
 
 

                      
ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  
 

Όνομα   
Επώνυμο   
Όνομα Πατρός   
Ημ/νία  γέννησης   
Φύλο   
Επάγγελμα   
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 

Διεύθυνση   
Πόλη   
Τ.Κ.   
Τηλ.  Οικίας   
Κινητό τηλ.   
email   
 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Βασική εκπαίδευση  

Δημοτικό   Γυμνάσιο   Λύκειο   
Ανώτατη εκπαίδευση  

Α.Ε.Ι   Τ.Ε.Ι   
 

Σχολή   
Τμήμα    
Κατεύθυνση   
Έτος κτήσης πτυχίου   
 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών:   

Ξένες Γλώσσες   

Να σημειωθεί το επίπεδο γλωσσομάθειας στη γλώσσα (Άριστη = 1,  Πολύ καλή  = 2,  Καλή  = 3,  Μέτρια  = 4)  
Αγγλικά    Γαλλικά    Ιταλικά   
Ισπανικά   Γερμανικά    Άλλη:   
  



 
 
Γνώσεις Η/Υ  

word  excel  
powerpoint  access  
 

Τίτλος πιστοποίησης:   

Σεμινάρια  
Τίτλος  Διάρκεια  Φορέας  
   
   
   
 

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  
 

Ημέρα  Ώρες   
Δευτέρα   
Τρίτη   
Τετάρτη   
Πέμπτη   
Παρασκευή   
Σάββατο   
Κυριακή   
 

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

Είστε μέλος άλλης εθελοντικής οργάνωσης   Ναι   Ὀχι  
Αν ναι, ποιάς;    

Έχετε συμμετάσχει σε άλλη εθελοντική δραστηριότητα;  Ναι   Όχι   
Αν ναι, σε ποια ;    

Πως ενημερωθήκατε για το παρόν πρόγραμμα;;     

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

«Συμφωνώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων και συναινώ στη χρήση της εικόνας μου για τους 
σκοπούς του Προγράμματος Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τόσο από το 
Δήμο Πειραιά, όσο και από τις Δημόσιες Αρχές του που συμβάλλουν στην άρτια διεξαγωγή του προγράμματος. Η 
παρούσα αίτηση συμμετοχής αναφέρεται αποκλειστικά στην προσφορά των εθελοντικών υπηρεσιών μου και δεν 
αναφέρεται σε καμία περίπτωση έμμισθης εργασιακής σχέσης»  

Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους συμμετοχής , τους οποίους θεωρώ αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
αίτησης συμμετοχής.  

 

Ημερομηνία ___________          Υπογραφή  



 

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα σχετικά έγγραφα θα τα τηρήσουμε μέχρι τις 31/12/2039 βάση τις διατάξεις του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου.  

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε σωρευτικά και/ή διαζευκτικά ανά περίπτωση 

1. Να ζητήσετε αντίγραφο των στοιχείων των προσωπικών δεδομένων υμών και του/ων ανηλίκου/ων τέκνου/ων σας 
που επεξεργαζόμαστε. 

2. Να ζητήσετε τεκμηριωμένα διόρθωση και/ή συμπλήρωση των στοιχείων των προσωπικών δεδομένων υμών και 
του/ων ανηλίκου/ων τέκνου/ων σας. 

3. Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων υμών και του/ων ανηλίκου/ων τέκνου/ων 
σας και/ή να εναντιωθείτε σε αυτήν. 

4. Να ζητήσετε νομίμως την ανάκληση της συγκατάθεσής σας και/ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων υμών 
και του/ων ανηλίκου/ων τέκνου/ων σας για το μέλλον. 

Ως προς τα υπό στοιχεία (3) και (4) έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε την ικανοποίηση του αιτήματός σας, 
εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων 
μας ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών μας. 

5. Να ζητήσετε εγγράφως να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα υμών και του/ων ανηλίκου/ων τέκνου/ων σας σε 
τρίτο φορέα/πρόσωπο. 

6. Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 
2106475600, Fax: (+30) 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Το Νομικό Πρόσωπο ΚΟ.Δ.Ε.Π. (Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά) με έδρα: Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 
11, Τ.Κ. 18531 Πειραιάς, email: kodepir@gmail.com , Τηλ: (+30) 210 4101753-756, website: www.kodep.gr 
ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων, προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων φυσικών 
προσώπων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε στο email: 
kodepir@gmail.com, τηλ: (+30) 210 4101753-756. 

 

             Έλαβα γνώση                                                                   Έλαβα γνώση 

…………………………………………..                                ………………………………………….. 

       (Τόπος – Ημερομηνία)                                    (Τόπος – Ημερομηνία) 

…………………………………………..                          ………………………………………….. 

              

  (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)                                                       (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) 
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