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ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΔΙΟΓΗΜΑ
Καηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε Δηδηθνύ Γηθαηνινγεηηθνύ
1.

Γνλέαο ή παηδί Α.Μ.Δ.Α.

6.

ηξαηεπκέλνη

2.

Σξίηεθλεο (Σ)θαη Πνιύηεθλεο (Π) νηθνγέλεηεο

7.

Φνηηεηέο

2.

Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο άγακνη

8.

Κξαηνύκελνη

3.

Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (δηαδεπγκέλνη- δηάζηαζε)

9.

Αιινδαπνί

4.

Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (Υεξεία )

10.

Αλάδνρε Οηθνγέλεηα

5.

Άπνξνη Γνλείο
Ο/Η ΑΙΣ
___________________________________

____________________________

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

1.

ΤΠΟΓΡΑΦΗ

Απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ, όπσο απηνί δηαηππώλνληαη ζην θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο
(ΦΔΚ 4249/05-12-2017).

2.
3.

Η παξνύζα αίηεζε επέρεη θαη ζέζε Τπεύζπλεο Γήισζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ Ν. 1599/1986.
Με ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο κνπ, δειώλσ όηη ζπκθσλώ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ απηήο ζην πιεξνθνξηαθό
ζύζηεκα Αμηνιόγεζεο Αηηήζεσλ Παηδηθώλ ηαζκώλ ώζηε λα αμηνινγεζεί θαη λα κνξηνδνηεζεί ε αίηεζε κνπ.

ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (ππνρξεσηηθά)
Έληππε Αίηεζε ζπκπιεξσκέλε από ηνλ Γνλέα ή Κεδεκόλα, ε νπνία επέρεη θαη ζέζε Τπεύζπλεο Γήισζεο απνδνρήο
ησλ όξσλ θηινμελίαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ.
Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ αηηνύληνο.
Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (ηειεπηαίνπ 6κήλνπ).
Βεβαίσζε πγείαο (λεπίνπ ή βξέθνπο).
Βεβαίσζε εξγαζίαο (θαη γηα ηνπο δύν γνλείο) εθόζνλ είλαη εξγαδόκελνη.
Βεβαίσζε ρξόλνπ αλεξγίαο εθόζνλ είλαη άλεξγνη.
Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα έηνπο 2022 (αθνξά εηζνδήκαηα ηνπ 2021)θαη αθξηβέο αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο
Φνξνινγηθήο δήισζεο.
Βεβαίσζε απαιιαγήο από εθνξία (γηα ηνπο κε ππόρξενπο).
Τπεύζπλεο Γειώζεηο (άξζξν 8 Ν. 1599/1986).
Κάζε άιιν έγγξαθν πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην θαηά πεξίπησζε
ΔΙΓΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (αλά πεξίπησζε)
Γνλέαο ή παηδί ΑΜΔΑ Γλσκάηεπζε Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο από ην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.).
Σξίηεθλεο θαη πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο o Γηα παηδί νξθαλό ιεμηαξρηθή πξάμε απνβηώζαληνο γνλέα, εάλ απηό δελ πξνθύπηεη
ζην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
Γηαδεπγκέλνη γνλείο ή γνλείο ζε δηάζηαζε: Βεβαίσζε επηκέιεηαο αξκόδηνπ δηθαζηεξίνπ θαη δηαδεπθηήξην ή
αίηεζε δηα δεπθηήξηνπ.
Γηα παηδί πνπ δελ έρεη αλαγλσξηζηεί από ηνλ παηέξα Τπεύζπλε Γήισζε ηεο κεηέξαο όηη ην ηέθλν δελ έρεη
αλαγλσξηζηεί από ηνλ παηέξα θαη όηη ε ίδηα δελ έρεη εθπέζεη ηεο γνληθήο κέξηκλαο νύηε ηεο έρεη αθαηξεζεί ε
άζθεζή ηεο.
Άπνξνη Γνλείο (αληίγξαθν εγθξηηηθήο απόθαζεο έληαμεο ζην ΚΔΑ).
Αλάδνρε Οηθνγέλεηα (δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ ην γεγνλόο απηό.)

ηξαηεπκέλνη (Βεβαίσζε από αξκόδηα ζηξαηησηηθή ππεξεζία).
Φνηηεηέο-πνπδαζηέο (Βεβαίσζε από ηελ γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ( γηα 1 0 πηπρίν).
Κξαηνύκελνη ζε ζσθξνληζηηθό ίδξπκα (Βεβαίσζε ζσθξνληζηηθνύ ηδξύκαηνο).
Γηα εγγξαθή παηδηνύ αιινδαπώλ γνλέσλ (Άδεηα δηακνλήο ζε ηζρύ, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη, Βεβαίσζε ηνπ
αξκόδηνπ θνξέα, όηη έρεη θαηαηεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε αλαλέσζήο ηεο).
Παηδηά πνπ πάζρνπλ από ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο, Φπρηθέο παζήζεηο ή αλαπεξίεο εγγξάθνληαη ζην ζηαζκό,
εθόζνλ βεβαηώλεηαη κε γλσκάηεπζε ηαηξνύ θαηάιιειεο εηδηθόηεηαο όηη απηό κπνξεί λα είλαη σθέιηκν γηα ην
παηδί θαη όηη έρεη ηε δπλαηόηεηα έληαμεο ζε πιαίζην ιεηηνπξγίαο Παηδηθνύ ηαζκνύ (άξζξν. 3 παξ. 1, ΦΔΚ
4249/Β'/05-12-2Ο17).
Βεβαίσζε από ην Ίδξπκα θηινμελίαο ή ππεξεζία Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο (Γηα Παηδηά γπλαηθώλ πνπ
θηινμελνύληαη ζην δίθηπν δνκώλ θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθώλ ή άιισλ θαηαζηάζεσλ πνπ βεβαηώλνληαη κεηά
από θνηλσληθή έξεπλα).

Σα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην (Γεληθόο
Καλνληζκόο 679/2016 ΔΔ) θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία Ν.4624/2019, κε ζθνπό ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ
αηηήκαηόο ζαο θαη ηεξνύληαη γηα ην απαηηνύκελν από ηε λνκνζεζία ρξνληθό δηάζηεκα. Σα ζηνηρεία ζαο
θπιάζζνληαη ζε ειεθηξνληθό θαη θπζηθό αξρείν ην νπνίν θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα δηαηεζεί θαη ζε
άιιεο αξκόδηεο ππεξεζίεο εληόο ή εθηόο ηνπ νξγαληζκνύ νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηε δηεθπεξαίσζε ηνπ
αηηήκαηόο ζαο βάζεη λνκνζεζίαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ
Πξνζσπηθώλ ζαο Γεδνκέλσλ θαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζαο, κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηελ
Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ Γήκνπ Μεζζήλεο. Τπεύζπλνο
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ έρεη νξηζζεί ν θνο Βιάρνο Απόζηνινο κε ηνλ νπνίν
κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ζην ηειέθσλν 211 – 11 33 583 ή ζην email dpo@prostasiadedomenon.gr.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Φόπμα ςγκαηάθεζηρ Δπεξεπγαζίαρ Πποζωπικών Γεδομένων
Με βάζε ηνλ λέν Καλνληζκό ΔΔ 2016/679 θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία 4624/2019, ν Παηδηθόο ηαζκόο ηνπ Γήκνπ
Μεζζήλεο ελαξκόληζε ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηεο κε βάζε ην ηζρύνλ πιαίζην.
ην πιαίζην απηό δηαζθαιίδνπκε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα θαη ηα πξνζηαηεύνπκε ηόζν θαηά ηελ ζπιινγή όζν θαη
θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Σα ζηνηρεία ζαο δελ δηαλέκνληαη ζε ηξίηνπο, ελώ ζα κπνξείηε αλά πάζα ζηηγκή λα ηα
ειέγρεηε,
λα
ηα
επηθαηξνπνηείηε
ή
λα
ηα
ζβήλεηε
ζηέιλνληαο
καο
έλα
email
ζην
dpsmessinis@prostasiadedomenon.grκε ζέκα "Γηαγξαθή Πξνζσπηθώλ ηνηρείσλ ".
Τπεύζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη ν θνο Βιάρνο Απόζηνινο ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία
EMERAV, κε έδξα επηθνηλσλίαο ζηελ Αζήλα, π. Φσθά 20, Άγηνη Αλάξγπξνη ηει. 211 11 33583.
Α. Δνημέπωζη ππιν ηη ζςγκαηάθεζη
Η βάζε δεδνκέλσλ καο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύκε απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαμύ καο
ζπλεξγαζία. Σα ζηνηρεία ζαο θπιάζζνληαη ζε ειεθηξνληθό θαη έληππν αξρείν ην νπνίν δελ δηαηίζεληαη ζε ηξίηνπο. Σα
ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώλνληαη ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ην σο άλσ αλαθεξόκελν ζθνπό θαη ζα παξακείλνπλ
ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο
ππνρξεώζεηο καο πνπ απνξξένπλ από ηε λνκνζεζία. Μπνξείηε λα αλαθαιέζεηε ειεύζεξα όιεο ή νπνηαδήπνηε από ηηο
παξαθάησ ζπγθαηαζέζεηο αλά πάζα ζηηγκή. Η αλάθιεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο δελ ζίγεη ηε λνκηκόηεηα ηεο επεμεξγαζίαο
πνπ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί. Μπνξείηε αλά πάζα ζηηγκή κε έγγξαθν αίηεκά ζαο ζην ζρνιείν καο λα αζθήζεηε ηα
εμήο δηθαηώκαηα:
1. Γικαίωμα ππόζβαζηρ, δειαδή λα πιεξνθνξεζείηε θαηά πόζν πθίζηαληαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ ζαο, λα ιάβεηε αληίγξαθα απηώλ ησλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ
πξαγκαηνπνηνύκελε επεμεξγαζία.
2. Γικαίωμα διόπθωζηρ θαη ζπκπιήξσζεο αλαθξηβώλ θαη ειιηπώλ δεδνκέλσλ.
3. Γικαίωμα θοπηηόηηηαρ γηα όζα δεδνκέλα επεμεξγαδόκαζηε κε βάζε ην λόκν θαη ηελ ζπγθαηάζεζε ζαο.
4. Γικαίωμα λα δεηήζεηε ηε διαγπαθή δεδνκέλσλ θαη/ή πεπιοπιζμό ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο.
5. Γικαίωμα ενανηίωζηρ ζηελ απνζηνιή ελεκεξώζεσλ κέζσ απινύ ηαρπδξνκείνπ, e-mail ή sms. ηελ
πεξίπησζε απηή ζα δηαθόςνπκε ηελ απνζηνιή ελεκεξώζεσλ.
αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή
ππνζηήξημε λνκηθώλ αμηώζεσλ δηθαζηηθώο ή εμσδηθαζηηθώο ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ ζρνιείνπ καο ππεξηεξεί θαη δελ
είλαη δπλαηή ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ελαληίσζεο πνπ ηπρόλ αζθήζεηε. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξήζεηε
όηη ζίγνληαη θαζ’ νηνδήπνηε ηξόπν ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, κπνξείηε λα ππνβάιεηε αλά πάζα ζηηγκή θαηαγγειία
ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (www.dpa.gr).
Θα ζαο παξαθαινύζακε λα επηιέμεηε αλ επηζπκείηε λα παξάζρεηε ή όρη ηε ζπγθαηάζεζή ζαο, επηιέγνληαο από ηα
παξαθάησ :
Β.1 Παποσή ζςγκαηάθεζηρ
Έρσ ιάβεη γλώζε ζρεηηθά κε ηνλ Νέν Καλνληζκό γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (GDPR) θαη ζπλαηλώ
ζην λα ιακβάλσ ζρεηηθέο ελεκεξώζεηο γηα ηηο δξάζεηο θαη εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ
Μέζσ ηειεθώλνπ: __________________ ή/ θαη Μέζσ email: ________________________________
Γελ επηζπκώ λα ιακβάλσ ζρεηηθέο ελεκεξώζεηο γηα ηηο δξάζεηο θαη εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ

Β.2 Παποσή ζςγκαηάθεζηρ
Δπηηξέπσ ζην ζρνιείν λα γλσζηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηειεθσληθήο κνπ επηθνηλσλίαο ζε άιινπο γνλείο ή θεδεκόλεο
ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνύλ, κε ζθνπό ηελ πξόζθιεζή ζε εμσζρνιηθέο εθδειώζεηο πνπ αθνξνύλ ηα παηδηά (π.ρ.
παηδηθά πάξηη)
Γελ επηηξέπσ ζην ζρνιείν λα γλσζηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηειεθσληθήο κνπ επηθνηλσλίαο ζε άιινπο γνλείο ή
θεδεκόλεο ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνύλ, κε ζθνπό ηελ πξόζθιεζή ζε εμσζρνιηθέο εθδειώζεηο πνπ αθνξνύλ ηα παηδηά
(π.ρ. παηδηθά πάξηη)
Β.3 Παποσή ζςγκαηάθεζηρ
Δπηηξέπσ ζην παηδί κνπ λα ζπκκεηέρεη ζε βηληενζθνπήζεηο/θσηνγξαθίζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ πνπ
αλαπηύζζεη ην ζρνιείν (π.ρ. γηα ηε δεκηνπξγία ελζύκηνπ CD θαηά ηε ιήμε ηεο θνίηεζεο).
Γελ επηηξέπσ ζην παηδί κνπ λα ζπκκεηέρεη ζε βηληενζθνπήζεηο/θσηνγξαθίζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ
πνπ αλαπηύζζεη ην ζρνιείν (π.ρ. γηα ηε δεκηνπξγία ελζύκηνπ CD θαηά ηε ιήμε ηεο θνίηεζεο).

Ολνκαηεπώλπκν θεδεκόλα _______________________________________ _ _ /_ _ /20 _ _
Τπνγξαθή

