξ (ηειέθςκα, e-mail, δηεοζύκζεηξ θιπ). ε πενίπηςζε πμο ζέιεηε κα επηθμηκςκήζεηε µε ζομμαζεηέξ  ηςκ παηδηώκ ζαξ, μπμνείηε κα ζηέικεηε ηε 

δηθή ζαξ πνόζθιεζε µε ηα ζημηπεία ζαξ θη εμείξ κα ηα δίκμομε ζημκ γμκηό πμο ζαξ εκδηαθένεη, ώζηε κα επηθμηκςκήζεη μαδί ζαξ.  Επίζεξ, ημ πμιείμ 

δεκ δίδεη πνμζςπηθά δεδμμέκα παηδηώκ ζε θακέκακ ηνίημ πμο δεκ ζπεηίδεηαη µε ημ ζπμιείμ ή ημοξ ζθμπμύξ ηεξ ζύβαζεξ µαξ, εθηόξ θαη ακ ημ 

επηβάιιεη μ κόμμξ ή μη δηθαζηηθέξ/εηζαγγειηθέξ ανπέξ.  

(α) Εμπηζηεοηηθόηεηα: αμθόηενα ηα μένε ζομθςκμύκ όηη μη όνμη ημο πανόκημξ ζομθςκεηηθμύ δεκ απμθαιύπημοκ ζε ηνίημοξ πςνίξ ηεκ νεηή 

ζογθαηάζεζε θαζεκόξ από ημοξ ζομβαιιόμεκμοξ. (β) Ακςηένα βία: μη όνμη ηζπύμοκ γηα πνμζθενόμεκεξ οπενεζίεξ όπςξ  πενηγνάθμκηαη ζημ 

ζομθςκεηηθό, ζε πενηπηώζεηξ ακςηέναξ βίαξ. 

Σμ ζπμιείμ μαξ δηαζέηεη ημ ακάιμγμ πνμζςπηθό γηα ηεκ ζςζηή ιεηημονγία ημο.                                                          

Σας  εσταριστούμε  θερμά 

                    ΤΑ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΓΝΑ   ΜΓΡΗ 

Η  ΔΙΓΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΦΟΛΓΙΟΥ                    ΟΙ ΓΟΝΓΙΣ  


