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Γενικά: Σε μηνιαία βάση ο ΣΑΚΑ αποστέλλει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που τα μέλη του 

ΣΑΚΑ έχουν δηλώσει στο αρχείο του Συλλόγου (και για τις οποίες δεν έχουν ρητώς 

αποκλείσει την λήψη επικοινωνίας) ενημερωτικό δελτίο για τις επικείμενες δράσεις του 

ΣΑΚΑ, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις και έτερο περιεχόμενο που αφορά το Σύλλογο και τα μέλη 

του, καθώς και ενημερωτικό δελτίο για τις δράσεις και τα νέα του Career Development 

Office.  

Δημιουργός & Υπεύθυνος: Δημιουργός των ενημερωτικών δελτίων και κύριος χορηγός 

επικοινωνίας του Συλλόγου είναι η εταιρία Converge SA. Υπεύθυνος περιεχομένου είναι ο 

ΣΑΚΑ. 

Διευκρινήσεις: Όπου «ΣΑΚΑ», εννοείται ο Σύλλογος Αποφοίτων των Σχολείων του 

Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού. Όπου «Σχολείο», εννοείται τα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. 

Κολλέγιο Αθηνών και Κολλέγιο Ψυχικού. 

Προσωπικά δεδομένα: ο ΣΑΚΑ δεν γνωστοποιεί σε οιοδήποτε τρίτο τα προσωπικά 

δεδομένα των μελών του, το ίδιο το μέλος έχει δηλώσει στο Σύλλογο την βούλησή του 

χρήσης αυτών και ορατότητας αυτών σε τρίτους μέσω της ιστοσελίδας www.saka.gr ή του 

τεύχους Who is Who. 

Περιεχόμενο: Οτιδήποτε παρέχεται στους παραλήπτες δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, 

ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε 

πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των παραληπτών να αξιολογήσουν ό,τι 

τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, 

αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του ΣΑΚΑ. Επίσης το περιεχόμενο δεν εξαντλεί όλες 

τις δράσεις και θέματα του Συλλόγου. Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στα τεύχη 

είναι φωτογραφίες που έχουν «τραβήξει» είτε η Υπηρεσία του Συλλόγου και οι 

φωτογράφοι αυτού, είτε μέλη του Συλλόγου που τις έχουν αποστείλει στον Σύλλογο.  

Συχνότητα αποστολής: Ο ΣΑΚΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για παράλειψη αποστολής 

κάποιου τεύχους των ενημερωτικών δελτίων, καθώς μπορεί να αλλάξει η συχνότητα 

αποστολής τους. 

Ευθύνη για περιεχόμενο και links: Ο Σύλλογος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το 

περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την 

πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω 

"δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα 

παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα 

αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή 

των υπηρεσιών τους. Με τα ενημερωτικά δελτία, ο ΣΑΚΑ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και 

των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο. 

http://www.saka.gr/


Ενημερώσεις Σχολείου: Ο ΣΑΚΑ εντάσσει στο ενημερωτικό δελτίο ενημερώσεις και θέματα 

που αφορούν στο Σχολείο, όπως αυτά έχουν κοινοποιηθεί από το Σχολείο στο Σύλλογο ή 

έχουν έρθει στην αντίληψη του Συλλόγου. Επ’ ουδεμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι οι ενημερώσεις αυτές αφορούν το σύνολο το ενημερώσεων του Σχολείου.  

Ευρετήριο τευχών: Τα τεύχη των ενημερωτικών δελτίων υπάρχουν σε ειδικό αρχείο 

ηλεκτρονικά, τα οποία μπορούν να δουν οι παραλήπτες με σχετική παραπομπή από τα 

ενημερωτικά δελτία. Θα ευρίσκονται και σε ειδικό πεδίο στην ιστοσελίδα www.saka.gr 

(μετά την αναβάθμιση αυτής). 

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων: Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση επικοινωνίας σας 

και λήψης των ενημερωτικών δελτίων, επικοινωνείτε σχετικά με το Σύλλογο (2106722067) 

είτε μέσω της ιστοσελίδας www.saka.gr (συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα. Προϋπόθεση 

για την ηλεκτρονική μεταβολή στοιχείων είναι η εγγραφή στην ιστοσελίδα). 

Διαφημίσεις: Οι διαφημίσεις που μπορεί να περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, 

αφορούν χορηγούς του Συλλόγου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή δράση. 

Πνευματικά Δικαιώματα: Τα κείμενα των ενημερωτικών δελτίων έχουν συνταχθεί από την 

Υπηρεσία της Λέσχης του ΣΑΚΑ και τους εθελοντές υπευθύνους κάθε δράσης μας. 

Δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί των κειμένων αυτών είναι ο ΣΑΚΑ, στον 

οποίο οι δημιουργοί - συγγραφείς έχουν μεταβιβάσει κάθε σχετικό μεταβιβαστό δικαίωμα. 

Οι χρήστες - αναγνώστες των bulletin μπορούν να αναδημοσιεύουν ελεύθερα τα κείμενα, 

με μοναδική υποχρέωση αυτήν της αναφοράς της πηγής, χωρίς όμως να αλλάζουν το 

περιεχόμενό τους, ήτοι να δημιουργούν παράγωγα έργα, και χωρίς βέβαια να 

εκμεταλλεύονται αυτά με οποιονδήποτε τρόπο εμπορικά . Η άδεια διάθεσης των κειμένων 

μας λοιπόν είναι η Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Greece (CC 

BY-NC-ND 3.0 GR) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.en_US και 

σας ζητούμε να σεβαστείτε τους συγγραφείς τους και τον Σύλλογό μας όταν κάνετε χρήση 

των κειμένων αυτών.         
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