
 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν 2690/1999) 

 
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) 

 
Περιγραφή αιτήματος : «Δήλωση υποψηφιότητας» 

Προς (1) : Σύλλογο Νεφροπαθών Μεσσηνίας 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Ο/Η  Όνομα :  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα :  Επώνυμο 
Πατέρα :  

Όνομα Μητέρας :  Επώνυμο 
Μητέρας :  

Αρ. Δ. Ταυτότητας   Α.Φ.Μ.  

Ημερ. Γέννησης (2)   Τόπος 
Γέννησης:  

Τόπος κατοικίας  Οδός   Αριθ.  Τ.Κ  

Τηλ.:  Fax:  Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (E-mail):  

 
 

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 
του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι : Δεν τελώ αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής απόφασης εν 
στερήσει των πολιτικών μου δικαιωμάτων και δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που 
συνεπάγεται την αυτοδίκαια έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης. 
 

Δηλώνω ότι θέλω να είμαι υποψήφιος στις τακτικές εκλογές του Συλλόγου Νεφροπαθών Μεσσηνίας για τις 

παρακάτω θέσεις: 

ΘΕΣΗ Επιλογή 

1. Μέλος του Δ.Σ. � 
2. Εκπρόσωπος στις Π.Ο.Ν., ΠΟΑμΕΑ, ΕΣΑμΕΑ � 
3. Ελεγκτική επιτροπή � 
4. Εφορευτική επιτροπή � 

(6) 
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 Ο-Η Δηλ… 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα , που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται 

εκπρόσωπος). 
(4) «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 εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(5) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής 
μου. 

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


