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Για το Έκτακτο Συνέδριο της ‘δηµιουργίας ξανά!’ που έχει προκηρύξει η Εθνική 
Επιτροπή του κόµµατος, σύµφωνα µε τις από 15-07-2012 και 24-11-2012 
αποφάσεις της, ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
 
1. Ηµεροµηνίες Διεξαγωγής: 
Το Έκτακτο Συνέδριο της ‘δηµιουργίας ξανά!’ θα ξεκινήσει στις 8 Μαρτίου 2013 
µε την έναρξη στης Α’-Διαδικτυακής Φάσης του Συνεδρίου και θα λήξει στις 21 
Απριλίου 2013 µε το πέρας της Β’-Φυσικής Φάσης του Συνεδρίου. 
 
 
2. Οργανωτική Επιτροπή: 
Η Οργανωτική Επιτροπή του Εκτάκτου Συνεδρίου έχει επιλεγεί από το Πολιτικό 
Συµβούλιο, κατ’ εντολή της Εθνικής Επιτροπής , και έχει υποχρέωση να: 
- Διασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή του Συνεδρίου. 
- Διασφαλίσει την απρόσκοπτη συµµετοχή όλων των µελών-συνέδρων σε αυτό. 
- Διασφαλίσει όλες τις διαβουλεύσεις, κωδικοποιήσεις και ηλεκτρονικές ψηφο-
φορίες κατά την Α’-Διαδικτυακή Φάση του Συνεδρίου. 
- Διασφαλίσει κατά τις αρχαιρεσίες τα ίδια δικαιώµατα, την ίση αντιµετώπιση και 
τις ίδιες δυνατότητες προβολής των υποψηφίων σε όλα τα οχήµατα προβολής και 
ενηµέρωσης των µελών και φίλων της δηµιουργίας,ξανά!. 
- Διασφαλίσει τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες κατά την Β’-Φυσική Φάση του 
Συνεδρίου. 
- Προβάλλει µε το καλύτερο δυνατό τρόπο τον σκοπό και τους στόχους του 
Συνεδρίου όπως αυτοί καθορίζονται από τις αποφάσεις των οργάνων του 
κόµµατος.  
- Τηρήσει τις αρχές, τις αξίες και το όραµα της δηµιουργίας,ξανά!, όπως 
περιγράφονται στην ιδρυτική διακήρυξη και το καταστατικό του κόµµατος. 
 
 
3. Τόπος Διεξαγωγής της Β’ Φυσικής Φάσης  Συνεδρίου: 
Η Β’-Φυσική Φάση του Εκτάκτου Συνεδρίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Η 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα αποφασίζει για τις εγκαταστάσεις στις 
οποίες θα πραγµατοποιηθεί το Συνέδριο µετά από έρευνα σε συνεδριακούς - 
ξενοδοχειακούς χώρους που πληρούν τις απαιτήσεις του Συνεδρίου.  
 
 
4. Οι στόχοι του Εκτάκτου Συνεδρίου:  
Οι στόχοι του Εκτάκτου Συνεδρίου Μαρτίου-Απριλίου 2013 είναι η εξής: 
α) Ολοκληρώνουµε τις εσωτερικές διαδικασίες ανανέωσης οργάνων και θεσµών 
(καταστατικό κόµµατος). 
β) Κινητοποιούµε τους πολίτες γύρω από το πολιτικό και κοινωνικό πρόταγµα της 
δηµιουργίας, ξανά! 
γ) Απευθύνουµε πρόταση - πρόσκληση - πρόκληση για τη δηµιουργία ενός νέου 
πολιτικού ρεύµατος ανανέωσης της δηµοκρατίας µας. 
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5. Τροποποιήσεις Καταστατικού : 
5.1. Οι προτάσεις αναθεώρησης του καταστατικού θα κατατεθούν στην 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, σύµφωνα µε το Καταστατικό του 
κόµµατος, σε εύρος ηµεροµηνιών που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του 
Συνεδρίου.  
5.2.  Σε περίπτωση που τεθούν προς ψήφιση αλλαγές στη µορφή, στον αριθµό 
µελών ή στις διαδικασίες εκλογής των µελών των Θεσµικών Οργάνων, θα τεθεί 
επίσης προς ψήφιση η επιλογή είτε της άµεσης ισχύος των αλλαγών αυτών από 
την ψήφισή τους, είτε της ισχύος τους από την εποµένη ηµέρα της λήξης του 
Εκτάκτου Συνεδρίου.  
5.3. Τροποποιήσεις του καταστατικού που δεν εµπίπτουν στην §5.2 θα ισχύσουν 
από την ψήφισή τους. 
5.4. Για την διενέργεια της ψηφοφορίας ως προς τις τροποποιήσεις του 
καταστατικού προκρίνεται ηλεκτρονικό σύστηµα ψηφοφορίας.  
5.5. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις τροποποιήσεις του καταστατικού θα λάβει 
χώρα κατά την Α’ – Διαδικτυακή Φάση του Εκτάκτου Συνεδρίου, σε εύρος 
ηµεροµηνιών που θα  ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.  
5.6.  Η ψηφοφορία  για τις τροποποιήσεις του καταστατικού είναι φανερή. 
5.7. Το εκλογικό σώµα (κατά το Καταστατικό «µέλη του Συνεδρίου») για τις 
τροποποιήσεις του καταστατικού ορίζεται ως το σύνολο των ταυτοποιηµένων 
ταµειακώς ενήµερων µελών των οποίων η εγγραφή θα έχει γίνει αποδεκτή και τα 
οποία θα έχουν λάβει και θα χρησιµοποιήσουν το ειδικό προσωπικό-ονοµαστικό 
τους κλειδάριθµο ψηφοφόρου για τροποποιήσεις καταστατικού, έως το κλείσιµο 
της αντίστοιχης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  
5.8. Ταµειακώς ενήµερα είναι τα µέλη του κόµµατος που έχουν εξοφλήσει τη 
συνδροµή µέλους και κάθε άλλη οικονοµική υποχρέωση έχουν αναλάβει απέναντι 
στο κόµµα κατά τη διάρκεια της συµµετοχής τους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 
ή ενέργεια του κόµµατος. Τον έλεγχο της οικονοµικής ενηµερότητας των µελών 
αναλαµβάνει η Οικονοµική Διεύθυνση της ‘δηµιουργίας, ξανά!’. 
5.9 Ταυτοποιηµένα είναι τα ταµιακώς ενήµερα µέλη για τα οποία το Μητρώο του 
κόµµατος έχει πιστοποιήσει την ταυτοποίησή τους σύµφωνα µε τις καθορισµένες  
διαδικασίες ταυτοποίησης των µελών όπως αυτές περιγράφονται στον ιστότοπο 
του κόµµατος. 
 
 
6.Προεδρείο Συνεδρίου κατά τη Β’ Φάση – (Φυσική Συνεδρίαση) : 
6.1. Το προεδρείο του Συνεδρίου κατά τη Β’ Φάση - Φυσική Συνεδρίαση του 
Εκτάκτου Συνεδρίου θα αποτελείται από επτά (7) τακτικά και τρία (3) 
αναπληρωµατικά µέλη.   
6.2. Υποψηφιότητα για µέλος του Προεδρείου του Συνεδρίου µπορούν να θέσουν 
τα ταυτοποιηµένα ταµειακώς ενήµερα µέλη του κόµµατος που δεν έχουν θέσει 
υποψηφιότητα ούτε για τη θέση του Προέδρου του κόµµατος, ούτε για τα Θεσµικά 
Όργανα της ‘δηµιουργίας, ξανά!’ και που δεσµεύονται, εφόσον εκλεγούν, να είναι 
παρόντα (µε φυσική παρουσία) στο χώρο του Συνεδρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Β’ Φάσης - Φυσικής Συνεδρίασης του Εκτάκτου Συνεδρίου. 
6.3. Οι υποψήφιοι για το Προεδρείο του Συνεδρίου πρέπει να καταθέσουν την 
υποψηφιότητά τους µε ηλεκτρονική αίτηση προς την Οργανωτική Επιτροπή του 
Συνεδρίου σε εύρος ηµεροµηνιών που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του 
Συνεδρίου.  
6.4 Για την διενέργεια της ψηφοφορίας προς εκλογή του Προεδρείου του 
Συνεδρίου προκρίνεται ηλεκτρονικό σύστηµα ψηφοφορίας.  
6.5. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προεδρείου του Συνεδρίου 
θα πραγµατοποιηθεί κατά την Α’ – Διαδικτυακή Φάση του Εκτάκτου Συνεδρίου,   
σε εύρος ηµεροµηνιών που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.  
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6.6.  Η ψηφοφορία  για την εκλογή του Προεδρείου του Συνεδρίου είναι µυστική. 
6.7. Το εκλογικό σώµα (κατά το Καταστατικό «παρόντες σύνεδροι») για την 
ψηφοφορία εκλογής του Προεδρείου του Συνεδρίου ορίζεται ως το σύνολο των 
ταυτοποιηµένων ταµειακώς ενήµερων µελών (σύµφωνα µε τις §5.8 & §5.9) των 
οποίων η εγγραφή θα έχει γίνει αποδεκτή και τα οποία θα έχουν λάβει, κατόπιν 
εµπρόθεσµης ηλεκτρονικής αιτήσεώς τους, και θα χρησιµοποιήσουν το ειδικό 
προσωπικό τους - απόρρητο κλειδάριθµο ψηφοφόρου για εκλογή Προεδρείου, 
έως το κλείσιµο της αντίστοιχης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  
6.8. Τα αποτελέσµατα της ηλεκτρονικής µυστικής ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν 
από το Προεδρείο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου σε εύλογη 
ηµεροµηνία πριν από την έναρξη της Β’ Φάσης - Φυσικής Συνεδρίασης του 
Εκτάκτου Συνεδρίου. 
6.9. Οι θέσεις των µελών του Προεδρείου του Συνεδρίου (Πρόεδρος, 
Αντιπρόεδροι, Γραµµατείς) θα καθοριστούν εκ των εκλεγµένων µελών του 
Προεδρείου µε µεταξύ τους διαβούλευση. 
6.10. Το Προεδρείο του Συνεδρίου αποφασίζει για όλα τα θέµατα που 
προβλέπεται ως αρµόδιο, σύµφωνα µε το Καταστατικό ή τον Κανονισµό 
Λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένου και του παρόντος Κανονισµού, µε απλή 
πλειοψηφία 4 µελών του. 
6.11. Κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης - Φυσικής Συνεδρίασης του Εκτάκτου 
Συνεδρίου, το σώµα εξουσιοδοτεί το Προεδρείο του Συνεδρίου, εφόσον και στο 
µέτρο που αυτό είναι τεχνικά δυνατόν, να αποδέχεται εγγραφές µελών - 
συνέδρων επιτόπου, µε φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου. 
Οι εγγραφές αυτές γίνονται αποδεκτές εφόσον πληρούν τις σχετικές 
προϋποθέσεις του Καταστατικού. 
6.12. Η θητεία του Προεδρείου του Συνεδρίου λήγει µε το πέρας των εργασιών 
του συγκεκριµένου Εκτάκτου Συνεδρίου. 
 
 
7. Εφορευτική Επιτροπή: 
7.1. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι πενταµελής, αποτελείται από ταυτοποιηµένα 
ταµειακώς ενήµερα µέλη του κόµµατος, µη υποψήφιους στις αρχαιρεσίες. Πέραν 
των πέντε (5) µελών στην εφορευτική επιτροπή ορίζονται δύο (2) 
αναπληρωµατικά µέλη. Τα µέλη της δεν πρέπει να έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά 
παραπτώµατα.  
7.2. Υποψηφιότητα για µέλος της Εφορευτικής Επιτροπής µπορούν να θέσουν τα 
τυατοποιηµένα ταµειακώς ενήµερα µέλη του κόµµατος (όπως ορίζονται στις §5.8 
& §5.9) που δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώµατα , δεν έχουν θέσει 
υποψηφιότητα για το Προεδρείο του Συνεδρίου, ή για τη θέση του Προέδρου του 
κόµµατος, ή για τα θεσµικά όργανα της ‘δηµιουργίας, ξανά!’ και που δεσµεύονται, 
εφόσον εκλεγούν, να είναι παρόντα (µε φυσική παρουσία) στο χώρο του 
Συνεδρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της Β’ Φάσης - Φυσικής Συνεδρίασης του 
Εκτάκτου Συνεδρίου. 
7.3. Οι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου πρέπει να 
καταθέσουν την υποψηφιότητά τους µε ηλεκτρονική αίτηση προς την Οργανωτική 
Επιτροπή του Συνεδρίου σε εύρος ηµεροµηνιών που θα ορίσει η Οργανωτική 
Επιτροπή του Συνεδρίου.  
7.4. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (5 τακτικά  και 2 αναπληρωµατικά) 
εκλέγονται µεταξύ των υποψηφίων µε  κλήρωση από την Οργανωτική Επιτροπή 
του Συνεδρίου, ενώπιων της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόµµατος. Η εκλογή 
γίνεται τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν την έναρξη της Β’ Φάσης - Φυσικής 
Συνεδρίασης του Εκτάκτου Συνεδρίου και ανακοινώνεται αυθηµερόν. 
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7.5. Κατά την διάρκεια των εκλογών οι υποψήφιοι για την προεδρεία και για τα 
θεσµικά όργανα του κόµµατος µπορούν να ορίσουν παρατηρητές τους οποίους 
πρέπει να γνωστοποιήσουν προς την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 
τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν την έναρξη της Β’ Φάσης - Φυσικής Συνεδρίασης του 
Εκτάκτου Συνεδρίου. Οι παρατηρητές αυτοί πρέπει να είναι ταυτοποιηµένα 
ταµειακώς ενήµερα µέλη του κόµµατος και να µην έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά 
παραπτώµατα. Σε περίπτωση που ένα ορισµένος παρατηρητής διαπιστώσει 
παρατυπίες κατά τη διαδικασία των εκλογών, έχει το δικαίωµα να υποβάλλει 
έγγραφη ένσταση προς την Εφορευτική Επιτροπή. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η 
Επιτροπή Δεοντολογίας γνωµοδοτεί επί της διαδικασίας και το Προεδρείο του 
Συνεδρίου αποφαίνεται επί αυτής.  
 
 
8.Υποψηφιότητες για την Προεδρία και τα Θεσµικά Όργανα: 
8.1. Υποψήφιοι για την Προεδρία και για τα Θεσµικά Όργανα της δηµιουργίας, 
ξανά! µπορούν να είναι όλα τα ταυτοποιηµένα ταµειακώς ενήµερα (όπως 
ορίζονται στις §5.8 & §5.9) µέλη του κόµµατος, από την επόµενη ηµέρα της 
αποδοχής της εγγραφής τους.  
8.2. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ορίζει το εύρος των ηµεροµηνιών 
για την κατάθεση υποψηφιότητας των ενδιαφεροµένων µελών. Η κατάθεση της 
υποψηφιότητας γίνεται µε ηλεκτρονική αίτηση προς την Οργανωτική επιτροπή 
του Συνεδρίου. Η υποβολή της αίτησης αποδεικνύεται µε έγγραφο ή ηλεκτρονικό 
αποδεικτικό υποβολής που η Οργανωτική Επιτροπή υποχρεούται να αποστέλλει 
προς τους υποψηφίους.  
8.3. Η κάθε υποψηφιότητα, εφόσον πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις όπως 
αναφέρονται ανωτέρω, µετά τον έλεγχο της εγκυρότητας των υποβαλλόµενων 
στοιχείων, αναρτάται εντός 48 ωρών στον ιστότοπο της δηµιουργίας, ξανά! . Σε 
περίπτωση µη εγκυρότητας των υποβαλλόµενων στοιχείων µιας υποψηφιότητας, 
η Οργανωτική Επιτροπή υποχρεούται να ενηµερώσει άπαξ τον ενδιαφερόµενο, 
εντός 24 ωρών από τη διαπίστωση της µη εγκυρότητας, ώστε να υποβάλει ξανά 
κατά έγκυρο τρόπο, την αίτηση του. Η νέα έγκυρη αίτηση πρέπει να υποβληθεί 
εντός 24 ωρών από την αποστολή της παραπάνω ειδοποίησης µη εγκυρότητος. 
8.4. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου υποχρεούται να εξασφαλίσει την  
ίση αντιµετώπιση και τις ίδιες δυνατότητες προβολής των υποψηφίων σε όλα τα 
οχήµατα προβολής και ενηµέρωσης των µελών και φίλων της δηµιουργίας,ξανά!. 
 
 
9. Αρχαιρεσίες για εκλογή Προέδρου: 
9.1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου του κόµµατος προηγούνται των 
εκλογών για την ανάδειξη των υπολοίπων οργάνων του κόµµατος.  
9.2. Για την διενέργεια της ψηφοφορίας προς εκλογή του Προέδρου του κόµµατος 
προκρίνεται ηλεκτρονικό σύστηµα ψηφοφορίας.  
9.3. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου του κόµµατος θα 
πραγµατοποιηθεί κατά την Β’ Φάση - Φυσική Συνεδρίαση του Εκτάκτου 
Συνεδρίου. Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει µετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας παρουσίασης των υποψηφίων, όπως αυτή θα έχει προκαθοριστεί 
από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, και θα διαρκέσει τουλάχιστον 4 
ώρες. Το Προεδρείο του Συνεδρίου δύναται να παρατείνει την ψηφοφορία εφόσον 
το κρίνει αναγκαίο.  
9.4.  Η ψηφοφορία  για την εκλογή του προέδρου του κόµµατος είναι µυστική. 
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9.5.  Το εκλογικό σώµα για την ψηφοφορία εκλογής του Προέδρου ορίζεται ως το 
σύνολο των ταυτοποιηµένων ταµειακώς ενήµερων µελών (σύµφωνα µε τις §5.8 & 
§5.9) των οποίων η εγγραφή έχει γίνει αποδεκτή και τα οποία : 
- Είτε έχουν ήδη λάβει εκ των προτέρων ηλεκτρονικά, κατόπιν εµπρόθεσµης 
ηλεκτρονικής αιτήσεώς τους, τον ειδικό προσωπικό τους - απόρρητο κλειδάριθµο 
ψηφοφόρου για εκλογή Προέδρου του κόµµατος , οπότε θα ψηφίσουν 
ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου. 
- Είτε είναι παρόντα µε φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής της Β’ Φάσης - 
Φυσικής Συνεδρίασης του Συνεδρίου , οπότε θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά στο χώρο 
του Συνεδρίου, χρησιµοποιώντας ειδικό προσωπικό-απόρρητο κλειδάριθµο 
ψηφοφόρου για εκλογή Προέδρου του κόµµατος ,που θα τους δοθεί επιτόπου. 
Όποιος έχει ήδη λάβει ηλεκτρονικά κλειδάριθµο δεν δύναται να ζητήσει να λάβει 
νέο κλειδάριθµο επιτόπου στο Φυσικό Συνέδριο. 
9.6. Κατά την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου του 
κόµµατος, δεν είναι τεχνικώς δυνατό το ενδεχόµενο άκυρου ψηφοδελτίου. 
Επίσης, η  δυνατότητα επιλογής λευκής ψήφου ορίζεται ως επιλογή αντίστοιχη 
ενός υποψηφίου, και εµφανίζεται στο τέλος της σειράς καταγραφής των 
υποψηφίων µε κεφαλαία γράµµατα. 
9.7. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος  Πρόεδρος δεν συγκεντρώσει το 
50%+1 των ηλεκτρονικών ψήφων, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ 
των 2 υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους, την επόµενη 
ηµερολογιακή ηµέρα. Σε περίπτωση µίας υποψηφιότητας ο υποψήφιος πρέπει να 
εξασφαλίσει το 50%+1 των ψήφων του εκλογικού σώµατος.  
9.8. Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας απαιτείται απλή πλειοψηφία 
για την εκλογή του Προέδρου του κόµµατος. 
9.9. Σε περίπτωση µη εκλογής του, ένας υποψήφιος για την Προεδρεία του 
κόµµατος, έχει τη δυνατότητα, σύµφωνα µε το καταστατικό, να θέσει 
υποψηφιότητα ως µέλος του Πολιτικού Συµβουλίου του κόµµατος. Ως εκ τούτου, 
το αποτέλεσµα της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου πρέπει να 
ανακοινωθεί και να επικυρωθεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας 
ανάδειξης των θεσµικών οργάνων.  
 
 
10. Αρχαιρεσίες για εκλογή Θεσµικών Οργάνων: 
10.1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών των Θεσµικών Οργάνων του 
Πολιτικού Συµβουλίου, της Εθνικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής θα 
πραγµατοποιηθούν µετά την ανάδειξη του Προέδρου του κόµµατος, ταυτόχρονα 
για όλα τα θεσµικά όργανα.  
10.2. Για την διενέργεια της ψηφοφορίας προς εκλογή των ανωτέρω 
αναφεροµένων Θεσµικών Οργάνων του κόµµατος προκρίνεται ηλεκτρονικό 
σύστηµα ψηφοφορίας.  
10.3. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή των Θεσµικών Οργάνων θα 
πραγµατοποιηθεί κατά την Β’ Φάση - Φυσική Συνεδρίαση του Εκτάκτου 
Συνεδρίου. Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει, όπως  θα έχει προκαθοριστεί από 
την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, θα διαρκέσει τουλάχιστον 4 ώρες. Το 
Προεδρείο του Συνεδρίου δύναται να παρατείνει την ψηφοφορία εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο. Δεν προβλέπεται παρουσίαση των υποψηφίων πριν την έναρξη της 
ψηφοφορίας. 
10.4.  Η ψηφοφορία  για την εκλογή των µελών των Θεσµικών Οργάνων  είναι 
µυστική. 
10.5.  Το εκλογικό σώµα για την ψηφοφορία εκλογής των θεσµικών οργάνων 
ορίζεται ως το σύνολο των ταυτοποιηµένων ταµειακώς ενήµερων µελών 
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(σύµφωνα µε τις §5.8 & §5.9) των οποίων η εγγραφή έχει γίνει αποδεκτή και τα 
οποία : 
- Είτε έχουν ήδη λάβει εκ των προτέρων ηλεκτρονικά, κατόπιν εµπρόθεσµης 
ηλεκτρονικής αιτήσεώς τους, τον ειδικό προσωπικό τους - απόρρητο κλειδάριθµο 
ψηφοφόρου για εκλογή των θεσµικών οργάνων του κόµµατος , οπότε θα 
ψηφίσουν ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου. 
- Είτε είναι παρόντα µε φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής της Β’ Φάσης - 
Φυσικής Συνεδρίασης του Συνεδρίου , οπότε θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά στο χώρο 
του Συνεδρίου, χρησιµοποιώντας ειδικό προσωπικό-απόρρητο κλειδάριθµο 
ψηφοφόρου για εκλογή των θεσµικών οργάνων του κόµµατος ,που θα τους δοθεί 
επιτόπου. 
Όποιος έχει ήδη λάβει ηλεκτρονικά κλειδάριθµο δεν δύναται να ζητήσει να λάβει 
νέο κλειδάριθµο επιτόπου στο Φυσικό Συνέδριο. 
10.6. Για το Πολιτικό Συµβούλιο, ο µέγιστος αριθµός σταυρών προτίµησης 
καθορίζεται δια του παρόντος κανονισµού στους τέσσερεις (4), ενώ ο ελάχιστος 
στους δύο (2). 
10.7. Για την Εθνική Επιτροπή, ο µέγιστος αριθµός σταυρών προτίµησης 
καθορίζεται δια του παρόντος κανονισµού στους δεκατρείς (13), ενώ ο ελάχιστος 
στους έξι (6). 
10.8. Για την Ελεγκτική Επιτροπή, ο µέγιστος αριθµός σταυρών προτίµησης 
καθορίζεται δια του παρόντος κανονισµού στους δύο (2), ενώ ο ελάχιστος στον 
ένα (1). 
10.9. Κατά την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή των Θεσµικών Οργάνων 
του κόµµατος, δεν είναι τεχνικώς δυνατό το ενδεχόµενο άκυρου ψηφοδελτίου. 
Επίσης δεν είναι τεχνικώς δυνατή η επιλογή λευκού ψηφοδελτίου. 
 
 
11. Συµπληρωµατικές διατάξεις:  
11.1 Επιπλέον των αναφεροµένων στην §7.5, το Προεδρείο του Συνεδρίου 
µπορεί να απευθύνει προς την Επιτροπή Δεοντολογίας ερωτήµατα επί των 
διαδικασιών και να δεχθεί τις εισηγήσεις της. 
11.2. Το Προεδρείο του Συνεδρίου αποφασίζει για όλα τα θέµατα στα οποία δεν 
υπάρχει ρητή πρόβλεψη από το Καταστατικό ή τον Κανονισµό Λειτουργίας µε 
απλή πλειοψηφία 4 µελών του. 
11.3. Έως 15 ηµέρες πριν την έναρξη κάθε ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει αντί αυτής 
αντίστοιχη φυσική ψηφοφορία (µε κάλπη), εάν κρίνει ότι δεν δύναται να 
διασφαλίσει τα εχέγγυα αρτιότητας, µυστικότητας και εγκυρότητας της 
ηλεκτρονικής διαδικασίας.  
11.4. Για την κάλυψη των πόρων διοργάνωσης των Ψηφοφοριών και του 
Συνεδρίου, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει το δικαίωµα να ορίσει 
παράβολο υποψηφιότητας και αντίτιµο συµµετοχής κατά τη Β’ Φάση - Φυσικής 
Συνεδρίαση του Εκτάκτου Συνεδρίου Συνέδριο. Επίσης έχει το δικαίωµα να ορίσει 
µια µικρή χρέωση για την γραµµατειακή διαχείριση των επιτόπου εγγραφών  
µελών κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης - Φυσικής Συνεδρίασης του Εκτάκτου 
Συνεδρίου (§4.2). 
11.5. Κάθε πολίτης µπορεί να εγγραφεί στη Β’ Φάση - Φυσική Συνεδρίαση του 
Εκτάκτου Συνεδρίου και να το παρακολουθήσει ως παρατηρητής, αρκεί να 
πληρώσει το αντίστοιχο αντίτιµο συµµετοχής.	  
	  
	  


