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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(
Άρθρο 1ο: Επωνυμία, έδρα, έμβλημα.(
1.1. Ιδρύεται πολιτικό κόμμα με την επωνυμία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!3
1.2. Ημερομηνία ιδρύσεως του κόμματος θεωρείται η 8η Δεκεμβρίου 2011.3
1.3. Η Έδρα του κόμματος βρίσκεται στον Δήμο Χαλανδρίου.	

1.4. Το έμβλημα του κόμματος περιλαμβάνει το όνομά του γραμμένο με μικρά γράμματα 
και μια εικαστική σύνθεση με τέσσερις αποκλίνουσες λωρίδες διαφορετικού πλάτους σε 
πορτοκαλί και κίτρινο χρώμα που προσομοιάζουν πίδακα νερού ή/και το σύμβολο της νίκης 
ή/και φυτό που αναπτύσσεται, όπως στο σχέδιο που ακολουθεί:3

Σε κάθε περίπτωση, ο συμβολισμός του εμβλήματος του κόμματος είναι προφανής: 
ΑΝΟΔΟΣ – ΑΝΑΤΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ	


Άρθρο 2ο: Αρχές, αξίες και πολιτικοί στόχοι.(
2.1. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! είναι πολίτικο κόμμα και σκοπεύει στην, δια των εκλογών, 
ανάδειξή της στην κυβέρνηση της χώρας με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου 
κράτους, φιλικού στον πολίτη, που θα λειτουργεί με αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ασφάλεια και 
κοινωνική αλληλεγγύη ενώ θα ευνοεί και θα υποστηρίζει την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και εν γένει την ευδαιμονία των πολιτών του. Οι αρχές και αξίες της 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, η 
οποία θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος καταστατικού.3
2.2. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! αναγνωρίζει και αποδέχεται ως αδιαπραγμάτευτη αρχή της την 
δημοκρατική οργάνωση του κόμματος σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Μόνον η 
εσωκομματική δημοκρατική λειτουργία και διαφάνεια μπορούν να εγγυηθούν τη 
μελλοντική δημοκρατική, αξιοκρατική και διαφανή διακυβέρνηση της χώρας σε όλους τους 
θεσμούς, τα επίπεδα και τις λειτουργίες του Κράτους.3
2.3. Το Όραμά μας είναι να κάνουμε την Ελλάδα ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, 
αξιοπρεπές, αξιοκρατικό και παραγωγικό, που θα αποκτήσει ξανά τη θέση που του αξίζει 
στη διεθνή κοινότητα. Προσβλέπουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, παρ’ όλες τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Θα εργαστούμε γι' αυτή και για την παγίωση κλίματος 
ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή μας χωρίς να αποσπούμε ούτε λεπτό από τα εθνικά 
μας συμφέροντα, τα οποία αποτελούν το βασικό κριτήριο της πολιτικής μας. Θέλουμε να 
αποκαταστήσουμε τη βαθιά τραυματισμένη σχέση Πολιτείας – Πολίτη δημιουργώντας ένα 
κράτος δικαίου, που θα προστατεύει τις ατομικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
θα προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη, θα ευνοεί την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία 
και την εξωστρέφεια της οικονομίας, θα επενδύει στην Παιδεία και στον Πολιτισμό και θα 
εξασφαλίζει ευημερία για τους πολίτες του μέσα από την εργασία και την ανάπτυξη. 
Θέλουμε να καταργήσουμε την έννοια του «επαγγελματία πολιτικού» και των «πολιτικών 
τζακιών» και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο αρχών και έναν πολιτικό Πολιτισμό, που θα 
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επιτρέπει σε κάθε δημιουργικό Έλληνα να παράγει, να προοδεύει και να συμμετέχει στα 
κοινά.3
2.4. Το σύστημα αξιών που θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε το Όραμά μας είναι απλό και 
έχει ως εξής:3

α. ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ: Ισότητα δεν σημαίνει ισοπέδωση. Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τις 
ίδιες ευκαιρίες, όμως δεν έχει τις ίδιες ικανότητες. Καθ' ένας έχει δυνατά και αδύνατα 
σημεία. Η κοινωνία ευημερεί όταν μπορεί να αναδείξει τα δυνατά σημεία των πολιτών 
της και να αξιοποιήσει την πρόοδο ενός εκάστου ως συνιστώσα της κοινωνικής 
προόδου. Προφανώς, η αξιοκρατία χρειάζεται αντικειμενικά & δίκαια συστήματα 
αξιολογήσεως. Το κομματικό κράτος κατήργησε κάθε έννοια αξιολογήσεως και την 
αντικατέστησε με την κομματική εύνοια. Όταν όμως και ο ικανός και ο ανίκανος, και ο 
εργατικός και ο αδιάφορος έχουν την ίδια εξέλιξη και τις ίδιες αμοιβές, το αποτέλεσμα 
είναι και άδικο και αντιπαραγωγικό, οδηγώντας όλο το σύστημα σε κατάρρευση. Πολλώ 
δε μάλλον που στο σημερινό φαύλο και ανίκανο πολιτικό σύστημα, ελάχιστοι ικανοί και 
εργατικοί κατόρθωσαν να επιβιώσουν! Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε δομές 
αξιολόγησης και αμοιβών, άτρωτες στην κομματική «μόλυνση». Αυτό είναι αδύνατον να 
γίνει αν τα κόμματα εξακολουθούν να έχουν το ρόλο του «προστάτη» της πολιτικής 
ζωής. άρα, θα ξεκινήσουμε από την αυστηρή οριοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των 
κομμάτων, την οποία εξασφαλίζει το πολιτικό μας πρόταγμα, η βασική πολιτική μας θέση, 
που είναι η Ριζική Πολιτική Μεταρρύθμιση.3
β. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Η ακεραιότητα ξεκινάει από τα μικρά. Είναι καταρχήν η σχέση με τον 
εαυτό μας. Είμαστε ακέραιοι γιατί μας αρέσει αυτό. Θεωρούμε πως η ανηθικότητα έχει 
πρόσκαιρο, μόνο, όφελος, ενώ η ηθική είναι ένας μακροπρόθεσμος μηχανισμός 
επιβίωσης μιας κοινωνίας. Θα παλέψουμε για να εγκαθιδρύσουμε την ακεραιότητα όχι 
ως εμπόδιο στις βλέψεις του καθενός, αλλά ως το σύστημα που θα βοηθήσει όλους μας 
να πάμε μπροστά, θέτοντας από τώρα τους όρους και τα όρια της λειτουργίας μας.3
γ. ΕΥΘΥΝΗ: Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν οι πολίτες αδιαφορούν γι' 
αυτή. Τα τελευταία 35 χρόνια ζούμε μια παρωδία δημοκρατίας, ένα πολίτευμα ‐
πρόσχημα, που «χρησιμεύει» ως άλλοθι της παρασιτοκρατίας. Αυτό όμως, δεν μας 
απαλλάσσει από την ευθύνη να ενημερωνόμαστε και να παλεύουμε για την καλλιέργεια 
της ιδέας του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Η αδιαφορία για τα κοινά υπονομεύει και 
μακροπρόθεσμα καταργεί τη δημοκρατία. Κοινά δεν είναι μόνο οι εκλογές. Είναι κυρίως 
τα θέματα της καθημερινότητάς μας στη γειτονιά και στις τοπικές κοινωνίες. Οι 
παρεμβάσεις στα κοινά αφορούν ανθρώπους, οι νόμοι αφορούν ανθρώπους, οι φόροι 
αφορούν ανθρώπους. Δουλεύουμε για τον πολίτη, αλλά μαζί με τον πολίτη, είμαστε όλοι 
πολίτες, είμαστε όλοι πολιτικοί!3
δ. ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δουλεύουμε σε ομάδες. Μεγιστοποιούμε την απόδοσή μας 
μαθαίνοντας από την ομαδική εργασία. Ακόμα και οι προσωπικοί στόχοι επιτυγχάνονται 
μέσα από τους στόχους της ομάδας. Χαιρόμαστε καθώς, άνθρωποι διαφορετικής 
προελεύσεως, δουλεύουμε μαζί αντίθετα προς στα συμφέροντα της «συντεχνίας» από 
την οποία προέρχεται ο καθένας με στόχο το κοινό καλό. Θεωρούμε πρωτεύοντα στόχο 
την ομογενοποίηση, ξανά, της κατακερματισμένης μας κοινωνίας. Αυτό γίνεται βήμα ‐ 
βήμα, όταν ανακαλύψουμε την αξία του διπλανού μας και αισθανθούμε ότι η 
διαφορετικότητα δεν απειλεί αλλά πλουτίζει τη σκέψη μας. Θέλουμε μʼ αυτή την 
«κουλτούρα» ομαδικότητας να «μπολιάσουμε» την ελληνική κοινωνία και, ασφαλώς, τη 
Δημόσια Διοίκηση.3
ε. ΕΥΘΥΤΗΤΑ: Πιστεύουμε ότι αν δεν μιλήσεις με ειλικρίνεια, καταστρέφεις άπαξ δια 
παντός τη σχέση σου και με τον εαυτό σου και με τον άλλον. Στη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!, 
θεωρούμε ότι η ευθύτητα ‐ όσο κι αν φαίνεται οδυνηρή ‐ είναι η πιο υγιής μέθοδος 
ανθρώπινης επικοινωνίας αλλά και πολιτικής συμπεριφοράς.3
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στ. ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ: Θα αποκαταστήσουμε την αξία αυτής της τόσο 
παρεξηγημένης έννοιας. Επαγγελματισμός σημαίνει κατ’ αρχήν αυτοδέσμευση. Ξεκινάμε 
κάτι, έχοντας ορίσει χρονοδιάγραμμα, στόχους, σχέση κόστους ‐ αποτελέσματος, μέσα 
και μεθόδους για να το πετύχουμε. Κι όταν τελειώσουμε, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ! ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ, 
για το πώς χειριστήκαμε το έμψυχο και το υλικό κεφάλαιο που μας παραχωρήθηκαν. 
Θεωρούμε ότι η «στελέχωση» της Δημοσίας Διοικήσεως, σε όλα τα επίπεδα, από 
ανθρώπους χωρίς καμία επαγγελματική πείρα με μόνο προσόν την κομματική εύνοια, 
οδήγησε στην κατάργηση των αυτονόητων αρχών της επάρκειας και του 
επαγγελματισμού. Η κίβδηλη έννοια του «πολιτικού κόστους», που επινόησε η πολιτική 
φαυλοκρατία, προέκυψε ακριβώς για να αποφύγουν οι ανεπάγγελτοι της πολιτικής ζωής 
τις συνέπειες του πραγματικού κόστους των επιλογών τους.3
ζ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ: Θεωρούμε ότι το αληθινό ελληνικό πνεύμα είναι μια πολύτιμη 
κληρονομιά που έχει πολλά να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο. Διαφωνούμε με τον 
κοσμοφοβικό εθνικισμό, την προγονοπληξία, την εσωστρέφεια που καταλήγει νεύρωση, 
και διακηρύσσουμε την πίστη μας στις αξίες του ορθολογισμού, της δημιουργικότητας, 
της επιστημονικής έρευνας, του επιχειρείν, της κοινωνικής αλληλεγγύης, και της 
διάθεσης για κατανόηση και αποδοχή του διαφορετικού. Για να είμαστε πολίτες του 
κόσμου πρέπει κατ’ αρχήν να είμαστε Έλληνες.3
η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Η Οικονομική Διαφάνεια θα αποτελεί πάντα ένα κύριο 
στοιχείο της λειτουργίας του Κόμματος. Κατακρίνουμε τη σημερινή κατάσταση πλήρους 
αδιαφάνειας των πολιτικών κομμάτων και αντιστεκόμαστε σʼ αυτή. Πιστεύουμε πώς δεν 
είναι δυνατό για ένα κόμμα που συμμετέχει στην πολιτική ζωή ή που διαχειρίζεται το 
δημόσιο χρήμα, να λειτουργεί το ίδιο χωρίς έλεγχο, σε ένα περιβάλλον οικονομικής 
αδιαφάνειας. Δεσμευόμαστε ότι, παρά το ότι δεν το απαιτεί ο νόμος, το κόμμα θα 
δημοσιεύει πάντα στον ιστότοπό του τις πηγές και τις χρήσεις των κεφαλαίων που 
διαχειρίζεται. Παράλληλα, πέραν από την Ελεγκτική Επιτροπή, θα ελέγχεται από Ορκωτό 
Ελεγκτή, η έκθεση του οποίου για τη διαχείριση και την οικονομική κατάσταση του 
κόμματος θα είναι διαθέσιμη προς όλους.3

3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΛΗ & ΦΙΛΟΙ(
Άρθρο 3ο: Μέλη.(
Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ! μπορεί να γίνει κάθε πολίτης που δεν έχει στερηθεί τα 
πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και εφόσον εκπληρώνει τις 
κατωτέρω προϋποθέσεις:3

α. Είναι τουλάχιστον 18 ετών.3
β. Αποδέχεται το παρόν καταστατικό.3
γ. Δεν ανήκει σε πολιτική κίνηση ή σωματείο, αστική εταιρεία κλπ., που ευθέως 
αντιστρατεύεται τις αρχές και τις αξίες της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ!3

Άρθρο 4ο: Φίλοι.(
Φίλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ! μπορεί να αισθάνεται οποιοσδήποτε βρίσκει ότι η 
φυσιογνωμία μας τον εκφράζει. Η φιλία είναι συναίσθημα και δεν θεωρούμε σωστό να 
πιστοποιείται με έγγραφα. Γι’ αυτό δεν υπάρχει στο καταστατικό η ιδιότητα του φίλου. 
άλλωστε η εποχή μας απαιτεί ενεργή συμμετοχή. όσους αισθάνονται φίλοι τους 
προτρέπουμε να γίνουν μέλη και να εργαστούν μαζί μας.3

Άρθρο 5ο: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών.(
5.1. Τα μέλη του κόμματος αποδέχονται τις βασικές αρχές του κόμματος με την εγγραφή 
τους στο κόμμα και το παρόν καταστατικό.3
5.2. Τα μέλη του κόμματος συμμετέχουν ενεργά στις κομματικές διαδικασίες και 
διαβουλεύσεις. Κατ’ ελάχιστον οφείλουν να συμμετάσχουν σε 2 Γενικές Συνελεύσεις της 
ΠΟ στην οποία ανήκουν κατ’ έτος ή σε περίπτωση εκλεγμένων, στις διαδικασίες των 
οργάνων στα οποία ανήκουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για κάθε όργανο. Η μη 
συμμετοχή στις κομματικές διαδικασίες είναι λόγος αναστολής της ιδιότητας του μέλους ή 
διαγραφής τους από το μητρώο του κόμματος εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα λόγοι 
ανωτέρας βίας. Τα εκλεγμένα ή τοποθετημένα μέλη του κόμματος στα όργανα αυτού, 
οφείλουν επίσης να συμμετέχουν στις εργασίες τους. Σε περίπτωση επανειλημμένης και μη 
δικαιολογημένης αθέτησης αυτής της υποχρεώσεως, ο Πρόεδρος, ή η πλειοψηφία των 
μελών του οργάνου (του αθετούντος μη υπολογιζόμενου), μπορούν να ζητήσουν την 
απομάκρυνση του μέλους από το όργανο στο οποίο συμμετέχει, με σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής Δεοντολογίας.3
5.3. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει την καθορισμένη ετήσια κομματική 
συνδρομή όπως αυτή ορίζεται από τα όργανα του κόμματος. Η μη καταβολή της ετήσιας 
κομματικής συνδρομής είναι λόγος αναστολής της κομματικής ιδιότητας ή οριστικής 
διαγραφής.3
5.4. Τα μέλη του κόμματος αποδέχονται με την αίτησή τους ότι δεν είναι παράλληλα μέλη 
κάποιου άλλου Ελληνικού κόμματος. Τυχόν εγγραφή τους σε άλλο κόμμα συνεπάγεται την 
άμεση διαγραφή τους από τα μητρώα του κόμματος με απλή διαπιστωτική απόφαση της 
Επιτροπής Δεοντολογίας.3
5.5. Τα μέλη εγγράφονται στο κόμμα σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:3

• Υποβάλουν αίτηση προς την Περιφερειακή οργάνωση στην οποία υπάγονται 
συνοδευόμενη από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας τους και 
καταβάλλουν την συνδρομή τους, όπως αυτά προσδιορίζονται από σχετική εγκύκλιο 
του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.3
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• Το Περιφερειακό Συμβούλιο ανακοινώνει το όνομα του μέλους στην Γενική Συνέλευση 
είτε σε φυσική διαδικασία είτε το αναρτά σε ειδικό κόμβο ηλεκτρονικά. Αν δεν 
εκφραστεί αιτιολογημένη αντίρρηση από άλλο μέλος της ΠΟ εντός 5 ημερών, τότε η 
αίτηση γίνεται καταρχήν δεκτή.3

• Το μέλος από την στιγμή αυτή δύναται με ευθύνη του Γραμματέα της Ε.Ε. να 
καταγραφεί στο μητρώο μελών του κόμματος και αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στις 
διαδικασίες της Περιφερειακής Οργάνωσης και του κόμματος, αλλά δεν αποκτά το 
δικαίωμα του εκλέγειν πριν την πάροδο 3 μηνών και του εκλέγεσθαι πριν τη πάροδο 6 
μηνών και εφόσον στην διάρκεια αυτή δεν εκφραστεί αιτιολογημένη αντίρρηση από 
άλλο μέλος.3

• Σε περίπτωση έκφρασης αιτιολογημένης αντίρρησης σε οιοδήποτε στάδιο αυτή 
κρίνεται καταρχήν από το ΠΣ της ΠΟ του μέλους. Δικαίωμα προσφυγής κατά της 
απόφασης του ΠΣ έχει τόσο το υποψήφιο μέλος όσο και οποιοδήποτε μέλος έχει 
εκφράσει αντίρρηση. Στην περίπτωση αυτή κρίνεται τελεσίδικα από το ΠΣ του κόμματος 
με απλή πλειοψηφία.3

5.6. Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να τηρεί και να εφαρμόζει με υπευθυνότητα το 
καταστατικό, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις αποφάσεις των οργάνων του 
κόμματος και δεσμεύονται να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα 
πολιτικού πολιτισμού.3
5.7. Τα μέλη πρέπει να αποφεύγουν δηλώσεις και θέσεις που εναντιώνονται στις βασικές 
αρχές και τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος.3
5.8. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν από την ιδιότητά τους αυτή με μία 
ηλεκτρονική επιστολή, ή υπογεγραμμένη δήλωσή τους, προς τον Πρόεδρο του κόμματος, ή 
προς τον Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής, ή τον Πρόεδρο του Πολιτικού Συμβουλίου, ή 
τον Διευθυντή του Κόμματος, ή προς τους επί κεφαλής οποιασδήποτε κομματικής 
οργανώσεως, οι δε παραλήπτες του κειμένου της παραιτήσεως οφείλουν άμεσα να την 
γνωστοποιήσουν στον Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής, ο οποίος και εκτελεί άμεσα τις 
απαραίτητες ενέργειες διαγραφής από το κεντρικό μητρώο του κόμματος. Η παραίτηση 
θεωρείται συντελεσθείσα από της εγγραφής της στο κεντρικό μητρώο, στο οποίο θα 
καταχωρείται και ημέρα και ώρα καταχωρήσεως.3
5.9. Μέλη που παραιτούνται χάνουν τη θέση τους σε όλα τα όργανα του κόμματος που 
έχουν εκλεγεί και δεν μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής προτού παρέλθει 
τουλάχιστον έτος από της διαγραφής τους έως της παραιτήσεως οι αποφάσεις, οι 
συνεδριάσεις και οι δραστηριότητες των οργάνων στα οποία το παραιτηθέν μέλος 
συμμετείχε θεωρούνται ως γενόμενες με την πλήρη συμμετοχή του μέλους. Τα 
γνωστοποιηθέντα στοιχεία του παραιτηθέντος μέλους παραμένουν στην κατοχή του 
κόμματος για ένα έτος από της διαγραφής του.3
5.10. Τα μέλη μπορεί να διαγραφούν κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Επιτροπής 
Δεοντολογίας του κόμματος, η οποία συνέρχεται προς τούτο Μόνον κατόπιν υποβολής σε 
αυτήν σχετικού αιτήματος μέλους. Αυτό μπορεί να γίνει εάν το μέλος:3

α. Με δηλώσεις ή την εν γένει συμπεριφορά του, εντός ή εκτός κόμματος, αντιτίθεται 
στις βασικές αρχές του κόμματος όπως αυτές προκύπτουν από το καταστατικό, την 
ιδρυτική του διακήρυξη ή/και ψηφίζονται από το Συνέδριο. 3
β. Προβαίνει σε αντικαταστατικές ενέργειες ή σε πράξεις αντίθετες με τα οριζόμενα 
στον κανονισμό λειτουργίας του κόμματος. 3
γ. Δεν αναγνωρίζει τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων ή δεν πειθαρχεί σε αυτές. 3
δ. Δεν είναι συνεπές ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το κόμμα. 3
ε. Έχουν παύσει να ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3. 3

�6



δημιουργία, ξανά! Καταστατικό

5.11. Εάν μέλος καταδικαστεί από Ελληνικό, ή άλλο Δικαστήριο του εξωτερικού, με 
τελεσίδικη απόφαση, για κακουργηματικό αδίκημα διαγράφεται από το κόμμα με απλή 
διαπιστωτική απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία κοινοποιείται άμεσα στο 
Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής. Είναι δυνατή η αναστολή της ιδιότητας μέλους για 
συγκεκριμένο χρόνο, με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής, κατόπιν υποχρεωτικής 
προηγουμένης θετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Δεοντολογίας, εάν το μέλος έχει 
αμετακλήτως παραπεμφθεί για κακούργημα, ή καταδικαστεί έστω και πρωτοδίκως για 
αδίκημα στρεφόμενο κατά της περιουσίας του Δημοσίου ή Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.3
5.12. Εάν μέλος διαγραφεί, τότε αυτοδικαίως εκπίπτει οιουδήποτε οργάνου συμμετέχει, 
είτε έχει εκλεγεί, είτε έχει διοριστεί. Διαγραφέν μέλος δεν γίνεται εκ νέου δεκτό ως 
μέλος, παρά Μόνον με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής 
Δεοντολογίας.3

Άρθρο 6ο: Μητρώο.(
6.1. Το μητρώο των μελών του κόμματος είναι ενιαίο, τηρείται κεντρικώς με ευθύνη του 
Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής και ελλείψει αυτού, από τον Πρόεδρο, ελλείψει δε και 
του Προέδρου από τους Αντιπροέδρους από κοινού. Τα μέλη αποδέχονται από της 
εγγραφής τους της τηρήσεως στο μητρώο των προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν. 
Ορισμένα στοιχεία του μητρώου (όπως προσδιορίζονται με ειδική απόφαση του ΠΣ) 
καθίστανται προσβάσιμα στα μέλη του κόμματος, Μόνον κατόπιν αιτήσεώς τους χωρίς 
δικαίωμα αναπαραγωγής τους πέρα από τις βάσεις δεδομένων του μητρώου όπου και 
τηρούνται. Στα στοιχεία αυτά σε καμία περίπτωση δεν δύναται να περιληφθούν ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα των μελών.3
6.2. Πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του Μητρώου έχουν ο Πρόεδρος και οι 2 
Αντιπρόεδροι, ο Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής, τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας 
και της Ελεγκτικής Επιτροπής, ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος. Πέραν αυτού κάθε 
μέλος δικαιούται να γνωρίζει τα μέλη της Περιφερειακής Οργάνωσης στην οποία ανήκει 
όπως και έχει την δυνατότητα να ελέγξει εάν οιοδήποτε άλλο πρόσωπο που παρουσιάζεται 
ως μέλος του κόμματος οπουδήποτε έχει την ιδιότητα αυτή με ερώτημά του προς τον 
Γραμματέα της Ε.Ε. Πέραν των ανωτέρω το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του μητρώου 
μπορούν να γνωστοποιηθούν σε άλλα μέλη του κόμματος εφόσον απαιτείται αιτιολογημένα 
για την ομαλή λειτουργία διαδικασιών του κόμματος και μόνο με κοινή απόφαση του 
Γραμματέα της Ε.Ε. και του Προέδρου. Στο πλαίσιο διεξαγωγής συνεδριακών και 
εκλογικών διαδικασιών καθώς και ψηφοφοριών παρέχεται πρόσβαση στα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα (και μόνο σε αυτά) για τον έλεγχο και την διαφάνεια της διαδικασίας, με 
ευθύνη των αρμοδίων για τις συγκεκριμένες διαδικασίες οργάνων. Κάθε χρήση των 
στοιχείων του μητρώου γίνεται αυστηρά και μόνο μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.3
6.3. Κάθε νέα εγγραφή μέλους, εντός 7 ημερών από της αποδοχής της από την 
περιφερειακή οργάνωση στην οποία πραγματοποιείται κοινοποιείται στον Γραμματέα της 
Εθνικής Επιτροπής οριστικοποιείται δε με την παρέλευση του προβλεπόμενου διαστήματος 
με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο και τις αντίστοιχες διαδικασίες και προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος. Τη σχετική διαδικασία ορίζει ο κανονισμός 
λειτουργίας του κόμματος, τον οποίο εγκρίνει σε ιδιαίτερη συνεδρίασή της η εθνική 
Επιτροπή.3
6.4. Το μητρώο αυτό και Μόνον αυτό χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς σε όλες τις εκλογικές 
διαδικασίες του κόμματος, σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα.3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ(
Άρθρο 7ο: Τακτικό Συνέδριο.(
7.1. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος. Αποφασίζει για το σύνολο της 
πολιτικής μέσα στα πλαίσια των αρχών και των στόχων του κόμματος, όπως αυτές 
ορίζονται από την ιδρυτική διακήρυξη. Ελέγχει όλα τα κομματικά όργανα και έχει την 
αποκλειστική αρμοδιότητα αναθεωρήσεως του Καταστατικού του κόμματος και της 
Ιδρυτικής Διακηρύξεως.3
7.1.1. Το καταστατικό του κόμματος αναθεωρείται με απλή πλειοψηφία των συνέδρων.3
7.2. Το Συνέδριο διεξάγεται το αργότερο κάθε τέσσερα ‐ 4 ‐ χρόνια. Με απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής, το Συνέδριο μπορεί να διεξαχθεί το πολύ τρεις μήνες πριν ή τρεις 
μήνες μετά την ημερομηνία συμπληρώσεως 4ετίας, εφʼ όσον δεν μεσολαβούν Βουλευτικές 
εκλογές στο διάστημα από την λήξη της 4ετίας μέχρι και 3 μήνες μετά από αυτή. Η Εθνική 
Επιτροπή έχει καθήκον ώστε το Συνέδριο να διεξάγεται κατά το δυνατόν πριν και όχι μετά 
τις Βουλευτικές εκλογές.3
7.3. Στο Συνέδριο συμμετέχουν μέλη λόγω θέσης ή ιδιότητας και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι 
από όλες τις περιφερειακές οργανώσεις. Συγκεκριμένα, στο Συνέδριο συμμετέχουν:3
α. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής, του Πολιτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής 
Δεοντολογίας.3
β. Τα μέλη του κόμματος που είναι εκλεγμένοι Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, Βουλευτές και 
Ευρωβουλευτές μέχρι και την ημερομηνία προκηρύξεως του Συνεδρίου.3
γ. Αντιπρόσωποι εκλεγμένοι από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις του κόμματος. Το μέτρο 
αντιπροσωπεύσεως το ορίζει η Εθνική Επιτροπή ‐ κατόπιν εισηγήσεως της Ο.Ε.Σ. ‐ με την 
απόφασή της κατά τη συνεδρίασή της, τουλάχιστον ένα μήνα προ του συνεδρίου. Μέλη 
που εγγράφονται μετά την προκήρυξη του συνεδρίου δεν προσμετρούνται για τον ορισμό 
του μέτρου, δεν ψηφίζουν για την εκλογή συνέδρων ούτε και εκλέγονται ως σύνεδροι.3

7.3.1. Όλα τα μέλη που συμμετέχουν στο Συνέδριο πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα 
κατά την έναρξή του.3
7.3.2. Ο αριθμός των εκλεγμένων συνέδρων πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος από τον 
αριθμό των μελών που συμμετέχουν στο συνέδριο λόγω ιδιότητας. Για να επιτευχθεί αυτό 
η Εθνική Επιτροπή ορίζει το κατάλληλο μέτρο εκλογής συνέδρων.3
7.3.3. Για τους Συνέδρους που εκλέγονται ισχύει ο κανόνας συμμετοχής των γυναικών σε 
ποσοστό που ο εκάστοτε νόμος ορίζει, αν και διαφωνούμε με το μέτρο της ποσόστωσης το 
οποίο θεωρούμε αντιδημοκρατικό και προσβλητικό προς τις γυναίκες.3
7.4. Το Συνέδριο θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν είναι παρόν τουλάχιστον το 1⁄2 των 
μελών του.3
7.5. Το Συνέδριο εκλέγει το προεδρείο του, το οποίο απαρτίζεται από 7 μέλη. Τις 
λεπτομέρειες ορίζει το σχετικό άρθρο του κανονισμού λειτουργίας του κόμματος. Μέχρι 
την εκλογή του προεδρείου, το συνέδριο διευθύνει προεδρείο διορισμένο από την 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.3
7.5.1. Η εκλογή του προεδρείου θεωρείται έγκυρη εφόσον σε αυτή συμμετείχαν τα 2/3 των 
Παρόντων συνέδρων.3
7.5.2. Η θητεία του προεδρείου είναι 4ετής ή μέχρι την διοργάνωση του επομένου τακτικού 
συνεδρίου.3
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7.6. Τα τακτικά συνέδρια προκηρύσσονται με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής τουλάχιστον 
έξι ‐ 6 ‐ μήνες πρo της διεξαγωγής τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η Οργανωτική 
Επιτροπή του Συνεδρίου (Ο.Ε.Σ.)3
7.7. Η ημερησία διάταξη του συνεδρίου καθορίζεται από την Ο.Ε.Σ. Παγίως, συζητείται και 
ψηφίζεται:3

α. Εισήγηση επί των θέσεων.3
β. Εισήγηση επί τροποποιήσεων του καταστατικού.3
γ. Η νέα Εθνική Επιτροπή.3
δ. Το νέο προεδρείο.3
ε. Η νέα Ελεγκτική Επιτροπή.3

7.7.1. Πλέον των ανωτέρω, η Ο.Ε.Σ. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις μελών του 
κόμματος και οργανώσεων θέτει προς συζήτηση και διάφορα άλλα θέματα. Η οριστική 
ημερήσια διάταξη και το πρόγραμμα του συνεδρίου εγκρίνονται από την Εθνική Επιτροπή 
σε συνεδρίασή της 5 ημέρες πριν το συνέδριο.3
7.7.2. Θέματα προς συζήτηση μπορούν να υποβληθούν στο προεδρείο του Συνεδρίου 
αμέσως μετά την συγκρότησή του σε σώμα από απλά μέλη του Συνεδρίου μόνο εφόσον 
αυτά συγκεντρώσουν το 1/10 των ψήφων των παρόντων συνέδρων.3
7.8. Οι ψηφοφορίες κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου μπορούν να είναι μυστικές ή φανερές 
(με ανάταση των χεριών ή καρτών) αναλόγως του θέματος. Αποφάσεις δια βοής 
αποκλείονται.3
7.9. Το ποσοστό σταυροδοσίας για την εκλογή οργάνων από το συνέδριο ορίζεται σε 20% 
επί του αριθμού των μελών του οργάνου. Τυχόν δεκαδικό ψηφίο δεν υπολογίζεται.3
7.9.1. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν κατ’ ελάχιστο αριθμό σταυρών ίσο με το 10% των μελών 
του οργάνου δεν θεωρούνται έγκυρα. Τυχόν δεκαδικό ψηφίο δεν υπολογίζεται.3

Άρθρο 8ο: Έκτακτο Συνέδριο.(
8.1. Η Εθνική Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει έκτακτο Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 των 
μελών της και μόνο για συγκεκριμένο και επείγον θέμα.3
8.2. Επίσης, έκτακτο Συνέδριο μπορεί να συγκληθεί μετά από ενυπόγραφη αίτηση του 1/5 
των μελών του κόμματος προς την Εθνική Επιτροπή και μόνο για συγκεκριμένο και επείγον 
θέμα.3
8.3. Το έκτακτο συνέδριο απαρτίζεται από τα μέλη του προηγουμένου τακτικού συνεδρίου 
ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, όπως λεπτομερώς ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας 
του κόμματος.3

Άρθρο 9ο: Η Εθνική Επιτροπή.(
9.1. Η Εθνική Επιτροπή είναι το ανώτερο πολιτικό όργανο του κόμματος μεταξύ δύο 
συνεδρίων. Συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που δεν έχει προβλεφθεί στις 
αποφάσεις του τελευταίου συνεδρίου, για τα οργανωτικά και πολιτικά ζητήματα και 
προετοιμάζει το Συνέδριο του κόμματος.3
9.2. Στην Εθνική Επιτροπή εκλέγονται 40 μέλη. Το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται 
είναι το σύστημα των εθνικών εκλογών για την ανάδειξη μελών του κοινοβουλίου. Το 
εκλογικό μέτρο προσαρμόζεται κατά αναλογία (40 μέλη της ΕΕ έναντι 300 εδρών του 
ελληνικού κοινοβουλίου). Ως εκλογική περιφέρεια εφαρμογής του εκλογικού μέτρου 
ορίζεται η διοικητική αντί της εκλογικής περιφέρειας. Οι έδρες επικρατείας εκλέγουν 
εκπροσώπους των αποδήμων.3
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9.3. Όλες οι ψηφοφορίες της Ε.Ε. είναι φανερές πλην αυτών που αφορούν την εκλογή 
προσώπων και δύναται να διεξάγονται ηλεκτρονικά και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο 
(επιστολές, τηλεομοιοτυπία κλπ). Οι συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται κεκλεισμένων των 
θυρών. Επίσης, με απόφαση του Οργάνου, μπορεί να επιτραπεί μαγνητοφώνηση των 
συνεδριάσεων.3
9.4. Οι αποφάσεις της Ε.Ε. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων, πλην αυτών 
για τις οποίες το παρόν καταστατικό προβλέπει διαφορετικά.3
9.5. Η Εθνική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, κατόπιν 
προσκλήσεως του Γραμματέα της, η οποία αποστέλλεται στα μέλη της Εθνικής Επιτροπής 
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του κόμματος τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την συνεδρίαση. 
Εναλλακτικώς, η Εθνική Επιτροπή συγκαλείται δια του Προέδρου του κόμματος, εφ’ όσον 
τούτο ζητηθεί από το 1/3 των μελών της και σε προθεσμία 5 ημερών από της υποβολής του 
αιτήματος. Στο αίτημα πρέπει να ορίζεται η ημερησία διάταξη. Εξαιρετικώς, η Εθνική 
Επιτροπή συγκαλείται εφ’ όσον το ζητήσει το 50% των μελών της συν ένας, οποτεδήποτε, 
με αίτημα προς τον Γραμματέα της, ή τον Πρόεδρο, ή τους Αντιπροέδρους, που 
υποχρεούνται να την συγκαλέσουν εντός 5 ημερών από της υποβολής του αιτήματος, για 
τα θέματα που ορίζονται σε αυτό. Η Ε.Ε. συγκαλείται επίσης εκτάκτως με κοινή απόφαση 
του Προέδρου και του Γραμματέα της για οποιοδήποτε θέμα. Την Εθνική Επιτροπή μπορεί 
να συγκαλέσει ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής η της Επιτροπής Δεοντολογίας με 
σύμφωνη γνώμη των 3/5 των μελών του αντίστοιχου οργάνου με μοναδικό θέμα της 
ημερήσιας διάταξης εξαιρετικά σοβαρά θέματα που προέκυψαν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων των Επιτροπών.3
Η Εθνική Επιτροπή πραγματοποιεί τις τακτικές εξαμηνιαίες συνεδριάσεις της, ως προς το 
φυσικό τους μέρος, στην έδρα διαφορετικής περιφερειακής οργάνωσης του κόμματος, 
εκτός εάν τούτο δεν είναι δυνατόν για σημαντικούς λόγους τους οποίους κρίνει η ίδια. Στο 
πλαίσιο αυτό τον εκάστοτε τόπο αποφασίζει ο Γραμματέας της Ε.Ε. σε συνεννόηση με το 
Περιφερειακό Συμβούλιο των αντίστοιχων ΠΟ.3
Στην πρόσκληση ορίζεται ρητώς ο τόπος, ο χρόνος και η ημερησία διάταξη της 
συνεδρίασης.3
9.6. Η Εθνική Επιτροπή συνεδριάζει εν απαρτία εφ’ όσον παρόντες είναι τουλάχιστον το 1/2 
των κάθε φορά μελών της. Παρόντα θεωρούνται και τα μέλη που μέσω τηλεδιάσκεψης και 
κάθε άλλου μέσου που προσδιορίζεται στην σχετική πρόσκληση συμμετέχουν στην 
συνεδρίαση, χωρίς την φυσική τους παρουσία και καταθέτουν την ψήφο τους. Οι 
συνεδρίες της Ε.Ε. μπορεί να γίνονται είτε με φυσική παρουσία είτε με ηλεκτρονική 
παρουσία των μελών της είτε σε συνδυασμό των δύο. Η ηλεκτρονική διαδικασία δύναται να 
είναι είτε σύγχρονη (με την μορφή τηλεδιάσκεψης) είτε ασύγχρονη με την χρήση ειδικού 
δικτυακού forum.3
Στην περίπτωση της φυσικής /μικτής συνεδρίας τα μέλη μπορούν να επιβεβαιώνουν την 
ψήφο τους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (έγγραφο, τηλεομοιοτυπία. ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κλπ). Στην περίπτωση της σύγχρονης ή φυσικής, ηλεκτρονικής ή μικτής 
συνεδρίας, τις εργασίες της Εθνικής Επιτροπής διευθύνει τριμελές προεδρείο το οποίο 
εκλέγεται πριν την έναρξη κάθε συνεδριάσεως από τα φυσικώς παρόντα μέλη και αυτά 
μέσω τηλεδιασκέψεως.3
Στην περίπτωση της ασύγχρονης συνεδρίας η διάρκειά της καθορίζεται από τον 
Γραμματέα, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 3 ημερών για κάθε 
θέμα, μία εκ των οποίων ημερών κατ’ ελάχιστον αφιερώνεται για την ψηφοφορία με την 
κατάθεση της ψήφου κάθε μέλους με δήλωση στο forum, σε όλες τις περιπτώσεις πλην 
αυτών όπου η ψηφοφορία είναι μυστική όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Στην 
περίπτωση αυτή οφείλει να έχει προβλεφθεί το αντίστοιχο σύστημα μυστικής ψηφοφορίας. 
Η συζήτηση διαφόρων θεμάτων της συνεδρίας είναι δυνατόν να εξελίσσεται παράλληλα 
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στην περίπτωση ασύγχρονης συνεδρίασης ενώ οι αναρτήσεις στο forum υπέχουν θέση 
πρακτικών της συνεδρίας.3
Η ημερήσια διάταξη και ο χρονοπρογραμματισμός της συζήτησης ανακοινώνεται από τον 
Γραμματέα στα μέλη μαζί με την σύγκληση της συνεδρίας.3
Το forum συντονίζεται από τον Γραμματέα ή σε περίπτωση αδυναμίας αυτού από τον 
Πρόεδρο και τους 2 Αντιπροέδρους.3
9.7. Η ημερήσια διάταξη της Εθνικής Επιτροπής καθορίζεται από τον Γραμματέα της, ο 
οποίος λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των μελών, έχει όμως την ευθύνη καταγραφής της 
τελικής απόφασης και των πρακτικών της συνεδριάσεώς της. Υποχρεωτικά εγγράφεται 
προς συζήτηση θέμα σε περίπτωση που υπάρχει αντίστοιχο γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα 
από το 1/3 + 1 τουλάχιστον μέλη της ΕΕ. Ο γραμματέας υποχρεούται να περιλάβει στην 
ημερήσια διάταξη τυχόν θέμα που έχει θέσει ο Πρόεδρος και κάθε γνώμη, ή απόφαση της 
Επιτροπής Δεοντολογίας, που φέρονται ενώπιόν της προς εκφορά κρίσεως.3
9.8. Στις συνεδριάσεις της Εθνικής Επιτροπής παρίστανται με δικαίωμα λόγου οι εξής:3

α. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι. 3
β. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου 3
γ. Τα μέλη του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής 3
δ. Τα μέλη του κόμματος που κατά την ημερομηνία της συνεδριάσεως είναι εκλεγμένοι 
Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές. 3
ε. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας. 3
στ. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.3
ζ. Ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος. 3
η. Τα αναπληρωματικά μέλη αυτής 3
θ. Τα μέλη του Συμβουλίου των Περιφερειών 3

9.9. Η Εθνική Επιτροπή είναι αρμόδια για την εκλογή του Γραμματέα της.3
9.10.  Η εκλογή του Γραμματέα της Ε.Ε. διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίασή της μετά 
την εκλογή της μεταξύ των μελών της. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται ο Γραμματέας από την 
Εθνική Επιτροπή σε οιαδήποτε περίπτωση χηρείας της θέσης. Τουλάχιστον το 1/3 των 
μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας (τακτικών και αναπληρωματικών) είναι επιθυμητό να 
έχουν νομική παιδεία.3
9.11. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής που παραιτείται, διαγράφεται, εκπίπτει της θέσεώς του 
ή αποδημεί, αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα.3
9.12. Μεταξύ δύο συνεδριάσεων της Εθνικής Επιτροπής τα μέλη της κατανέμονται σε 
τομείς και επιτροπές, οι οποίες λειτουργούν υπό την εποπτεία των μελών του Πολιτικού 
Συμβουλίου.3
9.13. Ο κανονισμός λειτουργίας του κόμματος καθορίζει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας 
της Εθνικής Επιτροπής. Τον κανονισμό ψηφίζει η ίδια η Εθνική Επιτροπή κατά την πρώτη 
συνεδρίασή της μετά το τακτικό συνέδριο.3
9.14. Η Εθνική Επιτροπή δικαιούται να τροποποιεί τον κανονισμό λειτουργίας του κόμματος 
κατόπιν πρότασης του Προέδρου αφού λάβει γνωμοδότηση και της Επιτροπής 
Δεοντολογίας.3
9.15. Οι συνεδριάσεις της Εθνικής Επιτροπής και το περιεχόμενο των συζητήσεων σε αυτή, 
με απόφασή της, μπορούν να διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών για σοβαρό λόγο με 
απόφαση που λαμβάνεται είτε από τον Γραμματέα της είτα από το 50%+1 των μελών της.3
9.16. Μέλος της Ε.Ε. το οποίο δεν συμμετέχει σε 3 συνεδριάσεις της Ε.Ε. συνολικά 
(ηλεκτρονικές ή στον φυσικό χώρο ή με άλλο τρόπο) εκπίπτει του αξιώματός του, εκτός 
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εάν η μη συμμετοχή του οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Ο 
Γραμματέας οφείλει να βεβαιώσει άμεσα την έκπτωση του μέλους αυτού και προσκαλεί το 
αμέσως επόμενο αναπληρωματικό μέλος για να καλύψει άμεσα την θέση και ενημερώνει 
παράλληλα την ΕΔ, στην οποία έχει δικαίωμα προσφυγής το μέλος που έχει εκπέσει. Η ΕΔ 
κρίνει τελεσίδικα και η κρίση της δεν έχει αναδρομική ισχύ, ήτοι ισχύει ex nunc.3

Άρθρο 10ο: Ο Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής.(
10.1. Ο Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής εκλέγεται από αυτή για 4ετή θητεία.3
10.2. Είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής και την τακτική 
και έκτακτη σύγκλησή της, την τήρηση του αρχείου της και του μητρώου μελών της.3
10.3. Επίσης, είναι συναρμόδιος για το σύνολο των οργανωτικών λειτουργιών του 
κόμματος συμπεριλαμβανομένης της ιδρύσεως νέων οργανώσεων κλπ., όπως ορίζει ο 
κανονισμός λειτουργίας του κόμματος.3
10.4. Συμμετέχει στο Πολιτικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Πολιτικής Στρατηγικής και στην 
οικονομική λειτουργία του κόμματος όπως ορίζουν άλλα άρθρα του παρόντος.3
10.5. Δεδομένου ότι ο Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής είναι θέση πλήρους 
απασχολήσεως, μπορεί να προβλεφθεί αμοιβή με σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής.3
10.6. Η θέση του Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με δημόσιο αξίωμα.3

Άρθρο 11ο: Το Πολιτικό Συμβούλιο.(
11.1. Είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του κόμματος μεταξύ 2 συνεδριάσεων της 
Εθνικής Επιτροπής. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Εθνικής Επιτροπής και 
λαμβάνει αποφάσεις για διοικητικά, οργανωτικά και λοιπά θέματα στα οποία δεν υπάρχουν 
σχετικές αποφάσεις από το Συνέδριο ή την Εθνική Επιτροπή. Λαμβάνει αποφάσεις για κάθε 
θέμα που αφορά τη λειτουργία του κόμματος.3
11.2. Η θητεία του είναι 4ετής.3
11.3. Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς κατ’ ελάχιστον κάθε 30 ημέρες ή 
εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή, εάν αυτός κωλύεται του Α’ Αντιπροέδρου 
ή μετά από αίτηση 4 μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει. Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει 
απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη του. Σε περίπτωση περιττού 
αριθμού μελών του Συμβουλίου, η απαρτία προσδιορίζεται μετά τη στρογγυλοποίηση του, 
με τον παραπάνω τρόπο προκύπτοντος αριθμού, στον αμέσως παραπάνω ακέραιο αριθμό. 
Παρόντα θεωρούνται και τα μέλη που μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης ή ασύγχρονης 
ηλεκτρονικής διαδικασίας και άλλων κατάλληλων μέσων συμμετέχουν στην συνεδρίαση 
όπως προβλέπονται αντίστοιχα και για την Εθνική Επιτροπή. Στην περίπτωση ασύγχρονης 
συνεδρίασης η ελάχιστη διάρκεια είναι 2 ημέρες περιλαμβανόμενης της ψηφοφορίας.3
11.4. Το Πολιτικό Συμβούλιο αποτελείται από:3

α. Τον Πρόεδρο και τους 2 Αντιπροέδρους του κόμματος. 3
β. Τον Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής 3
γ. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Περιφερειών 3
δ. Τον Γενικό Διευθυντή του κόμματος 3
ε. Έξι επιπλέον μέλη που ορίζονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία 
ακολούθως:3

11.4.1. Τα 6 μέλη του πολιτικού συμβουλίου (πλην του Προέδρου και των 2 Αντιπροέδρων) 
ορίζονται μεταξύ των μελών του κόμματος από την Ε.Ε. κατόπιν πρότασης του Προέδρου.3
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Ο Πρόεδρος προτείνει κάθε ένα μέλος ξεχωριστά στην Ε.Ε. η οποία τα εγκρίνει με απλή 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση απόρριψης προτεινόμενου μέλους ο 
Πρόεδρος δύναται να επανέλθει με άλλη ή την ίδια πρόταση για μία ακόμη φορά. Σε 
περίπτωση εκ νέου απόρριψης από την Ε.Ε., η Ε.Ε. εκλέγει αυτή το μέλος του ΠΣ με 
πλειοψηφία αρχικά 50% των ψηφισάντων από λίστα υποψηφίων που καταρτίζεται με βάση 
προτάσεις των μελών της.3
Η διαδικασία γίνεται με διαδοχικές ψηφοφορίες στην τελευταία εκ των οποίων παραμένουν 
οι 2 επικρατέστεροι υποψήφιοι.3
Τα μέλη του ΠΣ είναι ανακλητά είτε από την Ε.Ε. με πλειοψηφία 50% + 1 των μελών της 
είτε κατόπιν πρότασης του Προέδρου προς την Ε.Ε. με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων 
μελών της.3
11.5. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι μέλη της Εθνικής 
Επιτροπής, της Επιτροπής Δεοντολογίας, ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, μπορούν όμως να 
είναι μέλη του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής (όπως παρακάτω). Δύναται μέλος της 
Ε.Ε. να οριστεί μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η η 
συμμετοχή του στην Ε.Ε. καθ' όλη την διάρκεια που παραμένει μέλος του ΠΣ και 
αναπληρώνεται από το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.3
11.6. Στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται κατόπιν 
πρόσκλησης του Προέδρου, ή τριών μελών του, με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου και τα 
μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής ή / και της Επιτροπής Δεοντολογίας.3
11.7. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου μπορούν να αναλαμβάνουν με απόφαση του 
Σώματος την ευθύνη τομέων ή επιτροπών της Εθνικής Επιτροπής καθώς και την εποπτεία 
μίας εκ των περιφερειακών οργανώσεων του κόμματος.3
11.8. Πολιτική Γραμματεία: Συγκροτείται Πολιτική Γραμματεία στην οποία συμμετέχει ο 
Πρόεδρος, ο ένας εκ των δύο Αντιπροέδρων του κόμματος και ο Γραμματέας της Εθνικής 
Επιτροπής. Στην Πολιτική Γραμματεία δύναται να συμμετάσχουν τακτικά ή έκτακτα, με 
κοινή απόφαση του Προέδρου και του αρμόδιου Αντιπροέδρου και μέλη του Πολιτικού 
Συμβουλίου ή / και της Εθνικής Επιτροπής. Η Πολιτική Γραμματεία συντονίζει την 
καθημερινή πολιτική δράση και τον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος. Την λειτουργία της 
Γραμματείας πολιτικού σχεδιασμού συντονίζει ο Αντιπρόεδρος του κόμματος που του 
ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα από τον Πρόεδρο, ο οποίος και μεταφέρει τις σχετικές 
αποφάσεις, οδηγίες και κατευθύνσεις προς όλα τα όργανα του κόμματος.3
11.9. Διοικητική Γραμματεία: Συγκροτείται Διοικητική Γραμματεία του κόμματος στην οποία 
συμμετέχει ο Πρόεδρος, ο έτερος Αντιπρόεδρος του κόμματος και ο Γενικός Διευθυντής 
του Κόμματος. Στην Διοικητική Γραμματεία δύναται να συμμετάσχουν τακτικά ή έκτακτα 
με κοινή απόφαση του Προέδρου και του αρμόδιου Αντιπροέδρου και μέλη του Πολιτικού 
Συμβουλίου ή / και της Εθνικής Επιτροπής. Η Διοικητική Γραμματεία έχει την εποπτεία της 
εύρυθμης λειτουργίας του κόμματος με πολιτική ευθύνη του Αντιπροέδρου του ΠΣ και 
διοικητική ευθύνη του Γενικού Διευθυντή. Την λειτουργία της Διοικητικής Γραμματείας 
συντονίζει ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος του κόμματος. Ο Πρόεδρος αποφασίζει ποιος από 
τους Αντιπροέδρους του συμμετέχει στην αντίστοιχη Γραμματεία.3
11.10. Το Πολιτικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει γα συγκεκριμένο διάστημα και σκοπό 
πρόσθετες αρμοδιότητες (από αυτές που αποτελούν αρμοδιότητες του ίδιου του Πολιτικού 
Συμβουλίου), στον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β' Αντιπρόεδρο (σε κάθε ένα 
ξεχωριστά) και σε κάθε άλλο μέλος του.3
11.11. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να τίθενται επικεφαλής μιας εκ 
των λειτουργικών ενοτήτων (όπως για παράδειγμα Οικονομικοί Πόροι, ή Επικοινωνίας) και 
συντονίζουν τις δραστηριότητες των αντίστοιχων επιτροπών και οργανώσεων.3
11.12. Το Πολιτικό Συμβούλιο ορίζει ένα μέλος του το οποίο ασκεί χρέη Γραμματέα του.3
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Άρθρο 12ο: Το Συμβούλιο Πολιτικής Στρατηγικής.(
12.1. Είναι το συμβουλευτικό όργανο του κόμματος μεταξύ 2 συνεδριάσεων της Εθνικής 
Επιτροπής για θέματα Πολιτικής Στρατηγικής. Δεσμεύεται και ακολουθεί τις αποφάσεις 
του Συνεδρίου και της Εθνικής Επιτροπής στον τομέα αυτό.3
12.2. Η θητεία του είναι 4ετής.3
12.3. Το Συμβούλιο Πολιτικής Στρατηγικής συνεδριάζει τακτικώς κάθε 2 μήνες ή εκτάκτως 
μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή, εάν αυτός κωλύεται του Αʼ Αντιπροέδρου ή μετά 
από αίτηση 5 μελών του. Οι αποφάσεις που τίθενται σε ψηφοφορία από τον Πρόεδρο, 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου 
υπερισχύει. Το Συμβούλιο Πολιτικής Στρατηγικής έχει απαρτία όταν είναι παρόντα 
τουλάχιστον 8 μέλη του.3
12.4. Μέλη του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής είναι:3

α. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του κόμματος.3
β. Ο Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής.3
γ. έως ένδεκα ‐11‐ μέλη που εγκρίνει η Εθνική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της 
μετά το τελευταίο Συνέδριο, τα οποία έχουν την ιδιότητα του Συμβούλου Πολιτικής 
Στρατηγικής. Είναι άνθρωποι υψηλού κύρους και γνώσεων και τίθενται επικεφαλείς των 
αντίστοιχων θεματικών τομέων. Ο Πρόεδρος τους προτείνει στην Εθνική Επιτροπή η 
οποία ψηφίζει εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας την επιλογή ενός εκάστου κατά 
πλειοψηφία. Ανάμεσα στις συνεδριάσεις της Εθνικής Επιτροπής, το ρόλο της 
επικύρωσης των μελών του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής αναλαμβάνει το 
Πολιτικό Συμβούλιο.3

12.5. Τα 11 μέλη του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής που εγκρίνει η Εθνική Επιτροπή 
δεν μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας ή της Ελεγκτικής Επιτροπής 
καθώς και κανενός άλλου οργάνου του κόμματος όπως οι συντονιστικές επιτροπές των 
περιφερειακών, δημοτικών & τοπικών ή άλλων οργανώσεων, μπορούν όμως να είναι και 
μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.3
12.5.1. Τα 11 μέλη του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής είναι ανακλητά από την Εθνική 
Επιτροπή, μετά από ψηφοφορία προ της οποίας συζητούνται οι λόγοι για τους οποίους 
προτείνεται η ανάκληση του μέλους του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής.3
12.5.2. Πρόταση ανακλήσεως μέλους του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής μπορεί να 
υποβάλλει ο Πρόεδρος ή ένας εκ των Αντιπροέδρων, ο Γραμματέας της Εθνικής 
Επιτροπής, τουλάχιστον 3 άλλα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τουλάχιστον 5 μέλη της 
Εθνικής Επιτροπής ή τουλάχιστον 20 άλλα μέλη του κόμματος.3
12.5.3. Μέλος του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής που παραιτείται, διαγράφεται, 
εκπίπτει της θέσεώς του ή αποδημεί, αντικαθίσταται από έτερο προτεινόμενο.3
12.6. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής παρίσταται, με δικαίωμα 
λόγου, ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος.3
12.7. Τα 11 μέλη του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής τίθενται επικεφαλείς μιας εκ των 
παρακάτω τομεακών και λειτουργικών ενοτήτων και συντονίζουν τις δραστηριότητες των 
αντίστοιχων επιτροπών και οργανώσεων. Οι συγκεκριμένοι τομείς μπορούν να αλλάξουν, 
ώστε να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις ανάγκες για πολιτική του κόμματος.3
Πιθανές Τομεακές Ενότητες:3

α. Εξωτερικής Πολιτικής & Εθνικής Αμύνης.3
β. Οικονομίας & Οικονομικών.3
γ. Ανάπτυξης.3
δ. Εσωτερικών & Δημοσίας Τάξεως.3
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ε. Δικαιοσύνης.3
στ. Παιδείας & Πολιτισμού.3
ζ. Κοινωνικών Υπηρεσιών.3
η. Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.3

12.8. Λεπτομέρειες της λειτουργίας του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής καθώς και των 
τομεακών και λειτουργικών ενοτήτων καθορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του κόμματος.3

Άρθρο 13ο: Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι.(
13.1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το κόμμα δικαστικώς και εξωδίκως έναντι πάσης Αρχής και 
οιουδήποτε τρίτου. Εκφράζει τις πολιτικές θέσεις του συμφώνως του Καταστατικού, των 
αποφάσεων του Συνεδρίου, της Εθνικής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου. 
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Πολιτικής 
Στρατηγικής και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεών τους. Ο Πρόεδρος έχει 
γενική εποπτεία του συνόλου των λειτουργιών του κόμματος. Ο Πρόεδρος μπορεί να 
συγκαλέσει οιοδήποτε όργανο του κόμματος, ακόμη και εάν δεν συμμετέχει σε αυτό, 
πάντοτε όμως για απολύτως εξειδικευμένο ζήτημα και ε’ όσον διαπιστώσει αδυναμία 
συγκλήσεως του.3
13.2. Οι Αντιπρόεδροι έχουν τις αρμοδιότητες που τους εκχωρούνται σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος καταστατικού και επιπλέον αναπληρώνουν τον Πρόεδρο 
σε κάθε αρμοδιότητά του σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του, πρώτα ο 
Α' Αντιπρόεδρος και στην Συνέχεια ο Β’ Αντιπρόεδρος εφόσον ο Α’ κωλύεται.3
13.3. Σε περίπτωση παραίτησης, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χηρείας της θέσης του 
Προέδρου, την θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Α’ Αντιπρόεδρος. Εάν δε αυτός 
αρνηθεί, ή κωλύεται, την θέση καταλαμβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος. Στην περίπτωση αυτή η 
κενή θέση του Αντιπροέδρου πληρώνεται με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν 
για τον ορισμό των λοιπών μελών του Πολιτικού Συμβουλίου.3
13.4. Ο Πρόεδρος είναι αυτομάτως υποψήφιος πρωθυπουργός εκτός εάν έχει ληφθεί άλλη 
απόφαση από την Εθνική Επιτροπή.3
13.5. Εάν εκλεγεί βουλευτής είναι αυτοδικαίως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του κόμματος.3
13.6. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται ως αδιαίρετη ομάδα με απόλυτη 
πλειοψηφία του Συνεδρίου και παρουσιάζονται στις εκλογές ως αδιαίρετη ομάδα με 
συγκεκριμένο υποψήφιο Πρόεδρο, υποψήφιο Α' Αντιπρόεδρο και υποψήφιο Β' Αντιπρόεδρο. 
Ο ψηφοφόροι θα ψηφίζουν για αδιαίρετες ομάδες και όχι για μεμονωμένα πρόσωπα. 
Εκλέγονται από το Συνέδριο με απόλυτη πλειοψηφία κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας.3
13.6.1. Σε περίπτωση περισσότερων των 2 ομάδων υποψηφιοτήτων, η εκλογή 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων ομάδων υποψηφίων μόνον εφ’ όσον η πρώτη 
ομάδα υποψηφίων δεν έχει λάβει το 50% των έγκυρων ψηφοδελτίων πλέον μίας ψήφου.3
13.7. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να ορίσει ειδικούς εκπροσώπους του για 
συγκεκριμένο έργο, συγκεκριμένης διάρκειας.3
13.8. Σε περίπτωση παραιτήσεως, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του Προέδρου, η Εθνική 
Επιτροπή, συγκαλούμενη προς τούτο από τον Γραμματέα αυτής, ή τον Αντιπρόεδρο, 
εκλέγει τον αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας. Ο Α’ Αντιπρόεδρος (ή ο Β’ 
Αντιπρόεδρος αν ο Α’ Αντιπρόεδρος επίσης αδυνατεί) αναλαμβάνει τις προεδρικές 
υποχρεώσεις μέχρι την επιλογή του νέου, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 
ημέρες μετά την απουσία του Προέδρου.3
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13.9. Ο Πρόεδρος δύναται να ανακληθεί κατά την διάρκεια της θητείας του για σοβαρό 
λόγο κατόπιν μυστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του κόμματος, η 
οποία θα συγκεντρώσει το 50% + 1 των δυναμένων να εκλέξουν και εκλεγούν μελών του 
κόμματος, κατά το χρόνο λήψεως της αμέσως κατωτέρω αποφάσεως. Η ψηφοφορία αυτή 
οργανώνεται μόνο μετά από απόφαση της Ε.Ε. ειλημμένης με πλειοψηφία του 2/3 των 
μελών της. Το αίτημα για την εγγραφή της σχετικής ψηφοφορίας στην ημερήσια διάταξη 
υπογράφεται από έναν κεντρικό εισηγητή /μέλος της Εθνικής Επιτροπής και πρέπει να έχει 
την έγκριση του 50%+1 της Εθνικής Επιτροπής. Σε περίπτωση όπου η διαδικασία γενόμενη 
αποδεκτή από την Ε.Ε. ως ανωτέρω, οδηγήσει σε ψηφοφορία μεταξύ των μελών του 
κόμματος στην οποία απορριφθεί η ανάκληση του Προέδρου ο εισηγητής της εκπίπτει της 
ιδιότητάς του ως μέλους της Εθνικής Επιτροπής. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για κάθε έναν 
εκ των Αντιπροέδρων. Στην περίπτωση των 2 Αντιπροέδρων η ανάκληση μπορεί να γίνει 
επίσης κατόπιν πρότασης του Προέδρου προς την Ε.Ε. η οποία τίθεται σε ηλεκτρονική 
ψηφοφορία στα μέλη του κόμματος εφόσον η Ε.Ε. την εγκρίνει με 50+1 των μελών της.3

Άρθρο 14ο: Το Συμβούλιο των Περιφερειών.(
14.1. Το Συμβούλιο των Περιφερειών έχει αρμοδιότητα τον συντονισμό των πολιτικών 
προτάσεων του κόμματος για την περιφερειακή πολιτική του και εισηγείται προς την 
Εθνική Επιτροπή, το Πολιτικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο επί παντός θέματος στο οποίο 
έχουν αρμοδιότητα οι Περιφέρειες και οι ΟΤΑ της χώρας όπως αυτές καθορίζονται από 
τους εκάστοτε νόμους του κράτους.3
14.2. Το συμβούλιο των Περιφερειών επεξεργάζεται στρατηγικές συνεργασίας των 
Περιφερειακών οργανώσεων διαφορετικών Περιφερειών και επιβλέπει την εφαρμογή τους.3
14.3. Τα μέλη του Συμβουλίου των Περιφερειών συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της 
Εθνικής Επιτροπής με δικαίωμα λόγου.3
14.4. Σε συνέχεια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των εκλεγμένων μελών των 
Περιφερειακών Συμβουλίων κάθε Γεωγραφικής Περιφέρειας της χώρας όπως καθορίζονται 
από τον εκάστοτε νόμο, όπου αυτοδίκαια υποψήφιοι είναι όλοι οι Πρόεδροι Περιφερειακών 
Οργανώσεων της συγκεκριμένης Περιφέρειας ή μέλος της Περιφερειακής Οργάνωσης που 
υποδεικνύει η Περιφερειακή οργάνωση, εκλέγεται ο Συντονιστής της Περιφέρειας και 
εκπρόσωπος της στο Συμβούλιο των Περιφερειών του κόμματος. Ο Συντονιστής κάθε 
περιφέρειας αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων όλων των ΠΟ της περιφέρειάς του 
και των δράσεών τους, με στόχο να επιτύχει τις μέγιστες δυνατές συνέργειες. Εκπροσωπεί 
επίσης την Περιφέρειά του στο Συμβούλιο των Περιφερειών καθώς επίσης εκφράζει 
εγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις του κόμματος σε επίπεδο Περιφέρειας.3
Σε περίπτωση παραίτησης ή καθ' οιονδήποτε χηρείας της θέσης του Προέδρου του 
Συμβουλίου των Περιφερειών επαναλαμβάνεται η ανωτέρω διαδικασία εκλογής. Το ίδιο 
εκλογικό σώμα (αποτελούμενο από τα εκλεγμένα μέλη των ΠΣ κάθε γεωγραφικής 
περιφέρειας της χώρας) δύναται να ανακαλέσει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των 
Περιφερειών με πλειοψηφία του 50%+1 των μελών του.3
Εάν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Περιφερειών είναι ήδη μέλος του Πολιτικού 
Συμβουλίου ή τυχόν εκλεγεί μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου στην συνέχεια, οφείλει να 
παραιτηθεί από μια από τις δύο θέσεις.3
14.5. Το Συμβούλιο των Περιφερειών εκλέγει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των 
Περιφερειών ο οποίος Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, το συγκαλεί και το συντονίζει. 
Δύναται να εκλέξει μεταξύ των μελών του Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών του. 
Το Συμβούλιο των Περιφερειών συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο, σε συνδυασμό με την 
συνεδρίαση της Ε.Ε. Εκτατός συνεδριάζει μετά από απόφαση του Προέδρου του ή κατόπιν 
αιτήματος του του 1/3 των μελών του προς τον Πρόεδρο. Για τους τρόπους συνεδρίας 
ισχύει ότι προβλέπεται και για τις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου.3
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14.6. Ο συντονιστής κάθε περιφέρειας καταρτίζει μητρώο επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων 
και επαγγελματιών της περιφέρειας, το οποίο περιλαμβάνει μέλη και φίλους του κόμματος 
με ειδικές γνώσεις που προτίθενται να συνεισφέρουν στην επεξεργασία των 
περιφερειακών και κεντρικών πολιτικών του κόμματος. Το μητρώο εγκρίνεται και 
επικαιροποιείται από το Συμβούλιο των Περιφερειών και είναι στην διάθεση όλων των 
Συντονιστών, του ΠΣ και του Προέδρου προκειμένου να καλέσουν εφόσον απαιτείται τους 
κατάλληλους ειδικούς να συνεισφέρουν κατά περίπτωση στις σχετικές ομάδες εργασίας. 
Τηρείται σε ενιαίο αρχείο.3
14.7. Τα μέλη του συμβουλίου των Περιφερειών συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου στο 
Ειδικό Εκλογικό Σώμα, όπως προσδιορίζεται στο παρόν.3

Άρθρο 15ο: Η Επιτροπή Δεοντολογίας(
15.1. Η εκλογή της Επιτροπής Δεοντολογίας γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της ΕΕ 
μετά την πάροδο της διετούς διάρκειας θητείας της Επιτροπής Δεοντολογίας, έστω και 
εάν παρατείνεται η ζωή της τελευταίας μέχρις του σημείου της εκλογής. Ειδικώς για την 
εκλογή της Επιτροπής Δεοντολογίας, απαιτείται κοινή συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής 
και του Συμβουλίου Περιφερειών, με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής και συναπόφαση 
των μελών των δύο αυτών οργάνων, που θα λογίζονται ως ενιαίο όργανο για την εκλογική 
αυτή διαδικασία και θα υπόκειται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που προβλέπεται για 
την Εθνική Επιτροπή. Υποψηφιότητες από τα μέλη του κόμματος, απευθύνονται στον 
Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής ή το Πρόεδρο του Συμβουλίου Περιφερειών, εντός 10 
ημερών από της σχετικής κοινής προσκλήσεώς τους προς τούτο. Τα μέλη της Ε.Δ. 
εκλέγονται κατά σειράν αριθμού ψήφων με φθίνουσα πορεία σε μία ψηφοφορία. 
Τουλάχιστον το 1/3 των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας (τακτικών και 
αναπληρωματικών) είναι ευκταίο να έχουν νομική παιδεία.3
15.2. Τα μέλη της Ε.Δ. δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κανένα άλλο όργανο του 
κόμματος. Εδρεύει στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Τα μέλη της εκλέγουν τον 
Πρόεδρό της και το Γραμματέα της με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών 
της. Ευρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν τουλάχιστον τα 3 από τα 5 μέλη της, ενώ 
απαιτείται επανεκλογή της όταν έχουν παυθεί, ή παραιτηθεί, ή άλλως πως εκπέσει των 
καθηκόντων τους τουλάχιστον 4 από το σύνολο των μελών της, τακτικών και 
αναπληρωματικών. Τα μέλη της δεν μπορούν να ελεγχθούν πειθαρχικώς, ή άλλως, για τις 
αποφάσεις τους. Οι συνεδριάσεις της μπορούν να λάβουν χώρα με τους ίδιους τρόπους 
που δύναται να συνεδριάσει το ΠΣ με ευθύνη συντονισμού του Προέδρου της. Το αρχείο 
της Επιτροπής φυλάσσεται σε ειδικό χώρο στα γραφεία του κόμματος.3
15.3. Η Επιτροπή Δεοντολογίας ελέγχει πειθαρχικά παραπτώματα των μελών και επιβάλλει 
τις ανάλογες ποινές. Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την 
ερμηνεία διατάξεων του καταστατικού, με την λειτουργία των οργάνων και τις 
αρμοδιότητές. Τα όργανα του κόμματος οφείλουν να συμβουλεύονται την Επιτροπή 
Δεοντολογίας όταν πρόκειται να εκπροσωπήσουν νομικώς το κόμμα στις εξωτερικές του 
σχέσεις με τρίτους, αυστηρώς και Μόνον για νομικά ζητήματα. Πειθαρχικό παράπτωμα 
αποτελεί οιαδήποτε παράβαση του καταστατικού, των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, 
του κανονισμού λειτουργίας του κόμματος, ή συμπεριφορά που δεν συνάδει προς τις 
αρχές και τις αξίες του κόμματος. Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται Μόνον κατόπιν 
Προσφυγής προς αυτήν μέλους του κόμματος. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται πάντοτε σε 
σύσκεψη, είτε με φυσική παρουσία, είτε δια τηλεπαρουσίας (με ανάλογες ηλεκτρονικές 
διαδικασίες όπως αυτές που προβλέπονται και για το ΠΣ). Η Επιτροπή Δεοντολογίας 
συγκαλείται με απόφαση του Προέδρου της, ή με κοινή απόφαση τουλάχιστον τριών μελών 
της.3
15.4. Επιβαλλόμενες ποινές είναι οι εξής κατά σειρά βαρύτητας του παραπτώματος:3

α. Έγγραφη σύσταση.3
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β. Έγγραφη επίπληξη.3
γ. Επιβολή εκάτερης των ανωτέρω ποινών με σύγχρονη επιβολή χρηματικής ποινής ίση 
προς το διπλάσιο του ετήσιου δικαιώματος εγγραφής μέλους.3
δ. Αναστολή δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, διαρκείας έως 12 μηνών.3
ε. Αναστολή ιδιότητας μέλους, διάρκειας έως 12 μηνών.3
στ. Αναστολή της ιδιότητας μέλους για συγκεκριμένο χρόνο, εάν το μέλος έχει 
αμετακλήτως παραπεμφθεί για κακούργημα.3
ζ. Οριστική Διαγραφή.3

15.5. Η επιτροπή Δεοντολογίας οφείλει να εξετάσει κάθε καταγγελία που υποβάλλεται 
ενώπιόν της, με βάση τα στοιχεία που της τίθενται προς κρίσιν. Έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει από τον προσφεύγοντα συμπληρωματικά στοιχεία, αλλά και από το κόμμα στοιχεία 
που τηρούνται από αυτό.3
Εφ’ όσον κριθεί ότι η προσφυγή έχει αποχρώσες ενδείξεις βασιμότητας και επισύρει το 
παράπτωμα ποινή, καλεί τον καταγγελλόμενο να λάβει γνώση της καταγγελίας και των 
στοιχείων που έχουν συλλεγεί, διαφορετικά απορρίπτει την καταγγελία και ενημερώνει 
άμεσα τον καταγγέλλοντα. Από της ειδοποιήσεώς του ο καταγγελλόμενος έχει το δικαίωμα 
εντός 72 ωρών να παράσχει εξηγήσεις, ή να απολογηθεί, ή να αποκρούσει την καταγγελία, 
προσκομίζοντας και τα στοιχεία που διαθέτει. Μπορεί να ζητηθεί παράταση της προθεσμίας 
αυτής, η οποία δύναται να χορηγηθεί Μόνον άπαξ. Μετά την πάροδο της προθεσμίας 
αυτής, η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφαίνεται οριστικώς με βάση το σύνολο του φακέλου.3
Ενημερώνει με τον προσφορότερο τρόπο τον καταγγέλλοντα και τον καταγγελλόμενο για 
την απόφασή της και την επιβληθείσα ποινή. Εφ’ όσον υπάρχουν διάφορες γνώμες στην 
απόφασή της, διατυπώνονται και αυτές, χωρίς να είναι υποχρεωτική η μνεία του μέλους 
που διατύπωσε κάθε γνώμη.3
Εφ’ όσον έχει αποφανθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν εξετάζει την ίδια συμπεριφορά του 
ιδίου μέλους, κατόπιν άλλης προσφυγής. Στην επιμέτρηση της ποινής, πέραν της 
παραβάσεως, λαμβάνεται υπ’ όψιν η ιδιότητα του καταγγελλόμενου, τα κίνητρά του, οι 
ιδιαίτερες περιστάσεις και ασφαλώς η μετέπειτα συμπεριφορά του.3
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας ισχύουν και εφαρμόζονται άμεσα.3
15.6. Η Εθνική Επιτροπή επιλαμβάνεται της υπόθεσης για οριστική κρίση Μόνον κατόπιν 
προσφυγής ενώπιόν της του καταγγελλόμενου σε προθεσμία 10 ημερών από της γνώσεώς 
του περί της καταδικαστικής απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας. Η Εθνική Επιτροπή 
αποφαίνεται σε μία συνεδρίαση, με βάση το σύνολο των στοιχείων του φακέλου. Δεν 
απαιτείται νέα ακρόαση του καταγγελλόμενου. Οι απαλλακτικές αποφάσεις δεν 
προσβάλλονται από τον καταγγέλλοντα, μπορούν όμως να αναθεωρηθούν με 
αυτεπάγγελτη κρίση της Εθνικής Επιτροπής. Μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας μπορεί να 
κληθούν από την Εθνική Επιτροπή προς υποστήριξη της αποφάσεώς της, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.3
15.7. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα ερμηνείας του καταστατικού κατόπιν 
προσφυγής οποιουδήποτε μέλους. Η γνώμη αυτή δεν είναι δεσμευτική. Δευτεροβαθμίως 
και οριστικώς αποφασίζει η Εθνική Επιτροπή, εφ’ όσον το θέμα αχθεί ενώπιόν της προς 
οριστική κρίση, ακόμη και με πρωτοβουλία της Επιτροπής Δεοντολογίας.3

Άρθρο 16ο: Η Ελεγκτική Επιτροπή.(
16.1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι 5μελής, εκλέγεται από το Συνέδριο με ενιαίο ψηφοδέλτιο 
και αναφέρεται στο Προεδρείο (Πρόεδρο ‐ Αντιπροέδρους). Τα μέλη της δεν μπορούν να 
συμμετέχουν σε κανένα άλλο όργανο του κόμματος. Εδρεύει στα κεντρικά γραφεία του 
κόμματος.3
16.2. Η θητεία της είναι 4ετής.3
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16.3. Η Ελεγκτική Επιτροπή προεδρεύεται και εκπροσωπείται από το μέλος που εκλέγεται 
με τις περισσότερες ψήφους.3
16.4. Αρμοδιότητά της είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του κόμματος.3
16.5. Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλει ετήσιες εκθέσεις στην Εθνική Επιτροπή με όλα τα 
ευρήματα των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων της. Συνολική έκθεση υποβάλλεται στο 
Συνέδριο.3
16.5.1. Οι εκθέσεις της, εάν δεν υπογράφονται από το σύνολο των μελών της, πρέπει να 
περιέχουν και τη γνώμη της μειοψηφίας.3
16.5.2. Οι εκθέσεις της είναι διαθέσιμες σε κάθε μέλος του κόμματος με απλή αίτησή του 
προς το Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής.3
16.6. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ελέγχου η Ελεγκτική Επιτροπή ανακαλύψει 
οτιδήποτε κατά την κρίση της ποινικώς επιλήψιμο, έχει το δικαίωμα να θέσει σε άμεση 
αναστολή οποιοδήποτε δικαίωμα οικονομικής διαχείρισης του μέλους ή του υπαλλήλου, το 
οποίο αντικαθίσταται από το νόμιμο αναπληρωτή του μέχρι την τελεσίδικη απόφαση επί του 
θέματος. Σε τέτοια περίπτωση, ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ενημερώνει αμέσως 
τον Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και τον 
Πρόεδρο του κόμματος.3
16.7. Τις λεπτομέρειες του έργου της Ελεγκτικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης 
αποζημιώσεως για τις ώρες ελεγκτικής εργασίας, ορίζει το σχετικό κεφάλαιο του 
κανονισμού λειτουργίας του κόμματος.3

Άρθρο 17ο: Ο Γενικός Διευθυντής.(
17.1. Ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του 
κόμματος καθώς και των πάσης φύσεως διοικητικών λειτουργιών του και είναι έμμισθο 
στέλεχος. Τα καθήκοντά του, εκτός από όσα προβλέπει το παρόν καταστατικό, τα ορίζει ο 
κανονισμός λειτουργίας του κόμματος και οι αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου ή / και 
της Εθνικής Επιτροπής.3
17.2. Ο Γενικός Διευθυντής προτείνεται από τον Πρόεδρο και ο διορισμός του εγκρίνεται 
από το Πολιτικό Συμβούλιο. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί.3
17.3. Συντονίζει τις επιμέρους Διευθύνσεις του Κόμματος. Εκτελεί τις εντολές πληρωμών 
που εγκρίνονται με συγκεκριμένη διαδικασία από τους υπευθύνους που ορίζει το Πολιτικό 
Συμβούλιο ή / και η Εθνική Επιτροπή. Διαχειρίζεται όλη την ακίνητη και κινητή περιουσία 
του κόμματος και τηρεί το μητρώο παγίων και εξοπλισμού. Έχει διαρκή πρόσβαση στο 
μητρώο μελών του κόμματος. Εισηγείται προσλήψεις και απολύσεις του πάσης φύσεως 
προσωπικού. Κατανέμει τις αρμοδιότητες του προσωπικού. Ερωτάται και εισηγείται σε 
οργανωτικά ζητήματα του κόμματος. Ενημερώνει επί διοικητικών θεμάτων τα όργανα του 
κόμματος, όταν του ζητείται. Ο Γενικός Διευθυντής υποστηρίζεται στο έργο του από τη 
Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης.3
17.4. Τα βιβλία και στοιχεία καθώς και τα πάσης φύσεως έγραφα και αρχεία που τηρεί ο 
Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα σε τακτικό ή έκτακτο 
έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής.3

3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ(
Άρθρο 18ο: Ανάδειξη υποψηφίων Βουλευτών.(
18.1. Οι υποψήφιοι Βουλευτές για κάθε εκλογική περιφέρεια της χώρας που συμμετέχουν 
στους συνδυασμούς του κόμματος, πρέπει να είναι προσωπικότητες αποδεκτές από τις 
τοπικές κοινωνίες. Για το λόγο αυτό η ανάδειξή τους γίνεται μετά από προκριματικές 
τοπικές εκλογές, τις οποίες διοργανώνουν οι Περιφερειακές οργανώσεις και στις οποίες 
ψηφίζει το σύνολο των μελών του κόμματος που κατοικούν στα όρια του κάθε δήμου.3
18.2. Στις προκριματικές εκλογές μπορούν να παρίστανται παρατηρητές από το Πολιτικό 
Συμβούλιο ή την Εθνική Επιτροπή για την ορθή διεξαγωγή τους.3
18.3. Οι υποψήφιοι Βουλευτές πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:3

α. Να είναι μέλη του κόμματος.3
β. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.3
γ. Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.3
δ. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη 5ετή εργασιακή εμπειρία σε οποιοδήποτε επάγγελμα.3
ε. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νομίμως 
απαλλαγεί από αυτές.3

18.4. Στις προκριματικές εκλογές επιλέγονται έως και 50% περισσότεροι υποψήφιοι από 
όσους εκλέγονται στην κάθε εκλογική περιφέρεια. Οι υποψηφιότητες τελούν υπό την 
έγκριση της Εθνικής Επιτροπής που συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από τις εκλογές και έχει 
δικαίωμα αρνησικυρίας σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης αμφισβήτησης της καταλληλότητας 
των υποψηφίων.3
18.5. Σε περίπτωση που δεν γίνουν προκριματικές εκλογές σε μια Περιφέρεια, η Εθνική 
Επιτροπή μπορεί να διορίσει τους υποψήφιους του κόμματος για την Περιφέρεια αυτή. 
Τυχόν ενστάσεις σχετικές με τους υποψήφιους εξετάζονται από την Εθνική Επιτροπή σε 
ειδική συνεδρίαση.3
18.6. Ο Πρόεδρος του κόμματος συμμετέχει στις Βουλευτικές εκλογές ως επικεφαλής του 
εκλογικού συνδυασμού του κόμματος εκτός εάν υπάρξει διαφορετική απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής.3

Άρθρο 19ο: Ψηφοδέλτιο Επικρατείας.(
Το ψηφοδέλτιο επικρατείας ορίζεται με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου ενώ οι 
συμμετέχοντες σε αυτό πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 18.3 του 
παρόντος καταστατικού.3

Άρθρο 20ο: Δήμαρχοι & Περιφερειάρχες.(
20.1. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! πιστεύει στην έννοια της μεγαλύτερης δυνατής 
αποκεντρώσεως και στην πολιτική πρωτοβουλία των τοπικών κοινωνιών σε συνδυασμό με 
θεσμούς άμεσης δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζει σε τοπικό επίπεδο δια των 
Περιφερειακών της οργανώσεων την ανάγκη συμμέτοχης στις εκλογές δημοτικών και 
περιφερειακών αρχών και η Εθνική Επιτροπή κατά περίπτωση εγκρίνει η απορρίπτει.3
20.2. Τα μέλη του κόμματος είναι ελεύθερα να υποστηρίξουν ή/και να συμμετάσχουν στα 
ψηφοδέλτια της αρεσκείας των υπό την επιφύλαξη της τηρήσεως των όρων του παρόντος 
και του κανονισμού λειτουργίας του κόμματος.3
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20.3. Το Πολιτικό Συμβούλιο μετά από απόφαση της Εθνικής Επιτροπής μπορεί να εκφράσει 
την υποστήριξη του κόμματος σε συνδυασμούς που πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις ή που η εκλογή τους έχει στρατηγικό χαρακτήρα.3

Άρθρο 21ο: Νεολαία, συνδικαλισμός, φοιτητικές παρατάξεις.(
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! θεωρεί ότι η πολιτική δεν έχει καμία θέση στην εκπαίδευση και στο 
συνδικαλιστικό κίνημα. Γι’ αυτό δεν πρόκειται να δημιουργήσει οργανώσεις αυτού του 
τύπου, ούτε να «στρατολογήσει» νέους κάτω των 18 ετών.3

3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(
Άρθρο 22ο: Κανονισμός λειτουργίας του κόμματος.(
22.1. Για το σύνολο των κομματικών λειτουργιών και πάσης φύσεως εσωτερικής 
διαδικασίας, για τα αναλυτικά καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών του, για τα 
οικονομικά ζητήματα, για τις λεπτομερείς διαδικασίες εκλογής οργάνων, για τον τρόπο 
λειτουργίας οργάνων και οργανώσεων, συγκλήσεως και αποφάσεων συνελεύσεων, 
εκλογής συνέδρων και για όλα τα θέματα τα οποία δεν ορίζονται ρητώς από το παρόν 
καταστατικό, ψηφίζεται κανονισμός λειτουργίας του κόμματος από την Εθνική Επιτροπή.3
22.2. Τον κανονισμό θα εκπονήσει ειδική επιτροπή μελών του Κόμματος, την οποία θα 
ορίσουν από κοινού το Πολιτικό Συμβούλιο και η Εθνική Επιτροπή το αργότερο εντός δύο 
(2) μηνών από την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη του Κόμματος. Το κείμενο θα πρέπει να είναι 
έτοιμο και πλήρες το αργότερο έως τέσσερις (4) μήνες από την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη του 
Κόμματος. Ο Κανονισμός θα ψηφισθεί σε κοινή συνεδρίαση των μελών της Εθνικής 
Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου και θα τεθεί σε λειτουργία το αργότερο μετά από 
πέντε (5) μήνες από την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη του Κόμματος.3
22.3. Ο κανονισμός λειτουργίας του κόμματος δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με το 
παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, υπερισχύει το καταστατικό 
του κόμματος ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας αποφασίζει η Εθνική Επιτροπή μετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας.3

Άρθρο 23ο: Εφορευτικές Επιτροπές.(
23.1. όλες οι εσωτερικές εκλογές διοργανώνονται και εκτελούνται από 5μελείς 
Εφορευτικές Επιτροπές που ορίζονται προ της ψηφοφορίας με κλήρωση μεταξύ εθελοντών 
μελών. Τα μέλη των Εφορευτικών επιτροπών απαγορεύεται να είναι υποψήφιοι στην 
συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση που εποπτεύουν.3

Ακροτελεύτιο άρθρο: Τροποποίηση του καταστατικού.(
1. Το μοναδικό όργανο του κόμματος που μπορεί να τροποποιεί άρθρα του καταστατικού 
είναι το Συνέδριο, τακτικό ή έκτακτο.3
2. Κάθε πρόταση τροποποιήσεως άρθρου του καταστατικού πρέπει να συνοδεύεται από 
αιτιολογική έκθεση στην οποία θα εξηγείται αναλυτικώς το σκεπτικό κάθε τροποποιήσεως.3
3. Κάθε πρόταση υποβάλλεται εγγράφως στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, 
τουλάχιστον 15 ημέρες προ της ενάρξεως του Συνεδρίου και δημοσιοποιείται σε όλα τα 
μέλη μέσω της ιστοσελίδας του κόμματος ενώ δίδεται εγγράφως σε κάθε σύνεδρο.3
4. Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού εγκρίνονται από το Συνέδριο με φανερή ψηφοφορία 
και πλειοψηφία του 50% των μελών του συνεδρίου πλέον ενός.3
5. Τροποποίηση άρθρων στο καταστατικό, μπορεί να προταθεί από οποιοδήποτε μέλος του 
Πολιτικού Συμβουλίου, της Εθνικής Επιτροπής, της Επιτροπής Δεοντολογίας, της 
Ελεγκτικής Επιτροπής ή από 50 τουλάχιστον μέλη του κόμματος.
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