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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   

 
  

Α. Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας 
 

1. Η Επιτροπή Έγκρισης Υποψηφίων (Ε.Ε.Υ.) έχει την ευθύνη των 
διαδικασιών της ανάδειξης των υποψηφίων (κεφάλαιο 8, άρθρο 37, 
παράγραφος 3 του καταστατικού) τα ονόματα των οποίων θα 
συμπεριληφθούν σε λίστες και θα παραδοθούν μετά την λήξη των 
διαδικασιών από τον Πρόεδρο της Επιτροπής σε ηλεκτρονική και έντυπο 
μορφή στον Πρόεδρο του κινήματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. 
 

2. Ο πρόεδρος του κινήματος βάση του 2ου συνεδρίου έχει την τελική 
απόφαση έγκρισης, απόρριψης και εξαιρέσεων για λόγους μεγιστοποίησης 
του εκλογικού αποτελέσματος. 
 

3. Η Ε.Ε.Υ. είναι πενταμελής και στελεχώνεται από απλά μέλη και στελέχη του 
κινήματος. Τα στελέχη της επιτροπής δέον είναι να έχουν στο ενεργητικό 
τους πρότερο έργο, επαγγελματική ή επιστημονική εμπειρία αντίστοιχη του 
τομέα που αναλαμβάνουν. Στην επιτροπή εκτός του προέδρου συμμετέχει 
μέλος για την διεύρυνση της συμμαχίας, ένας νομικός και δυο ακόμη μέλη. 
Την επιτροπή συνεπικουρεί τεχνική γραμματεία από μέλη και στελέχη του 
κινήματος όπως αποφάσισε το 2ο συνέδριο καθώς και η Γραμματεία 
περιφερειακών Οργανώσεων και η Κοινοβουλευτική Ομάδα. 

 
4. Τα στελέχη της Ε.Ε.Υ.  δεν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα για τις 

Δημοτικές, Περιφερειακές και Βουλευτικές εκλογές οι οποίες διεξάγονται την 
πρώτη εκλογική περίοδο μετά την θητεία τους.   
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5. Τα μέλη της επιτροπής δεσμεύονται να μην διακινήσουν, διαρρεύσουν τα 
ονόματα των υποψηφίων καθώς και κάθε αντίστοιχο έγγραφο ή αρχείο στα 
ΜΜΕ ή σε φυσικό πρόσωπο όποια και να είναι η πολιτική ή διοικητική του 
θέση στο κίνημα πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

 
6. Οι αρχές και οι αξίες που διέπουν τη λειτουργία της επιτροπής είναι αυτές 

που διέπουν και τη λειτουργία του κινήματος, όπως περιγράφονται στην 
ιδρυτική διακήρυξη και στο καταστατικό του. 

  
Β. Αρμοδιότητες 

 
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Υ. συντονίζει το έργο της επιτροπής ώστε να εξασφαλιστούν 
όλες οι αναγκαίες συνθήκες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της .   
 
1. Τα μέλη της Επιτροπής αναλαμβάνουν:  

α. Να συντάξουν και να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 
δημοσιοποίηση της «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος». 

Δημοσιοποίηση «πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» : 

- Δημοσιοποιείται σχετικό κείμενο στο Site και στα Social Media του 
κινήματος. Εφόσον κριθεί απαραίτητο και σε επιλεγμένες εφημερίδες. 

β. Να επεξεργαστούν/ελέγξουν την εγκυρότητα όλων των εγγράφων 
πιστοποίησης τυπικών προϋποθέσεων που έχουν συγκεντρώσει μέσω 
της διαδικασίας «πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» καθώς και 
των προτεινόμενων υποψηφίων των συνεργαζόμενων κινημάτων.   

Τα έγγραφα πιστοποίησης τυπικών προϋποθέσεων είναι: 

1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι : Δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική 

δίωξη για κακούργημα και δεν έχω καταδικαστεί και δεν διώκομαι 
για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης 
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εκβιάσεως, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας περί την 
υπηρεσία, παραχαράξεως, κιβδηλείας, λιποταξίας. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για το 
πλημμέλημα της συκοφαντικής δυσφημίσεως 

4. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας 

Όσοι επιλεχθούν για τα ψηφοδέλτια απαιτείται στη συνέχεια να 
καταθέσουν στο κίνημα το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. 

β. Να συντάξουν την λίστα υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. 

 
    Γ.  Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων 

 
Οι υποψήφιοι δέον να έχουν κοινωνική και επαγγελματική πορεία και δράση τους 
στον χώρο τους. Επιπρόσθετα θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια και προσόντα 
σχετιζόμενα με την συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση όπως: Εντοπιότητα, 
Επάγγελμα, Πτυχία, Ξένες Γλώσσες. 
 
Αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξή τους στην τελική λίστα υποψηφίων του 
κινήματος για τις βουλευτικές είναι να έχουν αποστείλει όλα τα έγγραφα 
πιστοποίησης τυπικών προϋποθέσεων.   
 

Δ. Ισχύς του παρόντος κανονισμού - Διαδικασία μεταβολής 

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από την 
Εκτελεστική Επιτροπή του κινήματος. 

2.  Ο παρών κανονισμός μπορεί να μεταβληθεί μετά από απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής τρείς τουλάχιστον μήνες πριν την ανακοίνωση των 
εκλογών.    

Ε. Κοινοβουλευτική Ομάδα 
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1. Οι υπάρχοντες βουλευτές συμμετέχουν αυτοδικαίως στα ψηφοδέλτια του  
κινήματος, πλην πειθαρχικού παραπτώματος. 


