
                                          
 

Προσωρινό Πρωτόκολλο Λειτουργίας Αναγνωρισμένης από το Κράτος Ερασιτεχνικής  
Σχολής Χορού dance@ Τάνια Ρωσσοπούλου 

 

Γενικές Αρχές 

• Ο μαθητής παραμένει σπίτι και δεν συμμετέχει στο μάθημα αν ο ίδιος ή μέλος της 
οικογένειας του έχει συμπτώματα: κρυώματος, φτερνίσματος, λαιμού, συναχιού και 
πυρετού και οφείλει να απέχει από τα μαθήματα για 14 ημέρες. Είναι ευθύνη του 
μαθητή, ή του γονέα/κηδεμόνα να ενημερώσει άμεσα τη Σχολή. 

• Δεν ερχόμαστε σε φυσική επαφή (χειραψίες, αγκαλιές & φιλιά). 
• Πλένουμε συχνά τα χέρια με σαπούνι και χρησιμοποιούμε αντισηπτικό. 
• Βήχουμε και φτερνιζόμαστε στον αγκώνα ή χρησιμοποιούμε χαρτομάντηλο το οποίο 

πετάμε αμέσως μετά τη χρήση στον κάδο απορριμμάτων. 
• Οι μαθητές πρέπει να φορούν καθαρά ρούχα χορού. 
• Παρακαλούνται οι μαθητές, στο πρώτο τους μάθημα, να φέρουν μαζί τους τη Δήλωση 

αποδοχής του παρόντος Πρωτοκόλλου υπογεγραμμένο από γονέα/κηδεμόνα τους. 
• Το παρόν Πρωτόκολλο Λειτουργίας ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίσουν οι 

αρμόδιες Αρχές. 

 

Υποχρεώσεις της Σχολής 

• Οι πόρτες και τα παράθυρα όλων των χώρων της Σχολής θα είναι συνέχεια ανοιχτά. 
• Παροχή αντισηπτικού.  
• Παροχή χάρτινων χειροπετσετών και σαπουνιού. 
• Καθαρισμός και απολύμανση της Σχολής ανάμεσα στα μαθήματα και κατά την διάρκεια 

αυτών. 
• Τήρηση απόστασης 2 μέτρων μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας μεταξύ των μαθητών 

και/ή καθηγητών. 
• Τήρηση απόστασης 1.5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων στους υπόλοιπους χώρους 

της Σχολής. 
• Καταργείται η χρήση των αποδυτηρίων και λειτουργούν μόνο ως μέρος εναπόθεσης των 

τσαντών των μαθητών. Μέγιστος αριθμός ατόμων στα αποδυτήρια 3 μαθητές. 
• Οι καθηγήτριες και η γραμματεία δε θα έρχονται σε φυσική επαφή με τους μαθητές.  
• Οι μαθητές δε θα έρχονται σε φυσική επαφή μεταξύ τους. 

 

Οι μαθητές φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους  

• Γάντια μιας χρήσης. 
• Προσωπικό αντισηπτικό. 
• Χαρτομάντηλα. 

1 
 



                                          
 
• Πλαστικό ή χάρτινο κάλυμμα τουαλέτας μιας χρήσης, αν και δε συνιστάται η χρήση 

τουαλέτας κατά τη διάρκεια παραμονής στη Σχολή. 
• Γεμάτο μπουκάλι με νερό. 
• Προσωπικό στρώμα γύμνασης για τα μαθήματα barre a terre και yoga. 
• Καθαρές κάλτσες και μακρυμάνικη μπλούζα για τα μαθήματα μοντέρνου και σύγχρονου. 
• Προσωπική πετσέτα προσώπου. 

 

Πριν το μάθημα 

• Έλευση στη σχολή 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος, χωρίς συνοδό. 
• Ο μαθητής βγάζει τα παπούτσια δρόμου στην είσοδο της σχολής,  τα τοποθετεί σε δική 

του πλαστική τσάντα και αλλάζει στα παπούτσια μπαλέτου ή σε καθαρό ζευγάρι κάλτσες 
για τα μαθήματα σύγχρονου, μοντέρνου, barre a terre και yoga. Η πλαστική τσάντα με 
τα παπούτσια τοποθετείται μέσα στην τσάντα του μαθητή. 

• O μαθητής έρχεται φορώντας τα ρούχα του μαθήματος και με το κατάλληλο χτένισμα 
από το σπίτι: κότσος για το μπαλέτο, αλογοουρά για το μοντέρνο. Τα όποια ρούχα αν 
φορά από πάνω ( ζακέτα, παντελόνι, φούστα ή σορτς) θα τοποθετούνται αμέσως μέσα 
στην τσάντα του. 

• Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή ρούχων και χτενίσματος εντός των αποδυτηρίων της 
Σχολής. Εξαιρούνται οι μαθητές που έχουν συνεχόμενα μαθήματα μέσα στην ίδια 
ημέρα. 

• Μέγιστος αριθμός  μέσα στα αποδυτήρια 3 μαθητές. 
• Όλες οι τσάντες των μαθητών θα τοποθετούνται στο πάτωμα των αποδυτηρίων. 

Καταργείται η χρήση των ντουλαπιών και των κρεμαστρών μέσα στα αποδυτήρια. 
• Τα κινητά των μαθητών θα παραμένουν σε αθόρυβη λειτουργία, χωρίς δόνηση, μέσα 

στην τσάντα των μαθητών. 
• Οι μαθητές πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι, τα απολυμαίνουν με αντισηπτικό και 

φορούν τα γάντια τους μιας χρήσης πριν την είσοδο τους στην αίθουσα διδασκαλίας. 

 

Μετά το μάθημα 

• Ο μαθητής οφείλει να αποχωρήσει από τους χώρους της Σχολής εντός 5 λεπτών μετά το 
τέλος του μαθήματος του. 

• Ο μαθητής οφείλει μετά το τέλος του μαθήματος να πετάξει τα γάντια του στον κάδο 
απορριμμάτων, να πλύνει τα χέρια του με σαπούνι και να τα απολυμάνει με 
αντισηπτικό. 

• Απαγορεύεται η έλευση και παραμονή  συνοδών στους χώρους της Σχολής. Οι μαθητές 
κάτω των 12 ετών θα συνοδεύονται από το προσωπικό στην είσοδο της πολυκατοικίας 
που στεγάζεται η Σχολή και θα παραδίδονται στους συνοδούς τους.  

• Κατά την αναμονή τους, οι συνοδοί οφείλουν να τηρούν 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ 
τους.  
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Τρόποι καταβολής διδάκτρων 

• Με μετρητά: Ο μαθητής μπορεί να παραδώσει το ακριβές αντίτιμο των διδάκτρων και 
την κάρτα ενημέρωσης διδάκτρων εντός φακέλου, πριν την έναρξη του μαθήματος. Θα 
παραλάβει μέσα στον ίδιο φάκελο την κάρτα διδάκτρων ενημερωμένη και την απόδειξη, 
μετά το τέλος του μαθήματός του. 

• Με κάρτα: Οι συνοδοί των μαθητών μπορούν να έρθουν στο χώρο της γραμματείας κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος των παιδιών τους και να πληρώσουν τα δίδακτρα με χρήση 
κάρτας. Μετά το πέρας της συναλλαγής τους πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα από τη 
Σχολή. Μέγιστος αριθμός ατόμων στον χώρο αναμονής της γραμματείας 2 άτομα με 
τήρηση απόστασης 1.5 μέτρο. 

• Με κατάθεση/μεταφορά διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολής (καταθέτης 
επιβαρύνεται όλα τα έξοδα κατάθεσης/μεταφοράς). Στην αιτιολογία θα πρέπει να 
αναγράφεται το όνομα του μαθητή και ο μήνας που αντιστοιχεί η πληρωμή. Μετά την 
κατάθεση των χρημάτων, ο μαθητής πρέπει να δώσει την κάρτα ενημέρωσης διδάκτρων 
στην γραμματεία και θα παραλάβει την απόδειξη πληρωμής. 

Στοιχεία Λογαριασμού:  
Τράπεζα Eurobank  
IBAN: GR2502602460000010200527759  
Δικαιούχος: Ρωσσοπούλου Χριστίνα 

• Σε περίπτωση που ο μαθητής τεθεί σε καραντίνα, τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έλαβα γνώση του Πρωτοκόλλου Λειτουργίας της Αναγνωρισμένης από το Κράτος 

Ερασιτεχνικής  Σχολής Χορού dance@ Τάνια Ρωσσοπούλου, το οποίο αποδέχομαι.  

Όνομα μαθητή/μαθήτριας:  …………………………………………………………………………………………………. 

Όνομα γονέα/Κηδεμόνα:  …………………………………………………………………………………………………….. 

Ημερομηνία:  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Υπογραφή 
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