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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  

ΣΧΟΛΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

Ταχ. Δ/νση: 151 22 Μαρούσι                                      Μαρούσι 16-2-2022 

(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)                                          Αριθμ. πρωτ.: 1508           

 

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων                                                                  

Πληρ.: Αικ. Παπαγιαννάκη 

Τηλ.: 210-2896720 

 

                                                   

Προς: Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος     

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Ορθή Επανάληψη                                                                             

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή 

Προέδρου του Tμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού 

Σχολικών Κτιρίων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά 

με την Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης – Κατάργηση της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.  

2. Το Π.Δ. 101/2013 (ΦΕΚ 123/ τ. Α΄) «Κατάργηση, συγχώνευση, 

μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( ΑΣΠΑΙΤΕ)». 

3. Την αριθμ. 105277/Ζ1/12.8.2020 (ΦΕΚ 650/τ.ΥΟΔΔ/19-08-

2020) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση της ΔE 

της ΑΣΠΑΙΤΕ 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των  σπουδών και διεθνοποίηση των 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και  ισχύει 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ασυμβίβαστα-Αναστολή 

καθηκόντων» . 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-8-2017) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 23 όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 97 και 131 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ. 

Α΄/12-6-2020). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010, τ. Α΄), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Τη με 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ Β΄3255) Υπουργική Απόφαση, με 

θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη 

των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και 

ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των 

διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των 

Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Τη με αρ. 147084/Ζ1/16-11-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5364 Β΄) «Καθορισμός του 

τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών 

διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή 

οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 8403/4-5-2020 Πράξη του Προέδρου της ΔΕ της 

ΑΣΠΑΙΤΕ: α) Ορισμός Προέδρου του Τμήματος Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

της ΑΣΠΑΙΤΕ και β) Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΦΕΚ 362/13.5.2020 ΥΟΔΔ). 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
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Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, με θητεία δύο (2) ετών, με ημερομηνία έναρξης της 

θητείας την 1/5/2022 και ημερομηνία λήξης  την 30/4/2024.  

 

Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η 15η Μαρτίου 2022 ημέρα 

Τρίτη από ώρα 9:30 πμ έως 13:00, και με επαναληπτική ψηφοφορία την 

επομένη εργάσιμη ημέρα, ήτοι  16 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη κατά τις 

ίδιες ώρες, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») 

του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) η 

πρόσβαση στο οποίο θα πραγματοποιηθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://zeus.grnet.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική 

Απόφαση με αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ 5364 Β΄)   

 

Α. Υποψηφιότητες 

Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του 

Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών μπορούν να είναι πλήρους απασχόλησης μέλη ΔΕΠ 

πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου 

Τμήματος.  

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την 

υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της 

προκηρυσσόμενης θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη 

συνεχόμενη θητεία. Δεν επιτρέπεται επανεκλογή του ιδίου προσώπου ως 

Προέδρου πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης συνεχόμενης 

θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για 

περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. 

Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 

μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση 

Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. 

Αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή 

Προέδρου υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στον Πρόεδρο της ΔΕ από 

21/2/2022 μέχρι και 2/3/2022, στο email του Γενικού Πρωτοκόλλου 

protokollo@aspete.gr με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ / ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

https://zeus.grnet.gr/
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» με επισυναπτόμενη υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας (pdf 

format), βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος. 

Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, βάσει του 

συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος, κατατίθεται  και  

Υπεύθυνη δήλωση ότι :  

α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017. 

β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ασυμβίβαστα και δεν τελεί σε 

αναστολή καθηκόντων ούτε σε απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων του.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους έως την 

έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του 

υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της ΔΕ μέσω του Γενικού 

Πρωτοκόλλου.  

 

Β. Ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει Τριμελής Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με 

απόφαση του Προέδρου της ΔΕ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας 

αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ. 

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους 

Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες 

αναρτώντας σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ τον πίνακα 

των υποψηφίων. Επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το 

αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρόεδρο της ΔΕ, ο οποίος εκδίδει 

διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 

Γ. Εκλεκτορικό Σώμα 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

απαρτίζεται από το σύνολο των  καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών 

καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των 

υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος  Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών. 
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Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν και όσοι εκ των ανωτέρω 

απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η 

απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των 

καθηκόντων τους.  

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 

καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί 

κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού 

της ΑΣΠΑΙΤΕ, ήτοι το Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων και εγκρίνονται από τον 

Πρόεδρο της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Οι εκλογικοί κατάλογοι θα οριστικοποιηθούν στις 21.2.2022.  Μετά την 

έγκριση οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή. 

 

Δ. Ψηφοφορία 

1. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας. 

2.  Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ) λογίζεται η Τριμελής Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή η οποία υποχρεούται να ενεργήσει σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην με αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 (ΦΕΚ 5364 Β΄) ΚΥΑ. 

Τα μέλη της ΟΔΕ οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη 

άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως 

αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθούν την ορθή 

και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να 

επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να 

συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής. 

3. Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι οι 

οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς 

από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω 

του ιδίου πληροφοριακού συστήματος την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 

16η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη. Σε  περίπτωση νέας άγονης εκλογικής 

διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι 

την 17η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο 

οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει 

ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα 

τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. 
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Το πρακτικό εκλογής του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου 

υποβάλλεται στον Πρόεδρο της ΔΕ, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας  θα οριστεί 

από το αρμόδιο όργανο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. 

Η παρούσα προκήρυξη  να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια»,  στον ιστότοπο 

της ΑΣΠΑΙΤΕ και στον ιστότοπο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών. 

 

 

                                                                           Ο Πρόεδρος της ΔΕ 

 

Καθηγ. Γεώργιος Ε. Χατζαράκης 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  
Τμήμα Εκπ. Ηλεκτρολ. Μηχανικών  
και Εκπ. Ηλεκτρον. Μηχανικών 
 

  

Συνημμένα: Υποδείγματα αιτήσεων υποψηφιότητας και Υπεύθυνων Δηλώσεων
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ΑΙΤΗΣΗ 

 

 

ΠΡΟΣ:  Τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής 

της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Μαρούσι,………………………….. 

  

ΟΝΟΜΑ:………………….…………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………………. 

ΒΑΘΜΙΔΑ:………………………….. 

ΑΔΤ:........................................... 

 

Θέμα: «Υποψηφιότητα για τη θέση του 

Προέδρου του Τμήματος……………… 

…………..της ΑΣΠΑΙΤΕ» 

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω 

υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του 

Τμήματος 

.…………………………………………………………

…………της ΑΣΠΑΙΤΕ γνωρίζοντας τις 

προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 23 του Ν. 

4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) για την υποβολή 

υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24 

«Ασυμβίβαστα-Αναστολή καθηκόντων του Ν. 

4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)  Με την παρούσα 

αίτησή μου επισυνάπτω υπεύθυνη δήλωση ότι: 

α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα 

εκλογιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 23 του Ν. 4485/2017. 

β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου 

ασυμβίβαστα και δεν τελώ σε αναστολή 

καθηκόντων ούτε σε απαγόρευση άσκησης των 

καθηκόντων μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ο/Η Αιτ…. 
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ΑΙΤΗΣΗ 

 

 

ΠΡΟΣ:  Τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής 

της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Μαρούσι,………………………….. 

  

ΟΝΟΜΑ:………………….…………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………………. 

ΒΑΘΜΙΔΑ:………………………….. 

ΑΔΤ:........................................... 

 

Θέμα: «Υποψηφιότητα για τη θέση του 

Αναπληρωτή Προέδρου του 

Τμήματος……………… 

…………..της ΑΣΠΑΙΤΕ» 

Με την αίτησή μου αυτή υποβάλλω 

υποψηφιότητα για τη θέση του Αναπληρωτή 

Προέδρου του Τμήματος 

.…………………………………………………………

…………της ΑΣΠΑΙΤΕ γνωρίζοντας τις 

προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 23 του Ν. 

4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) για την υποβολή 

υποψηφιοτήτων, καθώς και το άρθρο 24 

«Ασυμβίβαστα-Αναστολή καθηκόντων του Ν. 

4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄)  Με την παρούσα 

αίτησή μου επισυνάπτω υπεύθυνη δήλωση ότι: 

α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα 

εκλογιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 23 του Ν. 4485/2017. 

β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου 

ασυμβίβαστα και δεν τελώ σε αναστολή 

καθηκόντων ούτε σε απαγόρευση άσκησης των 

καθηκόντων μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ο/Η Αιτ…. 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΥΜ446Ψ8ΧΙ-430



9 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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): ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ 

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. Τηλ./ Κιν. Τηλ. :  

Δ/νση 

Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

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:  

Έχω υποβάλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου / Αναπληρωτή 

Προέδρου (διαγράψτε την επιλογή που δε σας αφορά) του Τμήματος 

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

........................................ 

και δηλώνω ότι: 

α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017. 

β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου ασυμβίβαστα και δεν τελώ σε αναστολή 

καθηκόντων ούτε σε απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων μου.  
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Ημερομηνία: ___/____/ 

 

Ο Δηλών 

 (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. 
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