
   
 

ΩΜΑΣΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟ 
ΑΦΜ 997133514, ΔΟΤ Ν. ΙΩΝΙΑ 

 
 

ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ-ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 
Ονομ/μο Μητζρασ/Πατζρα……………………………………………………………………………………………………………................... 

Αριθμόσ παιδιών προσ εγγραφή……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ονομ/μο Παιδιών  1)………………………………………………………2)……………………………………………….............................. 

Ημερομηνία  γζννηςησ παιδιοφ/ων ………………………………………………………………………………………………............................... 

Σηλζφωνα επικοινωνίασ ………………………………………………………………………………………………………............................ 

Δ/νςη κατοικίασ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

χολείο ...................…………………………………………………………………………………………………………………….........................  

Τα δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη κέζω ηεο παξνύζαο θόξκαο ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο από ην Αλζξωπηζηηθό Με 

Κεξδνζθνπηθό Σωκαηείν “Έρω ηε Δύλακε” εθ κέξνπο ηνπ Δήκνπ Ακαξνπζίνπ, κε έδξα ζηελ Νέα Φηιαδέιθεηα επί ηεο νδνύ Πξεβέδεο 3 θαη 

ζηνηρεία επηθνηλωλίαο 210 – 2526000 θαη kdapdimosmaroussi@gmail.com. Τα δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη 

πξννξίδνληαη γηα ηνλ σκοπό ηεο ζπκκεηνρήο ηωλ ηέθλωλ ζαο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηωλ Κέληξωλ Δεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο ηνπ 

Αλζξωπηζηηθνύ Με Κεξδνζθνπηθνύ Σωκαηείνπ. Ννκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία απνηειεί ε παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Καλνληζκνύ (ΕΕ) 2016/679 (επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ζύκβαζεο). Τα πξνζωπηθά δεδνκέλα ζα δηαβηβάδνληαη θαηά 

πεξίπηωζε λνκίκωο θαη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηωλ ππεξεζηώλ καο.  Έρεηε δηθαίωκα πξόζβαζεο ζηα 

δεδνκέλα ηνπο, δηόξζωζεο αλαθξηβώλ ή ζπκπιήξωζεο ειιηπώλ δεδνκέλωλ, δηαγξαθήο ηωλ δεδνκέλωλ αλ δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ ή ππνβιήζεθαλ θαη' άιιν ηξόπν ζε επεμεξγαζία ή αλ αληηηίζεληαη ζηελ επεμεξγαζία 

εθόζνλ δελ ππάξρνπλ επηηαθηηθνί θαη λόκηκνη ιόγνη γηα ηελ επεμεξγαζία, θαη πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο. Μπνξείηε λα αζθείηε ηα 

δηθαηώκαηά ζαο απνζηέιινληαο ζρεηηθό αίηεκα πξνο ηνλ Υπεύζπλν  Επηθνηλωλίαο γηα Θέκαηα Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ ηνπ Σωκαηείνπ ζηε 

δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ kdapdimosmaroussi@gmail.com Παξάιιεια, αλ ζεωξείηε όηη ε επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ 

πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζαο αθνξά παξαβαίλεη ηνλ ΓΚΠΔ, έρεηε δηθαίωκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ 

Πξνζωπηθνύ Φαξαθηήξα (www.dpa.gr) ή ζηελ επνπηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΕΕ όπνπ δηακέλεηε ή εξγάδεζηε ή ζηελ επνπηηθή αξρή 

ηνπ ηόπνπ ηεο εηθαδόκελεο παξάβαζεο. 

Ενημερώθηκα                    

Θέλυ βοήθεια για ηην ζύνηαξη ηος θακέλος από ηον θοπέα          ΝΑΙ               ΟΧΙ  

Οι  γονείρ πος ενδιαθέπονηαι να εγγπάτοςν ηα παιδιά ηοςρ ζηα Κένηπα Δημιοςπγικήρ Απαζσόληζηρ ηος Δήμος 

Αμαποςζίος παπακαλούμε να ζςμπληπώζοςν ηην παπούζα και να ηην αποζηείλοςν έως 25/05/2022 ζηο email  

kdapdimosmaroussi@gmail.com  . 
 

ΗΜΕΙΩΗ : Η παροφςα αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ δεν ςυνιςτά την τελική εγγραφή του παιδιοφ ςτα ΚΔΑΠ του 

Δήμου Αμαρουςίου.  

Η Σελικι εγγραφι προχποκζτει : α) αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τον γονζα β) ςφνταξθ και κατάκεςθ φακζλου 

ςτθν Ε.Ε.Σ.Α.Α για Voucher (ΚΔΑΠ) γ) ζγκριςθ από τθν Ε.Ε.Σ.Α. δ) τελικι εγγραφι ςτα ΚΔΑΠ του Διμου Αμαρουςίου. Θα 

τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ.  

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ παρακαλοφμε να επικοινωνείτε από Δευτζρα – Παραςκευι από 10:00 ζωσ 20:30 ςτο 
τθλζφωνο 210 2526000, 2117505597 ή 6908888170. 
                                                                                                                                                     

             Μαροφςι ……/……/2022 

                                                                                                                                       ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ 

 

 

 

http://www.dpa.gr/
mailto:kdapdimosmaroussi@gmail.com


   
 

ΩΜΑΣΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟ 
ΑΦΜ 997133514, ΔΟΤ Ν. ΙΩΝΙΑ 

                                                                                                   

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ  ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  ΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΑ   

Μελζτη-προετοιμαςία για το ςχολείο 

Μικροί Πολιτικοί (Οι μικροί μασ φίλοι μακαίνουν να ςυηθτοφν και να επιχειρθματολογοφν. υηθτοφν τα προβλιματα 

του Διμου τουσ και προτείνουν λφςεισ. Σζλοσ,  κα επιςκεφτοφν και κα ςυνομιλιςουν με τουσ πολιτικοφσ του Διμου τουσ). 

Χειροτεχνίεσ–καταςκευζσ (Καταςκευάηουμε με διάφορα υλικά ζργα τζχνθσ). 

Ζωγραφική (Αποτυπϊνουμε ςτο χαρτί εικόνεσ που ζχουμε δει ι φανταςτεί). 

Θεατρικό παιχνίδι 

Κηπουρική (Παίρνουμε ζνα ςποράκι και το φροντίηουμε μζχρι να γίνει ζνα όμορφο λουλοφδι. Σα παιδιά μακαίνουν να 

ςζβονται το περιβάλλον. Προτείνουμε ςτον Διμο να περιποιθκοφμε ζνα πάρκο). 

Ρομποτική 

Παιχνίδι γνώςεων (Ενεργειακό αποτφπωμα , παιχνίδια μνιμθσ, αινίγματα, κουίη, και θ απάντθςθ απλι, ΕΤΡΗΚΑ). 

Μικροί επιςτήμονεσ (Πειράματα φυςικισ,  χθμείασ). 

Δημιουργική γραφή  (Φτιάχνουμε τον κόςμο με λζξεισ). 

υγγραφείσ  για μία ώρα (Απελευκερϊνουμε τθν φανταςία μασ μζςα από ςυγγραφικζσ τεχνικζσ). 

Σο παραμφθι μζςα από τα μάτια μασ  (Ο εκπαιδευτικόσ διαβάηει ζνα παραμφκι και τα παιδιά μπαίνουν ςτθν κζςθ των 

θρϊων και δθμιουργοφν ςε ζνα χαρτί  το τζλοσ ι τθν αρχι του παραμυκιοφ με εικόνεσ ι λόγο αλλάηοντασ τθν εξζλιξθ του)  

κάκι  (Μακαίνουμε ςτρατθγικι και τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ. Παράλλθλα εξαςκοφμε τθ ςκζψθ μασ). 

Μικροί εξερευνητζσ (Γνωρίηουμε τον κόςμο, μακαίνουμε από τον Παρκενϊνα μζχρι τουσ πλανιτεσ). 

Zumba για παιδιά   Αεροβική για παιδιά  Yoga  φγχρονο  χορό 

Latin (Rumba, Mambo, Samba, χορεφουμε ςε Latin ρυκμοφσ). 

Παραδοςιακοί χοροί (Μακαίνουμε ελλθνικοφσ χοροφσ και τθν ιςτορία τουσ). 

Μπαλζτο   Hip Hop   Χορωδία  

Παιχνίδια ςτα Αγγλικά (Εξαςκοφμε τα αγγλικά μζςα από το παιχνίδι). 

Δημοςιογράφοι (Κάνουμε τθ δικι μασ εφθμερίδα, παίρνουμε ςυνεντεφξεισ από ςθμαντικοφσ πολίτεσ του Διμου μασ). 

Η Διαφορετικότητα ςτον κόςμο (Μακαίνουμε για τθ διαφορετικότθτα, μακαίνουμε να ςεβόμαςτε, ςυηθτάμε για τον 

ρατςιςμό, τα δικαιϊματα των παιδιϊν… «Δεν πειράηει που είμαι διαφορετικόσ, ξζρω να αγαπϊ πολφ!») 

Με τα παιδιά για τα παιδιά ( Σα παιδιά μακαίνουν για τον εκελοντιςμό, κάνουμε δράςεισ που ςτόχο ζχουν να 

βοθκιςουν παιδιά με Ειδικζσ Ανάγκεσ). 

Μαθαίνω να τρώω ςωςτά (Τγιεινή Διατροφή) (Γιατί πρζπει να τρϊμε ςωςτά, μακαίνουμε για τισ βιταμίνεσ και που 

τισ βρίςκουμε). 

Είναι δικό μου το ςώμα μου (Ενθμζρωςθ για τθν πρόλθψθ τθσ ςεξουαλικισ και  κάκε άλλθσ μορφι κακοποίθςθσ). 

Stop Bullying (Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ).  

Μπουγζλο (Σθν  τελευταία ϊρα κάκε Παραςκευι, τα παιδιά κα παίηουν με το νερό). 

 

ΑΘΛΗΣΙΜΟ  (Δυνατότθτα επιλογισ ζωσ  ζνα (1)) 

      Ποδόςφαιρο 
      Μπάςκετ 

Ρυθμική Γυμναςτική 
              Taekwondo 

Σζννισ 

 

*Σα παιδιά που ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ: 
«υγγραφείσ για 1 ώρα» και «Σο παραμφθι μζςα από τα μάτια μασ», ςτο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ κα 
βρεκοφν με ςυγγραφείσ παιδικϊν βιβλίων, κα ςυνομιλιςουν για τα βιβλία τουσ και κα διαγωνιςκοφν για το 
καλφτερο. 
Όλα τα παιδιά κα ςυμμετζχουν ςε εκδιλωςθ που κα παρουςιάςουν ςτουσ δικοφσ τουσ, τισ δραςτθριότθτεσ 
που ζχουν κάνει. 


