
(1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3)Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ 

πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο 

ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Ο–Η Όλνκα:  Δπώλπκν :  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο   :  

Τόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Ταπηόηεηαο:  Τει.:  

Τόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ.:  ΤΚ:  

Αξ.  Τειενκνηνηύπνπ (FAX):  Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Ταρπδξνκείνπ 
(Email): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο

(3)
,πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Δίκαη κέινο ηνπ ΤΑΠΙΛΤΑΤ θαη ζπκκεηείρα ζηε ΓΣ ηνπ Τακείνπ ηελ Κπξηαθή 5-8-2018 ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην ηνπ Παλειιελίνπ. Οη 
δηαδηθαζίεο ηεο ΓΣ μεθίλεζαλ θαηά ηηο 10.30 ην πξσί. Τν γπκλαζηήξην ήηαλ γεκάην θαη ζηηο δύν πιεπξέο πνπ είραλ θεξθίδεο. Η 
πξνζσξηλή δηνίθεζε είρε εγθαηαζηαζεί ζε έλα ηξαπέδη, ζην βάζνο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ. Αλάκεζα ζην ηξαπέδη απηό θαη ηνλ 
αγσληζηηθό ρώξν παξαηάρζεθαλ ζεηξά ππαιιήισλ ηδησηηθήο εηαηξείαο security. Γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΓΣ 
παξεκπνδίζηεθε από ηνπο ππαιιήινπο ηδησηηθήο εηαηξείαο security λα αλέιζεη ζην βήκα γηα λα θαηαζέζεη ηελ πξόηαζή ηνπ ν 
πξόεδξνο ηεο ΙΟΝΙΚΗΣ ΔΝΟΤΗΤΑΣ, Σαξάληνο Φηιηππόπνπινο, ώζηε λα ηνλ δεη ν θόζκνο από όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ρώξνπ, αιιά 
κόλν ηνπ δόζεθε θνξεηό κηθξόθσλν από ππάιιειν security, γεγνλόο πνπ δελ έρεη ζπκβεί ζε θακία Γεληθή Σπλέιεπζε. Αθνινύζεζε 
ε ςεθνθνξία κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ γηα ην πξνεδξείν ηεο ΓΣ, ζηελ νπνία ήηαλ εκθαλέο όηη ππεξίζρπζε ε θνηλή πξόηαζε ηνπ 
Σπιιόγνπ Δξγαδνκέλσλ ηεο Ινληθήο, ηεο Ινληθήο Δλόηεηαο, ηνπ Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ Δζλνθάξηαο, ηνπ Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ 
Τξάπεδαο Αηηηθήο, ηνπ Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ Τξάπεδαο Αζελώλ – Eurobank, πνπ ππέβαιε ν πξόεδξνο ηεο ΙΟΝΙΚΗΣ 
ΔΝΟΤΗΤΑΣ Σαξάληνο Φηιηππόπνπινο θαη ηελ νπνία ςήθηζα θαη εγώ. Ωζηόζν, ε πξνζσξηλή δηνίθεζε δελ ην απνδέρζεθε θαη ελώ 
δεηνύζακε όινη επίκνλα θαηακέηξεζε ώζηε λα δηαπηζησζεί ε θαηαθαλήο ππεξςήθηζε ηεο πξόηαζεο απηήο, ν Γ. Κίζζαο, ν ίδηνο 
δειαδή ν ππνςήθηνο γηα πξόεδξνο ηεο ΓΣ θαη όρη ν Μ. Πεηξάθεο πνπ σο πξόεδξνο ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο δηεύζπλε ηε 
δηαδηθαζία, έζπεπζε λα αλαθνηλώζεη πξαμηθνπεκαηηθά ην αθξηβώο αληίζεην, όηη ππεξςεθίζηεθε ε πξόηαζε ηεο πξνζσξηλήο 
δηνίθεζεο θαη κάιηζηα ζεθώζεθε θαη εγθαηαζηάζεθε ζην ηξαπέδη ζηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ. Ακέζσο μέζπαζαλ δηακαξηπξίεο από ηνλ 
θόζκν, πνπ δεηνύζε θαηακέηξεζε. Αθνινύζεζε νριαγσγία. Βιέπακε κέιε λα θσλάδνπλ, λα δεηνύλ ην ιόγν θαη λα πξνζπαζνύλ λα 
ππνβάινπλ ελζηάζεηο, αιιά λα εκπνδίδνληαη από ηνπο ππαιιήινπο security. Καλέλαο δελ κπόξεζε λα κηιήζεη. Γελ αλαγλώζηεθε ε 
εκεξεζία δηάηαμε, δελ ζπδεηήζεθε θαλέλα ζέκα θαη δελ ιήθζεθε θακία απόθαζε. Μεηά από 5 -10 ιεπηά ράνπο αθνύζακε γηα 
πξώηε θνξά από ηα κηθξόθσλα ηνλ Γ. Κίζζα λα αλαγγέιιεη ηελ έλαξμε ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ηεο Κεληξηθήο 
Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Η εληύπσζε πνπ κνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ όηη ε ΓΣ δελ έγηλε. 
(4) 

 
Ηκεξνκελία,  .......  

Ο–ΗΓει... 
(Υπνγξαθή) 
 
 

 

 


