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Η/Ο κϊτωθι υπογραφόμεν................................................................................................................................................................................. 

Κϊτοικοσ..................................................................................................................................................................................................................... 

Διεύθυνςη κατοικύασ............................................................................................................................................................................................. 

Σηλ. Επικοινωνύασ.................................................................................................................................................................................................. 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Δηλώνω με την παρούςα αύτηςη, ότι επιθυμώ και δϋχομαι να ςυμμετϊςχω εθελοντικϊ ςτισ/ην παρακϊτω 

εργαςύεσ/α-δραςτηριότητεσ/α όπωσ αναφϋρονται ςτη ςχετικό υμφωνύα Εθελοντικόσ Εργαςύασ που 

υπογρϊφεται μεταξύ εμού και του Δόμου αλαμύνασ. 
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........................................................................................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................................................
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Επύςησ δηλώνω και αποδϋχομαι ότι: 

 Δεν υφύςταται ςχϋςη εργαςύασ ό ϋργου μεταξύ εμού και του Δόμου. Δεν εντϊςςομαι ςτο ϋμμιςθο προςωπικό ό ςτουσ 

εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ του Δόμου και ωσ εκ τούτου ουδεμύα απαύτηςη ό δικαύωμα ϋχω ϋναντι αυτού. 

 Ουδεμύα απαύτηςη χρηματικό ό ϊλλησ αποζημύωςησ ϋχω ϋναντι του Δόμου λόγω τησ ανϊληψησ των ανωτϋρω 

αναφερόμενων εργαςιών και τησ εθελοντικόσ μου προςφορϊσ ςε αυτόν. 

 Σο υλικό που ο Δόμοσ θα μου παρϊςχει για την υλοπούηςη των εργαςιών που αναλαμβϊνω καθώσ και τα παραγόμενα 

αποτελϋςματα και προώόντα αυτών ανόκουν αποκλειςτικϊ και μόνον ςτο Δόμο και ωσ εκ τούτου δεν ϋχω κανϋνα 

δικαύωμα (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των πνευματικών) χρόςησ, δημοςύευςησ, πώληςησ ό ϊλλο επύ αυτών.  

 Μετϊ το πϋρασ τησ εθελοντικόσ μου εργαςύασ υποχρεούμαι να επιςτρϋφω το υλικό που μου ϋχει δοθεύ για το λόγο 

αυτόν ςτον Δόμο. 

 Κατϊ την διϊρκεια υλοπούηςησ των εθελοντικών εργαςιών που αναλαμβϊνω, οφεύλω να τηρώ τα χρονικϊ πλαύςια 

που μου ϋχουν τεθεύ από τον Δόμο και να ακολουθώ τισ ςχετικϋσ υποδεύξεισ και οδηγύεσ που μου δύνονται. 

 Ο Δόμοσ ϋχει το δικαύωμα να με παύςει από τισ αρμοδιότητϋσ μου ό να αφαιρϋςει τμόμα των εθελοντικών εργαςιών 

που αναλαμβϊνω. 

 Κανϋνα ϊλλο δικαύωμα ό απαύτηςη ϋχω ϋναντι του Δόμου αλαμύνασ. 

 Ενημερώθηκα και ςυμφωνώ με την πολιτικό για την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα του Δόμου 

αλαμύνασ. Η ςυγκατϊθεςό μου δύναται να αρθεύ με ςχετικό δόλωςη μου αποςτϋλλοντασ ςχετικό μόνυμα ςτο 

animals@salamina.gov.gr. Η ϊρςη τησ ςυγκατϊθεςησ δεν θύγει την νομιμότητα τησ επεξεργαςύασ. 

 Επιθυμώ τϋλοσ τη λόψη βεβαιώςεωσ και ςυςτατικόσ επιςτολόσ από τον Δόμο αλαμύνασ για την εθελοντικό 

ςυμμετοχό μου. 

 

 

                                                                                                                                                        αλαμύνα, ......./......./........ 

                                                                                                                                               Η/Ο ΔΗΛΟΤΑ/ΩΝ 

mailto:animals@salamina.gov.gr

