
 1 

Υ.Κ.Ε. 28 (κ) 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 

2019/2020 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020/2021 

 

Ο / Η υπογεγραμμένος / η ……………………………………………………………………….. 

από  ……………………………….  Οδός ……………………………………………………….. 

αρ. ……………  αριθμός πολιτικής ταυτότητας  …………………….. βεβαιώνω ότι επιθυμώ 

όπως το παιδί μου ………………………………….., ημερ. γέννησης…………………………. 

συνεχίσει τη φοίτηση του στον Παιδοκομικό Σταθμό …………………………… για τη 

σχολική χρονιά 2020/2021.  

 

Για το σκοπό αυτό, εξουσιοδοτώ τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, όπως 

χρησιμοποιήσουν την περσινή  αίτηση που υπέβαλα, για σχετική αξιολόγηση για την 

φετινή σχολική χρονιά.  

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι οικογενειακές και οικονομικές συνθήκες της οικογένειας μου 

παραμένουν οι ίδιες με πέρσι και σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, θα ενημερώσω 

σχετικά τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 

 

Επιπλέον, αναγνωρίζω στην Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας το δικαίωμα 

ν’ αναθεωρεί το πιο πάνω ποσό ανάλογα με τους εκάστοτε κανονισμούς και την 

οικονομική μου κατάσταση και αναλαμβάνω να καταβάλλω το εκάστοτε καθοριζόμενο 

ποσό. 

 

Ενημέρωση με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών {Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Νόμος 
125(Ι)/2018, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή/και αντικαθίστανται} 
 

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση για το σκοπό εισδοχής στον Κρατικό 
Παιδοκομικό Σταθμό και αφορούν εσάς ή/και άλλα μέλη της οικογένειας σας θα 
τηρούνται σε αρχείο, για διάστημα το οποίο θα καθορίζεται σύμφωνα με την 
νομοθεσία περί κρατικών αρχείων και θα τυγχάνουν επεξεργασίας από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Η επεξεργασία τους προστατεύεται από τη 
νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών (εξ’ εξής Νομοθεσία για την προστασία δεδομένων).  
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Επίσης, για το σκοπό αξιολόγησης του αιτήματος σας οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας δύνανται να ζητήσουν επιπλέον στοιχεία από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες / 
Φορείς / Πρόσωπα που αφορούν εσάς ή / και άλλα μέλη του οικογενειακού 
περιβάλλοντος σας ή / και να σας παραπέμψουν σε αυτές εάν κριθεί απαραίτητο. Ως 
εκ τούτου, κάποια από τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα αρχεία 
που τηρούν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, δύνανται να κοινοποιηθούν σε 
αυτούς. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας θα σας ενημερώσουν πριν την 
κοινοποίηση και θα ζητήσουν τη συγκατάθεση σας.  
 
Να λάβετε υπόψη ότι με την υπογραφή και υποβολή της παρούσας αίτησης 
συγκατίθεστε στις πιο πάνω επεξεργασίες. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που 
συγκατατεθείτε θα έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας ανά πάσα 
στιγμή. Όμως, σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, δεν θα θίγεται η 
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας πριν από την 
ανάκληση. Σε περίπτωση που δεν συγκατατεθείτε ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεση 
σας οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν θα συνεχίσουν την επεξεργασία ή / και 
προχωρήσουν σε εξέταση της αίτησης σας.  
 
Να σημειωθεί όμως, ότι σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης μας ή σε περίπτωση 
που κατά τη συνεργασία σας με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ή / και από 
άλλες πληροφορίες που θα συλλέξουμε, διαπιστωθεί και κριθεί απαραίτητο να 
ενεργοποιηθούν διατάξεις νομοθεσιών που υποχρεώνουν την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων, τα σχετικά δεδομένα θα κοινοποιηθούν για 
επεξεργασία στις αρμόδιες υπηρεσίες ως νομική υποχρέωση μας.  
 
Επίσης, πληροφορείστε ότι, μεταξύ άλλων, έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος 
στο Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για πρόσβαση ή διόρθωση ή 
διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τηρούνται 
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ή περιορισμό της επεξεργασίας που σας 
αφορά. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Επίτροπο 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δικαιώματα σας, σε σχέση με 
την επεξεργασία των δεδομένων σας, περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.  
 
 

 

Υπογραφή γονιού :   …………………..                           Ημερομηνία : ………………….. 
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Υ.Κ.Ε. 28 (λ) 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  

 

  

 

Ο / Η υπογεγραμμένος / η ……………………………………………………………………….. 

με αριθμό πολιτικής ταυτότητας  …………………….. εξουσιοδοτώ όπως παραδίδουν/ 

παραλαμβάνουν το/τα παιδί/ά μου ………………………………………… από τον 

Παιδοκομικό Σταθμό, εκτός από τους γονείς, τα ακόλουθα άτομα :  

 

Ονοματεπώνυμο :    Συγγένεια:                     Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  

1)……………………................          ………………………..          ………………………….. 

2)……………………………….           ………………………..          …………………………. 

3)……………………………….           ………………………..          …………………………. 

 

Στις περιπτώσεις διαζευγμένων που υπάρχει Διάταγμα Επικοινωνίας ή Συμφωνία με τον 

άλλον γονέα, παρακαλώ όπως δηλωθούν τα στοιχεία του άλλου γονέα, καθώς επίσης και 

οι ημέρες παραλαβής του παιδιού από τον Παιδοκομικό Σταθμό:  

 

Ονοματεπώνυμο :  Ημέρες παραλαβής                                            Τηλέφωνο  
                                            από τον Σταθμό :                                            Επικοινωνίας: 
 
…………………………     …………………………….................     …………………………….           

 

Υπογραφή γονέα που υπέβαλε την αίτηση : ……………………………… 

Ημερομηνία : ………………………….. 

 

 

 


