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                            Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ 

Ν. Μεσσηνίας «Η Υπομονή» 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑμεΑ 

«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης κονσερβοποίησης, 

αποξήρανσης και συσκευασίας τροφίμων» 

Διάρκεια προγράμματος 10 εβδομάδες  Νοέμβριος 2022 - Φεβρουάριος 2023 4 ώρες/εβδομάδα 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ  
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ  τη συμμετοχή του/της………………………………………. , 

στο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης κονσερβοποίησης, αποξήρανσης και 

συσκευασίας τροφίμων» 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είναι ικανός/η να συμμετάσχει στην παραπάνω δραστηριότητα.  
 
Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον του Συλλόγου για τυχόν σωματική ή ηθική βλάβη 
από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί κατά την διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα ή 
μετά το τέλος αυτού.  
 
Συναινώ τα στοιχεία των αξιολογήσεων (κινητικής, γνωστικής και μαθησιακής απόδοσης) να 
χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς, στατιστική ανάλυση, παρουσίαση σε 
επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, με πλήρη απόκρυψη των προσωπικών δεδομένων.  
 
Επίσης, δίνω την άδειά στο Σύλλογο να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία 

(απεικόνιση) του/ της , τη φωνή και τις λέξεις του, στην τηλεόραση, ραδιόφωνο, φιλμ, 

εφημερίδες, περιοδικά και άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οποιασδήποτε μορφής, με 

σκοπό τη διάδοση και προβολή της δράσης. 

Δηλώνω πως έχω διαβάσει όλους τους όρους συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες 

αναφορικά με την εκπαιδευτική πλατφόρμα και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.  

Τέλος, εξουσιοδοτώ το Σύλλογο να χρησιμοποιήσει την παρούσα δήλωση για κάθε νόμιμη 

χρήση, όπου κριθεί απαραίτητο.  

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων  
 
Κατά την δήλωση σας συλλέγονται κάποια προσωπικά δεδομένα, στα οποία υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Μεσσηνίας που εδρεύει στο 
ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας Πύλη Παλαιού Στρατοπέδου , Καλαμάτας , Μεσσηνίας, ΤΚ. 24100.  
Τα δεδομένα σας συλλέγονται σε έντυπη μορφή, αποκλειστικά για τον σκοπό συμμετοχής 
του/ της στη «δράση που υλοποιείται με δωρεά από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» που συγχρηματοδοτούν 8 κοινωφελείς 
οργανισμοί» και σε συνεργασία με το ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας στους χώρους του οποίου θα 
υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Τα προσωπικά σας δεδομένα, θα τηρηθούν για χρονικό διάστημα 
3-μηνών μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οπότε και θα διαγραφούν. Έχετε το 
δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση, την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων και 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, το δικαίωμα της διαγραφής, το δικαίωμα 
του περιορισμού, το δικαίωμα στην φορητότητα και το δικαίωμα εναντίωσης στην 
επεξεργασία καθώς επίσης και το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ελληνική Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα παραπάνω, παρακαλώ επικοινωνήστε στο 
sylgonameaypom@yahoo.gr, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα. Μερσίνη Κεράνη 
 
 
Υπό την ιδιότητά μου ως γονέας/κηδεμόνας  
 
Όνομα & Επώνυμο:                                                                                Υπογραφή:  
Ημερομηνία: 


