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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2022-23 

Αγαπητοί φίλοι,  

Η Future Academy of Arts (εφεξής «η Σχολή»), έχει πάντοτε ως στόχο και σκοπό την πραγματοποίηση των 
μουσικών, χορευτικών και θεατρικών σας στόχων, μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί τη 
μουσικοχορευτική και καλλιτεχνική γνώση. Στα πλαίσια αυτά, αλλά και για τη δική σας καλύτερη 
εξυπηρέτηση, η Σχολή εφαρμόζει Κανονισμούς που στόχο έχουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της. 
 

1. Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου. 
o Τα δίδακτρα κάθε ακαδημαϊκού έτους επιμερίζονται σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, και 

κάθε δόση προπληρώνεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. 
o Αλλαγές στις μηνιαίες τιμολογήσεις μαθημάτων γίνονται μόνο σε περιπτώσεις ακύρωσης 

μαθήματος από τον καθηγητή και δεν είναι εφικτό να γίνουν αναπλήρωση. 

o Υπάρχει δυνατότητα τιμολόγησης ανά μάθημα σε περιπτώσεις που ο σπουδαστής επιθυμεί 
να μην έχει σταθερή μέρα και ώρα. Στην περίπτωση αυτή το κόστος διαφοροποιείται. 

2. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος – Ιούνιος). 
3. Αδέλφια που φοιτούν στη Σχολή, δικαιούνται έκπτωση στην εγγραφή, σύμφωνα με την εκάστοτε 

πολιτική της Σχολής. 
4. Σε περίπτωση καθυστερημένων διδάκτρων (2 μήνες), η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει για 

τη συνέχιση της φοίτησης του σπουδαστή.  
5. Η Σχολή ακολουθεί τις προκαθορισμένες δημόσιες αργίες, δηλαδή: 1η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου, από 

24η Δεκεμβρίου μέχρι 6η Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου ή 1η Απριλίου (κατόπιν σχετικής 
ανακοίνωσης), 1η Μαΐου, από Μ. Δευτέρα μέχρι Κυριακή του Θωμά, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 
(Κατακλυσμού). 

6. Απώλεια μαθήματος που οφείλεται σε αργία δεν αναπληρώνεται. Το ίδιο ισχύει και για απώλεια 
μαθήματος για την οποία ευθύνεται ο σπουδαστής. 

o Π.χ. Εάν ο μαθητής ενημερώσει τον καθηγητή για ακύρωση μαθήματος τότε εναπόκειται 
στον καθηγητή αν μπορεί να βρει μέρα/ώρα για αναπλήρωση, όμως η χρέωση του μαθήματος 

δεν θα αποκόπτεται από τον μαθητή. 
7. Το μάθημα αναπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που για την απώλεια ευθύνεται ο καθηγητής. 
8. Ο εξοπλισμός και οι αίθουσες της Σχολής είναι στη διάθεση μαθητών και δασκάλων για τα καθορισμένα 

μαθήματα. Η Σχολή δύναται σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις να 
απαιτήσει αποζημίωση. 

9. Η παραμονή γονέων ή φίλων των σπουδαστών εντός της αίθουσας διδασκαλίας επιτρέπεται μόνο 
κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση της Σχολής. 

10. Η Σχολή έχει την ευθύνη ασφάλειας των σπουδαστών της μόνο κατά τη χρονική διάρκεια του 
μαθήματος. Οι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την άφιξη και παραλαβή των παιδιών τους. 

Ευχαριστούμε, 

Εκ της Διεύθυνσης. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Σας ενημερώνουμε ότι η Future Academy of Arts (εφεξής χάριν συντομίας η Σχολή), που εδρεύει στον Αρχάγγελο 
Λευκωσίας, οδός Αγίου Μελετίου 22, 2331, Λευκωσία, Κύπρος, θα τηρήσει αρχείο και θα προβεί σε επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους σπουδαστές και τους κηδεμόνες τους. 

Με τον όρο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ νοείται κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο. 

Η συλλογή, τήρηση και η εν γένει επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται για τους ακόλουθους 
σκοπούς: 

• Για τη φοίτηση των σπουδαστών στη Σχολή και την εν γένει εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων 
απέναντί τους. 

• Για την επικοινωνία της Σχολής με τους κηδεμόνες, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της φοίτησης 
των σπουδαστών στη Σχολή. Η επικοινωνία δύναται να γίνεται μέσω τηλεφώνου, μηνυμάτων ή email. 

• Για την ενημέρωση των σπουδαστών ή/και των κηδεμόνων τους αναφορικά με τις εκπαιδευτικές ή άλλες 
δραστηριότητες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Σχολής. 

• Για τη συμμόρφωση της Σχολής με τις νόμιμες υποχρεώσεις της (όπως είναι για παράδειγμα για την καταχώρηση 
των απαιτούμενων δεδομένων στα Μαθητολόγια του εξεταστικού μας κέντρου και ακαδημαϊκών μας συνεργατών, 

καθώς και άλλων εξεταστικών κέντρων όπως Rockschool, Trinity, Royal School, Royal Academy of Dance κ.λπ.). 

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους σπουδαστές ή/και τους κηδεμόνες τους θα τηρούνται καθ’ όλη τη 
διάρκεια φοίτησης των σπουδαστών στη Σχολή και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την νομοθεσία για την 
εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων στη Σχολή, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 
δέκα ετών. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί το αρχείο της και μετά το πέρας της δεκαετίας για σκοπούς 
αρχειοθέτησης λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία 
συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο της, περιλαμβανομένων και μέτρων ελαχιστοποίησης των δεδομένων. 

Η Σχολή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της 
ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων και δεν θα διαβιβάζει ούτε θα κοινοποιεί αυτά σε 
τρίτους, παρά μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρων σκοπών. 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ: 
• Για την εκπλήρωση των ανωτέρων σκοπών, η Σχολή θα προβαίνει στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων που αφορούν τους σπουδαστές ή τους κηδεμόνες τους και που αναγράφονται στο Έντυπο Εγγραφής. 
• Πληροφορίες που αφορούν την εγγραφή, επανεγγραφή ή μεταγραφή των σπουδαστών. 
• Πληροφορίες αναφορικά με τις απουσίες και την έκτακτη αποχώρηση των σπουδαστών από το μάθημα. 
• Πληροφορίες που αφορούν τη συμμετοχή των σπουδαστών σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 

εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της φοίτησής τους (σπουδαστικές εκδρομές, εκδηλώσεις κ.λπ.) οι οποίες 
μπορούν να δημοσιευθούν σε έντυπα της Σχολής, ηλεκτρονικά ή μη και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

• Φωτογραφίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις των σπουδαστών από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις. 

 

➢ Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, μαθησιακές δυσκολίες ή κάτι που θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει η 
Σχολή, παρακαλώ όπως τύχουμε ενημέρωσης για να επικοινωνήσει αρμόδιο άτομο μαζί σας για περισσότερες 
πληροφορίες 

Θα επιθυμούσα να επικοινωνήσει η Γραμματεία της Σχολής μαζί μου σχετικά με θέμα υγείας του σπουδαστή που πρέπει 
να γνωρίζουν οι καθηγητές ή/και η Σχολή: 

         ΝΑΙ    ΟΧΙ 
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➢ Περιστασιακά, στα πλαίσια του μαθήματος καθώς και άλλων δραστηριοτήτων της σχολής μας φωτογραφίζουμε, 
βιντεογραφούμε ή ηχογραφούμε τους σπουδαστές καθώς και ολόκληρες εκδηλώσεις της σχολής μας, με προοπτική 
αυτό το οπτικοακουστικό υλικό να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς ή/και εκπαιδευτικούς σκοπούς της σχολής, σε 
έντυπη, ψηφιακή, διαδικτυακή, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οποιαδήποτε άλλη μορφή. Οι φωτογραφίες θα 
παρουσιάζουν τους μαθητές με θετικό τρόπο και καμία φωτογραφία που είναι συνδυασμένη με αρνητικά 
συναισθήματα ή που θα θεωρηθεί ακατάλληλη δε θα δημοσιευτεί. Φωτογραφίες του/των παιδιού/ών σας μπορεί να 
συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και μετά την αποφοίτησή του/τους. Εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμήσετε, μπορείτε 
να αποσύρετε την έγκρισή σας για μελλοντική χρήση του οπτικοακουστικού υλικού από τη Σχολή. 

Συγκατατίθεμαι στη λήψη οπτικοακουστικού υλικού του/των παιδιού/ών μου για τους πιο πάνω σκοπούς: 

      ΝΑΙ    ΟΧΙ 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚAΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού Περί Προστασίας Δεδομένων 679/216/ΕΕ, οι σπουδαστές 

ή και οι κηδεμόνες τους έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η Σχολή. 

Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, στη φορητότητα των 

δεδομένων, εναντίωσης και καταγγελίας. 
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά αυτοπροσώπως ή για λογαριασμό του σπουδαστή ή εάν έχετε 

εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών ή των 

κηδεμόνων του, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας με τη Σχολή, εγγράφως στην 

ταχυδρομική διεύθυνση Future Academy of Arts, Αγίου Μελετίου 22, 2331, ή τηλεφωνικώς στο 70088812 ή με email 

στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@futureacademyofarts.com 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ σήμερα (ημερομηνία):  …………..…………
      

Ονοματεπώνυμο σπουδαστή/ών:  
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Κηδεμόνα (ή Σπουδαστή σε περίπτωση ενήλικα):  

…………………………..……………………………………(όνομα)        ………………....…. (υπογραφή) 

Η Σχολή, έχει πάντοτε ως κύριο σκοπό την πραγματοποίηση των μουσικών και χορευτικών σας στόχων, μέσα 
σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί τη μουσικοχορευτική και καλλιτεχνική γνώση. Στα πλαίσια αυτά, 
και για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση η Σχολή εφαρμόζει Κανονισμούς, που στόχο έχουν την ομαλή και 
εύρυθμη λειτουργία της, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Σχολής: 
www.futureacademyofarts.com, ή στη Γραμματεία. Παρακαλούμε όπως τους διαβάσετε με προσοχή, και 
υπογράψετε πιο κάτω, εάν συμφωνείτε με τους Κανονισμούς.  

Συμφωνώ με τους πιο πάνω Κανονισμούς: ………….…………. (υπογραφή) 
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