
 

 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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):  ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ 

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 (x):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. 
(Εmail):  

  
Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι αφού ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και 
επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, συγκατατίθεμαι ανεπιφύλακτα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι ο Δήμος 
Θέρμη και  

παρέχω την συγκατάθεση μου για την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από τον Επιβλέποντα Φορέα 

(Δήμος Θέρμης) αποκλειστικά για τους σκοπούς της υπ. Αριθμ.83670/22-12-2022 ( ΑΔΑ: ΩΤ7ΠΩΡΣ-ΡΧΦ) Ανακοίνωση για 

πρόσληψη δύο  ( 2 ) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου για τις έκτακτες ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Δημόσιας Υγείας, καθώς και για την ανάρτηση της 

Απόφασης Δημάρχου Πρόσληψης και Τοποθέτησης μου, 

και να προβεί σε  «Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η 

οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η 

κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή 

ή η καταστροφή ή ανάρτηση σε κάθε διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου.» 
 
Ο υπογράφων διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της παρούσας πράξης συγκατάθεσης. 

Η παρούσα εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. 
                                                                                                                         Ημερομηνία 

 
 

Ο  Δηλών 
 
 

(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. ad from 


