
 
  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

1) τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή. 

2) Θα απασχοληθώ σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα (Δημοτικές ενότητες Αμπελοκήπων, 

Μενεμένης)  σύμφωνα με το ωράριο και το πρόγραμμα που θα μου υποδειχθεί  
 
 

 
 

Αμπελόκηποι - Μενεμένη:  ……. / …….. / 2020 
Ο – Η Δηλ…. 

 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
 
 
 
 
 
 



  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ   

 

Τα ανωτέρω παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας δυνάμει ύπαρξης νόμιμης βάσης για την 

επεξεργασίας, αρ. 6 και 9 του ΓΚΠΔ και 22-24 Ν. 4624/2019, και ιδιαίτερα προς τον σκοπό: α) της άσκησης 

δημόσιας εξουσίας, β) την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος του πολίτη και την ικανοποίηση των 

δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας και για την εκπλήρωση των συναφών 

υποχρεώσεων, γ) την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος της ΚΔΕΔΑΜ. Η ΚΔΕΔΑΜ λαμβάνει κάθε 

απαραίτητο οργανωτικό, τεχνικό και διοικητικό μέτρο για την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για τους σκοπούς της επεξεργασίας και έχω λάβει πλήρη γνώση για 

την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων των άρθρων 15-22 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 679/2016, συμπεριλαμβανομένου 

και του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία 

εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr, σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους που 

περιγράφονται στον ιστότοπο της Αρχής. Η άσκηση των δικαιωμάτων των αρ. 15-22 του Κανονισμού 679/2016 

πραγματοποιείται με την υποβολή έγγραφης αίτησης ή την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 

ΚΔΕΔΑΜ (depkaa@otenet.gr) ή εναλλακτικά στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.  

 

Αμπελόκηποι, …/…./…………… 

 
Ο/Η δηλών/δηλούσα 

 
 
 
 
 

Έλαβα γνώση της παρούσης Ενημέρωσης 
(υπογραφή και ολογράφως): 

  

mailto:complaints@dpa.gr
mailto:depkaa@otenet.gr

