
 

 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (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)

: ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

πληρώ τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3γ του 2081/1992 και δεν εµπίπτω στα ασυµβίβαστα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 3419/2005, και 

συγκεκριµένα:  

«Το δικαίωµα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώµατος ψήφου οι αµετάκλητα στερηθέντες των 

πολιτικών τους δικαιωµάτων, οι τελούντες υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη, οι αµετάκλητα καταδικασθέντες 

για ορισµένα ασυµβίβαστα µε το εµπόριο αδικήµατα, οι τελεσίδικα πτωχεύσαντες και µη αποκατασταθέντες και οι 

επιχειρήσεις που τελούν υπό εκκαθάριση. Εκλόγιµοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα  και διατελέσαντες 

µέλη του Επιµελητηρίου τουλάχιστο για τρία χρόνια, είτε ατοµικά είτε σαν µέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης ή διοικητικών συµβουλίων ανωνύµων εταιρειών, ή συνεταιρισµών, ή ως εκπρόσωποι 

υποκαταστηµάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.»  και 

«Το δικαίωµα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώµατος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αµετακλήτως 

τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή 

δικαστική αντίληψη, όσοι έχουν καταδικαστεί αµετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, 

αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, 

λαθρεµπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόµου 



  

περί εµπορίας ναρκωτικών και εφόσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρισµένες στο απόσπασµα του ποινικού 

µητρώου, σύµφωνα µε το άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, όσοι έχουν καταδικαστεί αµετακλήτως σε 

ποινή φυλάκισης για παράβαση της νοµοθεσίας που διέπει τις ανώνυµες εταιρείες, της τελωνειακής νοµοθεσίας ή 

για παράνοµη άσκηση εµπορικού επαγγέλµατος ή για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 936/1979 (ΦΕΚ 144 Α΄) 

και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους, όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση 

πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση. Εκλόγιµοι 

είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν µέλη του Επιµελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε 

ατοµικά είτε ως µέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης ή διοικητικών συµβουλίων 

ανωνύµων εταιρειών, ή συνεταιρισµών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστηµάτων ελληνικών ή αλλοδαπών 

επιχειρήσεων. ∆εν είναι εκλόγιµοι όσοι είναι συνταξιούχοι.»                                                                                     
 (4)

 

 

Ηµεροµηνία:             /2011 
 

Ο – Η ∆ηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 
 

(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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

 


