
 

 
 
 

 
 
 

Α Ι Τ Η Σ Η   

Γ Ι Α  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α  
 
 

ΟΝΟΜΑ:  .................................................................................  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ............................................................................  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ..................................................  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ..........................................................................  

 .................................................................................................  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ..........................................................................  

E-MAIL:  ...................................................................................  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  .........................................................................  

ΟΙΚΟΓENΕIAKH ΚΑΤAΣΤΑΣΗ:  ..............................................  

 

 

Στοιχεία κηδεμόνα/ αντιπροσώπου (συγγενής πρώτου 

βαθμού και μόνο στην περίπτωση που ο/ η αιτών/ αιτούσα 

είναι ανήλικος ή δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον): 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ............................................................  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ..........................................................................  

 .................................................................................................  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ..........................................................................  

 

Προς το 

Θεραπευτικό Τμήμα 

του Πνευματικού Κέντρου 

"ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ" 

 
 
 
 
 

Παρακαλώ το Θεραπευτικό 

Τμήμα του Ομίλου Εξυπηρετητών να 

με βοηθήσει με την πνευματική θε-

ραπεία. Αναλαμβάνω την υποχρέω-

ση να ενημερώνω γραπτά για την 

πορεία της ασθένειάς μου, το αργό-

τερο μία φορά το μήνα, γνωρίζοντας 

ότι σε αντίθετη περίπτωση θα διακό-

πτεται η θεραπεία. 

Επισυνάπτω το ιστορικό μου 

και μια πρόσφατη φωτογραφία. 

 

 

Email  :  ....................................................................................  

 
Υ π ο γ ρ α φ ή  

 
 
 

…………………………….………………… 
 

 
 
 
 
Υπενθυμίζουμε ότι η Πνευματική Θεραπεία δεν είναι σε καμία περίπτωση ενάντια στην κλασσική ιατρική, δεν την 
αντικαθιστά ούτε παρεμβαίνει στο έργο της με κανένα τρόπο.

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ 
Πνευματικό Κέντρο 
 

Σαρανταπόρου 9, 111 44  Αθήνα 
Τηλ.:    210 20 15 194 
Fax :    210 22 30 864 
Email : therapeia@omilos-eksipiretiton.gr 

 

Ημερομηνία ……………………………….. 



 
 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο   

 
Παράκληση: Να γίνει αναλυτική περιγραφή. 
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 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  
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 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................  Συνεχίστε στην πίσω σελίδα αν δε φθάνει ο χώρος 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά 
με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (είτε απλών είτε ευαίσθητων) που μας παρέχεται με 
την υποβολή της αίτησης σας για την αφιλοκερδή παροχή σε εσάς υποστήριξης από την ομάδα 
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΗΤΩΝ», που έχει συσταθεί νομίμως και η λειτουργία του διέπεται από την κείμενη νομοθεσία 
και τους όρους του καταστατικού του: 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδο-
μένων της ΕΕ (GDPR)  είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο, του οποίου 
η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τα προσωπικά δεδομένα διακρίνονται σε απλά 
(όπως ενδεικτικώς: όνομα, επίθετο, διεύθυνση κλπ) και σε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών 
(όπως ενδεικτικώς: πληροφορίες σχετικές με την υγεία, το θρήσκευμα, πολιτικές προτιμήσεις κλπ). Εν 
προκειμένω τα προσωπικά δεδομένα που δύναται να σας ζητήσουμε να μας παραχωρήσετε μέσω της 
αίτησης για τη αφιλοκερδή παροχή προς εσάς υποστήριξης από την ομάδα «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑΣ» του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ»: το όνομα, 
το επίθετο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, η οικογενειακή κατάσταση, το τηλέφωνο 
επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν την παρελθούσα, 
τρέχουσα ή μελλοντική κατάσταση της σωματικής ή ψυχικής υγείας σας. Περαιτέρω προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η συνέχιση της παροχής της υποστήριξης σε εσάς από την ομάδα «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» θα πρέπει μηνιαίως να παρέχεται εγγράφως ενημέρωση/ επικαιροποίηση των ως άνω 
προσωπικών δεδομένων υγείας. 
Σκοπός επεξεργασίας των ως άνω στοιχείων, ήτοι της συλλογής και της αποθήκευσής τους σε μη αυ-
τοματοποιημένο αρχείο που τηρείται σε ειδικούς και φυλαγμένους χώρους του σωματείου μας, είναι η 
αφιλοκερδής παροχή σε εσάς υποστήριξης από την ομάδα «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» και η επι-
κοινωνία μας μαζί σας για τον ίδιο λόγο.  
Νομική βάση για την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συναίνε-
ση σας, ήτοι η οικειοθελής παραχώρηση από εσάς των ως άνω στοιχείων προκειμένου να σας παρέ-
χεται υποστήριξη από την ομάδα «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» κατά το άρθρο 6 του Γενικού Κανο-
νισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), συνεπώς άνευ της ως άνω συγκατάθεσής 
σας και της οικειοθελούς παροχής των ως άνω πληροφοριών δεν είναι δυνατή η παροχή υποστήριξης 
προς εσάς από την ομάδα «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ». 
Ο «ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ» δεν πρόκειται να  επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθη-
καν, παρά μόνο με τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση σας. 
Η εγγραφή σας και η παροχή των ως άνω στοιχείων σας για την αφιλοκερδή παροχή υποστήριξης από 
την ομάδα «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» δεν συνιστά ταυτόχρονα εγγραφή σας και είσοδό σας ως 
μέλος στο μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ» και συνεπώς 
δεν δεσμεύεστε από το καταστατικό αυτού, ούτε έχετε τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις των μελών του 
σωματείου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής σχετικής αίτησης.  

 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4 
(7) του GDPR είναι το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ», που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Σαρανταπόρου, αριθ. 9, όπως νομίμως εκπροσωπείται και ως τα σχετικά στοιχεία είναι 
δημοσιοποιημένα και τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής. Στοιχεία επικοινωνί-
ας: τηλ:210.2015194, email: therapeia@omilos-eksipiretiton.gr . 
 

3. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: 
Ο «ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ» δεν κοινοποιεί και δεν μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών.  
 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 
Ο «ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ» θα διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας κατά τα 
ανωτέρω, για όσο χρόνο εσείς συνεχίζετε να επιθυμείτε να σας παρέχεται αφιλοκερδώς υποστήριξη  
από την ως άνω ομάδα «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ». Περαιτέρω, σε περίπτωση μη αποστολής 
από πλευράς σας μηνιαίων ενημερώσεων, κατά τα ανωτέρω,  για χρονικό διάστημα πέραν των δύο 
μηνών τότε τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται/καταστρέφονται και θα παύει η παροχή υ-
ποστήριξης. 
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5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 
Ως προς τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που υποβάλετε στον «ΟΜΙΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ», έχετε 
τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο. 12 επ. του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων (GDPR): 
 
• Δικαίωμα πρόσβασης. 
• Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής. 
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. 
• Δικαίωμα στη  φορητότητα δεδομένων. 
• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων. 
• Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία 
των προσωπικών σας δεδομένων. 
Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα σας υποβάλλοντας εγγράφως το σχετικό σας αίτημα 
στη διεύθυνση της έδρας μας: Σαρανταπόρου 9, Αθήνα, Τ.Κ. 111 44 ή στο email therapeia@omilos-
eksipiretiton.gr και θα ενημερωθείτε σχετικώς εγγράφως εντός διαστήματος ενός μήνα. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: 

 
Ο/Η υπογράφων/ υπογράφουσα……………………………………………… του 
…………………………… με ΑΔΤ……………………………….………………………. 
δηλώνω με το παρόν ότι έλαβα γνώση των όρων πολιτικής προστασίας προσωπι-
κών δεδομένων (απλών και ειδικών κατηγοριών – υγείας) κι επεξεργασίας τους ως 
αυτοί αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των 
προσωπικών μου δεδομένων (απλών και ειδικών κατηγοριών – υγείας) που παρείχα 
με την αίτηση παροχής υποστήριξης από την ομάδα «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 
του μη κερδοσκοπικού σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ» και 
με τις μηνιαίες ενημερώσεις μου που θα υποβάλω εγγράφως κατά τα ανωτέρω και 
έλαβα γνώση και κατανόησα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μου. 
 
 
Ημερομηνία ……………………………. 
Τόπος ……………………………  
 
Ο/ Η Δηλών/ Δηλούσα ………………………….  
 
 
 
 
 
(ονοματεπώνυμο / υπογραφή) 
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