Δήλωση Ενδιαφερόμενου Υποψηφίου

Εκλογές Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Σχολ. Εφορειών
Ο/Η πιο κάτω υπογεγραμμένος/η, μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού, υποβάλλω το ενδιαφέρον μου για
συμπερίληψη μου στον κατάλογο υποψηφίων του Κόμματος για τις επικείμενες Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Σχολικών Εφορειών που θα πραγματοποιηθούν το Δεκέμβριο του 2021 και συγκεκριμένα για τη θέση του:
Δημοτ. Συμβούλου

Κοινοτάρχη

Σχολ. Εφόρου

Κοινοτ. Συμβούλου

στο/στη Δήμο/Κοινότητα ___________________________ της επαρχίας _______________________.
Δηλώνω επίσης υπεύθυνα, ότι:
1. Κατέχω τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για τους κομματικούς υποψηφίους όπως αυτά
καθορίζονται στο Άρθρο 51.10 και δικαιούμαι με βάση το Άρθρο 7.2 του Καταστατικού του Κόμματος όπως
αυτό έχει τροποποιηθεί το 2018.
2. Πληρώ τα προσόντα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τον αντίστοιχο εκλογικό νόμο που ισχύει για τη θέση
την οποία ενδιαφέρομαι να διεκδικήσω (Περί Δήμων Ν.111/85, Περί Κοινοτήτων Ν86(Ι)/99,
Περί Σχολικών Εφορειών Ν.108(Ι)/97).
3. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων του Κόμματος για τις Εκλογές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, όπως καθορίζεται από το Άρθρο 51 του Καταστατικού του Κόμματος,
τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και τις σχετικές αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου.
4. Έλαβα γνώση και θα τηρώ τους Κανόνες Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς κατά την προεκλογική
περίοδο.
5. Κατέβαλα το ποσό που έχει αποφασιστεί από το Πολιτικό Γραφείο ως δικαίωμα συμμετοχής στις
ενδοκομματικές διαδικασίες επιλογής υποψηφίων και αποδέχομαι ότι αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση
που δεν θα διεξαχθούν ενδοκομματικές εκλογές ή σε περίπτωση που δεν επιλεγώ ως υποψήφιος.
6. Η συμμετοχή μου στις ενδοκομματικές διαδικασίες επιλογής υποψηφίων για τις Εκλογές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών εξυπακούει δέσμευση τιμής ότι θα γίνει σεβαστή η απόφαση του
κόμματος για την ή τη μη συμμετοχή μου στο κομματικό ψηφοδέλτιο.
7. Σε περίπτωση επιλογής μου ως υποψηφίου του Κόμματος, αναλαμβάνω να καταβάλω το παράβολο που
προνοεί ο αντίστοιχος νόμος και αποδέχομαι όπως, αν αυτό επιστραφεί στο Κόμμα, παραχωρηθεί ως
συνεισφορά μου στην αποπληρωμή των εξόδων της προεκλογικής εκστρατείας του Κόμματος.
8. Αν εκλεγώ, θα συνεργάζομαι με την υπόλοιπη Ομάδα και θα λειτουργώ με διαφάνεια, αξιοκρατία και
με βάση τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας του Κόμματος. Έχω λάβει γνώση και
αποδέχομαι επίσης, τους Εσωτερικούς Κανονισμούς για τη διεκδίκηση θέσεων όπως για παράδειγμα των
θέσεων Αντιδημάρχου / Συντονιστή Ομάδας Δήμου/ Μέλους της Εκτελεστικής της Ένωσης Δήμων /
Προέδρου Επιτροπής Δήμου/ Αναπλ. Κοινοτάρχη/ Συντονιστή Ομάδας Κοινότητας/ Προέδρου Σχ. Εφορείας/
Συντονιστή Ομάδας Σχολ. Εφορείας.
9. Σε περίπτωση εκλογής μου, αποδέχομαι να εισφέρω σε ετήσια βάση στο Κόμμα, το πόσο που
προνοείται από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επίθετο (όπως θα αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο)

Όνομα (όπως θα αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο)

Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας

Διεύθυνση Κατοικίας

Αρ. Οικίας Αρ. Διαμ. Ταχ. Κωδικός

Δήμος / Κοινότητα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (E-mail)

Τηλ. Οικίας

Κινητό Τηλ.

Ημερομηνία Γέννησης

Επάγγελμα - Ιδιότητα

Τηλ. Εργασίας

Τηλεομοιότυπο (φαξ)

Ποσό (δικ. συμ/χής)

Αρ. Απόδειξης

€
Υπογραφή Ενδιαφερομένου:

Ημερομηνία:

Όνομα Παραλήπτη:

Υπογραφή Παραλήπτη:

Υπογεγραμμένο αντίτυπο δίδεται στον ενδιαφερόμενο και αποστέλλεται επίσης στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φαξ 22883148.

