
 

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 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

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:  

Με την παρούσα παρέχω ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από την ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ έχοντας ενημερωθεί ειδικά και με τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα 

νομοθεσία ως ακολούθως: 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παραδίδονται από ιδιοκτήτη/κάτοχο οχήματος προς οριστική 

διαγραφή δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή 

κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή. 

Η ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει των προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας τηρεί 

σχετικό αρχείο προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας οριστικής 

διαγραφής του οχήματος/μηχανήματος του ιδιοκτήτη/κατόχου. 

Ο ιδιοκτήτης/κάτοχος διατηρεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα (δικαίωμα 

πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κα.) 

 

 

Ημερομηνία …./…../….. 

 

            Ο Δηλών  

 

             

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η 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. 

 

ΠΡΟΣ (1) :  

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. Τηλεομοιότυπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου: 
(Email): 

 


