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Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δημοκρατικός Συναγερμός

Μέρος Α – Καταστατικές Πρόνοιες
Α1. Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η δομή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του
Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθορίζονται από το Άρθρο 42 του Καταστατικού του Δημοκρατικού
Συναγερμού στο οποίο υπάρχουν οι πιο κάτω διατάξεις:
42.1 Ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης διορίζεται και παύεται από το Πολιτικό Γραφείο, μετά από
εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, σύμφωνα με σχέδια και όρους υπηρεσίας που καθορίζει το
Πολιτικό Γραφείο.
42.2 Ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αξιωματούχος του κόμματος και συμμετέχει σε όλα τα
συλλογικά όργανα του κόμματος εκτός από την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας.
42.3 Κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν δικαιούται να διεκδικήσει οποιαδήποτε ενδοκομματική ή
δημόσια εκλογή. Για να έχει το δικαίωμα εκλογής σε οποιαδήποτε κομματική ή δημόσια θέση ως
υποψήφιος του κόμματος, θα πρέπει να έχει αποχωρήσει από τη θέση του Διευθυντή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία της εκλογής, εκτός αν το Ανώτατο
Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
42.4 Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες:
42.4.1. Διευθύνει και συντονίζει τη δράση των επιμέρους τομέων:
 Δήμων
 Κοινοτήτων
 Ευρωπαϊκών Θεσμών, Οργάνων και Επιτροπών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Σχολικών Εφορειών
Επικεφαλής των Τομέων διορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο έμμισθοι Προϊστάμενοι και/ή
άμισθοι Συντονιστές.
42.4.2. Είναι ο γενικός υπεύθυνος για την οργάνωση του κόμματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
καταρτίζει και προωθεί την υλοποίηση σχεδίων δράσης του κόμματος για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
42.4.3. Διαμορφώνει, τηρεί και ενημερώνει σε συνεννόηση με το Διευθυντή Οργανωτικού
μητρώο αιρετών αξιωματούχων και εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
42.4.4. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού των αιρετών μελών του κόμματος
σε όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διεκπεραιώνει και διαβιβάζει προς
αυτούς τις αποφάσεις του κόμματος που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
42.4.5. Σε συνεργασία με το Διευθυντή Οργανωτικού καταρτίζει και εισηγείται το οργανωτικό
μέρος των προεκλογικών εκστρατειών του κόμματος στις Δημοτικές και Κοινοτικές
εκλογές και εκλογές Σχολικών Εφορειών.
42.4.6. Έχει την ευθύνη μαζί με το Διευθυντή Οργανωτικού για την οργάνωση των Εκλογικών
Συνελεύσεων και των παγκύπριων εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων του κόμματος που
αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
42.4.7. Εισηγείται προς το Πολιτικό Γραφείο τη θέσπιση Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοτικών
και Κοινοτικών Ομάδων, καθώς και των Σχολικών Εφορειών, οι οποίοι επικυρώνονται
ακολούθως από το Ανώτατο Συμβούλιο.
42.4.8. Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και
ινστιτούτα επί θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης και την κατάρτιση των στελεχών και των
αιρετών αξιωματούχων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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42.5. Στο έργο του βοηθείται από τους Προϊσταμένους και/ή Συντονιστές των τομέων ευθύνης του, οι
οποίοι και συντονίζουν τις ενέργειες των:
 Αντιπροσώπων του κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
 Επαρχιακών Γραμματέων και Βοηθών Επαρχιακών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων
 Κοινοταρχών και Κοινοτικών Συμβούλων
 Σχολικών Εφόρων
 Αντιπροσώπων του κόμματος στην Ένωση Δήμων
 Αντιπροσώπων του κόμματος στην Ένωση Κοινοτήτων
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Α2. Επιλογή Υποψηφίων
Οι βασικές αρχές και οι διαδικασίες επιλογής υποψηφίων του κόμματος για τις Εκλογές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, καθορίζονται από το Άρθρο 51 του Καταστατικού του
Δημοκρατικού Συναγερμού στο οποίο υπάρχουν οι πιο κάτω διατάξεις:
51.1 Βασική αρχή του Κόμματος είναι η διεκδίκηση κάθε εκλογής στην πολιτική και δημόσια ζωή του
τόπου, με δικούς του υποψηφίους ή η υποστήριξη υποψηφίων οι οποίοι συμφωνούν με το
πρόγραμμα, τους σκοπούς και τις θέσεις του Κόμματος. Νοείται ότι το Κόμμα δύναται, μετά από
απόφαση του Πολιτικού Γραφείου και την επικύρωση της απόφασης αυτής από το Ανώτατο
Συμβούλιο, να συμπράξει για συγκεκριμένη εκλογή με άλλα Κόμματα, ομάδες ή άτομα.
51.2 Για θέματα εκλογικής συνεργασίας με άλλα Κόμματα ή πολιτικές ομάδες ή άτομα, την ευθύνη για
τις σχετικές διαπραγματεύσεις έχει το Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος. Το αποτέλεσμα των
διαπραγματεύσεων αυτών υπόκειται στην έγκριση του Πολιτικού Γραφείου. Οι λεπτομέρειες της
συμμετοχής στα ψηφοδέλτια των συνεργαζομένων με το Κόμμα άλλων κομμάτων, ομάδων ή
ατόμων, (αριθμός υποψηφίων, σειρά κλπ.) καθορίζονται σαφώς στη σχετική συμφωνία. Στην
περίπτωση αυτή, η διαδικασία επιλογής υποψηφίων που προνοείται από το Καταστατικό
εφαρμόζεται για την επιλογή μόνο των υποψηφίων του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και για
τον καθορισμό της σειράς τους στο ψηφοδέλτιο, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες της
συμφωνίας συνεργασίας.
51.3 Η επιλογή των υποψηφίων του Κόμματος γίνεται με δημοκρατική διαδικασία και επικυρώνεται
ανάλογα με τις περιστάσεις από τα αρμόδια όργανα του Κόμματος. Σε περίπτωση εκλογικής
διαδικασίας για την ανάδειξη υποψηφίων, ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που δικαιούται κάθε
μέλος, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό και όχι μεγαλύτερος από τον αριθμό των
διαθέσιμων εδρών.
51.7 Επιλογή υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Σχολικών Εφόρων:
51.7.1 Η επιλογή των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Σχολικών Εφόρων για
τις Δημαρχούμενες περιοχές γίνεται με εκλογή, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του
Κόμματος στην υπό αναφορά Δημαρχούμενη περιοχή και τα μέλη της ΝΕΔΗΣΥ,
συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, που συμπληρώνουν ή
έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής της εκλογικής συνέλευσης και που ήσαν εγγεγραμμένα στο κεντρικό μητρώο
μελών του Κόμματος σαράντα πέντε (45) μέρες προηγουμένως, σε Γενικές Συνελεύσεις
των Τοπικών Οργανώσεων, στη δημαρχούμενη περιοχή. Στις συνελεύσεις των Τοπικών
Οργανώσεων, για επιλογή υποψηφίων, συμμετέχουν και τα εκτοπισθέντα μέλη που
έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις Δημοτικές εκλογές. Στους κατεχόμενους Δήμους, η
επιλογή γίνεται από τα εγγεγραμμένα μέλη του Κόμματος που προέρχονται από τους
συγκεκριμένους Δήμους.
51.7.2 Ο τρόπος ψηφοφορίας και επιλογής δημοτικών συμβούλων και σχολικών εφόρων σε
δημαρχούμενες περιοχές, με πέραν της μιας Τοπικής Οργάνωσης, θα ρυθμίζεται από
κανονισμούς που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο.
51.7.3 Στην περίπτωση συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων άλλων κομμάτων, λόγω
συνεργασίας, οι σταυροί προτίμησης κατά την ψηφοφορία για ανάδειξη υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων ή Σχολικών Εφόρων περιορίζονται στον μέγιστο αριθμό των
εδρών που κατανέμονται στο Δημοκρατικό Συναγερμό.
51.7.4 Ο κατάλογος των υποψηφίων Δημάρχων διαβιβάζεται, μετά την ψηφοφορία στη Γενική
Συνέλευση των μελών των Τοπικών Οργανώσεων, στην οικεία Επαρχιακή Γραμματεία η
οποία αφού συνεδριάσει με τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές υποβάλλει τον κατάλογο
στο Πολιτικό Γραφείο. Το Πολιτικό Γραφείο θα επικυρώσει τον επικρατέστερο, πλην
εξαιρετικών περιπτώσεων, όπου το κριτήριο της εκλεξιμότητας του υποψηφίου
επιβάλλει άλλως πως.
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51.7.5 Στην περίπτωση συνεργασιών εφόσον ο υποψήφιος Δήμαρχος ανήκει σε συνεργαζόμενο
Κόμμα, τη διαβούλευση για τον υποψήφιο κάμνει το συνεργαζόμενο Κόμμα σε
συνεργασία με το Πολιτικό Γραφείο και την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία του
Δημοκρατικού Συναγερμού.
51.7.6 Με εισήγηση του Προέδρου και/ή των Επαρχιακών Γραμματειών το Πολιτικό Γραφείο έχει
το δικαίωμα να περιλάβει στα ψηφοδέλτια του Κόμματος κατ’ επιλογήν υποψηφίους.
Νοείται ότι ο αριθμός των υποψηφίων που επιλέγονται με αυτό τον τρόπο, δεν θα
υπερβαίνει το 25% του αριθμού των εδρών για κάθε Δήμο ή Σχολική Εφορεία αντίστοιχα.
Η επιλογή των υποψηφίων αυτών γίνεται πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής
που προνοείται από τα άρθρα 51.7.1 και 51.7.2, ώστε ο αριθμός τους να λαμβάνεται
υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ελευθέρων θέσεων υποψηφίων που θα επιλέξουν τα
μέλη των Τοπικών Οργανώσεων.
51.8 Επιλογή υποψηφίων Προέδρων και Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων:
51.8.1 Η επιλογή των υποψηφίων του κόμματος για τη θέση Προέδρου Κοινοτικών Συμβουλίων
και των υποψηφίων μελών Κοινοτικών Συμβουλίων, γίνεται από το σύνολο των μελών
του κόμματος στην κοινότητα και των μελών της ΝΕΔΗΣΥ, συμπεριλαμβανομένων και
των μελών της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει το
δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής
συνέλευσης και που ήσαν εγγεγραμμένα στο κεντρικό μητρώο μελών του
κόμματος σαράντα πέντε (45) μέρες προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων και των
εκτοπισθέντων που έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις κοινοτικές εκλογές.
51.8.2 Στην περίπτωση συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων άλλων κομμάτων, λόγω
συνεργασίας, οι σταυροί προτίμησης περιορίζονται στον μέγιστο αριθμό των εδρών του
Κοινοτικού Συμβουλίου που κατανέμονται στο Δημοκρατικό Συναγερμό.
51.8.3 Στην περίπτωση συνεργασιών για τον υποψήφιο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, η
διαβούλευση με το συνεργαζόμενο κόμμα γίνεται από την Τοπική Επιτροπή στην
Κοινότητα και την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία του Δημοκρατικού Συναγερμού.
51.8.4 Με εισήγηση του Προέδρου και/ή των Επαρχιακών Γραμματειών το Πολιτικό Γραφείο έχει
το δικαίωμα να περιλάβει στα ψηφοδέλτια του κόμματος κατ’ επιλογήν υποψηφίους.
Νοείται ότι ο αριθμός των υποψηφίων που επιλέγονται με αυτό τον τρόπο δεν θα
υπερβαίνει το 25% του αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου. Η επιλογή των
υποψηφίων αυτών γίνεται πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής που προνοείται
από τα άρθρα 51.8.1 και 51.8.2 ώστε ο αριθμός τους να λαμβάνεται υπόψη κατά τον
προσδιορισμό των ελευθέρων θέσεων υποψηφίων που θα επιλέξουν τα μέλη των
Τοπικών Οργανώσεων.
51.9 Η διαδικασία επιλογής κομματικών υποψηφίων για οποιαδήποτε δημόσια εκλογή η οποία δεν
προβλέπει από το Καταστατικό ρυθμίζεται με Κανονισμούς που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο.
Νοείται ότι το Πολιτικό Γραφείο μετά από εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος και/ή των
Επαρχιακών Γραμματειών έχει δικαίωμα να συμπεριλαμβάνει στα ψηφοδέλτια δημοσίων εκλογών,
που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό, κατ’ επιλογήν υποψηφίους που επιλέγονται από το
Πολιτικό Γραφείο εφ’ όσον ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει το 25% των θέσεων του ψηφοδελτίου.
51.10 Απαραίτητα προσόντα των κομματικών υποψηφίων:
51.10.1 Να είναι μέλη του Κόμματος, προσηλωμένοι απόλυτα στο Κόμμα, τις αρχές και το
Καταστατικό του.
51.10.2 Να είναι άμεμπτου χαρακτήρα και γνωστού ήθους, τόσο στην ιδιωτική, όσο και στη
δημόσια ζωή.
51.10.3 Να έχουν πολιτική κρίση, ικανότητα, και κατάρτιση τέτοια, ώστε να μπορούν να
αποδώσουν από το αξίωμα στο οποίο επιδιώκεται η εκλογή τους.
51.10.4 Να είναι γνωστοί και δημοφιλείς στην εκλογική τους περιφέρεια.
51.10.5 Να είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν χρόνο για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων τους
και του κοινού γενικότερα.
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Μέρος Β – Κανονισμοί
Β1. Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων για επιλογή υποψηφίων

Με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου καθορίζονται:
 η ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών επιλογής των υποψηφίων του κόμματος για τις
εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών
 ο τόπος και η ημερομηνία ή προθεσμία κατάθεσης δηλώσεων από ενδιαφερόμενους
υποψήφιους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους και μέλη κοινοτικών
συμβουλίων και σχολικούς εφόρους
 το χρηματικό δικαίωμα συμμετοχής (παράβολο) στις διαδικασίες που κάθε
ενδιαφερόμενος υποψήφιος οφείλει να καταβάλει στο κόμμα.
 η περίοδος μέσα στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών
του Κόμματος σε κάθε Τοπική Αρχή για την ανάδειξη των υποψηφίων.
Για την επιλογή των υποψήφιων Δημάρχων που θα υποστηριχθούν από το Κόμμα, το Εκτελεστικό
Γραφείο μετά από σχετική απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, αναθέτει την επόπτευση και το συντονισμό
των διεργασιών σε αριθμό Δήμων, σε μέλη του, τα οποία θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την
αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία.
Το Πολιτικό Γραφείο καθορίζει το ύψος του ποσού που καταβάλλεται ως δικαίωμα συμμετοχής στις
εσωκομματικές διαδικασίες για τη συμπερίληψη κάθε ενδιαφερομένου στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Το
ποσό αυτό δεν επιστρέφεται ακόμη και αν ο υποψήφιος δεν επιλεγεί μέσα από τις διαδικασίες των
Γενικών Συνελεύσεων για να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο.
Ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει την καταβολή του δημόσιου παραβόλου κατά την κατάθεση της
υποψηφιότητας του ή στο στέλεχος του κόμματος που θα αναλάβει τη μαζική κατάθεση των
υποψηφιοτήτων εκ μέρους του κόμματος. Σε περίπτωση που μετά την πραγματοποίηση των εκλογών,
ανεξαρτήτως της επιτυχίας ή μη του υποψηφίου, το παράβολο επιστραφεί στο κόμμα μέσα από τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και νομοθετικές ρυθμίσεις, το ποσό παραμένει στο κόμμα.
Η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου κοινοποιείται στα μέλη των Επαρχιακών Συμβουλίων και
δημοσιεύεται στον τύπο.
Οι Επαρχιακές Γραμματείες με τη σειρά τους, θα πρέπει να καταρτίσουν να κοινοποιήσουν προς τα
μέλη του Κόμματος σε κάθε τοπική αρχή τις ημερομηνίες, ώρες και χώρους κατάθεσης υποψηφιοτήτων
για κάθε τοπική αρχή. Σε κάθε περίπτωση, υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι την ημερομηνία
και ώρα λήξης της προθεσμίας που έχει αποφασιστεί από το Πολιτικό Γραφείο
Οι Επαρχιακές Γραμματείες θα πρέπει επίσης να συγκαλέσουν τα Επαρχιακά τους Συμβούλια εντός
15 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης ενδιαφέροντος από υποψηφίους, για να
προχωρήσουν στην σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μελών στις τοπικές αρχές που χρειάζεται.
Στο πλαίσιο της σχετικής απόφασης του Πολιτικού Γραφείου, η κάθε Επαρχιακή Γραμματεία, καταρτίζει
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων των μελών του Κόμματος σε
κάθε τοπική αρχή που βρίσκεται στα διοικητικά της όρια*, για την οποία υπάρχουν ενδιαφερόμενοι
υποψήφιοι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις. Το χρονοδιάγραμμα αυτό προωθείται προς έγκριση
στο Επαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο έχει την αρμοδιότητα σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων.
*εξαίρεση αποτελούν κάποιες κοινότητες και δήμοι στην επαρχία Λάρνακας και Λεμεσού για τις οποίες
την ευθύνη οργάνωσης έχει η Επαρχιακή Γραμματεία Αμμοχώστου.
Για κάθε τοπική αρχή στην οποία λειτουργούν περισσότερες από μία Τοπικές Οργανώσεις,
πραγματοποιείται μια ενιαία Γενική Συνέλευση για να υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης των υποψηφίων.
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Η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του Κόμματος που είναι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι σε
κάθε τοπική αρχή, γίνεται από την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία*, η οποία σε συνεργασία με τις
Επαρχιακές Γραμματείες Αμμοχώστου, Κερύνειας και Λευκωσίας συγκαλεί όλα τα μέλη του Κόμματος με
την αποστολή επιστολών ή με άλλο τρόπο σε Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη των υποψηφίων του
Κόμματος.
Η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων γίνεται 15 μέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης με
γραπτή ατομική πρόσκληση του Επαρχιακού Γραμματέα προς τα μέλη του Κόμματος ή με άλλο τρόπο
(τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποστολή μηνύματος στα κινητά) και δημοσιεύεται στον
τύπο. Σε κάθε περίπτωση όμως, γραπτή πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον στα μέλη των
Τοπικών Επιτροπών που δραστηριοποιούνται στην οικεία τοπική αρχή εφόσον είναι εκλογείς της, στους
υφιστάμενους αιρετούς αξιωματούχους τοπικής αυτοδιοίκησης και σχολικών εφορειών της καθώς και στο
1/3 των μελών του κόμματος στην υπό αναφορά τοπική αρχή. Η πρόσκληση απαραίτητα περιλαμβάνει:









τον ακριβή χώρο, ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης
τον χώρο, την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος από
υποψηφίους, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει προκαθοριστεί σε επαρχιακό ή παγκύπριο
επίπεδο από τις Επαρχιακές Γραμματείες ή το Πολιτικό Γραφείο αντίστοιχα
το χρηματικό δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες που κάθε ενδιαφερόμενος
υποψήφιος πρέπει να καταβάλει
ποιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι παράμετροι εφαρμογής της πρόνοιας για
οικονομική τακτοποίηση των υποχρεώσεων των μελών
τις θέσεις για τις οποίες θα πραγματοποιηθεί εκλογή καθώς και τις ποσοστώσεις που
ισχύουν με βάση το καταστατικό του κόμματος.
το όνομα του υποψηφίου Δήμαρχου ή του υποψήφιου Πρόεδρου Κοινοτικού Συμβουλίου
αντίστοιχα, που το κόμμα θα στηρίξει στην υπό αναφορά τοπική αρχή, εφόσον έχει
αποφασιστεί και δεν θα είναι αποτέλεσμα της γενικής συνέλευσης.
τον αριθμό των υποψηφίων που θα επιλεγούν για κάθε θέση καθώς και τον αριθμό των
σταυρών προτίμησης που χρειάζεται για να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο
οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία ή σχετική απόφαση του Πολιτικού Γραφείου.

Σε σχέση με την υποβολή ενδιαφέροντος, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη κατάθεση Δήλωσης για τη θέση
Δημάρχου και/ή Δημοτικού Συμβούλου και/ή Σχολικού Εφόρου και/ή Προέδρου Κοινοτικού Συμβουλίου
και/ή Κοινοτικού Συμβούλου από το ίδιο άτομο, εκτός και αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για
να συμπληρώσουν τις διαθέσιμες θέσεις.
Θητείες
Το δικαίωμα υποβολής ενδιαφέροντος για τα ψηφοδέλτια του Κόμματος, περιορίζεται σε όσα μέλη
του κόμματος δεν έχουν συμπληρώσει τον αριθμό θητειών που αναγράφονται πιο κάτω:
Για Δήμαρχος, μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες
Για Δημοτικός Σύμβουλος ή Σχολικός Έφορος ή Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου, μέχρι τρείς
συνεχόμενες θητείες.
Για μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου, μέχρι τρεις συνεχόμενες θητείες
Η θητεία θα συνυπολογίζεται αν ο αξιωματούχος έχει διατελέσει τουλάχιστον τη μισή, δηλαδή 30
μήνες. Η παρούσα θητεία (2011-2016) θα συνυπολογιστεί.
Σε περίπτωση που, κατά την λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση Δηλώσεων Ενδιαφέροντος από μέλη
του κόμματος, ο αριθμός των ενδιαφερομένων υποψηφίων είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς
επιλογήν υποψηφίων, το Πολιτικό Γραφείο δύναται είτε να παρατείνει την προθεσμία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, είτε να συμπληρώσει τις θέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον με
υποψηφίους της δικής του επιλογής.
Σε περίπτωση που μετά την οριστικοποίηση των κομματικών ψηφοδελτίων υπάρξει από μέρους του
Υπουργείου Εσωτερικών διαφοροποίηση του αριθμού των μελών συγκεκριμένων Δημοτικών ή
Κοινοτικών Συμβουλίων, το Πολιτικό Γραφείο, μετά από διαβούλευση με την αντίστοιχη Επαρχιακή
Γραμματεία, έχει αρμοδιότητα συμπλήρωσης των νέων θέσεων στο ψηφοδέλτιο με υποψηφίους της δικής
του επιλογής. Σε περίπτωση μείωσης των θέσεων το Πολιτικό Γραφείο αποφασίζει για τον τρόπο
οριστικοποίησης των υποψηφιοτήτων.
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Νοείται ότι στις διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων συμβούλων και σχολικών εφόρων η αναλογία
μεταξύ αυτοχθόνων και εκτοπισμένων υποψηφίων θα είναι, κατά το δυνατόν, ίση προς την αναλογία των
ψήφων που το κόμμα έλαβε στη συγκεκριμένη τοπική αρχή, στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές
εκλογές, από τους αυτόχθονες και εκτοπισμένους ψηφοφόρους.
Συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο κατ’ επιλογήν υποψηφίων. Με εισήγηση του Προέδρου ηή / και των
Επαρχιακών Γραμματειών, το Πολιτικό Γραφείο δικαιούται να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του
κόμματος κατ’επιλογήν υποψηφίους τους οποίους επιλέγει, όπως προβλέπεται από το άρθρο 51.7.6 και
51.8.4 του Καταστατικού. Το δικαίωμα αυτό, μπορεί να ασκηθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την
καθορισμένη ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, στην αντίστοιχη τοπική αρχή, για την
επιλογή των κομματικών υποψηφίων. Νοείται ότι στο στάδιο αυτό το Πολιτικό Γραφείο δύναται να
ανακοινώσει μόνο τον αριθμό των κατ’ επιλογήν υποψηφίων που θα περιληφθούν στα κομματικά
ψηφοδέλτια. Κατ’ επιλογήν υποψήφιοι, εγγράφονται απαραίτητα ως μέλη του κόμματος και δεσμεύονται
από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Σε σχέση με τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, το προεδρείο, θα είναι τουλάχιστον 5μελές και θα
απαρτίζεται εκ των Επαρχιακό Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα, τον Επαρχιακό
Οργανωτικό Γραμματέα, τον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξουσιοδοτημένα μέλη ή
εκπροσώπους της Επαρχιακής Γραμματείας, και τους Προέδρους των Τοπικών Οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται στην οικεία τοπική αρχή, εφόσον δεν είναι υποψήφιοι. Το προεδρείο της Γενικής
Συνέλευσης έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Προεδρείου των Επαρχιακών Εκλογικών
Συνελεύσεων.
Η διαδικασία ψηφοφορίας, καταμέτρησης των ψήφων και ανάδειξης των υποψηφίων είναι ανάλογη της
διαδικασίας που ακολουθείται στις Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις για την ανάδειξη υποψηφίων
βουλευτών, όπως αυτή περιγράφεται στους αντίστοιχους Κανονισμούς.
Τα άρθρα 51.3, 51.7.2, 51.7.3, 51.7.6, 51.8.2 και 51.8.4 του Καταστατικού καθορίζουν τον αριθμό των
σταυρών προτίμησης που κάθε μέλος υποχρεούται να ασκήσει, είτε σύμφωνα με τον αριθμό των εδρών
του αντίστοιχου Δημοτικού / Κοινοτικού Συμβουλίου ή Σχολικής Εφορείας, είτε σύμφωνα με τον αριθμό
των διαθέσιμων εδρών για τις οποίες γίνεται επιλογή. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των σταυρών
προτίμησης που δικαιούται κάθε μέλος, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό και όχι μεγαλύτερος
από τον αριθμό των υποψηφίων που πρέπει να επιλεγεί.
Κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων ή με την οριστικοποίηση τους και ιδιαίτερα πριν την ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης, η Επαρχιακή Γραμματεία φροντίζει ώστε οι διαδικασίες
και οι κανονισμοί να έχουν γνωστοποιηθεί σε όλους τους υποψηφίους του Κόμματος που διεκδικούν
θέσεις σε τοπικές αρχές της οικείας επαρχίας.
Κατάλοιπο αρμοδιότητας. Το Πολιτικό Γραφείο, έχει εξουσία, χωρίς άλλη αναφορά στο Ανώτατο
Συμβούλιο να ρυθμίζει με αποφάσεις και εγκυκλίους θέματα που θα προκύψουν στην πράξη από την
εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών ή θέματα που πιθανόν να εγερθούν και δεν καλύπτονται από τους
παρόντες κανονισμούς.
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Β2. Λειτουργία Δημοτικών Ομάδων
Β2.1 Σύγκληση πρώτης συνεδρίας μετά από Δημοτικές Εκλογές
Τουλάχιστον 5 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, οι αντίστοιχοι Επαρχιακοί
Γραμματείς σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Επαρχιακούς Γραμματείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης καταρτίζουν πρόγραμμα σύγκλησης των Δημοτικών Ομάδων που θα εκλεγούν
ώστε με την ανακήρυξη τους να προχωρήσει άμεσα η σύγκληση τους χωρίς καθυστερήσεις.
Μετά την ανακήρυξη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί
με το ψηφοδέλτιο του Κόμματος συνέρχονται σε συνεδρία. Τη συνεδρία συγκαλεί ο
προηγούμενος Συντονιστής της Δημοτικής Ομάδας αν έχει επανεκλεγεί ή ο μεγαλύτερος σε ηλικία
εκ των επανεκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων, με βάση το πρόγραμμα που έχει καταρτίσει η
Επαρχιακή Γραμματεία όπως αναφέρεται πιο πάνω ή αφού πρώτα συνεννοηθεί με τον
Επαρχιακό Γραμματέα και τον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εξασφαλιστεί η
δυνατότητα παρουσίας τους στη σύσκεψη.
Κατά την πρώτη της σύσκεψη, η νέα Δημοτική Ομάδα εξετάζει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
- Πιθανές συνεργασίες με άλλα κόμματα ή ανεξάρτητους υποψηφίους για τη διεκδίκηση της
θέσης του Αντιδημάρχου με βάση και τις πολιτικές κατευθύνσεις που θα δοθούν από το
Εκτελεστικό Γραφείο αλλά και τους παρόντες κανονισμούς. Οι εισηγήσεις καταγράφονται
από τα μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας και μεταβιβάζονται στο Εκτελεστικό Γραφείο ή
στον αρμόδιο αξιωματούχο που έχει καθοριστεί για να εποπτεύει τις σχετικές ενέργειες
στον αντίστοιχο Δήμο.
- Επιλογή Συντονιστή, όπως προβλέπεται από τους παρόντες κανονισμούς, εκτός και αν
συντρέχουν λόγοι αναβολής της απόφασης.
- Διευθέτηση προκαταρτικής συνάντησης της Δημοτικής Ομάδας με το Δήμαρχο, πριν την
πρώτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Προσκόμιση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού για τον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, από
τον οποίο θα αποκόπτεται σε τακτό χρονικό διάστημα, ποσοστό που στο σύνολο του
κάθε χρόνο δεν θα ξεπερνά μια αντιμισθία (αφαιρουμένου του φορολογητέου ποσού) ή
μικρότερο ποσό το οποίο θα καθορίζεται από την Επαρχιακή Γραμματεία σε ετήσια βάση.
- Επιβεβαίωση όλων των στοιχείων επικοινωνίας των εκλεγέντων (διεύθυνση
αλληλογραφίας, τηλέφωνα, emails) και κοινοποίηση τους στα Επαρχιακά Γραφεία

Β2.2 Συνεδρίες – Παρουσίες - Αποφάσεις
Η Δημοτική Ομάδα συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ή έκτακτα όταν ζητηθεί
από τον Συντονιστή της ή από τον Επαρχιακό Γραμματέα εφόσον δεν είναι μέλος της ή με
απόφαση της Επαρχιακής Γραμματείας ή του Εκτελεστικού Γραφείου ή αν το ζητήσει το 1/3 των
μελών της.
Συγκαλείται δε απαραίτητα, με ευθύνη του Συντονιστή ή του αμέσως αρχαιότερου Δημοτικού
Συμβούλου αν ο πρώτος απουσιάζει, πριν από κάθε Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, και
αφού υπάρξει γνωστοποίηση της ημερήσιας διάταξης από το Δήμαρχο / Δημοτική Υπηρεσία. Η
Ημερήσια Διάταξη κοινοποιείται έγκαιρα από το Συντονιστή της Δημοτικής Ομάδας στη
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και στον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι να υπάρχει συντονισμός και ενιαία πολιτική αντιμετώπιση αλλά και ο
καθορισμός στρατηγικής και ενιαίου πολιτικού λόγου στις όποιες τοποθετήσεις των Δημοτικών
Συμβούλων κατά την διάρκεια της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ώρα, η μέρα, ο χώρος και η συχνότητα της τακτικής συνεδρίας της Ομάδας, αν αυτή θα
διαφέρει από την σύγκληση της πριν τη συνεδρία Ολομέλειας Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει
να καθοριστεί σε μια από τις πρώτες συνεδρίες της και οι σχετικές λεπτομέρειες να διαβιβαστούν
στα Επαρχιακά Γραφεία και στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον καλύτερο
προγραμματισμό και διαθεσιμότητα των γραφείων. Η τακτική συνεδρία έχει προκαθορισμένη
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ημερήσια διάταξη χωρίς να αποκλείεται και η συζήτηση έκτακτων ή άλλων θεμάτων. Η ημερήσια
διάταξη θα πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη, στον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη
συνεδρία.
Σε ότι αφορά το χώρο σύγκλησης της Δημοτικής Ομάδας, συνίσταται η χρήση των
Επαρχιακών Γραφείων του Κόμματος ή το οίκημα της πλησιέστερης Τοπικής Οργάνωσης. Δεν
αποκλείεται η χρήση αίθουσας του Δημαρχείου, ή Σωματείου εντός των Δημοτικών ορίων ή και
άλλου ιδιωτικού χώρου για τον οποίο να υπάρχει ομόφωνη συγκατάθεση των μελών της
Δημοτικής Ομάδας.
Στις συνεδρίες των Δημοτικών Ομάδων μπορεί να παρακάθεται ο Επαρχιακός Γραμματέας ή ο
Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας, ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και άλλο μέλος
του Εκτελεστικού Γραφείου, ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή όποιος
αξιωματούχος της Επαρχιακής Γραμματείας εξουσιοδοτηθεί επί τούτου από την Επαρχιακή
Γραμματεία
Όλες οι αποφάσεις της Δημοτικής Ομάδας λαμβάνονται διά της απλής πλειοψηφίας και είναι
δεσμευτικές για όλα τα μέλη της Ομάδας. Αν μέλος της ομάδας έχει έντονη διαφορετική άποψη,
αυτή καταγράφεται στα πρακτικά ώστε το μέλος να μπορεί να την επικαλεστεί αν χρειαστεί. Σε
καμιά περίπτωση η διαφωνία αυτή δεν πρέπει να εκφραστεί στην Ολομέλεια του Δημοτικού
Συμβουλίου και να τορπιλίσει τον ενιαίο πολιτικό λόγο και εικόνα της ομάδας. Είναι προτιμητέο,
ιδιαίτερα αν τίθεται θέμα ψηφοφορίας το μέλος να απέχει ή να απουσιάζει.
Οι ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριών των Δημοτικών Ομάδων καθώς και του
Δημοτικού Συμβουλίου, αρχειοθετούνται και φυλάγονται με ευθύνη του Συντονιστή και του
Επαρχιακού Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα Επαρχιακά Γραφεία. Όλες οι αποφάσεις
κοινοποιούνται στον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο Διευθυντή
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τυχόν κρούσματα απειθαρχίας ή διαφοροποίησης, ιδιαίτερα σε θέματα ψηφοφοριών στην
Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως στον αντίστοιχο
Επαρχιακό Γραμματέα ή Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να διερευνώνται
πρωτοβάθμια και να γίνονται οι ανάλογες ενέργειες.
Δημοτικός Σύμβουλος που απέχει σε περισσότερες από το 1/3 των συνεδριών του Δημοτικού
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες ή σε περισσότερες από το 1/4
των συνεδριών κατά τους τελευταίους 24 μήνες της θητείας του να παραπέμπεται μετά από
απόφαση της Επαρχιακής Γραμματείας, στην Επιτροπή Δεοντολογίας με εισήγηση για αναστολή
του δικαιώματος συμμετοχής του στα ψηφοδέλτια του κόμματος για οποιεσδήποτε εκλογές
ακολουθούν ή και άλλες κυρώσεις.
Δημοτικός Σύμβουλος που απέχει σε περισσότερες από το 1/3 των συνεδριών της Δημοτικής
Ομάδας ή των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετέχει, να παραπέμπεται
μετά από απόφαση της Επαρχιακής Γραμματείας, στην Επιτροπή Δεοντολογίας με εισήγηση για
αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής του στα ψηφοδέλτια του κόμματος για οποιεσδήποτε
εκλογές ακολουθούν ή και άλλες κυρώσεις.
Για σοβαρά θέματα που επηρεάζουν αριθμό συνόλων που δραστηριοποιούνται στα όρια της
Τοπικής Αρχής (Σωματεία, Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας, Πολυδύναμα Κέντρα, Ναυτικούς
Ομίλους, Πολιτιστικούς φορείς κλπ) συνίσταται η εκ των προτέρων διαβούλευση της Δημοτικής
Ομάδας με τις Τοπικές Επιτροπές του Κόμματος στον οικείο Δήμο, τους Σχολικούς Εφόρους, τα
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων και των φορέων που επηρεάζονται. Την
ευθύνη συντονισμού εφόσον ζητηθεί από τους προαναφερθέντες έχει ο Επαρχιακός Γραμματέας
ή ο Αναπληρωτής σε συνεργασία με τον Επαρχιακό Οργανωτικό και τον Επαρχιακό Γραμματέα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Β2.3 Συντονιστής Δημοτικής Ομάδας
Ο Συντονιστής της Δημοτικής Ομάδας αποτελεί το συνδετικό κρίκο της Ομάδας με τον Διευθυντή
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο
τελευταίος αποτελεί και τον πρώτο αξιωματούχο στον οποίο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πρέπει να
αποτείνονται για επίλυση τυχόν προβλημάτων, για να αντλήσουν συμβουλές ή για να μεταφέρουν
κάποιο θέμα στα αρμόδια συλλογικά όργανα, αν απαιτείται, για τη λήψη απόφασης.
Ο κάθε Συντονιστής έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα της ομαλής και παραγωγικής
λειτουργίας της Δημοτικής του Ομάδας. Για το σκοπό αυτό καλεί σε τακτικές και έκτακτες
συνεδρίες τα μέλη της Ομάδας. Νοείται ότι στις συνεδρίες της Ομάδας καλείται και ο Δήμαρχος αν
αυτός είναι μέλος του Κόμματος. Ο Δήμαρχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Δημοτικής
Ομάδας και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και τα μέλη της, ενώ με την παρουσία
του, μπορεί εξ’ αξιώματος να έχει το συντονιστικό ρόλο της συνεδρίας. Η προηγούμενη αναφορά
ισχύει και στην περίπτωση που ο Αντιδήμαρχος, μέλος του κόμματος, δεν είναι ο ίδιος με το
Συντονιστή της Δημοτικής Ομάδας.
Ο Συντονιστής οφείλει να διατηρεί απουσιολόγιο, τόσο για τις συνεδρίες της Ομάδας όσο και για
τις συνεδρίες της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου. Το απουσιολόγιο πρέπει να
κοινοποιείται στην Επαρχιακή Γραμματεία και στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε
τετράμηνο, δηλαδή στις αρχές Απριλίου, αρχές Αυγούστου και αρχές Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται και να ενημερώνει για τυχόν ύπαρξη φαινομένων
συστηματικών αδικαιολόγητων απουσιών μελών της Δημοτικής Ομάδας από τις διάφορες
Επιτροπές στις οποίες έχουν διοριστεί να συμμετέχουν.
Έχει ακόμη την ευθύνη της σύγκλησης των συνεδριών, της κοινοποίησης των ημερήσιων
διατάξεων στα μέλη αλλά και τους αρμόδιους αξιωματούχους του Κόμματος, της τήρησης
πρακτικών και της καταχώρησης τους στα αρχεία των Επαρχιακών Γραφείων.
Φέρει την κύρια ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών της Ομάδας για θέματα που
άπτονται της ημερήσιας διάταξης της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου και απαραίτητα
πρέπει να συγκαλεί την Ομάδα σε προ-σύσκεψη πριν από κάθε Ολομέλεια.
Ο Συντονιστής θα πρέπει να υποβάλλει ανά τετράμηνο, στον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έκθεση πεπραγμένων και αξιολόγησης
του έργου της Δημοτικής Ομάδας στην οποία να αναφέρει επίσης τυχόν προβλήματα, αδυναμίες
και παραλείψεις.
Τέλος ο Συντονιστής κάθε Δημοτικής Ομάδας θα πρέπει να διαβουλεύεται έγκαιρα με τον
Επαρχιακό Γραμματέα, τον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Διευθυντή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλους για θέματα που αφορούν τους Προϋπολογισμούς του Δήμου του, και
αφού το θέμα συζητηθεί στη Δημοτική Ομάδα, να ετοιμάζει και να κοινοποιεί την γραπτή
τοποθέτηση στην οποία θα προβεί κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης Ολομέλειας, στους πιο
πάνω αξιωματούχους.

Β2.3.1 Επιλογή Συντονιστή Δημοτικής Ομάδας
Η διαδικασία επιλογής του Συντονιστή πρέπει να είναι συναινετική, δημοκρατική και να
αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του συνόλου της Ομάδας αλλά και των πολιτών στο πρόσωπο
του Δημοτικού Σύμβουλου που θα επιλεγεί. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το
ρόλο που ο Συντονιστής καλείται να διαδραματίσει, τις σχέσεις και προσβάσεις του με το
Δήμαρχο και Δημοτικούς Σύμβουλους άλλων δημοτικών ομάδων.
Η επιλογή του Συντονιστή της Δημοτικής Ομάδας γίνεται στην πρώτη συνεδρία της εκτός και αν
συντρέχει άλλος λόγος. Κατά την πρώτη συνεδρία κατατίθενται επίσης οι πρώτες σκέψεις για τη
διεκδίκηση της Αντιδημαρχίας από μέλος της ομάδας ή από άλλο Δημοτικό Σύμβουλο μέσα από
την επίτευξη σχετικής συνεργασίας. Οι θέσεις αυτές τίθενται ενώπιων της Επαρχιακής
Γραμματείας και του Εκτελεστικού Γραφείου το οποίο και έχει τον τελικό λόγο επί του θέματος και
την αρμοδιότητα κατάθεσης σχετικής εισήγησης στο Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος.
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Στην περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα, η Αντιδημαρχία να διεκδικηθεί από μέλος της Ομάδας,
το θέμα της επιλογής του Συντονιστή μπορεί να παραπεμφθεί σε συνεδρία αμέσως μετά την
εκλογή Αντιδημάρχου. Σε τέτοιο ενδεχόμενο, προσωρινά καθήκοντα Συντονιστή αναλαμβάνει ο
προηγούμενος Συντονιστής αν έχει επανεκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος ή το αρχαιότερο ιεραρχικά
μέλος της Ομάδας, με βάση τους μήνες προϋπηρεσίας ως Δημοτικός Σύμβουλος.
Καθότι ο Αντιδήμαρχος θεωρείται ανώτερος ιεραρχικά, σε περίπτωση που μέλος της Ομάδας
εκλεγεί στη θέση του Αντιδημάρχου, αυτός αναλαμβάνει και χρέη Συντονιστή εκτός και αν λόγω
φόρτου εργασίας και υποχρεώσεων ή για άλλους λόγους αποφασίσει να παραχωρήσει τα
καθήκοντα του Συντονιστή σε άλλο μέλος της Ομάδας.
Για την επιλογή Συντονιστή τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας διερευνούν αν υπάρχει ομοφωνία ή
συναίνεση σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο και κυρίως στο πρόσωπο είτε:
α) Του επανεκλεγέντος επιτυχημένου Συντονιστή της Ομάδας στην προηγούμενη θητεία.
β) Του επανεκλεγέντος Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος εξασφάλισε το μεγαλύτερο αριθμό
σταυρών προτίμησης και διαθέτει εμπειρία στη διοίκηση.
γ) Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος υπηρέτησε και στο προηγούμενο Συμβούλιο με συνέπεια στην
άσκηση των καθηκόντων του και διαθέτει εμπειρία στη διοίκηση.
δ) Νεοεκλεγέντος Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος διαθέτει ακαδημαϊκά, διοικητικά προσόντα και
σημαντικό αριθμό σταυρών προτίμησης.
ε) Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος κατέχει κομματικό αξίωμα και συγκεντρώνει την αποδοχή της
Ομάδας.
Εάν και εφ’ όσον δεν καταστεί δυνατή ομοφωνία τότε η Δημοτική Ομάδα θα κληθεί από την
Επαρχιακή Γραμματεία να επιλέξει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Συμβούλων που
ενδιαφέρονται, με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές για κάθε ενδιαφερόμενο:
α)εμπειρία και συνέπεια από τη συμμετοχή σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο
(π.χ. προεδρεία Επιτροπής, συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας)
β) ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και διοικητικά προσόντα
γ) σταυροί προτίμησης
δ) κομματικό αξίωμα και κομματική πειθαρχία
ε) κοινωνική και πολιτική δράση
στ) ήθος, αξιοπιστία, ευπρέπεια
Τονίζεται ότι σε περίπτωση ολιγομελών Δημοτικών Ομάδων (με τέσσερα ή λιγότερα μέλη) και
αφού προκύψει αδιέξοδο (ισοψηφία) από τη ψηφοφορία ή από το πιθανό ενδιαφέρον της
πλειοψηφίας των μελών της, πραγματοποιείται νέα ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος ο
Επαρχιακός ή ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας, ο Επαρχιακός Οργανωτικός και ο
Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των δικαιούμενων ψήφου (Δημοτικών Συμβούλων και μελών της
Επαρχιακής Γραμματείας) θα πρέπει να είναι μονός και να μην εξαιρεί τους προαναφερθέντες. Αν
ο αριθμός είναι ζυγός, δίνεται δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου και σε 4 ο μέλος της Επαρχιακής
Γραμματείας το οποίο επιλέγεται ιεραρχικά με την προϋπόθεσή ότι δεν είναι μέλος της υπό
αναφορά Δημοτικής Ομάδας ή ότι δεν έχει συγγένεια μέχρι και 2 ου βαθμού με κάποιον από τους
ενδιαφερόμενους για τη θέση του Συντονιστή.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους προαναφερθέντες αξιωματούχους αποτελεί και
μέλος της Δημοτικής Ομάδας ή έχει συγγένεια μέχρι και 2ου βαθμού με κάποιο ενδιαφερόμενο,
τότε στην άσκηση του εποπτικού και συντονιστικού ρόλου κατά τη διαδικασία επιλογής
Συντονιστή για τη συγκεκριμένη Δημοτική Ομάδα (όπως και το δικαίωμα συμμετοχής σε πιθανή
ψηφοφορία με βάση την πιο πάνω διάταξη) αντικαθίσταται ως εξής:
α) αν μέλος της Δημοτικής Ομάδας είναι ο Επαρχιακός Γραμματέας, από τον
Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα
β) αν μέλος της Δημοτικής Ομάδας είναι ο Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας, από το
Βοηθό Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα
γ) αν μέλος της Δημοτικής Ομάδας είναι ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, από τον Βοηθό Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Β2.4 Επιλογή υποψήφιου Αντιδήμαρχου
Αμέσως μετά τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο κάθε ενδιαφερόμενος Δημοτικός Σύμβουλος,
αφού λάβει υπόψη το πολιτικό σκηνικό και τις πολιτικές κατευθύνσεις του Εκτελεστικού Γραφείου
ως προς την επίτευξη συνεργασιών, οφείλει να εκφράσει επισήμως και γραπτώς το ενδιαφέρον
του για τη θέση του Αντιδημάρχου προς την αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία και να το
κοινοποιήσει ιδιαίτερα στον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο
Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, εφόσον εξουσιοδοτηθούν από το Εκτελεστικό Γραφείο, ο Διευθυντής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με το Διευθυντή Οργανωτικού, τον αντίστοιχο Επαρχιακό
Γραμματέα και τον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διερευνούν τις
δυνατότητες επίτευξης συμμαχιών για τη διεκδίκηση αντιδημαρχιών και το ενημερώνουν
γραπτώς, αφού καταγράψουν και όποιο πιθανό ενδιαφέρον Δημοτικών Συμβούλων του κόμματος
ή όποια άλλη εισήγηση προκύψει μέσα από την πρώτη σύγκληση της κάθε Δημοτικής Ομάδας.
Στη συνέχεια το Εκτελεστικό Γραφείο διενεργεί τις απαραίτητες επαφές με άλλες πολιτικές
δυνάμεις για διερεύνηση των πιθανοτήτων επίτευξης της όποιας συνεργασίας και
αλληλοϋποστήριξης. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται στους Δημοτικούς Συμβούλους να
διαπραγματεύονται πιθανή στήριξη της υποψηφιότητας τους απευθείας με άλλες πολιτικές
δυνάμεις ή συνδυασμούς, καθώς οι τελικές αποφάσεις για το θέμα της διεκδίκησης ή υποστήριξης
εκπροσώπων από άλλους χώρους για τις θέσεις Αντιδημάρχων, λαμβάνονται από το Πολιτικό
Γραφείο.
Σε περίπτωση που αποφασιστεί να διεκδικηθεί η αντιδημαρχία ενός δήμου από το Δημοκρατικό
Συναγερμό και οι ενδιαφερόμενοι είναι πέραν του ενός λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
Ο ενδιαφερόμενος Δημοτικός Σύμβουλος θα πρέπει πρώτιστα να συγκεντρώνει την αποδοχή
τόσο της Δημοτικής Ομάδας του Κόμματος όσο και άλλων/ άλλης Δημοτικής Ομάδας η οποία
ενδέχεται να τον στηρίξει. Νοείται ότι σε Δήμους στους οποίους ο Δήμαρχος προέρχεται από το
Δημοκρατικό Συναγερμό, δεν πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η διεκδίκηση της αντιδημαρχίας
από Δημοτικό Σύμβουλο του Κόμματος.
Ο ενδιαφερόμενος Δημοτικός Σύμβουλος θα πρέπει να έχει γνώση των καθηκόντων και των
ευθυνών του ενώ σημαντικό προσόν θα θεωρείται οποιαδήποτε ιδιαίτερη σχέση ή γνώση ή
υπηρεσία σε παρόμοια θέση.
Ο Αντιδήμαρχος αποκλείεται από το να εκπροσωπεί την Ομάδα στη Σχολική Εφορεία.
Ο Αντιδήμαρχος είναι αναπόσπαστο μέλος της Δημοτικής Ομάδας.
Εάν και εφ’ όσον δεν καταστεί δυνατή ομοφωνία τότε η Δημοτική Ομάδα θα κληθεί από την
Επαρχιακή Γραμματεία να επιλέξει με ψηφοφορία μεταξύ των Συμβούλων που ενδιαφέρονται, με
βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές για κάθε ενδιαφερόμενο:
α)εμπειρία και συνέπεια από τη συμμετοχή σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο
(π.χ. προεδρεία Επιτροπής, συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας)
β) ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και διοικητικά προσόντα
γ) σταυροί προτίμησης
δ) κομματικό αξίωμα και κομματική πειθαρχία
ε) κοινωνική και πολιτική δράση
στ) ήθος, αξιοπιστία, ευπρέπεια
Τονίζεται ότι σε περίπτωση ολιγομελών Δημοτικών Ομάδων (με τέσσερα ή λιγότερα μέλη) και
αφού προκύψει αδιέξοδο (ισοψηφία) από τη ψηφοφορία ή από το πιθανό ενδιαφέρον της
πλειοψηφίας των μελών της, πραγματοποιείται νέα ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος ο
Επαρχιακός ή ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας, ο Επαρχιακός Οργανωτικός και ο
Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των δικαιούμενων ψήφου (Δημοτικών Συμβούλων και μελών της
Επαρχιακής Γραμματείας) θα πρέπει να είναι μονός και να μην εξαιρεί τους προαναφερθέντες. Αν
ο αριθμός είναι ζυγός, δίνεται δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου και σε 4 ο μέλος της Επαρχιακής

13

Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δημοκρατικός Συναγερμός

Γραμματείας το οποίο επιλέγεται ιεραρχικά με την προϋπόθεσή ότι δεν είναι μέλος της υπό
αναφορά Δημοτικής Ομάδας ή ότι δεν έχει συγγένεια μέχρι και 2 ου βαθμού με κάποιον από τους
ενδιαφερόμενους για τη θέση του Αντιδημάρχου.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους προαναφερθέντες αξιωματούχους αποτελεί και
μέλος της Δημοτικής Ομάδας ή έχει συγγένεια μέχρι και 2ου βαθμού με κάποιο ενδιαφερόμενο,
τότε στην άσκηση του εποπτικού και συντονιστικού ρόλου κατά τη διαδικασία επιλογής
Συντονιστή για τη συγκεκριμένη Δημοτική Ομάδα (όπως και το δικαίωμα συμμετοχής σε πιθανή
ψηφοφορία με βάση την πιο πάνω διάταξη) αντικαθίσταται ως εξής:
α) αν μέλος της Δημοτικής Ομάδας είναι ο Επαρχιακός Γραμματέας, από τον
Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα
β) αν μέλος της Δημοτικής Ομάδας είναι ο Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας, από το
Βοηθό Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα
γ) αν μέλος της Δημοτικής Ομάδας είναι ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, από τον Βοηθό Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Β2.5 Επιλογή εκπροσώπου στη Σχολική Εφορεία
Εκπρόσωπος της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ στη Σχολική Εφορεία θα είναι αυτός που
εκδηλώνει ενδιαφέρον και προηγείται σε σταυρούς προτίμησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
κατέχει τη θέση του Αντιδημάρχου ή του Συντονιστή της Δημοτικής Ομάδας, με εξαίρεση τις
ολιγομελής ομάδες. Ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Ομάδας δεν μπορεί να διεκδικήσει οργανική
θέση στο συμβούλιο της Σχολικής Εφορείας εκτός και αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους
εκλελεγμένους Σχολικούς Εφόρους του Κόμματος.
Εάν και εφ’ όσον δεν καταστεί δυνατή ομοφωνία ως προς την εκπροσώπηση της Δημοτικής
Ομάδας στη Σχολική Εφορεία τότε η Δημοτική Ομάδα θα κληθεί από την Επαρχιακή Γραμματεία
να επιλέξει με ψηφοφορία μεταξύ των Συμβούλων που ενδιαφέρονται να την εκπροσωπήσουν,
με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές για κάθε ενδιαφερόμενο:
α) εμπειρία και συνέπεια από προηγούμενη συμμετοχή στη Σχολική Εφορεία
β) ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και διοικητικά προσόντα
γ) σταυροί προτίμησης
δ) κομματικό αξίωμα και κομματική πειθαρχία
ε) κοινωνική και πολιτική δράση
στ) ήθος, αξιοπιστία, ευπρέπεια
ζ) υπηρεσία σε οργανική θέση συμβουλίου Συνδέσμου Γονέων

Β2.6 Επιλογή συμμετοχής σε Επιτροπές και Οργανισμούς
Οι προεδρίες των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες αναλογούν στο ΔΗΣΥ, θα
πρέπει να κατανεμηθούν κατά τρόπο ισορροπημένο, δίκαιο και με βάση την εμπειρία. Ιδιαίτερη
θα πρέπει να προσεχθεί ώστε ο Δημοτικός Σύμβουλος που αναλαμβάνει την Προεδρεία μιας
Επιτροπής, να έχει γνώσεις και εμπειρίες επί του αντικειμένου είτε σε προσωπικό επίπεδο λόγω
επαγγελματικής ενασχόλησης ή ακαδημαϊκών προσόντων ή και λόγω προηγούμενης συμμετοχής
του στην υπό αναφορά Επιτροπή.
Στην κατανομή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι εκπροσωπήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
σε άλλους Οργανισμούς ή Συμβούλια.
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Β3. Εκπρόσωποι Κόμματος στη Σχολική Εφορεία
Στην παρούσα φάση οι Σχολικές Εφορείες αποτελούν ένα ξεχωριστό και ανεξάρτητο σώμα. Δεν
αποκλείεται όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα να τεθούν υπό την διοίκηση των Δήμων στα
πλαίσια της μεταρρύθμισης του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τις οργανικές θέσεις στο συμβούλιο της Σχολικής Εφορείες μπορούν να διεκδικήσουν μόνο οι
εκλελεγμένοι Σχολικοί Έφοροι.
Ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Ομάδας, αν έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή του στη Σχολική
Εφορεία, μπορεί να διεκδικήσει κάποια οργανική θέση, με εξαίρεση τη θέση του Προέδρου της
Σχολικής Εφορείας, μόνο αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη θέση αυτή από τους εκλελεγμένους
Σχολικούς έφορους του Κόμματος.

Β3.1. Επιλογή υποψηφίων Προέδρων Σχολικών Εφορειών
Αμέσως μετά τις εκλογές Σχολικών Εφορειών ο κάθε ενδιαφερόμενος Σχολικός Έφορος, αφού
λάβει υπόψη το πολιτικό σκηνικό και τις πολιτικές κατευθύνσεις του Εκτελεστικού Γραφείου ως
προς την επίτευξη συνεργασιών, οφείλει να εκφράσει επισήμως και γραπτώς το ενδιαφέρον του
για τη θέση του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας προς την αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία και
να το κοινοποιήσει ιδιαίτερα στον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
στο Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, εφόσον εξουσιοδοτηθούν από το Εκτελεστικό Γραφείο, ο Διευθυντής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με το Διευθυντή Οργανωτικού, τον αντίστοιχο Επαρχιακό
Γραμματέα και τον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διερευνούν τις
δυνατότητες επίτευξης συμμαχιών για τη διεκδίκηση των Προεδρείων των Σχολικών Εφορειών και
το ενημερώνουν γραπτώς, αφού καταγράψουν και όποιο πιθανό ενδιαφέρον Σχολικών Εφόρων
του κόμματος ή όποια άλλη εισήγηση προκύψει.
Στη συνέχεια το Εκτελεστικό Γραφείο διενεργεί τις απαραίτητες επαφές με άλλες πολιτικές
δυνάμεις για διερεύνηση των πιθανοτήτων επίτευξης της όποιας συνεργασίας και
αλληλοϋποστήριξης. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται στους Σχολικούς Εφόρους να
διαπραγματεύονται πιθανή στήριξη της υποψηφιότητας τους απευθείας με άλλες πολιτικές
δυνάμεις ή συνδυασμούς, καθώς οι τελικές αποφάσεις για το θέμα της διεκδίκησης ή υποστήριξης
εκπροσώπων από άλλους χώρους για τις θέσεις των Προέδρων των Σχολικών Εφορειών,
λαμβάνονται από το Πολιτικό Γραφείο.
Σε περίπτωση που αποφασιστεί να διεκδικηθεί η Προεδρία Σχολικής Εφορείας από το
Δημοκρατικό Συναγερμό και οι ενδιαφερόμενοι είναι πέραν του ενός λαμβάνονται υπόψη τα
ακόλουθα:
Ο ενδιαφερόμενος Σχολικός Έφορος θα πρέπει πρώτιστα να συγκεντρώνει την αποδοχή τόσο
των Σχολικών Εφόρων του Κόμματος και του εκπροσώπου της Δημοτικής Ομάδας του Κόμματος
αν υπάρχει, όσο και εκπροσώπων των άλλων κομμάτων που ενδέχεται να τον στηρίξουν.
Ο ενδιαφερόμενος Σχολικός Έφορος θα πρέπει να έχει γνώση των καθηκόντων και των ευθυνών
του ενώ σημαντικό προσόν θα θεωρείται οποιαδήποτε ιδιαίτερη σχέση ή γνώση ή υπηρεσία σε
παρόμοια θέση.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση που διεξαχθεί ψηφοφορία, στην οποία συμμετέχει και ο εκπρόσωπος
της Δημοτικής Ομάδας στη Σχολική Εφορεία, και προκύψει αδιέξοδο (ισοψηφία) ή λόγω πιθανού
ενδιαφέροντος της πλειοψηφίας των μελών, πραγματοποιείται νέα ψηφοφορία στην οποία
λαμβάνουν μέρος ο Επαρχιακός ή ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας, ο Επαρχιακός
Οργανωτικός και ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των δικαιούμενων ψήφου (Σχολικών Εφόρων και μελών της
Επαρχιακής Γραμματείας) θα πρέπει να είναι μονός και να μην εξαιρεί τους προαναφερθέντες. Αν
ο αριθμός είναι ζυγός, δίνεται δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου και σε 4 ο μέλος της Επαρχιακής
Γραμματείας το οποίο επιλέγεται ιεραρχικά με την προϋπόθεσή ότι δεν είναι μέλος της υπό
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αναφορά Σχολικής Εφορείας ή ότι δεν έχει συγγένεια μέχρι και 2ου βαθμού με κάποιον από τους
ενδιαφερόμενους για τη θέση του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους προαναφερθέντες αξιωματούχους αποτελεί και
μέλος της Σχολικής Εφορείας ή έχει συγγένεια μέχρι και 2ου βαθμού με κάποιο ενδιαφερόμενο,
τότε στην άσκηση του εποπτικού και συντονιστικού ρόλου κατά τη διαδικασία επιλογής
Συντονιστή για τη συγκεκριμένη Σχολική Εφορεία (όπως και το δικαίωμα συμμετοχής σε πιθανή
ψηφοφορία με βάση την πιο πάνω διάταξη) αντικαθίσταται ως εξής:
α) αν μέλος της Σχολικής Εφορείας είναι ο Επαρχιακός Γραμματέας, από τον
Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα
β) αν μέλος της Σχολικής Εφορείας είναι ο Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας, από
το Βοηθό Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα
γ) αν μέλος της Σχολικής Εφορείας είναι ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, από τον Βοηθό Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Β3.2. Λειτουργία Ομάδας Σχολικών Εφόρων
Όπου δεν υπάρχει Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, οι ομάδες των Σχολικών
Εφορειών του Κόμματος επιλέγουν τον Συντονιστή τους, όπως προβλέπουν οι παρόντες
κανονισμοί και ενημερώνουν την Επαρχιακή Γραμματεία και τη Διεύθυνση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Οι Συντονιστές μαζί με τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Σχολικών Εφορειών αποτελούν
την Παγκύπρια Συντονιστική Ομάδα των Σχολικών Εφορειών.
Την Ομάδα συγκαλεί ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης τουλάχιστον κάθε 4 μήνες ή και ο
Επαρχιακός Γραμματέας ή ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πιο τακτικά
διαστήματα ή και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο.
Ο κάθε Συντονιστής έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα της ομαλής και παραγωγικής
λειτουργίας της Ομάδας. Για το σκοπό αυτό καλεί σε τακτικές και έκτακτες συνεδρίες τα μέλη της
Ομάδας.
Ο Συντονιστής οφείλει να διατηρεί απουσιολόγιο, τόσο για τις συνεδρίες της Ομάδας όσο και για
τις συνεδρίες Σχολικής Εφορείας. Το απουσιολόγιο πρέπει να κοινοποιείται στην Επαρχιακή
Γραμματεία και στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε τετράμηνο, δηλαδή στις αρχές
Απριλίου, αρχές Αυγούστου και αρχές Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται και να ενημερώνει για τυχόν ύπαρξη φαινομένων
συστηματικών αδικαιολόγητων απουσιών μελών της Σχολικής Εφορείας από τις συνεδρίες.
Έχει ακόμη την ευθύνη της σύγκλησης των συνεδριών, της κοινοποίησης των ημερήσιων
διατάξεων, της τήρησης πρακτικών και της καταχώρησης τους στα αρχεία των Επαρχιακών
Γραφείων.
Φέρει την κύρια ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών της Ομάδας για θέματα που
άπτονται της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Σχολικής Εφορείας και απαραίτητα πρέπει
να συγκαλεί την Ομάδα σε προ-σύσκεψη πριν από κάθε συνεδρία της Σχολικής Εφορείας.
Ο Συντονιστής θα πρέπει να υποβάλλει ανά τετράμηνο, στον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έκθεση πεπραγμένων και αξιολόγησης
του έργου της Ομάδας στην οποία να αναφέρει επίσης τυχόν προβλήματα, αδυναμίες και
παραλείψεις.
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Β4. Κοινοτικοί Σύμβουλοι, μέλη ΔΗΣΥ
Β4.1. Επιλογή Αναπληρωτή Κοινοτάρχη και Συντονιστή Κοινοτικής Ομάδας
Αμέσως μετά τις εκλογές οι Επαρχιακοί Γραμματείς σε συνεργασία με τον Επαρχιακό Γραμματέα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλα μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας στα οποία έχει ανατεθεί εποπτικός
ρόλος για συγκεκριμένες περιφέρειες και τον αντίστοιχο Περιφερειακό Οργανωτικό Υπεύθυνο,
διερευνούν τις δυνατότητες επίτευξης συμμαχιών για τη διεκδίκηση θέσεων Αναπληρωτή Κοινοτάρχη
και ενημερώνουν την αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία.
Ο Κοινοτικός Σύμβουλος που θα διεκδικήσει τη θέση του Αναπληρωτή Κοινοτάρχη θα πρέπει
πρώτιστα να συγκεντρώνει την αποδοχή τόσο της Κοινοτικής Ομάδας του Κόμματος όσο και άλλων/
άλλης Κοινοτικής Ομάδας η οποία ενδέχεται να τον στηρίξει.

Β4.2. Λειτουργία Ομάδας Κοινοτικών Συμβούλων
Λόγω του μικρού αριθμού των Κοινοτικών Συμβούλων κρίνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη ρύθμισης
οποιωνδήποτε θεμάτων. Σε κάθε περίπτωση οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν άριστη
συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Κοινοτάρχη, με τον οποίο θα πρέπει να υπάρχει προδιαβούλευση και συμφωνία επί ουσιαστικών θεμάτων.
Τυχόν προβλήματα θα πρέπει να κοινοποιούνται στον Περιφερειακό Οργανωτικό Υπεύθυνο, στον
Πρόεδρο της οικείας Τοπικής Οργάνωσης του ΔΗΣΥ και στην Επαρχιακή Γραμματεία μέσω του
Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και άλλου αξιωματούχου της.
Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι συνίσταται να συμμετέχουν στις συνεδρίες των οικείων Τοπικών Επιτροπών
του Κόμματος, να ενημερώνουν και να ενημερώνονται με στόχο πάντοτε την προώθηση των
συμφερόντων της Κοινότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
αλλά και της ποιότητας ζωής των συγχωριανών τους.
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Β5. Εισφορές
ΟΛΑ τα εκλελεγμένα και διορισμένα μέλη του κόμματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
συμπεριλαμβανομένου των Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Σχολικών Εφόρων, Προέδρων
και μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων, Κοινοταρχών στις Δημαρχούμενες Περιοχές και άλλων
υποχρεούνται να καταβάλουν ετησίως προς τις Επαρχιακές Γραμματείες εισφορά, της οποίας το
ύψος θα καθορίζεται με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου.
Την πιο πάνω υποχρέωση έχουν όλα τα μέλη του κόμματος που έχουν εκλεγεί με τη στήριξη του,
με ή χωρίς τη χρήση του εμβλήματος του, καθώς επίσης και οι κατ’ επιλογήν υποψήφιοι που
έχουν εκλεγεί.
Το Πολιτικό Γραφείο αποφασίζει για το ύψος των εισφορών των αιρετών αξιωματούχων. Η
απόφαση κοινοποιείται με εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή προς τις Επαρχιακές Γραμματείες, οι
οποίες με τη σειρά τους κοινοποιούν την απόφαση και τις όποιες λεπτομέρειες προς τους
αιρετούς αξιωματούχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν εκλεγεί σε τοπικές αρχές που
βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια. Στην κοινοποίηση προς τους αιρετούς, αναφέρεται για κάθε
μια από τις κατηγορίες που αναφέρονται πιο κάτω, το ύψος της ετήσιας εισφοράς, τους τρόπους
καταβολής της και οποιεσδήποτε άλλες διαδικαστικές λεπτομέρειες.
Εξυπακούεται ότι στον καθορισμό τους ύψους της ετήσιας εισφοράς προς το κόμμα θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη το ύψος της αντιμισθίας ή της πιθανής αμοιβής για κάθε συνεδρία σε κάθε
τοπική αρχή, το ποσό που φορολογείται και η πιθανή αυξομείωση από έτος σε έτος.
Το μέγιστο ποσό της ετήσιας εισφοράς θα είναι ίσο με το καθαρό ποσό μίας μηνιαίας αντιμισθίας
ή μικρότερο ποσό που θα καθορίζεται από την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου. Το ελάχιστο
ύψος της εισφοράς θα ανέρχεται στα €30 το χρόνο.
Στο τέλος κάθε χρόνου η κάθε Επαρχιακή Γραμματεία, με ευθύνη του Επαρχιακού Οικονομικού
Διαχειριστή και του Επαρχιακού Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να διαβιβάζει στη
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στον Προϊστάμενο του Κεντρικού Γραφείου Οικονομικής
Διαχείρισης, ονομαστική κατάσταση με τους αιρετούς αξιωματούχους και το ύψος της εισφοράς
που έχουν καταβάλει.
Μη καταβολή της ετήσιας εισφοράς για δύο έτη, αποτελεί παραβίαση των κανονισμών και
συνιστά λόγο παραπομπής του αξιωματούχου στην Επιτροπή Δεοντολογίας με πιθανή αναστολή
του δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας στις επόμενες εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και
σε ενδοκομματικές εκλογές.

Β5.1. Κατηγορίες αιρετών αξιωματούχων και ύψος ετήσιας εισφοράς
Οι αξιωματούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς η εκλογή τους με τη στήριξη του Κόμματος ή
ο διορισμός τους μετά από εισήγηση του Κόμματος, συνοδεύονται από αντίστοιχες οικονομικές
απολαβές, θα καταβάλλουν στο Κόμμα ως εισφορά αντίστοιχο ποσό ανάλογα με την κατηγορία
στην οποία ανήκουν. Τα ποσά και οι κατηγορίες μπορούν να διαφοροποιηθούν με απόφαση του
Πολιτικού Γραφείου.
Κατηγ.
Θέση / Αξίωμα
Ύψος εισφοράς ανά έτος
Α
Δήμαρχος*
€1800 / €1450 / €1100 / €900 /
€720
Β
Αντιδήμαρχος & Δημοτ. Σύμβουλος
Μία μηνιαία αντιμισθία
Γ
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου
Μία μηνιαία αντιμισθία
Δ
Πρόεδρος Κατεχόμενου Κοινοτικού Συμβουλίου
€80
Ε
Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου, Κοινοτάρχης €50
Δημαρχούμενης Περιοχής
Στ
Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας (Ομάδα Α / Β / Γ)**
€750 / €350 / €200
Ζ
Σχολικός Έφορος (Ομάδα Α / Β / Γ)**
€120 / €60 / €60
Η
Σχολικός Έφορος Κατεχόμενου Δήμου, Μέλος €30
Κατεχόμενου Κοινοτικού Συμβουλίου
Θ
Μέλος Δ.Σ. Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας ή €50
Αποχετευτικού
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Αξιωματούχοι που εμπίπτουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες θα συνεισφέρουν το συνολικό
ποσό που αντιστοιχεί για κάθε κατηγορία.
Δήμαρχοι*
Για τους Δήμαρχους καθορίζεται ως μέγιστο ποσό εισφοράς τα €1800 (€150 το μήνα) και
χρησιμοποιείται κατά προσέγγιση ο διαχωρισμός τους σε πέντε κατηγορίες σύμφωνα με το
ποσοστό σύνδεσης των απολαβών τους επί των απολαβών των Βουλευτών. Οι κατηγορίες είναι
οι εξής:
Κατηγορία Α – 100% (εισφορά €1800 ανά έτος)
Λεμεσός, Στρόβολος, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος
Κατηγορία Β – 80% (εισφορά €1450 ανά έτος)
Λακατάμια, Αγλαντζιά, Κάτω Πολεμίδια, Άγιος Δομέτιος, Λατσιά, Μέσα Γειτονιά,
Έγκωμη, Αραδίππου, Άγιος Αθανάσιος, Παραλίμνι, Γερμασόγεια, Δερύνεια, Δάλι,
Γεροσκήπου, Αθηένου, Αγία Νάπα, Πέγεια, Πόλις Χρυσοχούς, Γέρι, Τσέρι,
Ύψωνας, Σωτήρα, Λειβάδια, Δρομολαξιά-Μενεού.
Κατηγορία Γ – 60% (εισφορά €1100 ανά έτος)
Λεύκαρα, Αμμόχωστος
Κατηγορία Δ – 50% (εισφορά €900 ανά έτος)
Κερύνεια, Μόρφου
Κατηγορία Ε – 40% (εισφορά €720 ανά έτος)
Λάπηθος, Καραβάς, Ακανθού, Λευκόνοικο, Λύση, Κυθρέα
**Για τις Σχολικές Εφορείες
Με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πριν τις πρόσφατες αποκοπές
(έκτακτες εισφορές κλπ) ίσχυαν τα ακόλουθα:
Για κάθε συνεδρία, επίδομα €59,80
Ομάδα Α: 30 σχολεία και άνω, καλύπτονται 26 συνεδρίες ετησίως,
μηνιαία αντιμισθία Προέδρου €854,30
Ομάδα Β: 9-29 σχολεία, καλύπτονται 13 συνεδρίες ετησίως,
μηνιαία αντιμισθία Προέδρου €427,15
Ομάδα Γ: 4-8 σχολεία, καλύπτονται 13 συνεδρίες ετησίως
μηνιαία αντιμισθία Προέδρου €256,29
Η αντίστοιχη εισφορά προς το Κόμμα θα καταβάλλεται, ανεξαρτήτως του αριθμού συνεδριών της
Σχολικής Εφορείας στις οποίες παρευρέθηκε ο υπό αναφορά Σχολικός Έφορος.
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Β6. Καταγγελίες – Ποινές
Καταγγελίες υποβάλλονται πρωτοβάθμια στην Επαρχιακή Γραμματεία και τη Διεύθυνση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Εξετάζονται δευτεροβάθμια από την Επιτροπή Δεοντολογίας, τα πορίσματα της
οποίας προωθούνται στο Πολιτικό Γραφείο. Αν η καταγγελία αφορά μέλος της Επαρχιακής
Γραμματείας, τότε αυτή παραπέμπεται απευθείας στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
Το Πολιτικό Γραφείο με βάση τα Άρθρα 22.16, 22.17 και 22.18 αποφασίζει για την επιβολή ή μη
κυρώσεων όπως:
Σύσταση
Έγγραφη ανάκληση στην τάξη
Προσωρινή αναστολή κομματικών δικαιωμάτων για περίοδο μέχρι 12 μηνών
Καθαίρεση από αξίωμα
Αποβολή επ’αόριστον
Διαγραφή

Β7. Συντονιστικά Όργανα
Το χειρισμό των υποψηφιοτήτων και της αντιπροσώπευσης του Κόμματος στα Συντονιστικά
Όργανα και στα Ευρωπαϊκά Σώματα όπως αυτά απαριθμούνται πιο κάτω, θα έχει το Εκτελεστικό
Γραφείο του Κόμματος.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποτείνεται και να εκδηλώνει γραπτώς το ενδιαφέρον του,
προς τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, με κοινοποίηση προς το Γενικό Διευθυντή, το Διευθυντή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, και τον Επαρχιακό Γραμματέα της Επαρχίας της οποίας είναι μέλος.
Τα όργανα αυτά είναι:
Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων Κύπρου
Επαρχιακές Ενώσεις Κοινοτήτων
Εκτελεστική Επιτροπή Ένωσης Κοινοτήτων
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών
Επιτροπή των Περιφερειών
Κογκρέσο Τοπικών Αρχών και Περιφερειών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους εκπροσώπους του Κόμματος στην Ένωση Δήμων Κύπρου, στις
επιτροπές της, την Επιτροπή των Περιφερειών και το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης,
υπάρχει η υποχρέωση εκ μέρους τους να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης για
τα θέματα που συζητούνται και να κοινοποιούν τόσο τις ημερήσιες διατάξεις όσο και τα πρακτικά
από τις συνεδρίες, ενώ για θέματα που άπτονται πολιτικής και άλλα κεφαλαιώδη ζητήματα θα
ενημερώνεται και το Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος.
Οι εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Συναγερμού οφείλουν να παρευρίσκονται, να παρακολουθούν
και να συμμετέχουν στις συνεδρίες των προαναφερθέντων οργάνων. Συστηματικές απουσίες των
εκπροσώπων του Κόμματος από τα πιο πάνω όργανα, το εκθέτουν και το αποδυναμώνουν
καθιστώντας το ουσιαστικά δέσμιο των επιθυμιών και των πολιτικών άλλων φορέων. Το
Εκτελεστικό Γραφείο όπου διαπιστώνει τέτοια φαινόμενα, μπορεί να τα εξετάζει και να ζητά την
αντικατάσταση των εκπροσώπων του Κόμματος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους.
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Μέρος Γ - Κατάλοιπο Αρμοδιότητας
Το Πολιτικό Γραφείο, έχει εξουσία, χωρίς άλλη αναφορά στο Ανώτατο Συμβούλιο να ρυθμίζει με
αποφάσεις και εγκυκλίους θέματα που θα προκύψουν στην πράξη από την εφαρμογή των
παρόντων Κανονισμών ή θέματα που πιθανόν να εγερθούν και δεν καλύπτονται από τους
παρόντες κανονισμούς.
Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεσπίστηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο στις 09
Νοεμβρίου 2013. Με τη ψήφιση τους και την υιοθέτηση του παρόντος παύουν να ισχύουν οι
οποιοιδήποτε κανονισμοί είχαν ψηφιστεί προηγουμένως και αφορούσαν θέματα επιλογής
υποψηφίων και λειτουργίας δημοτικών ομάδων ή ομάδων σχολικών εφορειών ή και κοινοτικών
συμβουλίων.
Οι Κανονισμοί έχουν άμεση εφαρμογή με εξαίρεση τις διατάξεις που επηρεάζουν την υφιστάμενη
εκλογή ή επιλογή αξιωματούχου σε κάποια θέση.
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