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                                                                                               Μοσχάτο, 23 Μαρτίου 2018 

                                                        Α.Π.: 568 

 

Διευκρινιστική  Εγκύκλιος 

για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2018 

 

 

ΠΡΟΣ: Τις Νομαρχιακές Οργανωσ́εις 

  Τις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις  

ΘΕΜΑΤΑ:  

1) Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα κωλύματα εκλογιμότητας της παρ. 1.2 του 

άρθρου 3 της Βασικής Εγκυκλίου των Εσωκομματικών Εκλογών. 

2) Γνωστοποίηση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού της Νέας Δημοκρατίας. 

 

1. Σύμφωνα με την παρ. 1.2 του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 524/19-3-2018 

Εγκυκλίου, κώλυμα εκλογιμότητας για το αξίωμα του Προέδρου της Ν.Ο. και της 

ΔΗΜ.Τ.Ο., έχουν τα μονοπρόσωπα όργανα των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, καθώς και 

μέλη του Κόμματος που κατέχουν θέσεις ή αξιώματα με εκτελεστικές αρμοδιότητες 

σε αυτοδιοικητικούς φορείς α΄ και β΄ βαθμού.  

Προς διευκόλυνση των μελών του Κόμματος που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα 

για τα ως άνω αξιώματα, παρατίθενται κατωτέρω ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις 

που υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία. Ειδικότερα, έχουν κώλυμα εκλογιμότητας 

πρόσωπα που κατέχουν τη θέση του Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Περιφερειάρχη, 

Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας, Προέδρου 
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και Διευθύνοντος Συμβούλου Δημοτικών και Περιφερειακών Επιχειρήσεων και 

Εταιρειών και Προέδρου Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. Αντιθέτως, δεν έχουν 

κώλυμα εκλογιμότητας πρόσωπα που κατέχουν τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου και του Προέδρου του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας. 

2. Παρατίθενται αμέσως κατωτέρω τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί 

η Νέα Δημοκρατία, στον οποίο θα κατατίθενται τα ποσά που αναφέρονται στις 

οικείες διατάξεις της Βασικής Εγκυκλίου, για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ήτοι,  

α) ποσό 100,00 € για υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου της 

Ν.Ο.,  

β) ποσό 50,00 € για υποβολή  υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου της 

ΔΗΜ.Τ.Ο., 

γ) ποσό 30,00 € για υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του μέλους της 

ΝΟ.Δ.Ε., και 

δ) ποσό 20,00 € για υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του μέλους της 

ΔΗΜ.Τ.Ε. 

Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι τα εξής: 

IBAN: GR 58 0140 1250 1250 0200 2018 871  

Τράπεζα: Alpha Bank 

Δικαιούχος: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Επισημαίνεται ότι στην αιτιολογία της κατάθεσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν 

το ονοματεπώνυμό τους, το αξίωμα για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα και τον Νομό ή τον 

Δήμο στον οποίο θέτουν υποψηφιότητα. 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ 

 

                                                                             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ 


