Πξνο: Μαζεηέο, Γνλείο & Εθπαηδεπηηθνύο ησλ
4ν ΓΕΛ Αζήλαο
4ν Γπκλάζην Αζήλαο
67ν Γπκλάζην Αζήλαο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη από ζήκεξα μεθηλά λα ιεηηνπξγεί ην Τκήκα Ψπρνινγηθήο
Υπνζηήξημεο ηνπ ζρνιείνπ θαη απεπζύλεηαη ζε όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο
(καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο) κε ηνπνζεηεκέλε από ην Υπνπξγείν Παηδείαο
ππεύζπλε Ψπρνιόγν. Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Τκήκα αθνινπζώληαο έλαλ
από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:
1. Να επηζθεθηείηε ή /θαη λα εγγξαθείηε ζην ειεθηξνληθό κάζεκα/ηάμε
Ψυχολογία & Υποστήπιξη πνπ ζα βξείηε ζην e-class ζηε ιίζηα κε ηα
καζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ ζαο, πξνθεηκέλνπ λα βξείηε
πιηθό ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη ςπρηθήο πγείαο.
2. Να απνζηείιεηε e-mail (κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) ζην νπνίν
λα κνηξαζηείηε ηηο αλεζπρίεο, ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο, ιίγα
ιόγηα

γηα

εζάο

ή

νηηδήπνηε

άιιν

ζαο

πξνβιεκαηίδεη

ζην

anytheodor@sch.gr
3. Να απνζηείιεηε e-mail (κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) γηα λα
θιείζεηε ξαληεβνύ γηα ειεθηξνληθή δηαδηθηπαθή ζπλάληεζε/ ζπλεδξία κε
ηελ Ψπρνιόγν ζην anytheodor@sch.gr. Με ην θιείζηκν ξαληεβνύ ζα ζαο
δίλεηαη ην θαηάιιειν link ςεθηαθώλ ζπλαληήζεσλ κέζσ ςεθηαθήο
πιαηθόξκαο.
4. Σηα ηειέθσλα ηνπ ζρνιείνπ ζαο αθήλνληαο ηα ζηνηρεία ζαο
(νλνκ/πσλπκν, ζρνιείν, ηειέθσλν ή e-mail) ζηνλ Δηεπζπληή/ηξηα
πξνθεηκέλνπ ε Ψπρνιόγνο λα επηθνηλσλήζεη καδί ζαο γηα ην θιείζηκν
ξαληεβνύ.

Όια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία ππάγνληαη απζηεξά ζηνλ θαλνληζκό γηα
ηελ Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ (GDPR), θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηνπ
Δηεπζπληή ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζην αξρείν ηεο Ψπρνιόγνπ, θαη ε
ρξήζε ηνπο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ επηθνηλσλία καδί ζαο.
Όιεο νη επηθνηλσλίεο κε ηελ Ψπρνιόγν, ηα emails θαη ην νπνηνδήπνηε πεξηερόκελν
ηνπο, νη ειεθηξνληθέο ζπλαληήζεηο θαη ην νπνηνδήπνηε πεξηερόκελν ηνπο θαιύπηνληαη
εμ’ νινθιήξνπ θαη απζηεξά από το απόππητο, όπσο νξίδεη ν Κώδηθαο Δενληνινγίαο
Ψπρνιόγσλ. Απηό ζεκαίλεη πσο θαλέλαο άιινο εθηόο από ηελ Ψπρνιόγν δελ έρεη
πξόζβαζε ζε απηά θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία παξακέλεη αλάκεζα ζηνλ
ζπκβνπιεπόκελν θαη ζηε Ψπρνιόγν. Μνλαδηθή εμαίξεζε ιύζεο ηνπ απνξξήηνπ
απνηειεί ε ππνςία πξαγκαηηθήο πξόθιεζεο βιάβεο ζηνλ εαπηό ή ζε θάπνηνλ άιιν·
ζηελ πεξίπησζε απηή ελεκεξώλεηαη ν θαηάιιεινο θνξέαο πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα ηνπ αηόκνπ.
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