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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας 
υπόψη: 

1. το άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 του Ν. 4692/2020 (Α’111/12.06.2020), «Αναβάθμιση του 
Σχολείου και άλλες διατάξεις) και το αρθρ. 84 

2. το άρθρο 192 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α΄/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» 

3. την υπ’ αριθμ. 5204/11.11.2021 (ΦΕΚ 5244/Β΄/12.11.2021) Υπουργική Απόφαση περί λειτουργίας ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» 
4. την υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/2021 (ΦΕΚ 5364/Β΄/19.11.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «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 δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 

5. το άρθρο 14 & το άρθρο 8 του κεφ. ΙΙ της αριθμ. ΔΦ 2.1/17090/27.10.2020 (ΦΕΚ 4889/τ.Β΄/06.11.2020) Απόφασης «Έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» 

6. την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος διεξαγωγής των 
εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη 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)» (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β. 
Προτ. 191014/Ζ1/7.11.2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 
153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την 
ανάδειξη των μονοπρόσωπων 2 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)» (ΦΕΚ Β’ 3969/13-11-2017) 

7. τις διατάξεις του Νόμου 4610/0705.2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και ειδικά του άρθρου 12 
«Γενικές διατάξεις λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.» 

8. τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» 

9. την αριθμ. ΔΦ 30/12517 απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΦΕΚ 632/ΥΟΔΔ/04.08.2021 σχετικά 
με την Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Χημείας από 01.09.2021 έως 31.08.2023  

10. το πρακτικό της αριθμ. 12/14.02.2022 (θ. 3ο) σύγκλησής της 
11. την αριθμ.  ΔΦ 2.1/7091/13.04.2022 (ΦΕΚ 2163/Β’/04.05.2022) απόφαση σχετικά με την Ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Χημείας της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
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Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος: 
1. Τομέας Ανόργανης Χημείας, Αναλυτικής Χημείας και Χημείας Περιβάλλοντος 
2. Τομέας Φυσικής Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας 
3. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας 
με θητεία ενός (1) έτους, από 01/09/2022 έως και την 31.08.2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω σχετικές διατάξεις. 

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 18 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα, από ώρα 10:00 έως 12:00.  

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού 
πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρίας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία 
“Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.” (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) βάσει της υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/2021 (ΦΕΚ 
5364/Β΄/19.11.2021) ΚΥΑ. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 3. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

i) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του 
οικείου τομέα. 
ii) Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. 
iii) Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή 
Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.  
Ο Διευθυντής Τομέα 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 και Μουσείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι για το αξίωμα του Διευθυντή των Τομέων του Τμήματος Χημείας της  Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου,  θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (συνημμένα 
αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα 
εκλογιμότητας) στον Πρόεδρο του Τμήματος δια της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, info@chem.ihu.gr) ή επιστολικά, το αργότερο έως 
και την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.  
Οι υποψήφιοι δύνανται να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή αίτηση/δήλωση, η οποία θα υποβληθεί στη Γραμματεία 
του Τμήματος, έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. 
Οι αιτήσεις των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων πρωτοκολλώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος, ώστε να προκύπτει η 
ημεροχρονολογία της υποβολής τους. 
Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα. 
 
ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ 

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών 
καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. 
Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής 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. 
Η Γραμματεία του Τμήματος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τα ευρισκόμενα σε άδεια μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα 
οποία μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές. 
Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνον όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι 
εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του 
Ιδρύματος. Οι εκλογικοί κατάλογοι  οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν τις εκλογές. 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ -«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 27 
του Ν. 4485/(ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017), όπως τροποποιούμενο ισχύει με το άρθρο 98 του ν. 4692/2020 (Α   111), και ιδίως στην υπό 
στοιχεία 147084/Ζ1/16.11.2021 (Φ.Ε.Κ. 5364/τ.Β  /19.11.2021) Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Επικρατείας η 
οποία εκδόθηκε κατ   εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α  136). 
Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή 
Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 
Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή 
ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας. 
Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής Συμφωνητικού Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις. Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, 
τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την 
ισχύουσα πολιτική του οικείου Πανεπιστημίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α   134), και επιτελεί ρόλο υπεύθυνου 
επεξεργασίας από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργώντας ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Μέσω του συστήματος 
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από τον Διαχειριστή 
σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την μοναδική 
εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα. 
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Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις και να λαμβάνουν αντίγραφο 
του πρακτικού εκλογής της παρ. 5,του άρθρου 4 παρ.2 της αριθμ. 77561/Z1/22.6.2020 ΚΥΑ εφόσον το ζητήσουν. 
 
ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.) – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΕ) 

Την ευθύνη της διεξαγωγής της εν λόγω εκλογικής διαδικασίας, θα έχει η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, ως το  ργανο Διενέργειας 
Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) κατ   άρθρο 2, παρ.1, περ. α) της υπ. αρ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (Φ.Ε.Κ. 5364/τ.Β  /19.11.2021) Κ.Υ.Α., με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη, την οποία και θα ορίσει ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος βάσει των κείμενων διατάξεων, σε συνδυασμό με την 
αριθμ 153348/Ζ1/15.09.2017 (Β  3255) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει. Η επιτροπή θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ των οικείων Τομέων 
με τους αναπληρωτές τους και ορίζεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας. 
Η Εφορευτική Επιτροπή, ως το αρμόδιο  ργανο Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ανά Τομέα, έχει την ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας 
για την εκλογή του Διευθυντή των Τομέων, ως άνω. Οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθεί την ορθή και 
ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς 
και να συντάσσει και να υπογράφει τα πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας. 
Με απόφασή του, το οικείο Ο.Δ.Ε., εν προκειμένω η Εφορευτική Επιτροπή για κάθε Τομέα, ορίζει τον Διαχειριστή της συγκεκριμένης 
Εκλογικής Διαδικασίας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την ΕΔΥΤΕ 
Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
helpdesk@zeus.grnet.gr και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της 
αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021. 
Οι υποψηφιότητες, τυχόν παραιτήσεις και τυχόν ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται αρμοδίως με 
πρωτόκολλο στην οικεία κατά περίπτωση Εφορευτική Επιτροπή. 
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και 
ανακηρύσσει τους υποψηφίους για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της. 
Προς τούτο, συντάσσει με αλφαβητική σειρά επωνύμου τους πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών, που έχουν ανακηρυχθεί. Με την 
επιμέλεια της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, αναρτώνται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος, οι ως άνω πίνακες 
των υποψηφίων Διευθυντών στους Τομείς του Τμήματος. 
Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν 
συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε 
ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος.  
Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής) από την Ο.Δ.Ε.. 
Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Α  114). 
 
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Τμήματος και του Ιδρύματος. 

Εσωτερική Διανομή:  

 Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

 Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών 

 Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (ηλεκτρονική αποστολή) 

 Δ/νση Διοικητικού –Τμήμα Προσωπικού.  
 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος* 

                    Γεώργιος Κύζας 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο κρατείται στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Επώνυμο: ……………………………… 

Όνομα: …………………………………. 

Πατρώνυμο: …………………………… 

Βαθμίδα: ……………………………….. 

Τομέας: ………………………………… 

Έτος Γέννησης: ……………………… 

Τηλ. Εργασίας: ………………………. 

Τηλ. Κιν. : ……………………………… 

Email: ………………………………….. 

       

      

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Τον Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών, Αν. Καθηγητή, Γ. Κύζα 

 

 

Θέμα «Αίτηση Υποψηφιότητας – Υπεύθυνη Δήλωση για 
τη θέση του Διευθυντή του Τομέα του Τμήματος Χημείας 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος» 

 

Καβάλα,   …../..../2022 

 

 

Παρακαλώ, 

Με την παρούσα αίτηση υποβάλω την υποψηφιότητα μου για τη 

θέση του Διευθυντή του Τομέα 

………………………………………………………………………… 

του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, γνωρίζοντας τις 

προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος. 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

ν.1599/1986, δηλώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου 

κωλύματα εκλογιμότητας και ότι συναινώ για τη συλλογή 

τήρηση και οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από το  ργανο Διενέργειας Εκλογών 

(Ο.Δ.Ε.) που σχετίζονται με την ψηφοφορία, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και τον ν. 4624/2019). 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
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