
 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: «Διαδικασία Εισαγωγής στο Προνήπιο» Σχολικό Έτος 2021-2022 

Ο υπογράφων /η υπογράφουσα _______________________________________________ 

δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση της διαδικασίας «Εισαγωγής στο Προνήπιο», με 

την επιστολή Δεκεμβρίου 2020 που μου απεστάλη και την οποία αποδέχομαι και 

ενημερώθηκα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εμού και του παιδιού 

μου. 

 Με την παρούσα δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχει το παιδί μου 

__________________________________ που γεννήθηκε στις ___________ στη διαδικασία 

εισαγωγής στο Προνήπιο του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς», του σχολικού 

έτους 2021-2022.   

 

Ενημέρωση για σχέση υποψηφίου με τα Σχολεία του Ε.Ε.Ι:  

Είναι παιδί αποφοίτου ΚΑ-ΚΨ;       □  

Έχει αδερφό/ αδελφή που φοιτά στο Κολλέγιο;     □  

Αν ναι, σημειώσατε ονοματεπώνυμο ____________________ τάξη ______________ 

 σχολείο _________(ΚΑ/ΚΨ)  

Είναι 3ο παιδί που θα φοιτήσει στο Κολλέγιο;     □ 

Είναι παιδί 3ης Γενιάς □ ή 4 ης Γενιάς □ (γονέας και παππούς απόφοιτοι);  

Είναι παιδί μέλους του προσωπικού του Κολλεγίου;    □  

Δεν ανήκει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες    □ 

 

Ενημέρωση στοιχείων υπογράφοντος γονέα:  

κιν. τηλ. ___________________________ Email ________________________________  

 

Ενημέρωση για προσωπικά δεδομένα:  

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από το Ε.Ε.Ι. για την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων που δηλώνω με την παρούσα (ή τα έχω δηλώσει με την αίτηση εισαγωγής 

στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι.), που αφορούν εμένα προσωπικά, το ανήλικο τέκνο μου και τον 

έτερο γονέα για λογαριασμό του οποίου τα δηλώνω με την παρούσα, έχων/έχουσα 

σχετική εξουσιοδότηση (η οποία και 5 μπορεί να μου ζητηθεί από το Ε.Ε.Ι. και οφείλω 

να επιδείξω εφόσον ζητηθεί). Ειδικότερα ενημερώθηκα και αποδέχομαι την 

καταχώρηση των δεδομένων που δηλώνω με την παρούσα (ή έχω δηλώσει) σε 



φακέλους αρχειοθέτησης του Γραφείου Εισαγωγής Μαθητών και στο ηλεκτρονικό 

σύστημα αρχειοθέτησης μελλοντικών / υποψηφίων μαθητών, τη χρήση τους για 

επικοινωνία του Ε.Ε.Ι. - στα στοιχεία που έχω δηλώσει - για τη διαδικασία εισαγωγής, τη 

διατήρηση των δεδομένων μου μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της παρούσας 

αίτησης και την περαιτέρω διατήρηση των στοιχείων είτε λόγω εισαγωγής στα Σχολεία 

του Ε.Ε.Ι. (όπου θα δηλώσω εκ νέου τα στοιχεία και νόμιμη βάση επεξεργασίας αυτών 

θα είναι η συμβατική σχέση μου με το Ε.Ε.Ι. και συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις 

του Ε.Ε.Ι.) είτε λόγω συγκατάθεσής μου για μελλοντική επικοινωνία (βλέπετε 

κατωτέρω). 

Συγκατάθεση για μελλοντική επικοινωνία:  

Σε περίπτωση μη κλήρωσης του παιδιού μου, δίνω τη συγκατάθεσή μου, όπως το 

Ε.Ε.Ι. διατηρήσει τα στοιχεία που έχω δηλώσει, προκειμένου να με ενημερώσει για τη 

διαδικασία εισαγωγής σε μεγαλύτερες τάξεις των Σχολείων του Ε.Ε.Ι (πχ. κλήρωση Α’ 

Δημοτικού, ή διενέργεια εξετάσεων Α’ Γυμνασίου ή Α’ Λυκείου) 

 ΣΥΝΑΙΝΩ  

 

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ    

 

Ημερομηνία ____________________  

Όνομα Δηλούντος/ ούσας ____________________________  

 

Υπογραφή ____________________________________  

 


