«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!»
Κανονισμός Συνεδρίου 2019

1. Το Συνέδριο είναι ο ανώτατος θεσμός του Κόμματος.
Αποφασίζει και εγκρίνει το σύνολο της πολιτικής, μέσα στo πλαίσιo των Αρχών, των Αξιών, της
Ιδεολογίας και των στόχων του Κόμματος, όπως αυτά ορίζονται και στην Ιδρυτική Διακήρυξη.
Εκλέγει τον Πρόεδρο του Κόμματος και όλα τα αιρετά μέλη των θεσμικών οργάνων.

2. Στόχοι του Συνεδρίου
2.1. Αποφάσεις σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες, που αφορούν τη λειτουργία του Κόμματος:
α) Πολιτική Στρατηγική
β) Επικοινωνία και προώθηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο
γ) Οργάνωση Κόμματος - Ιεραρχία - Ομάδες Εργασίας
δ) Χρηματοδότηση
ε) Καταστατικό
2.2 Εκλογή Θεσμικών Οργάνων.
α) Πρόεδρος του Κόμματος
β) Πολιτικό Συμβούλιο
γ) Εθνική Επιτροπή
δ) Ελεγκτική Αρχή

3. Ηµεροµηνίες και χώρος διεξαγωγής
Το Συνέδριο της «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΞΑΝΑ!» θα διεξαχθεί την 23η και 24η Νοεμβρίου του 2019,
στον πολυχώρο «Αθηναΐς», στην Αθήνα, με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.

4. Οργανωτική Επιτροπή
Η Οργανωτική Επιτροπή του Τακτικού Συνεδρίου ορίζεται από την Εθνική Επιτροπή, και έχει
υποχρέωση να:
- Διασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή του Συνεδρίου.
- Διασφαλίσει την απρόσκοπτη συµµετοχή όλων των συνέδρων σε αυτό.
- Διασφαλίσει όλες τις διαβουλεύσεις, κωδικοποιήσεις και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες κατά τη
διάρκεια 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 Παράταξης.
- Προβάλει, µε τον 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 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΞΑΝΑ!», όπως περιγράφονται
στην Ιδρυτική Διακήρυξη και στο Καταστατικό του Κόμματος.
5. Προεδρείο Συνεδρίου

5.1 Το Προεδρείο του Συνεδρίου αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά
μέλη, τα οποία εκλέγονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία από τους συνέδρους. Καθήκον του είναι η
σύννομη και απρόσκοπτη λειτουργία του Συνεδρίου.
5.2 Υποψηφιότητα για μέλη του Προεδρείου του Συνεδρίου μπορούν να θέσουν τα
τακτοποιημένα ταμειακώς ενήμερα μέλη του κόμματος που δεν έχουν θέσει καμία άλλη
υποψηφιότητα. Η ιδιότητα του μέλους του προεδρείου του συνεδρίου είναι ασύμβατη με την
ιδιότητα του υποψηφίου για οποιοδήποτε άλλο όργανο.
5.3 Οι εκλεγέντες θα είναι παρόντες (με φυσική παρουσία) στον χώρο του Συνεδρίου, καθ’ όλη
τη διάρκειά του.
5.4 Πρόεδρος αναδεικνύεται ο πλειοψηφήσας. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
5.5 Οι υποψήφιοι για το Προεδρείο του Συνεδρίου πρέπει να καταθέσουν την υποψηφιότητά
τους με ηλεκτρονική αίτηση προς την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (αποστολή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: synedrio2019@dimiourgiaxana.gr), έως τις 05.11.2019, η οποία
θα έχει και τον ρόλο της Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη του Προεδρείου.
5.6 Για τη διενέργεια της ψηφοφορίας προς εκλογή του Προεδρείου προκρίνεται το ηλεκτρονικό
σύστημα ψηφοφορίας.

6. Εφορευτική Επιτροπή
6.1 Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τις υποψηφιότητες, διασφαλίζει και φέρνει εις πέρας
την εκλογική διαδικασία.
6.2 Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριµελής, αποτελείται από τακτοποιημένα ταµειακώς ενήμερα
µέλη του Κόμματος, µη υποψήφιους στις αρχαιρεσίες.
6.3 Οι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου πρέπει να καταθέσουν την
υποψηφιότητά τους με ηλεκτρονική αίτηση προς την Οργανωτική Επιτροπή του
Συνεδρίου (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: synedrio2019@dimiourgiaxana.gr), έως τις
05.11.2019, η οποία θα έχει και τον ρόλο της Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη του
Εφορευτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
6.4 Για τη διενέργεια της ψηφοφορίας προς εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής προκρίνεται το
ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας.

7. Δικαίωμα εκλέγειν.
7.1 Δικαίωμα εκλέγειν έχει κάθε μέλος, που είναι ταμειακώς ενήμερο στις 20.10.2019,
ημερομηνία προκήρυξης του Συνεδρίου από την Εθνική Επιτροπή (άρα, έχει δικαίωμα
ψήφου).
7.2 Όσα μέλη επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι Σύνεδροι δηλώνουν τη
συμμετοχή τους (ανεξαρτήτως αν συμμετέχουν με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά),
συμπληρώνοντας τη διαδικτυακή Φόρμα Συμμετοχής, που θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΞΑΝΑ!», στις 24 Οκτωβρίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
Φόρμας Συμμετοχής: 10 Νοεμβρίου 2019.
7.3 Η συμπλήρωση της Φόρμας διευκολύνει την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου στην
καλύτερη διευθέτηση των οργανωτικών θεμάτων και ΔΕΝ είναι προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο συνέδριο, δικαίωμα το οποίο έχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα (μέχρι τις
20.10.2019) μέλη.

8. Υποψηφιότητες για την Προεδρία και τα Θεσµικά Όργανα

8.1 Υποψηφιότητα για τα Θεσμικά Όργανα της «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΞΑΝΑ!» έχουν οι Σύνεδροι που
είναι μέλη καταχωρημένα στο Μητρώο μελών 90 (ενενήντα), τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία προκήρυξης του Συνεδρίου.
8.2 Όλοι οι Υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας τη
διαδικτυακή Φόρμα Συμμετοχής, που θα αναρτηθεί σε συγκεκριμένη σελίδα, στον Ιστότοπο
της «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΞΑΝΑ!», προσβάσιμη μόνο στα μέλη, στις 24 Οκτωβρίου 2019.
Προθεσμία υποβολής της φόρμας: έως και την 16η Νοεμβρίου 2019.
Τις Φόρμες Συμμετοχής των Υποψηφίων παραλαμβάνει και επεξεργάζεται η Εφορευτική
Επιτροπή.
8.3 Η κάθε Υποψηφιότητα, εφόσον πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται
ανωτέρω, µετά τον έλεγχο της εγκυρότητας των υποβληθέντων στοιχείων, αναρτάται στον
Ιστότοπο της «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΞΑΝΑ!».
Σε περίπτωση µη εγκυρότητας των υποβληθέντων στοιχείων µιας Υποψηφιότητας, η
Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να ενηµερώσει άπαξ τον ενδιαφερόμενο, ώστε να υποβάλει
ξανά, κατά έγκυρο τρόπο, την αίτησή του.
8.4 Η Εφορευτική Επιτροπή, με τη λήξη της προθεμίας της παραλαβής των υποψηφιοτήτων, θα
αναλάβει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την εγκυρότητα της Υποψηφιότητας. Ο
κάθε υποψήφιος μπορεί να προβάλει την υποψηφιότητά του, μέσα από τη συγκεκριμένη
ενότητα «Συνέδριο», στον Ιστότοπο της «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΞΑΝΑ!», προσβάσιμη μόνο για τα
μέλη, αλλά και σε όλες τις ομάδες μελών, με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί.

9. Θεματικές Ενότητες
9.1 Όλοι οι Σύνεδροι μπορούν να καταθέσουν προτάσεις για μία η περισσότερες Θεματικές
Ενότητες, που αφορούν τη λειτουργία του Κόμματος.
9.2 Οι προτάσεις θα κατατεθούν σε διαδικτυακό προσυνεδριακό forum, που θα αναρτηθεί στον
Ιστότοπο του Κόμματος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων προσυνεδριακού forum:
16 Νοεμβρίου 2019.
9.3 Όλοι οι Σύνεδροι μπορούν να σχολιάσουν ή να αντιδράσουν («μου αρέσει», «δεν μου
αρέσει») στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, στο πλαίσιο του forum.

10. Ψηφοφορίες για τις Θεματικές Ενότητες
10.1 Οι προτάσεις, που θα κατατεθούν στο διαδικτυακό προσυνεδριακό forum, θα συλλεχθούν,
θα κωδικοποιηθούν και θα παρουσιαστούν περιληπτικά, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
10.2 Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατόπιν ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

11. Αρχαιρεσίες για εκλογή Θεσµικών Οργάνων

11.1 Υπενθυμίζουμε τις αρμοδιότητες των Θεσμικών Οργάνων, σύμφωνα με τα Άρθρα 9, 10, 11
και 12 του Καταστατικού της «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΞΑΝΑ!».
Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι
1. Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο πολιτικό και εκτελεστικό πρόσωπο του κόμματος.
Είναι υπεύθυνος να οδηγήσει το κόμμα στην επίτευξη των στόχων του και εξ αυτού έχει τις αντίστοιχες
εξουσίες. Η εξουσία του Προέδρου ελέγχεται από την Εθνική Επιτροπή και οι πράξεις του από την
Ελεγκτική Αρχή. Εκφράζει τις πολιτικές θέσεις του κόμματος σύμφωνα με το Καταστατικό και τις
αποφάσεις του Συνεδρίου,της Εθνικής Επιτροπής καιτου Πολιτικού Συμβουλίου. Προεδρεύει στις
συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεών του. Έχει στην
ευθύνη του τη γενική εποπτεία του συνόλου των λειτουργιών του κόμματος.
2. Μπορεί να συγκαλέσει οιοδήποτε όργανο, συμβούλιο, επιτροπή και ομάδα έργου του κόμματος, ακόμη
και εάν δεν συμμετέχει σε αυτό, για συγκεκριμένο ζήτημα εφ’ όσον διαπιστωθεί αδυναμία σύγκλησής του.
Μπορεί να παύσει κάθε πρόσωπο, συμβούλιο, επιτροπή, ομάδα έργου, κ.λ.π. που έχει ορίσει ο ίδιος.
3. Κάθε υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του κόμματος πρέπει να έχει την έγκριση του 20%
(είκοσι τοις εκατό) των μελών της απερχομένης Εθνικής Επιτροπής. Κάθε μέλος της Εθνικής Επιτροπής
μπορεί να εγκρίνει περισσότερες της μίας υποψηφιότητες.
4. Οι Αντιπρόεδροι είναι 2 (δύο), ορίζονται από τον Πρόεδρο του κόμματος και έχουν τις αρμοδιότητες
που τους εκχωρούνται από τον ίδιο και τους Κανονισμούς. Αναπληρώνουν τον Πρόεδρο σε κάθε
αρμοδιότητά του σε περίπτωση προσωρινής παύσης του ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του.
Εθνική Επιτροπή (ΕΕ)
Η Εθνική Επιτροπή αποτελείται από 25 (είκοσι πέντε) μέλη, εκλέγεται από το Συνέδριο και
αντιπροσωπεύει όλα τα μέλη του Κόμματος. Είναι το ανώτερο πολιτικό όργανο μεταξύ δύο διαδοχικών
Συνεδρίων. Ορίζει τους ειδικούς στόχους και το πλαίσιο στρατηγικής του Κόμματος και λαμβάνει
αποφάσεις για κάθε θέμα, που δεν έχει προβλεφθεί κατά το τελευταίο Συνέδριο. Προκηρύσσει και
προετοιμάζει το Τακτικό Συνέδριο του Κόμματος και τυχόν έκτακτα.
Ο Γραμματέας της ΕΕ εκλέγεται από τα μέλη της ΕΕ, κατά την πρώτη συνεδρίασή της.
Πολιτικό Συμβούλιο (ΠΣ)
Απαρτίζεται από 14 (δέκα τέσσερα) μέλη: τον Πρόεδρο του Κόμματος, τα 3 (τρία) οριζόμενα από αυτόν
μέλη, τα 7 (επτά) αιρετά μέλη, που εκλέγονται από το Συνέδριο, από τον Γραμματέα της Εθνικής
Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Περιφερειών και τον Γενικό Διευθυντή. Είναι το ανώτερο
πολιτικό και εκτελεστικό Όργανο μεταξύ δύο διαδοχικών συνεδριάσεων της Εθνικής Επιτροπής. Υλοποιεί
τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Εθνικής Επιτροπής και λαμβάνει αποφάσεις για διοικητικά,
οργανωτικά και λοιπά θέματα, που αφορούν στη λειτουργία του Κόμματος, για τα οποία δεν υπάρχουν
σχετικές αποφάσεις.
Ελεγκτική Αρχή (ΕΑ)
1. Η Ελεγκτική Αρχή, είναι 5μελής, εκλέγεται από το Συνέδριο και λειτουργεί ως “ανεξάρτητη Αρχή” και τα
μέλη της δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κανένα άλλο Όργανο.
2. Έχει το δικαίωμα να ασκεί έλεγχο επί των πάσης φύσεως διαδικασιών και δοσοληψιών του Κόμματος
και να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί των πράξεων μελών όλων των συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων
έργου, εργαζομένων, εθελοντών και μελών. Έχει εξουσία προσωρινής παύσης ιδιότητας και
αρμοδιοτήτων επί των ελεγχόμενων και επιβάλλει τις ανάλογες ποινές.
3. Εξετάζει προτάσεις μομφής κατά αιρετών μελών Οργάνων, γνωματεύει για τη βασιμότητα αυτών και, σε
περίπτωση θετικής απόφανσης, επιβάλλει προσωρινή παύση ιδιότητας και αρμοδιοτήτων επί των
ελεγχόμενων και παραπέμπει, με πρόταση ποινής, την υπόθεση στην ΕΕ, για να αποφασίσει τελικά.
4. Όταν ερωτηθεί από άλλο Όργανο, Συμβούλιο, Επιτροπή ή Μέλος γνωμοδοτεί σχετικά με την ερμηνεία
διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών. Σε ό,τι αφορά την ΕΑ, γνωμοδοτεί η ΕΕ. Στην
Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΚΟ) τις αρμοδιότητες της ΕΑ, για τα μέλη της, ασκεί η ΚΟ.

11.2 Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατόπιν ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
11.3 Ηλεκτρονική ψηφοφορία με ταξινομική ψήφο (RCV/STV/IRV). Για τη διενέργεια της
ψηφοφορίας, προς εκλογή των Θεσμικών Οργάνων του Κόμματος, προκρίνεται

ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας, με τη μέθοδο της ταξινόμησης ψήφου, όπως
περιγράφεται στο παρακάτω κείμενο.
Ηλεκτρονική ψηφοφορία με ταξινομική ψήφο (RCV/STV/IRV)
Οι ψηφοφορίες με ταξινομική ψήφο βοηθούν τον ψηφοφόρο να επιλέξει τους υποψήφιους που
θεωρεί περισσότερο άξιους αφού του δίνεται η δυνατότητα να ταξινομήσει αυτούς που επιλέγει σε
σειρά προτίμησης. Έχει την δυνατότητα αν θέλει να βάλει ακόμη και όλους τους υποψηφίους σε
σειρά προτίμησης ή να επιλέξει μόνο έναν υποψήφιο.
Για το στήσιμο της ψηφοφορίας στην πλατφόρμα «ΖΕΥΣ» θα χρειαστούν τα κάτωθι στοιχεία :
• Υπεύθυνος διαχειριστής (θα είναι κάποιο μέλος της ομάδας πληροφορικής)
• Εφορευτική Επιτροπή που θα απαρτίζεται από τρία μέλη με ηλεκτρονικές διευθύνσεις και θα
είναι σχετικοί με θέματα πληροφορικής και τεχνολογίας μια και θα πρέπει να διαχειριστούν ο
καθένας το προσωπικό κλειδί εφορευτικής επιτροπής.
• Όνομα και περιγραφή ψηφοφορίας και ενδεχομένως βασικές οδηγίες.
• Ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας (μπορεί να μεταβληθεί ακόμη και κατά την διάρκεια της
ψηφοφορίας αν το εγκρίνει η εφορευτική επιτροπή).
• Κατάλογος υποψηφίων που θα δοθεί στον διαχειριστή για να «ανεβάσει» στην πλατφόρμα.
• Κατάλογος ψηφοφόρων σε ηλεκτρονική μορφή και να περιέχει απαραίτητα όνομα, επώνυμο και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ο κατάλογος θα δοθεί στον διαχειριστή για
«ανέβασμα» στην πλατφόρμα.
• Αριθμός των “εκλεγμένων”.
Η μεθοδολογία ταξινομικών ψηφοφοριών αναλύεται διεξοδικά στο διαδίκτυο και δίνονται στο
τέλος του κειμένου σχετικές παραπομπές. Περιληπτικά πάντως η μεθοδολογία στηρίζεται στις
εξής ενέργειες (αλγόριθμο):
• Υπολογισμός του ελάχιστου αριθμού ψήφων (όριο επιλογής) που θα πρέπει να πάρει
ένας υποψήφιος ώστε να εκλεγεί. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από τον αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων και τον προσδοκώμενο αριθμό των νικητών. Το όριο επιλογής
(ακέραιος αριθμός) συνήθως υπολογίζεται με την μέθοδο droop quota από τον τύπο:
Έτσι, αν έχουμε 57 έγκυρα ψηφοδέλτια και ψάχνουμε 2 νικητές το όριο επιλογής είναι 20
ψήφοι (για κάθε νικητή).
• Σε πρώτη φάση (1ος γύρος) αθροίζονται οι πρώτες προτιμήσεις όλων των έγκυρων
ψηφοδελτίων και όσοι υποψήφιοι περάσουν το όριο ψήφων (που υπολογίστηκε
προηγουμένως) αναδεικνύονται νικητές.
• Κάθε φορά που αναδεικνύεται κάποιος νικητής όλοι οι ψήφοι που πήρε πάνω από το
ελάχιστο όριο μοιράζονται αναλογικά σε άλλους υποψήφιους με βάση τις δεύτερες
προτιμήσεις των ψηφοφόρων (που επέλεξαν τον συγκεκριμένο νικητή). Αν μετά από την
ανακατανομή αυτή (επόμενος γύρος) υπάρχει υποψήφιος που περάσει το ελάχιστο όριο,
τότε αναδεικνύεται και αυτός νικητής.
• Αν μετά την τελευταία ανακατανομή δεν υπάρχει νέος νικητής, τότε βάζουμε τον
τελευταίο υποψήφιο σε συνολικές πρώτες προτιμήσεις εκτός συναγωνισμού και τελευταίο
υποψήφιο σε συνολικές πρώτες προτιμήσεις εκτός συναγωνισμού και μοιράζουμε τις
ψήφους του με βάσει της δεύτερες επιλογές και βλέπουμε αν κάποιος ξεπεράσει το όριο.
• Συνεχίζουμε με την ίδια λογική (νέος γύρος) μέχρι την ανάδειξη όλων των νικητών. Είναι
φανερό ότι χρειάζεται υπολογιστής και πρόγραμμα για την υλοποίηση της μεθοδολογίας
αυτής.

