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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Α Ι Τ Η Σ Η 
 

  Αρ. Πρωτ.: 

 

..……………………….…...………………….. 

………………………………………………….. 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ               

ΤΜΗΜΑ:            ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

    

Εκμάθηση Πιάνου  

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: .…………………………………………….  Ο/Η παρακάτω υπογράφων/ούσα …………………… 

…………………………………………………………………………. 

γονέας του/της μαθητή/τριας  ………………………… 

………………………………………………………………………… 

της … τάξης του Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου  

………………………………………………………………………….

δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχει το παιδί 

μου στο δωρεάν πρόγραμμα μουσικής 

(εκμάθηση πιάνου), που διοργανώνει ο Δήμος 

Μαλεβιζίου στα πλαίσια του προγράμματος 

κοινωφελούς εργασίας οκτάμηνης διάρκειας,  

σε αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Αγίας 

Μαρίνας, οδός Μενέλαου Λουντέμη 11.   

ΟΝΟΜΑ: …………………………...……………………  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………………………….....  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: …………...…………………….  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ..…….....……..……………….  

.………………………………………Τ.Κ.:………………..  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………..……….  

ΚΙΝΗΤΟ: …………………………………………………..  

EMAIL: ……………………….......………………………  

  

   

  Συνημμένα: 

  1. Υπεύθυνη Δήλωση 

 

 

` 

 Γάζι,  ...........…….... 
 Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 
 _________________ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο Δήμος Μαλεβιζίου 
συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Συλλέγουμε τα δεδομένα 
σας αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας που έχουμε ορίσει 
και τα τηρούμε μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους 
σκοπούς της επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των 
δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gov.gr 

http://www.malevizi.gov.gr/


 

 

 

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  ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

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 
(Ε-mail): 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχει το παιδί μου στο δωρεάν πρόγραμμα μουσικής (εκμάθηση πιάνου),  

που διοργανώνει ο Δήμος Μαλεβιζίου στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας οκτάμηνης  

διάρκειας, σε αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Αγίας Μαρίνας, οδός Μενέλαου Λουντέμη 11.   

Η μετακίνηση του παιδιού μου προς και από το Πολιτιστικό Κέντρο της Αγίας Μαρίνας θα γίνεται με δική  

μου ευθύνη. 

 

 

 
(4) 

 
Ημερομηνία: ...........…….... 

 
Ο – Η 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.  
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