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                                                                                       Βακμόσ Αςφαλείασ          : Αδιαβάκμθτο  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                 Βακμόσ Προτεραιότθτασ : Εξ.Επείγον             
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                Χρόνοσ Διατιρθςθσ          : 3 Χρόνια  
ΔΗΜΟ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ  ΗΛΙΚΙΑ                                                       ΑΘΗΝΑ,   2022 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩN 

Σαχ. Δ/νςθ        : Ηπείρου 70 & Λιοςίων 

Σαχ. Κϊδικασ    :     104 39  
 Πλθροφορίεσ   :     άββασ Κυτίδθσ 

Σθλζφωνο         :    2108250611  
E-mail                 :    t.paidikon.exoxon@athens.gr 
                                                                                                                  ΠΡΟ: 

-ΟΛΕ ΣΙ ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ, 
-ΟΛΕ ΣΙ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ, ΣΜΗΜΑΣΑ & 
  ΓΡΑΦΕΙΑ 
-ΟΛΑ ΣΑ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΣΜΗΜΑΣΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ 
-ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ  
 

 
                                                                                                                   ΚΟΙΝ.:  

1) Ιδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου  
2) Δ/ντρια Γραφείου Δθμάρχου,  

κα Ευαγγελία οφρώνθ 

3) Αυτοτελζσ Σμιμα Διοικθτικισ 
Τποςτιριξθσ Δθμάρχου 

4) Αντιδιμαρχο Ψθφιακισ Μετάβαςθσ 
& Παιδείασ κ. Ν.Βαφειάδθ 

5) Αυτοτελζσ Σμιμα Διοικθτικισ 
Τποςτιριξθσ Γενικοφ Γραμματζα 

6) Δ/νςθ Παιδικισ Ηλικίασ, Παιδείασ  
& Δια Βίου Μάκθςθσ, 

-Σμιμα Παιδικών Εξοχών 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

 

Εγγραφζσ για ςυμμετοχι ςτισ Παιδικζσ Εξοχζσ του Διμου Ακθναίων – 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022» 

  

Σχετ: Οι  υπ’ αριθμόν 85/2022 & 120/2022 Πράξεις του Δημοτικοφ Συμβουλίου . 
 
      ασ ενθμερϊνουμε ότι ςτισ Παιδικζσ Εξοχζσ του Διμου Ακθναίων κα γίνουν δεκτά παιδιά,  
θλικίασ 6-12 ετϊν ςτισ περιόδουσ( Α’ & Β)’, (γεννθμζνα μεταξφ 2016-2010) και θλικίασ 13-15 
ετϊν (γεννθμζνα μεταξφ 2009-2007) για τθν Γ’ περίοδο. Δικαιοφχοι για δωρεάν ςυμμετοχι ςε 
μια καταςκθνωτικι περίοδο παιδιϊν, είναι κατά προτεραιότθτα τα παιδιά δθμοτϊν, κατοίκων 
και δθμοτικϊν υπαλλιλων του Διμου Ακθναίων, ςφμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 
 

mailto:t.paidikon.exoxon@athens.gr
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ΑΠΟΣΟΛΕ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
ΑϋΠΕΡΙΟΔΟ  
(παιδιά θλικίασ 6-12 ετϊν): 

 
Άφιξθ: Δευτζρα 27/06/2022 

 
Αναχϊρθςθ: Δευτζρα 11/07/2022 

 
ΒϋΠΕΡΙΟΔΟ  
(παιδιά θλικίασ 6-12 ετϊν): 

 
 
Άφιξθ: Πζμπτθ 14/07/2022 

 
 
Αναχϊρθςθ: Πζμπτθ 28/07/2022 

 
ΓϋΠΕΡΙΟΔΟ  
(παιδιά θλικίασ 13-15 ετϊν): 

 
 
Άφιξθ: Κυριακι 31/07/2022 

 
 
Αναχϊρθςθ: Κυριακι 14/08/2022 

 
Οι εγγραφζσ των παιδιϊν κα γίνονται, είτε θλεκτρονικά ςτο https://camps.cityofathens.gr είτε 
ςτισ επτά (7) Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ κατόπιν ραντεβοφ με τισ κοινότθτεσ (που κα κλείνεται 
θλεκτρονικά ςτο https://rantevou.cityofathens.gr ι τθλεφωνικά)μόνο από τουσ γονείσ ι τουσ 
ζχοντεσ τθν επιμζλεια με δικαςτικι απόφαςθ, οι οποίοι κα φζρουν υποχρεωτικά τθν 
αςτυνομικι τουσ ταυτότθτα δθλϊνοντασ τθν επικυμία τουσ να ςυμμετζχουν τα παιδιά τουσ ςτισ 
καταςκθνϊςεισ του Διμου Ακθναίων και υπογράφοντασ ςτο ςχετικό ζντυπο, ςφμφωνα με το 
παρακάτω πρόγραμμα: 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΕ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
Α΄, Β΄ & Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΙ: από Δευτζρα 11/04/2022 ζωσ και Παραςκευι 20/05/2022. 
Παράταςθ ςτισ ωσ άνω θμερομθνίεσ εγγραφισ των παιδιών κα δίνεται μόνον κατόπιν 
ςχετικισ απόφαςθσ του Διμου Ακθναίων, θ οποία κα ανακοινωκεί ςτο 
https://camps.cityofathens.gr και ςτισ επτά (7) Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ. 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
Α)    Για τθν εγγραφι, οι γονείσ ι εκείνοι που ζχουν τθν επιμζλεια των παιδιών 
ςυμπλθρώνουν ςχετικό ζντυπο (φυςικό ι θλεκτρονικό), προςκομίηοντασ τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά: 
 

1. Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ του γονζα. 
2. Μία (1) πρόςφατθ φωτογραφία του παιδιοφ. 
3. Ιατρικι βεβαίωςθ, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιζσ, ζχουν γίνει οι απαραίτθτοι εμβολιαςμοί, 

δεν πάςχει από δερματολογικό ι άλλο μεταδοτικό νόςθμα και ότι μπορεί να ςυμμετάςχει 
ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ καταςκινωςθσ. 

4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείασ με τουσ εμβολιαςμοφσ. 
5. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από ΚΕΠ ι από τθ Διεφκυνςθ Αςτικισ 

Κατάςταςθσ του Διμου Ακθναίων ι Βεβαίωςθ Οικογενειακισ Κατάςταςθσ από το Μθτρϊο 
Πολιτϊν του Τπουργείου Εςωτερικϊν (Προςοχι: όχι πιςτοποιθτικό/λθξιαρχικι πράξθ 
γζννθςθσ). 

6. ε περίπτωςθ διαηυγίου, δικαςτικι απόφαςθ που ορίηει τον ζχοντα τθν επιμζλεια του 
παιδιοφ. 

7. Αποδεικτικό μόνιμθσ κατοικίασ για κατοίκουσ του Διμου Ακθναίων: αντίγραφο 
Φορολογικισ Διλωςθσ Ε1 και ζνασ πρόςφατοσ λογαριαςμόσ (ΕΤΔΑΠ, παρόχου θλεκτρικισ 
ενζργειασ ι φυςικοφ αερίου, παρόχου τακερισ ι Κινθτισ Σθλεφωνίασ). 

8. ΠΡΟΟΧΗ: Επιςθμαίνεται ότι κα ιςχφουν οι κυβερνθτικζσ αποφάςεισ όςον αφορά το 
προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό ςτο πλαίςιο τθσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ 
διαςποράσ του Covid-19. 

https://camps.cityofathens.gr/
https://rantevou.cityofathens.gr/
https://camps.cityofathens.gr/
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Οι εγγραφζσ για τα παιδιά δθμοτικών υπαλλιλων γίνονται ςτα γραφεία του Σμιματοσ 
Παιδικών Εξοχών, με προςκόμιςθ πρόςφατθσ απόδειξθσ μιςκοδοςίασ και των ωσ άνω 
δικαιολογθτικών εκτόσ του 7ου. 
 
Β)    Για τθν εγγραφι των παιδιών υπθκόων άλλων χωρών απαιτοφνται: 
 
1. Μία (1) πρόςφατθ φωτογραφία του παιδιοφ. 
2. Ιατρικι βεβαίωςθ, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιζσ, ζχουν γίνει οι απαραίτθτοι εμβολιαςμοί, 

δεν πάςχει από δερματολογικό ι άλλο μεταδοτικό νόςθμα και ότι μπορεί να ςυμμετάςχει 
ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ καταςκινωςθσ. 

3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείασ με τουσ εμβολιαςμοφσ. 
4. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από ΚΕΠ ι από τθ Διεφκυνςθ Αςτικισ 

Κατάςταςθσ του Διμου Ακθναίων (Προςοχι: όχι πιςτοποιθτικό/λθξιαρχικι πράξθ 
γζννθςθσ) 

5. Φωτοτυπία του διαβατθρίου του γονζα που πραγματοποιεί τθν εγγραφι. 
6. Φωτοτυπία του διαβατθρίου του παιδιοφ. 
7. Φωτοτυπία τθσ άδειασ παραμονισ του γονζα που πραγματοποιεί τθν εγγραφι. 
8. Φωτοτυπία τθσ άδειασ παραμονισ του παιδιοφ. 
9. Αποδεικτικό μόνιμθσ κατοικίασ για κατοίκουσ του Διμου Ακθναίων: αντίγραφο 

Φορολογικισ Διλωςθσ Ε1 και ζνασ πρόςφατοσ λογαριαςμόσ (ΕΤΔΑΠ, παρόχου θλεκτρικισ 
ενζργειασ ι φυςικοφ αερίου, παρόχου τακερισ ι Κινθτισ Σθλεφωνίασ). 

10. ΠΡΟΟΧΗ: Επιςθμαίνεται ότι κα ιςχφουν οι κυβερνθτικζσ αποφάςεισ όςον αφορά το 
προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό ςτο πλαίςιο τθσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ 
διαςποράσ του Covid-19. 
 

Γ)   Σζλοσ, για εγγραφι παιδιών των οποίων οι γονείσ ζχουν υποβάλει αίτθμα για άςυλο και 
ςτεροφνται άλλων νομιμοποιθτικών εγγράφων ι εγγράφων ταυτοποίθςθσ ι βρίςκονται 
ςτθν διαδικαςία υποβολισ ςχετικοφ αιτιματοσ, γίνονται δεκτά τα ακόλουκα: 

 
1. Αντίγραφο τρίπτυχου αιτοφντοσ αςφλου (ςε ιςχφ) και ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν 

ζχει υποβλθκεί ςχετικό αίτθμα, αντίγραφο εγγράφου προ-καταγραφισ από τθν 
Τπθρεςία Αςφλου. 

2. Ζγγραφο βεβαίωςθσ διαμονισ από δθμόςιο φορζα θ φορζα φιλοξενίασ. 
3. Μία (1) πρόςφατθ φωτογραφία του παιδιοφ. 
4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείασ με τουσ εμβολιαςμοφσ. 
5. Ιατρικι βεβαίωςθ, ότι το παιδί είναι κλινικά υγιζσ, ζχουν γίνει οι απαραίτθτοι 

εμβολιαςμοί, δεν πάςχει από δερματολογικό ι άλλο μεταδοτικό νόςθμα και ότι μπορεί 
να ςυμμετάςχει ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ καταςκινωςθσ.  

6. ΠΡΟΟΧΗ: Επιςθμαίνεται ότι κα ιςχφουν οι κυβερνθτικζσ αποφάςεισ όςον αφορά το 
προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό ςτο πλαίςιο τθσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ 
διαςποράσ του Covid-19. 

 
θμειϊνεται ότι όλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι ςε ιςχφ. 
 
ε κάκε περίπτωςθ, οι γονείσ ι οι ζχοντεσ αρμοδίωσ τθν επιμζλεια των παιδιϊν, κατά τθν 
διαδικαςία εγγραφισ κα ενθμερωκοφν για τον κανονιςμό λειτουργίασ των Παιδικϊν Εξοχϊν και 
κα υπογράψουν τισ ςχετικζσ άδειεσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν. 
 
Ο απαιτοφμενοσ ιατρικόσ ζλεγχοσ για τα παιδιά δφναται να γίνεται ,είτε από τον οικογενειακό 
Ιατρό –Παιδίατρο, είτε και ςτα κατά τόπουσ Δθμοτικά Ιατρεία κατόπιν ραντεβοφ. 
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 1ο Δθμοτικό Ιατρείο :  όλωνοσ 78  (Κζντρο)  

Σθλ. 210 3626587 

 2ο Δθμοτικό Ιατρείο :  Φανοςκζνουσ & Φρ. μικ (Ν. Κόςμοσ) 
Σθλ. 210 9239865 

 3ο Δθμοτικό Ιατρείο :  Θεςςαλονίκθσ 48 & Ηρακλειδϊν (Πετράλωνα)  

Σθλ. 210 3427515 

 4ο Δθμοτικό Ιατρείο :  Προποντίδοσ & Αγίασ οφίασ 110 (Κολωνόσ) 
Σθλ. 210 5121921 

 6ο Δθμοτικό Ιατρείο :  Χανίων 4β (Κυψζλθ) 
Σθλ. 210 8836200, 210 8236200 

 
 

Η αναχϊρθςθ όλων των καταςκθνωτϊν και θ επιςτροφι τουσ κα γίνεται από και προσ τισ 
Δθμοτικζσ  Κοινότθτεσ υπό τθν επιμζλεια των οριςκζντων υπευκφνων των Δθμοτικϊν 
Κοινοτιτων. Η παράδοςθ και παραλαβι των παιδιϊν κα γίνεται μόνο από τουσ γονείσ ι τουσ 
νομίμωσ κατζχοντεσ τθν κθδεμονία αυτϊν ι τουσ ζχοντεσ εξουςιοδότθςθ προσ τοφτο. 
 
 

1θ  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ: 
Πλ. Ηρώων 3, Πλ.Ψυρρι 

Σθλ. 210 5277951-903-904 

E-mail: t.dk1@athens.gr 

5θ  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ: 
Πατθςίων 268, Πλ. Κολιάτςου 

Σθλ.  210 8646790, 210 8623320 

E-mail: t.dk5@athens.gr 
 

2θ  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ: 
Τμθττοφ 251, Παγκράτι 

Σθλ. 210 7564795, 210 7567860 

E-mail: t.dk2@athens.gr 

6θ  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ: 
Θιρασ 31, Πλ. Αμερικισ 

Σθλ. 210 8668162 

E-mail: t.dk6@athens.gr 
 

3θ  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ: 
Σριών Ιεραρχών 74, Άνω Πετράλωνα 

Σθλ. 210 3421994 

E-mail: t.dk3@athens.gr 

7θ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

Πανόρμου 59,  Αμπελόκθποι 
Σθλ. 210 6998832, 210 6998834 

E-mail: t.dk7@athens.gr 
 

4θ  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ: 
Λζνορμαν & Αλεξανδρείασ  35, Κολωνόσ 

Σθλ. 210 5157553, 210 5149940 

E-mail: t.dk4@athens.gr 

Σμιμα Παιδικών Εξοχών: 
Ηπείρου 70 και Λιοςίων 

Σθλ. 210 8250611 

E-mail: t.paidikon.exoxon@athens.gr 
 
 

ΤΛΛΟΓΟΙ ΑΜΕΑ 

 
Παιδιά υλλόγων ΑμεΑ: Άφιξθ: Σετάρτθ 17/08/2022 Αναχϊρθςθ: Σετάρτθ 31/08/2022 

 
 

ΕΓΓΡΑΦΕ ΑΣΟΜΩΝ ΑΜΕΑ 

 
Οι εγγραφζσ ΑΜΕΑ, κακώσ και οι εγγραφζσ ατόμων των Φορζων που κα φιλοξενθκοφν, κα 
γίνουν ςτα γραφεία του Σμιματοσ Παιδικών Εξοχών, (ςτθν Ακινα - Ηπείρου 70 & Λιοςίων 5οσ 
όροφοσ - ι ςτον Αγ. Ανδρζα Αττικισ), από εκπροςώπουσ των υλλόγων-Φορζων τουσ και όχι 
από τουσ γονείσ. 
 

 

mailto:t.dk1@athens.gr
mailto:t.dk5@athens.gr
mailto:t.dk2@athens.gr
mailto:t.dk6@athens.gr
mailto:t.dk3@athens.gr
mailto:t.dk7@athens.gr
mailto:t.dk4@athens.gr
mailto:t.paidikon.exoxon@athens.gr
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ΑΣΟΜΑ Γ΄ ΗΛΙΚΙΑ 

 
Δικαιοφχοι για δωρεάν ςυμμετοχι ςτθν καταςκθνωτικι περίοδο τθσ τρίτθσ θλικίασ είναι κατά 
προτεραιότθτα δθμότεσ και κάτοικοι του Διμου Ακθναίων, κακϊσ και ςυνταξιοφχοι δθμοτικοί 
υπάλλθλοι και γονείσ εν ενεργεία δθμοτικϊν υπαλλιλων. 
 
ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ: Σο 60ο ζτοσ ςυμπλθρωμζνο (γεννθκζντεσ από το 1962 και πριν). 
 
Άτομα τρίτθσ θλικίασ: Άφιξθ: Παραςκευι 

02/09/2022 

Αναχϊρθςθ: Δευτζρα 19/09/2022 

 
 

ΕΓΓΡΑΦΕ ΑΣΟΜΩΝ Γ΄ ΗΛΙΚΙΑ 

 
Ε΄ΠΕΡΙΟΔΟ: εγγραφζσ Δευτζρα 16/05/2022 ζωσ και Παραςκευι 17/06/2022. 
Παράταςθ ςτισ ωσ άνω θμερομθνίεσ εγγραφισ των ατόμων τρίτθσ θλικίασ κα δίνεται μόνον 
κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ του Διμου Ακθναίων, θ οποία κα ανακοινωκεί ςτο 
https://camps.cityofathens.gr  και ςτισ επτά (7) Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ.  
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΟΜΩΝ Γ΄ ΗΛΙΚΙΑ 

 
1. Φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
2. Αποδεικτικό μόνιμθσ κατοικίασ για κατοίκουσ του Διμου Ακθναίων: αντίγραφο 

Φορολογικισ Διλωςθσ Ε1 και ζνασ πρόςφατοσ λογαριαςμόσ (ΕΤΔΑΠ, παρόχου 
θλεκτρικισ ενζργειασ ι φυςικοφ αερίου, παρόχου τακερισ ι Κινθτισ Σθλεφωνίασ). 

3. Μία πρόςφατθ φωτογραφία. 
4. Ιατρικι βεβαίωςθ που να ενθμερϊνει για τα φάρμακα που παίρνουν και νοςιματα από 

τα οποία πάςχουν.  
5. ΠΡΟΟΧΗ: Επιςθμαίνεται ότι κα ιςχφουν οι κυβερνθτικζσ αποφάςεισ όςον αφορά το 

προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό ςτο πλαίςιο τθσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ 
διαςποράσ του Covid-19. 

 
Η εγγραφι κα γίνεται μόνον από τουσ ίδιουσ και όχι από τρίτο άτομο, ςυγγενικό ι μθ, 
δθλϊνοντασ υποχρεωτικά τθλζφωνο επικοινωνίασ ςυγγενοφσ ςε περίπτωςθ εκτάκτου ανάγκθσ. 
Βαςικι προχπόκεςθ είναι θ αυτοεξυπθρζτθςι τουσ (κακϊσ δεν επιτρζπονται φιλοξενίεσ 
ςυνοδϊν ι άλλων προςϊπων ςυγγενικϊν ι μθ). 
 
ε περίπτωςθ που υπάρξει οποιαδιποτε μεταβολι ςτα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 
εγγραφισ παιδιών και ατόμων τρίτθσ θλικίασ, ςτισ θμερομθνίεσ των αποςτολών ι των 
εγγραφών (χοριγθςθ παράταςθσ κλπ) ι παραςτεί ανάγκθ αναςτολισ λειτουργίασ για λόγουσ 
ανωτζρασ βίασ, θ ενθμζρωςθ κα γίνεται από τθν ιςτοςελίδα του Διμου Ακθναίων 
www.cityofathens.gr, από τα καταςτιματα των επτά (7) Δθμοτικών κοινοτιτων και από τα 
γραφεία του Σμιματοσ Παιδικών Εξοχών. ε κάκε περίπτωςθ, υπεριςχφουν τθσ παροφςασ οι 
οδθγίεσ του ΕΟΔΤ όςον αφορά τθν αντιμετώπιςθ τθσ πανδθμίασ λόγω Covid-19 (εμβολιαςμοί, 
μζςα ατομικισ προςταςίασ, μεταβολι απαραίτθτων δικαιολογθτικών εγγραφισ, μεταβολι 
θμερομθνιών αποςτολών, αναςτολι λειτουργίασ εγκαταςτάςεων, κ.ά.) και εφαρμόηονται 
αυτοδικαίωσ. 

https://camps.cityofathens.gr/
http://www.cityofathens.gr/
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Προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα: Ο Διμοσ Ακθναίων κατ’ εφαρμογι του 
Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Προςταςία των Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR) ΕΕ 2016/679, 
ενθμερϊνει τουσ ενδιαφερόμενουσ ότι , θ χριςθ των ανωτζρω δεδομζνων, κα 
πραγματοποιθκεί αποκλειςτικά για τθ διεκπεραίωςθ του αιτιματοσ εγγραφισ ςτισ Παιδικζσ 
Εξοχζσ του 2022, ςτο πλαίςιο τθσ εκπλιρωςθσ κακθκόντων που εκτελοφνται προσ το δθμόςιο 
ςυμφζρον και κατά τθν ενάςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ. τοιχεία επικοινωνίασ του Τπεφκυνου 
Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO): dpo@athens.gr . Αναλυτικι ενθμζρωςθ για τα δικαιϊματα των 
ενδιαφερομζνων βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ακθναίων: 
www.cityofathens.gr . 
 
 
 
 

Ο 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΙΑΣΙΑΜΗ 
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