
ΤΡΟΠΟΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαδικασία εγγραφής
Θα πρέπει: •  Να διαβαστεί προσεκτικά η φόρμα εγγραφής - κυρίως η δεύτερη σελίδα που αφορά τα προσωπικά δεδομένα 

(νόμος προστασίας προσωπικών δεδομένων).
• Να συμπληρωθεί στο σύνολό της.
• Να υπογραφεί στα απαιτούμενα σημεία.

Κόστος Συμμετοχής

Τρόποι Πληρωμής 
Σύμφωνα με τη Δήλωση Συνέχισης Σπουδών ή με τη Δήλωση Έναρξης Φοίτησης. Σε περίπτωση οικονομικής εκκρεμότη-
τας, το Σχολείο    διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συμμετοχής του μαθητή στις δραστηριότητες, μετά από ενημέρωση 
του γονέα/κηδεμόνα.

Έγκριση συμμετοχής
• Η έγκριση συμμετοχής στη δραστηριότητα της Φύλαξης θεωρείται ότι έγινε δεκτή,  όταν η Γραμματεία παραλάβει τη 
φόρμα εγγραφής συμπληρωμένη. 
Η Δηλώση Έναρξης Φοίτησης αποτελεί πρόθεση ενδιαφέροντος και όχι εγγραφή στη δραστηριότητα.
• Αν για οποιοδήποτε λόγο η εγγραφή δε γίνει δεκτή, τότε επιστρέφεται ολόκληρο το καταβαλλόμενο ποσό.
Σε περίπτωση αποχώρησης του μαθητή πριν το Δεκέμβριο από τη δραστηριότητα της Φύλαξης, καταβάλλεται το 50% του
συνολικού κόστους χωρίς δικαίωμα επιστροφής ή συμψηφισμού με άλλη δραστηριότητα. Σε περίπτωση αποχώρησης
μετά το Δεκέμβριο καταβάλλεται το 100% του συνολικού κόστους. 

• Η  συμμετοχή ισχύει μέχρι το τέλος της σχολικής περιόδου 2015-2016.
• Σε περίπτωση μεταγενέστερης εγγραφής καταβάλλεται το ποσό όλου του μήνα που πραγματοποιήθηκε η εγγραφή.

Φόρμα Εγγραφής Φύλαξης Δημοτικού Περίοδος 2015-2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Επώνυμο

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα

Ημερομηνία Γεννήσεως

Τηλέφωνο 
(σε περίπτωση ανάγκης)

Κινητό e-mail

Τάξη/Τμήμα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στη δραστηριότητα της Φύλαξης περιλαμβάνει:   - Προγράμματα 
εκπαιδευτικά/απασχόλησης (από 2 μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα ανάλογα με την επιλογή του 
συμμετέχοντα - Χρονική Περίοδος: από μέσα Σεπτεμβρίου του 2015 (η ακριβής έναρξη θα 
ανακοινωθεί την πρώτη εβδομάδα του σχολικού έτους) μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. 
Δεν πραγματοποιούνται μαθήματα, σύμφωνα με τη λειτουργία του Σχολείου, στις επίσημες 
αργίες και γιορτές  Χριστουγέννων / Πάσχα, καθώς και τις ημέρες που το Σχολείο θα 
παραμείνει κλειστό, μετά από ενημέρωση της γραμματείας. Για τη λειτουργία των τμημάτων 
απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων. 

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 φορά/εβδομάδα:
2 φορές/εβδομάδα:  
3 φορές/εβδομάδα:
4 φορές/εβδομάδα:
5 φορές/εβδομάδα:

100 €
200 €
300 €
400 €
500 €

14
:4

0 
- 1

6:
40



Επιθυµώ το παιδί µου ________________________________________________________________να εγγραφεί στο πρόγραµµα της Φύλαξης
σύµφωνα µε τους όρους/διαδικασίες που αναφέρονται στη φόρµα εγγραφής. 

Ηµεροµηνία _____________________        

Υπογραφή Γονέα / Κηδεµόνα 
     

Ηµεροµηνία _____________________

Έγκριση εγγραφής από Γραµµατεία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ

Συναινώ στη χρήση των δεδομένων για promotion, ανακοινώσεις νέων προϊόντων, 
υπηρεσίες και προσφορές, δραστηριότητες μάρκετινγκ από το πρόγραμμα της Φύλαξης. 

Ναι              ‘Οχι

Συναινώ στην δημοσιοποίηση των πληροφοριών σε τρίτους, σε συνεργαζόμενες εταιρείες, 
εταιρείες χορηγούς και τους δικαιοδόχους για την έρευνα αγοράς για την προώθηση των πωλήσεων.

Ναι              ‘Οχι

Συναινώ στη χρήση υλικού (φωτογραφίες, βίντεο) που λαμβάνονται από τα Εκπαιδευτήρια. Και από την κάτοχο 
εταιρεία που διεκδικεί τα δικαιώματα για την ανάπτυξη των προϊόντων σε χαρτί, ψηφιακά προϊόντα ήχου και 

βίντεο δικτυακών τόπων, για την εμπορική προώθηση και διαφήμιση. 

Ναι              ‘Οχι

*Σημείωση: Η μη συγκατάθεση 
δεν αποκλείει τη συμμετοχή του 
ενδιαφερόμενου στη Φύλαξη

*Σημείωση: Η μη συγκατάθεση 
δεν αποκλείει τη συμμετοχή του 
ενδιαφερόμενου στη Φύλαξη

*Σημείωση: Η μη συγκατάθεση 
δεν αποκλείει τη συμμετοχή του 
ενδιαφερόμενου στη Φύλαξη

Το Πρόγραμμα Φύλαξης απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων όπως επισκέψεις στη βιβλιοθήκη, προβολή ταινίας, μουσική, 
επιτραπέζια παιχνίδια και ελεύθερο παιχνίδι, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και πάντα υπό την επίβλεψη 
εξειδικευμένου προσωπικού.

Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Διατροφής του σχολείου ή σίτισης του παιδιού στο  
εστιατόριο με δικό του φαγητό από το σπίτι.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τα μαθήματα τους σε 
οργανωμένο χώρο μελέτης με την παρουσία του υπεύθυνου φύλαξης. Την ευθύνη για τον έλεγχο της μελέτης 
έχουν οι γονείς μετά το τέλος της φύλαξης.  

Ο υπεύθυνος φύλαξης παρέχει ένα ασφαλές  περιβάλλον για τους συμμετέχοντες  ενημερώνοντας τους γονείς σε 
περίπτωση ζητημάτων συμπεριφοράς.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν τους κανόνες του προγράμματος, να παραμένουν με την ομάδα τους ανά 
πάσα στιγμή, φροντίζοντας παράλληλα για τη σωστή χρήση όλων των υλικών της αίθουσας  τα όποια 
επιστρέφονται στο τέλος της φύλαξης.
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