
 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID  
 
 

                                                                 ΠΡΟΣ 
                                                                 ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

                                                                 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 
 

 
ΕΠΩΝΥΜIA:____________________________       Σας παρακαλώ όπως απαλλάξετε από το  
                                                                      ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, την επιχείρηση επί    

Δ/ΝΣΗ:________________________________        της οδού __________________________________,                          
                                                                      η λειτουργία της οποίας έχει ανασταλεί βάση                  

ΑΡΙΘΜΟΣ:_____________________________        κυβερνητικών εντολών, σύμφωνα με τις υπ’ αρ.                                                                 
                                                                  229/24-11-2020 & 263/22-12-2020 Α.Δ.Σ.                     

ΠΕΡΙΟΧΗ:_____________________________         
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:___________________________         Απαραίτητα δικαιολογητικά:     

                                                                          
EMAIL: ________________________________            Λογαριασμός ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου 

                    
ΑΦΜ :_________________________________             Έγγραφο που απεικονίζει τους ΚΑΔ: 

                                                                       - Αίτηση σε ΕΡΓΑΝΗ ή 
ΔOΥ :___________________________________           - Ε3 ή από  

                                                                       - www.gsis.gr, προσωποποιημένη 

                                                                             πληροφόρηση, τα στοιχεία μητρώου επιχ.                                                      

                                                                   
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ        /     /20________                                                                          

                                                                                                                 
 
 Δήλωση Συγκατάθεσης 
 

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σας ενημερώνει ότι από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός GDPR EE2016/679 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.  
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου επεξεργάζεται τα δεδομένα που προσκομίζονται στο πλαίσιο των αιτημάτων σας και μόνο με τη ρητή και 
ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διατίθενται σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό με εξαίρεση την παραπομπή 
των απολύτως απαραίτητων εγγράφων ή στοιχείων προς κρατικές ή άλλες υπηρεσίες, απαραίτητες για την υλοποίηση των αιτημάτων σας.  
 
Ο Γενικός Κανονισμός GDPR EE2016/679 σας παρέχει το δικαίωμα: 

 Γνώσης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται ή επεξεργάζονται. 

 Αίτησης διόρθωσης/ή και συμπλήρωσης των δεδομένων αυτών, αφού προσκομιστεί το απαραίτητο έγγραφο από το οποίο 
προκύπτει η συμπλήρωση/διόρθωσή τους.  

 Αίτησης περιορισμού ή άρνησης της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.  

 Αίτησης διαγραφής των δεδομένων σας από τα αρχεία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 
 
 
Αφού ενημερώθηκα πλήρως για τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών μου δεδομένων από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, συμφωνώ με τα 
παραπάνω και παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία τους, με μόνο σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματος 
μου.  
 
* Με την υπογραφή της παρούσης αίτησης τεκμαίρεται ότι ο αιτών έλαβε γνώση της δήλωσης συγκατάθεσης και συμφωνεί με το 

περιεχόμενό της.     

                                                               
 

                                                                                               Έλαβα γνώση* 
                                                                                           Ο / Η   ΑΙΤ_____ 

http://www.gsis.gr/

