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ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 

(άρθρο 8 ηοσ Ν.1599/1986 και άρθρο 3 ηοσ Ν.2690/1999) 
Η ακρίβεια ηων ζηοιτείων ποσ σποβάλλονηαι με ασηή ηην δήλωζη μπορεί να ελεγτθεί με 

βάζη ηο αρτείο άλλων Τπηρεζιών (άρθρο 8 παρ.4 ηοσ Ν.1599/1986) 
 
 
 

Προς: Γήμο Μεγαρέων 
Γιεύθσνζη Κοινωνικής Προζηαζίας, 

Παιδείας, Απαζτόληζης, 
Πολιηιζμού & Σοσριζμού 

 

 
Αριθμ. Πρωτ.: ……………………. 

Μέγαρα …./…./20….. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΙΣΗΜΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΦΑΠΑΞ ΔΙΓΙΚΟΤ ΒΟΗΘΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΗ ΠΑΡΟΥΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ  

(Γσνάμει ηοσ άρθροσ 36 ηοσ Ν. 4508/2017) 

ηοιτεία Αιηούνηος: 

Όνομα:  Δπώνσμο:  

Όνομα 
Παηέρα: 

  Δπώνσμο 
Παηέρα: 

 

Όνομα 
Μηηέρας: 

 Δπώνσμο 
Μηηέρας: 

 

Αρ. Γεληίοσ 
Σασηόηηηας: 

 
ΑΦΜ:  ΓΟΤ: 

 

Ημερομηνία 
Γέννηζης: 

 Σόπος 
Γέννηζης: 

 

Σόπος 
Καηοικίας: 

 
Οδός:  Αριθμός: 

 

Σηλέθωνο 
Οικίας: 

 
Κινηηό:  E-mail: 

 

ηοιτεία μελών οικογένειας ποσ διαβιούν ζηην ίδια οικία: 

α/α Ονομαηεπώνσμο 
μελών οικογένειας 

Ηλικία σγγενική 
ζτέζη 

ΑΜΚΑ Δπαγγελμαηική 
καηάζηαζη / Ιδιόηηηα 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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Δγώ ν/ε ………………………………………………... ηνπ ………………….. θαη ηεο ………………….κε ΑΓΤ …………………κε 
αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(1), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ ππεύζπλα όηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη επηζπλάπησ όια 
ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη βεβαηώζεηο.  
Σε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο νηθνλνκηθήο κνπ θαηάζηαζεο, ηεο δηεύζπλζεο δηακνλήο θαη ηνπ ηειεθσληθνύ κνπ 
αξηζκνύ ζα ελεκεξώζσ άκεζα ηελ Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. Δπίζεο κε ηελ 
ππνγξαθή ηεο παξνύζαο, δειώλσ ππεύζπλα όηη έιαβα γλώζε ηεο ζπλεκκέλεο, πεξί επεμεξγαζίαο ησλ 
πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ, ελεκέξσζεο (θαηά ην άξζξν 13ηνπ Γελ. Καλ. 679/2016 Δ.Δ.). 

        
         Μέγαξα, … /.… /20… 
 

Ο/Η Αηη…… 
 

(Υπνγξαθή) 
Συνημμένα υποβάλλω (κυκλώστε ανάλογα):  
1. Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηελ Υπεξεζία) 
2. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ θαη επίδεημε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηόηππνπ  
3. Φνξνινγηθά Σηνηρεία ζε θσηναληίγξαθν:   

3.1. ην Δ1 (δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο)  
3.2. ην Δθθαζαξηζηηθό ηνπ Δ1  
3.3. ην Δ9 (ην ηειεπηαίν πνπ έρεη ππνβιεζεί), εθόζνλ ππάξρνπλ αθίλεηα θαη ηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Δ.Ν.Φ.Ι.Α. 

4. Απνδεηθηηθό ζηνηρείν θαηνηθίαο (θσηναληίγξαθν πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ εηαηξίαο παξνρήο ειεθηξηζκνύ  
ζην όλνκα ηνπ αηηνύληνο θαη επίδεημε ηνπ πξσηόηππνπ)  

5. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (πξσηόηππν) 
6. Γλσκάηεπζε  Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο από Κ.Δ.Π.Α. γηα λνηθνθπξηό πνπ ζηε ζύλζεζή ηνπ πεξηιακβάλεη θαη κέινο ή κέιε κε 

αλαπεξία 67% θαη άλσ. 
7. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα ή θξαηηθνύ λνζνθνκείνπ  κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε αλάγθε γηα θαη’ νίθνλ ρξήζε ζπζθεπήο 

κεραληθήο ππνζηήξημεο απαξαίηεηεο γηα ηε δσή αηόκνπ ή αηόκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζύλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνύ.   
 

 

Σε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε εηζνδεκαηηθό ή πεξηνπζηαθό ζηνηρείν  ή ε ζύλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνύ έρεη κεηαβιεζεί θαηά ην 

ηειεπηαίν θνξνινγηθό έηνο, απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνύ ηεθκεξηώλεη ηε κεηαβνιή (θαηαζηάζεηο 

κηζζνδνζίαο ηειεπηαίνπ έηνπο όισλ ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ, ζπκβόιαηα πώιεζεο ή αγνξάο, δσξεάο, παξαρώξεζεο ή 

θαηαζρεηήξην πξόζθαην, πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θ.α.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ  εαπηό ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο  βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα 

βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηώλ. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρκρο 13του Γενικοφ Κανονιςμοφ 
679/2016 ΕΕ (ςυνοδεφει τα ζντυπα Αιτιςεων – Υπευκφνων Δθλϊςεων των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ 
Προςταςίασ, Παιδείασ, Απαςχόλθςθσ, Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ του Διμου Μεγαρζων 

1. Στο πλαίςιο τθσ αίτθςισ ςασ ενϊπιον τθσ υπθρεςίασ μασ και ενόψει των υποχρεϊςεϊν μασ αναφορικά με τθν 
προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ απορρζουν από τον Κανονιςμό 2016/679/ΕΕ και τθ λοιπι 
ιςχφουςα νομοκεςία (Ν. 4624/2019 κ.α.), ςασ ενθμερϊνουμε για τα κάτωκι: 

α. Ο Δήμοσ Μεγαρζων (διεφκυνςθ: Χρ. Μωραΐτου & Γ. Μαυρουκάκθ, Μζγαρα Αττικισ, Τ.Κ. 19100, τθλ.: 22960-
81841, email: dmegara@megara.gr) είναι υπεφκυνοσ για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, 
που προςκομίηετε ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ αίτθςισ ςασ. 

β. Για οποιοδιποτε κζμα προκφψει αναφορικά με τθν προςταςία των δεδομζνων ςασ, μπορείτε να 
απευκυνκείτε ςτον Τπεφθυνο Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO) του Διμου Μεγαρζων ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
dpo@taseism.gr ι ςτο τθλζφωνο 210 3310240. 

γ. κοπόσ τησ επεξεργαςίασ των δεδομζνων ςασ είναι η εξζταςη και η διεκπεραίωςη τησ αίτηςήσ ςασ. Νομικι 
βάςθ τθσ επεξεργαςίασ για τα «απλά» δεδομζνα ςυνιςτά το άρκρο 6 παρ. 1 ςτοιχ. γϋ του Κανονιςμοφ 2016/679/ΕΕ, 
ιτοι θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθ ςυμμόρφωςθ του Διμου με ζννομθ υποχρζωςι του, ενϊ κατά το μζροσ 
που για τθν ςτοιχειοκζτθςθ τθσ αίτθςισ ςασ ζχετε προςκομίςει ειδικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων (όπωσ λ.χ. δεδομζνα 
υγείασ) νομικι βάςθ αποτελεί και θ εξαίρεςθ του άρκρου 9 παρ. 2 ςτοιχ. βϋ του Κανονιςμοφ 2016/679/ΕΕ, ιτοι θ 
επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ πρόνοιασ μζςα από τισ δθμοτικζσ δομζσ και τισ 
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων. 

δ. Αποδζκτεσ των δεδομζνων ςασ είναι οι αρμόδιοι υπάλλθλοι τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Προςταςίασ, 
Παιδείασ, Απαςχόλθςθσ, Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ του Διμου Μεγαρζων, λοιποί ειδικά εξουςιοδοτθμζνοι 
υπάλλθλοι άλλων υπθρεςιϊν του Διμου κακϊσ και όργανα αυτοφ ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τουσ, αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ και δικαςτικζσ αρχζσ, υπουργεία, Δ.Ο.Υ. , Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. 

ε. Ο Διμοσ Μεγαρζων δεν προτίκεται να διαβιβάςει δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που ςασ αφοροφν ςε 
τρίτεσ χϊρεσ. 
 
2. Επίςθσ, ςασ ενθμερϊνουμε για τα εξισ: 

α. Σα δεδομζνα ςασ θα διατηρηθοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 480/1985 και τθ λοιπι ιςχφουςα 
νομοκεςία. Κατά τθν αποκικευςθ των δεδομζνων ςασ λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μζτρα προςταςίασ (π.χ. 
πρόςβαςθ εξουςιοδοτθμζνων υπαλλιλων, κωδικοί πρόςβαςθσ κ.ά.) και μετά το χρονικό διάςτθμα τιρθςισ τουσ 
καταςτρζφονται με αςφαλι τρόπο. 

β. Για τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που ςασ αφοροφν ζχετε δικαίωμα ενημζρωςησ, πρόςβαςησ, 
διόρθωςησ, διαγραφήσ, περιοριςμοφ, εναντίωςησ και φορητότητασ. Τα δικαιϊματά ςασ τελοφν υπό τουσ όρουσ και 
περιοριςμοφσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ (άρκρα 12 – 22 του ΓΚΠΔ και των διατάξεων του ν. 4624/2019, ενδεικτικά 
άρκρα 29 – 35). 

γ. Μπορείτε να αςκήςετε τα δικαιώματά ςασ ςτζλνοντασ e-mail ςτθ διεφκυνςθ dmegara@megara.gr ι 
επιςτολι ςτθν ταχυδρομικι μασ διεφκυνςθ (Χρ. Μωραίτου & Γ. Μαυρουκάκθ, Τ.Κ. 19100, Μζγαρα Αττικισ, Τθλ.: 
22960-81841, 22960-81777) ι κατακζτοντάσ μασ οι ίδιοι το αίτθμα αυτοπροςϊπωσ ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι 
φόρμα, ςτο Διμο μασ. Ζχετε τθ δυνατότθτα να επικοινωνιςετε και με τον Υπεφκυνο Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO) 
του Διμου ςτζλνοντασ e-mail ςτθ διεφκυνςθ dpo@taseism.gr . Ο Διμοσ  κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια να 
ανταποκρικεί ςε κάκε ςχετικό αίτθμά ςασ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν παραλαβι του. Ωςτόςο, θ προκεςμία 
είναι δυνατόν να παρατακεί για δφο (2) επιπλζον μινεσ λόγω πολυπλοκότθτασ του αιτιματόσ ςασ ι λόγω του όγκου 
των πλθροφοριϊν κατόπιν ςχετικισ ενθμζρωςισ ςασ. 

δ. Για οποιοδήποτε παράπονο ή καταγγελία αφορά ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα, μπορείτε να υποβάλλετε 
καταγγελία ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα (Λ. Κθφιςίασ 1-3, ΤΚ 115 23 – Πλθροφορίεσ 
μπορείτε να βρείτε ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ: www.dpa.gr). 
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