
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ 

*Επώνυμο: ………..………….………………………………….  *Όνομα: ……….………………..……….. *Πατρώνυμο: ……………………………………. 

*Αριθμός επίσημου εγγράφου: Ταυτότητας ………….…......................................................................................................

ή Διαβατηρίου .............................................................................................................. 

ή Άδεια οδήγησης ………………........................................................................................... 

Φύλο:   Άνδρας    Γυναίκα Έτος γεννήσεως:............................................ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Στοιχεία κλασσικής επικοινωνίας: 

*Σταθερό: …………..……….…….………..  *Κινητό : …………..……….……….……….  *Email: ……………………………………………………………

Διεύθυνση κατοικίας 

*Νομός:………………………………….......  *Δήμος: …..…………………................ *Πόλη / Χωριό: …………………....…………………………

*Οδός & αριθμός: ………………….......……………….....................  *Ταχ. Κώδικας : ...…..............  *Χώρα: ……………………….........

ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΕ; 

1. Περιφέρεια ....................................................................................................

2. Εκλογική Περιφέρεια .....................................................................................

3. Καλλικρατικός Δήμος ..................................................................................... 

4. Πόλη/Χωριό ...................................................................................................

ΕΠΙΘΥΜΩ  ΝΑ ΠΟΛΙΤΕΥΤΩ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Δημόσιος υπάλληλος    Ιδιωτικός υπάλληλος   Ελευθ. Επαγγελματίας    Φοιτητής    Συνταξιούχος    Άνεργος  

Επάγγελμα .................................................................................................. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Πρωτοβάθμια      Δευτεροβάθμια  Ανώτατη     Μεταπτυχιακά  

Ξένες Γλώσσες............................................................................................... 

ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΤΕ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΤΕ ΜΕ ΤΑ : 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση     Συνδικαλισμό       Κεντρική Πολιτική Σκηνή 

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

- Αποδέχομαι πλήρως τις Αρχές της ιδρυτικής Διακήρυξης και τις πολιτικές θέσεις του Κινήματος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ  
   ΕΛΛΗΝΕΣ. 
- Αποδέχομαι  να γίνω μέλος του κινήματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων   
- Έχω την Ελληνική Ιθαγένεια 
- Έχω τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
- Δεν συντρέχει στο πρόσωπο μου κώλυμα εκλογιμότητας από τα προβλεπόμενα στο σύνταγμα και το νόμο 
- Δεν έχω καταδικαστεί και δεν διώκομαι για κακούργημα 
- Δεν έχω καταδικαστεί και δεν διώκομαι για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης 
εκβιάσεως, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραχαράξεως, κιβδηλείας και  
λιποταξίας 
- Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για το πλημμέλημα της συκοφαντικής δυσφημίσεως 
- Επιτρέπω να ανακοινωθεί το όνομά μου εάν επιλεχθώ 

Ο / Η Δηλ(ών/ούσα) Πόλη Ημερομηνία 

   Ο παραλαβών Ονοματεπώνυμο Θέση στο Κίνημα 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων των μελών και φίλων περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για την εκπλήρωση των 
σκοπών του κινήματος. 
Η επεξεργασία των δεδομένων, όπου είναι αναγκαίο, πραγματοποιείται με σεβασμό και τήρηση των αρχών 
και διαδικασιών  που προβλέπει η σχετικά νομοθεσία (Ν. 2472/1997  και Ν. 3471/2006).  
Τα προσωπικά δεδομένα των μελών και φίλων του κινήματος δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε 
τρίτους. 
Το κίνημα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των 
δεδομένων και την τήρηση της εμπιστευτικότητας. 

a_11_12_2014 


