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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Άρθρο 1ο: Επωνυμία, έδρα, έμβλημα
1.1. Η επωνυμία του πολιτικού κόμματος είναι: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!
1.2. Ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος θεωρείται η 8η Δεκεμβρίου του 2011.
1.3. Η έδρα του κόμματος βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων.
1.4. Το έμβλημα του κόμματος περιλαμβάνει: το όνομά του γραμμένο με πεζά γράμματα μπλε
χρώματος 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:

To έμβλημα συμβολίζει ΑΝΟΔΟ – ΑΝΑΤΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

Άρθρο 2ο: Στόχος, Όραμα, Αξίες & Ιδεολογία
2.1 Ο στόχος και το όραμά μας
Στόχος του κόμματός μας είναι η διακυβέρνηση της χώρας και μέσω αυτής η πραγματοποίηση
του οράματός μας, που είναι να γίνει η Ελλάδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, μια
παραγωγική χώρα που θα μπορεί να προσφέρει άριστη ποιότητα ζωής στους πολίτες της και να
κατανέμει τον πλούτο με δικαιοσύνη και αναπτυξιακή στόχευση. Το ευρωπαϊκό μοντέλο
βασίζεται σε μια φιλελεύθερη ιδιωτική οικονομία που εντός σαφών κανόνων δημιουργεί πλούτο
και σε έναν δημόσιο τομέα που λειτουργεί ως διαιτητής και όχι ως ανταγωνιστής του ιδιωτικού
τομέα, διαχειριζόμενος τα χρήματα του φορολογούμενου με σύνεση, για να προσφέρει
εξαιρετικής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες σε όλους, καθώς και κοινωνική πρόνοια σ’ αυτούς που
την χρειάζονται. Παράλληλα, εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
προς μία Ομόσπονδη Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.2. Οι αξίες μας
ΗΘΙΚΗ: Η "δημιουργία, ξανά!" επενδύει σε σχέσεις ειλικρίνειας και αλήθειας μεταξύ πολιτικών
και πολίτη. Πιστεύει ότι η χώρα χρειάζεται ορθολογισμό και ευθύ, "αφτιασίδωτο" λόγο. Οι
ψηφοφόροι δικαιούνται να γνωρίζουν τα πλήρη σχέδια και τις προτεραιότητες των κομμάτων που
επιζητούν την ψήφο τους. Ως δημοκρατικό κόμμα, που σέβεται τον πολίτη, έχουμε την αρχή να
λέμε χωρίς εκπτώσεις την αλήθεια και να περιγράφουμε με κάθε λεπτομέρεια τα σχέδιά μας,
απαντώντας στις ερωτήσεις κάθε πολίτη χωρίς υπεκφυγές και ψηφοθηρικούς εξωραϊσμούς.
Δουλεύουμε ως υπεύθυνοι πολίτες, για τον πολίτη, μαζί με τον πολίτη. Ο σεβασμός στα
δημοκρατικά ιδεώδη και στα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως ορίζονται στις διεθνείς συνθήκες
και όπως χαρακτηρίζουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, είναι αυτονόητες αρχές του κόμματος.
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ: Ισότητα δεν σημαίνει ισοπέδωση. Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες.
Η κοινωνία ευημερεί όταν μπορεί να αναδείξει τα δυνατά σημεία των πολιτών της και να
αξιοποιήσει την πρόοδο του καθενός ως συνιστώσα για την κοινωνική πρόοδο.
ΕΥΘΥΝΗ: Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν οι πολίτες αδιαφορούν γι' αυτή.
Θεωρούμε ότι η αδιαφορία για τα κοινά υπονομεύει και, μακροπρόθεσμα, καταργεί τη
δημοκρατία. Κοινά δεν είναι μόνο οι εκλογές, είναι κυρίως τα θέματα της καθημερινότητάς μας.
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Στόχος ενός κόμματος δεν είναι μόνο η διεκδίκηση της διακυβέρνησης της χώρας αλλά και η
ανάπτυξη υπεύθυνης συνείδησης των ψηφοφόρων, η μετατροπή τους από άτομα σε πολίτες υπό
την έννοια των υπευθύνων ανθρώπων.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ: Μία έννοια που έχει διαστρεβλωθεί τόσο από επαγγελματίες εθνικόφρονες όσο
και από μικρόνοες διεθνιστές που την προσλαμβάνουν ως απειλή. Ελληνικότητα για μας είναι
αυτή η σπάνια ισορροπία ανάμεσα στον ορθολογισμό και τη φαντασία, στην αναλυτική Δύση και
τη διαισθητική Ανατολή. Ελληνικότητα είναι η δημιουργική περιέργεια, η διανοητική τόλμη. Για
να κατανοήσεις τη σκέψη του άλλου πρέπει να μη φοβηθείς την οπτική του γωνία, αλλά να
σκεφτείς πώς αυτή μπορεί να εμπλουτίσει τη δική σου αντίληψη. Ο μόνος φανατισμός που
έχουμε είναι εναντίον του φανατισμού. “Με λογισμό και μ’ όνειρο.”. Έτσι θα πορευτούμε.
2.3. Η ιδεολογία μας
Καμία ιδεολογία δεν μπορεί να λειτουργήσει ως "βιβλίο οδηγιών" για ένα κράτος. Οι ιδεολογίες
είναι εργαλεία επιβίωσης, γι' αυτό οφείλουν να προσαρμόζονται στον χρόνο και στον χώρο.
Ωστόσο είναι αποδεδειγμένο από την παγκόσμια εμπειρία, αλλά και πρόδηλο από την κοινή
λογική, πως πλούτος δημιουργείται μόνο αν οι άνθρωποι έχουν κίνητρο να τον παράγουν, κατ'
αρχάς ως άτομα και κατόπιν ως ομάδες. Επίσης, η παγκόσμια εμπειρία αποδεικνύει ότι το
πολιτικό σύστημα που οδηγεί στην ευημερία τους λαούς είναι ο “κοινωνικός φιλελευθερισμός”.
Δηλαδή, ένα κράτος που στο πλαίσιο μιας φιλελεύθερης οικονομίας αμείβει την προσπάθεια, την
πρωτοβουλία, την ανάληψη ρίσκου και μέσω του παραγομένου πλούτου έχει την δυνατότητα να
κτίσει και το κοινωνικό κράτος που φροντίζει για την ευημερία όλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΛΗ & ΦΙΛΟΙ
Άρθρο 3ο: Μέλος & φίλος
3.1. Μέλος της “δημιουργίας, ξανά!” μπορεί να γίνει κάθε πολίτης που έχει την ελληνική
υπηκοότητα και το εκλογικό δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, δεν έχει
καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα, συμφωνεί με το Όραμα, τις Αξίες , την Ιδεολογία και
τις Θέσεις μας και δεν είναι μέλος άλλου πολιτικού κόμματος. Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται
και την αποδοχή απ’ αυτόν του Καταστατικού και των επιμέρους Κανονισμών που διέπουν την
λειτουργία του κόμματος.
3.2. Φίλος της «δημιουργίας, ξανά!» μπορεί να αισθάνεται οιοσδήποτε βρίσκει ότι η πολιτική
φυσιογνωμία μας τον εκφράζει. Η φιλία είναι συναίσθημα και δεν θεωρούμε σωστό να
πιστοποιείται με έγγραφα. Άλλωστε, η εποχή μας απαιτεί ενεργή συμμετοχή. Όποιος αισθάνεται
φίλος ή υποστηρικτής μπορεί να εργαστεί μαζί μας, στον βαθμό και με τον τρόπο που εκείνος
επιλέγει.

Άρθρο 4ο: Μητρώο μελών
4.1. Το Μητρώο των μελών του κόμματος είναι ενιαίο. Τα μέλη αποδέχονται με την εγγραφή τους
την τήρηση στο Μητρώο των προσωπικών δεδομένων τους.
4.2. Πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του Μητρώου έχουν ο Πρόεδρος του κόμματος, ο
Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής, ο Γραμματέας του Πολιτικού Συμβουλίου, η Ελεγκτική Αρχή
και ο Γενικός Διευθυντής. Για κάθε χρήση των στοιχείων του Μητρώου τηρείται η νομοθεσία για
την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
4.3. Επίσης, το κόμμα μπορεί να διατηρεί μητρώα για άλλες ομάδες προσώπων που έχουν
ενδιαφερθεί για εμάς (όπως φίλων, Ελλήνων και αλλοδαπών, εθελοντών, δωρητών, κ.λ.π.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 5ο: Θεσμικά όργανα
1.
2.
3.
4.
5.

Συνέδριο (Τακτικό & Έκτακτο)
Εθνική Επιτροπή (ΕΕ)
Πολιτικό Συμβούλιο (ΠΣ)
Ελεγκτική Αρχή (ΕΑ)
Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι

Άρθρο 6ο: Διοικητικά, οργανωτικά & συμβουλευτικά όργανα
1.
2.
3.
4.

Γενικός Διευθυντής (ΓΔ)
Συμβούλιο Περιφερειών (ΣΠ)
Περιφερειακές οργανώσεις (ΠΟ)
Επιτροπή Εκλογών (ΕπΕ)

Άρθρο 7ο: Γενικά
7.1. Οι αρμοδιότητες, οι αρχές λειτουργίας και οι σχετικές προβλέψεις για όλα τα όργανα του
κόμματος αναφέρονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς.
7.2. To κόμμα εκπροσωπείται πολιτικώς, δικαστικώς και εξωδίκως έναντι πάσης Αρχής και
οιουδήποτε τρίτου από τον Πρόεδρο του κόμματος. Για θέματα διαδικαστικά, διοικητικά και
οικονομικά το Κόμμα το εκπροσωπεί από κοινού με τον Πρόεδρο ή μόνος του ο Γενικός
Διευθυντής.
7.3. Ο Πρόεδρος του κόμματος και ο Γενικός Διευθυντής μπορούν να συμμετέχουν με δικαίωμα
λόγου στις συνεδριάσεις όλων των οργάνων, συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων έργου, κ.λ.π.,
εκτός της Ελεγκτικής Αρχής όταν το θέμα της συνεδρίασης αφορά το πρόσωπό τους.
7.4. Κάθε όργανο, συμβούλιο, επιτροπή, ομάδα έργου, κ.λ.π., μπορεί να αμφισβητήσει για
σπουδαίο λόγο την καταλληλόλητα μέλους του, με τη διαδικασία που περιγράφεται στους
Κανονισμούς, και να υποβάλλει πρόταση μομφής προς την Ελεγκτική Αρχή.

Άρθρο 8ο: Συνέδριο (Τακτικό & Έκτακτο)
8.1. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος και διοργανώνεται κάθε 4 (τέσσερα) έτη.
Αποφασίζει και εγκρίνει το σύνολο της πολιτικής μέσα στα πλαίσια των Αρχών, των Αξιών, της
Ιδεολογίας και των στόχων του κόμματος, όπως αυτά ορίζονται και στην ”Ιδρυτική Διακήρυξη”.
8.2. Σύνεδρος μπορεί να είναι κάθε μέλος που είναι ταμειακώς ενήμερος την ημερομηνία
προκήρυξης του Συνεδρίου. Εκλέγει τον Πρόεδρο του κόμματος και όλα τα αιρετά μέλη των
οργάνων μεταξύ των Συνέδρων, που είναι μέλη καταχωρισμένα στο Μητρώο μελών 90 (ενενήντα)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του Συνεδρίου.
8.3. Με πρόταση του Προέδρου του κόμματος ή του 1/3 (ενός τρίτου) των μελών της Εθνικής
Επιτροπής και για επείγοντα λόγο η Εθνική Επιτροπή μπορεί να προκηρύξει Έκτακτο Συνέδριο. Το
Έκτακτο Συνέδριο δεν έχει δικαίωμα εκλογής οργάνων που δεν έχει λήξει η θητεία τους, με
μοναδική εξαίρεση, την εκλογή μελών οργάνου, για το υπόλοιπο της θητείας τους, του οποίου
έχουν εκλείψει μέλη για οποιονδήποτε λόγο και δεν υφίσταται επαρκές πλήθος επιλαχόντων.

Άρθρο 9ο: 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.
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Άρθρο 10ο: 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.

Άρθρο 11ο: Ελεγκτική Αρχή (ΕΑ)
11.1. 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.
11.2. 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 επιβάλει τις ανάλογες ποινές.
11.3. Εξετάζει προτάσεις μομφής κατά αιρετών μελών οργάνων, γνωματεύει για τη βασιμότητα
αυτών και, σε περίπτωση θετικής απόφανσης, επιβάλει προσωρινή παύση ιδιότητας και
αρμοδιοτήτων επί των ελεγχόμενων και παραπέμπει, με πρόταση ποινής, την υπόθεση στην ΕΕ
για να αποφασίσει τελικά.
11.4. 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.

Άρθρο 12ο: Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι
12.1. 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 και του 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.
12.2. 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.
12.3. 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.
12.4. 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.

Άρθρο 13ο: Ο Γενικός Διευθυντής (ΓΔ)
13.1. Ο Γενικός Διευθυντής προτείνεται από τον Πρόεδρο του κόμματος και εγκρίνεται από το
Πολιτικό Συμβούλιο.
13.2. Ο ΓΔ προΐσταται όλων των διοικητικών υπηρεσιών και λειτουργιών του κόμματος και η θέση
του είναι πλήρους απασχόλησης. Υποστηρίζεται από το Γραφείο του, τού οποίου τα μέλη
ορίζονται από τον ίδιο. Διασφαλίζει και διαχειρίζεται ως υπερδιαχειριστής όλα τα ηλεκτρονικά
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μέσα και τις βάσεις δεδομένων του κόμματος.
13.2. Ο ΓΔ μπορεί να προτείνει προς την Εθνική Επιτροπή αλλαγές στους ισχύοντες Κανονισμούς.
13.3. Τα καθήκοντά του, εκτός από όσα προβλέπει το παρόν Καταστατικό και οι Κανονισμοί,
περιγράφονται στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που συνομολογείται μεταξύ του κόμματος και
του ΓΔ.

Άρθρο 14ο: Συμβούλιο Περιφερειών (ΣΠ)
14.1. Το Συμβούλιο Περιφερειών απαρτίζεται από τους Προέδρους όλων των ΠΟ και λειτουργεί
επί μονίμου βάσεως, έχει δε σκοπό την εύρυθμη επικοινωνία μεταξύ των ΠΟ και των οργάνων
του κόμματος, την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάδειξη των καλυτέρων πρακτικών μεταξύ των
ΠΟ.
14.2. Βασική αρμοδιότητά του είναι η παραγωγή των πολιτικών προτάσεων του κόμματος για την
περιφερειακή πολιτική του και για θέματα που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της χώρας, τις οποίες εισηγείται προς τα όργανα.
14.3. Επικεφαλής τίθεται ο Συντονιστής ο οποίος έχει διετή θητεία και επιλέγεται από το σώμα
των Προέδρων των ΠΟ.

Άρθρο 15ο: Περιφερειακές οργανώσεις (ΠΟ)
15.1. Περιφερειακές Οργανώσεις είναι οι κατά τόπους οργανώσεις του κόμματος και ο χώρος
επαφής μεταξύ κόμματος και κοινωνίας. Ιδρύεται μια ΠΟ σε κάθε εκλογική περιφέρεια της χώρας
και στο εξωτερικό, αλλά μπορεί να υπάρχουν και οργανώσεις μελών στενότερης ή ευρύτερης
εμβέλειας. Η οργάνωση των ΠΟ εναποτίθεται στα τοπικά μέλη τα οποία τις συνιστούν.
15.2. Έναντι του κόμματος, κάθε ΠΟ αντιπροσωπεύεται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος
συμμετέχει αυτοδικαίως στο Συμβούλιο Περιφερειών. Στόχος των ΠΟ είναι η προώθηση του
έργου του κόμματος στις τοπικές κοινωνίες μέσω επαφών με τα τοπικά ΜΜΕ, συναντήσεων με
θεσμούς και παράγοντες της τοπικής κοινωνίας, δράσεων, διοργάνωσης εκδηλώσεων, κ.λ.π..
Κάθε ΠΟ διερευνά τα προβλήματα της περιφέρειάς της και καταθέτει στο κόμμα προτάσεις
πολιτικής που την αφορούν μέσω του Συμβουλίου Περιφερειών. Παράλληλα, η ΠΟ μπορεί να
προσελκύει ή να δέχεται αιτήσεις νέων μελών και να κάνει αρχική αξιολόγηση αυτών.

Άρθρο 16ο: Επιτροπή Εκλογών (ΕπΕ)
16.1. Η ΕπΕ αποτελείται από 3 (τρία) μέλη: τον Πρόεδρο του κόμματος, τον Γραμματέα της
Εθνικής Επιτροπής και τον Γενικό Διευθυντή.
16.2. Η ΕπΕ λειτουργεί επί μονίμου βάσεως, διατηρεί μητρώο πιθανών υποψηφίων, εργάζεται
για την εξασφάλιση των προεκλογικών δαπανών, διασφαλίζει την ετοιμότητα του κόμματος για
τη συμμετοχή του σε εκλογική διαδικασία και επιλέγει τους υποψηφίους για την κατάρτιση των
ψηφοδελτίων.
16.3. Τα μέλη της μπορούν να εκχωρούν αρμοδιότητές τους σε άλλα πρόσωπα, εκλεγμένα μέλη
θεσμικών οργάνων, και για χρονικό διάστημα που καθορίζουν οι ίδιοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 17ο: Ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών
17.1. Οι υποψήφιοι βουλευτές πρέπει να είναι πρόσωπα αποδεκτά από την τοπική κοινωνία κάθε
εκλογικής περιφέρειας. Η Περιφερειακή Οργάνωση, μετά από Γενική Συνέλευση προτείνει έως
και 50% (πενήντα τοις εκατό) περισσότερους υποψηφίους βουλευτές από όσους προβλέπονται
στην εκάστοτε εκλογική περιφέρεια. Σε αυτήν τη Γενική Συνέλευση της ΠΟ μπορούν να
παρίστανται ως παρατηρητές μέλη του ΠΣ ή / και της ΕΕ.
17.2. Για τις οριστικές λίστες υποψηφίων αποφασίζει η ΕπΕ στην οποία συμμετέχει και ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΠΟ στης οποίας την περιοχή ευθύνης αφορά η ανάδειξη των
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υποψηφίων βουλευτών. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη διευρυμένη 4μελή ΕπΕ υπερισχύει η
επιλογή του Προέδρου του Κόμματος. Αν σε κάποια εκλογική περιφέρεια δεν υφίσταται ΠΟ,
μπορεί να συμμετέχει, με συμβουλευτικό ρόλο, ο Εκπρόσωπος του κόμματος στην περιοχή, κι αν
δεν υφίσταται ούτε Εκπρόσωπος, τότε αποφασίζει η ΕπΕ με την τριμελή σύνθεσή της. Το ίδιο
ισχύει αν δεν υποβληθεί εγκαίρως σχετική πρόταση από ΠΟ.
17.3. Ο υποψήφιοι του κόμματος για δημόσια αξιώματα πέραν των όσων ορίζουν οι νόμοι πρέπει:
α. Να είναι μέλη του κόμματος. Αν δεν είναι μέλη, απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση της ΕπΕ και
η σύμφωνη γνώμη του Πολιτικού Συμβουλίου
β. Να διαθέτουν εργασιακή, επαγγελματική εμπειρία
γ. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο
17.4. Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, για τις βουλευτικές εκλογές εγκρίνεται από το Πολιτικό
Συμβούλιο, εγκαίρως και σε ειδική συνεδρίαση, μετά από εισήγηση της ΕπΕ. Οι μετέχοντες σε
αυτό, πέραν των όσων ορίζουν οι νόμοι, πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις της Παρ.17.3
του παρόντος Καταστατικού.
17.5. Το ευρωψηφοδέλτιο εγκρίνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο, εγκαίρως και σε ειδική
συνεδρίαση, μετά από εισήγηση της ΕπΕ. Οι μετέχοντες σε αυτό, πέραν των όσων ορίζουν οι
νόμοι, πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις της Παρ.17.3 του παρόντος Καταστατικού.
17.6. Η ΕΕ έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της καταλληλόλητας
οιουδήποτε υποψηφίου για οιοδήποτε δημόσιο αξίωμα. Ενστάσεις σχετικά με τους υποψήφιους
εξετάζονται εγκαίρως από την Εθνική Επιτροπή.

Άρθρο 18ο: Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές
18.1. Η “δημιουργία, ξανά!” πιστεύει στην αποκέντρωση και στην πολιτική πρωτοβουλία και
αυτοτέλεια των τοπικών κοινωνιών, σε συνδυασμό με θεσμούς άμεσης δημοκρατίας. Στα πλαίσια
αυτά, αναγνωρίζει σε τοπικό επίπεδο την ανάγκη συμμετοχής των Περιφερειακών Οργανώσεών
της στις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.
18.2. Τα μέλη του κόμματος είναι ελεύθερα να υποστηρίξουν συνδυασμούς ή/και να
συμμετάσχουν σε ψηφοδέλτιά αυτών με την επιφύλαξη της τήρησης των Αρχών και των Αξιών
του κόμματος.
18.3. Με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου το κόμμα μπορεί να εκφράσει την υποστήριξή του
σε συνδυασμούς.
18.4. Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της ακαταλληλότητας οιασδήποτε υποψηφιότητας ή
υποστήριξης άλλων υποψηφίων και συνδυασμών ισχύει η Παρ. 17.6 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 19ο: Νεολαία, συνδικαλισμός, φοιτητικές παρατάξεις
Η “δημιουργία, ξανά!” θεωρεί ότι τα κόμματα δεν έχουν καμία θέση στην εκπαίδευση και στον
συνδικαλισμό. Γι’ αυτό, δεν πρόκειται να ιδρύσει οργανώσεις αυτού του τύπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20ο: Γενικά
20.1. Για το σύνολο των κομματικών λειτουργιών και εσωτερικών διαδικασιών, για τα αναλυτικά
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών του κόμματος, οργάνων, συμβουλίων, επιτροπών,
ομάδων έργου, κ.λ.π., για τα οικονομικά ζητήματα, τις διαδικασίες εκλογής ή ορισμού οργάνων,
συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων έργου, κ.λ.π., για τον τρόπο σύγκλησης, λειτουργίας και λήψης
αποφάσεων οργάνων, οργανώσεων, συνελεύσεων, συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων έργου,
κ.λ.π., και για όλα τα θέματα τα οποία δεν ορίζονται ρητώς από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν
οι Κανονισμοί του κόμματος.
20.2. Οι συνεδριάσεις των οργάνων, συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων έργου, κ.λ.π. γίνονται
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ηλεκτρονικά ή/και δια ζώσης και ως “απαρτία” θεωρείται η διαπίστωση, κατά την έναρξη της
συνεδρίασης ή συνέλευσης της παρουσίας του 50%+1 (πενήντα τοις εκατό συν ένα) των μελών,
και στην περίπτωση που αυτή δεν διαπιστωθεί, ο προεδρεύων ορίζει νέα συνεδρίαση ή
συνέλευση, κατά την οποία ως “απαρτία” θεωρείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/3+1 (ενός
τρίτου συν ένα) των μελών. Επιτρέπεται η ηλεκτρονική ψήφος και η ψήφος μέσω
εξουσιοδότησης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των συμμετεχόντων και σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η επιλογή του εκάστοτε επικεφαλής, εκτός κι αν αλλιώς
ορίζεται στο Καταστατικό ή στους Κανονισμούς. Κάθε συνεδρίαση ή συνέλευση αποτυπώνεται σε
πρακτικά και με σαφή καταγραφή των αποφάσεων.
20.3. Μεταξύ δύο διαδοχικών Συνεδρίων οι Κανονισμοί μπορεί να τροποποιούνται από την Εθνική
Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Πολιτικού Συμβουλίου ή του Γενικού Διευθυντή.
20.4. Οι Κανονισμοί του κόμματος δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με το Καταστατικό. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο υπερισχύει το Καταστατικό του κόμματος, ενώ σε
περίπτωση αδυναμίας απόφανσης ή διχογνωμίας αποφασίζει οριστικά για την ερμηνεία η
Ελεγκτική Αρχή.
20.5. Ως αρχή, όλες οι ψηφοφορίες στο κόμμα γίνονται ηλεκτρονικά. Μπορεί βεβαίως, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιλεγεί είτε η κλασική με κάλπη είτε και οι δύο μέθοδοι ταυτόχρονα.
20.6. Όπου αναφέρονται ή προκύπτουν μη ακέραιοι αριθμοί, αυτοί στρογγυλοποιούνται
σύμφωνα με τους κανόνες της αριθμητικής.
20.7. Η Ελεγκτική Αρχή, ως νέο Όργανο, θα συσταθεί με την εκλογή των μελών της κατά το αμέσως
προσεχές Τακτικό Συνέδριο. Έως τότε, τα ενεργά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕλΕ) και της
Επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΔ), που είναι και εν ενεργεία μέλη του κόμματος, λειτουργούν από
κοινού και έχουν τις αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Αρχής, όπως περιγράφονται στο παρόν
Καταστατικό. Κατά την πρώτη κοινή συνεδρίασή τους θα επιλεγεί με ψηφοφορία ο επικεφαλής,
μεταξύ των αιρετών μελών της ΕλΕ, ο οποίος και θα προεδρεύει των συνεδριάσεων.

Άρθρο 21ο: Εφορευτικές Επιτροπές
21.1. Όλες οι εσωτερικές εκλογές και σε όλα τα επίπεδα διοργανώνονται, εποπτεύονται και
εκτελούνται από 3μελείς Εφορευτικές Επιτροπές που εκλέγονται προ της ψηφοφορίας μεταξύ
μελών του εκάστοτε σώματος οι οποίοι δηλώνουν υποψηφιότητα εθελοντικά.
21.2. Τα μέλη κάθε Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για οιαδήποτε θέση
στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία που διοργανώνουν, εποπτεύουν και εκτελούν.
21.3. Κάθε Εφορευτική Επιτροπή μετά την υπογραφή και παράδοση του πρακτικού
αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας που διοργανώνει, εποπτεύει και εκτελεί παύει να
υφίσταται.

Άρθρο 22ο (Ακροτελεύτιο): Τροποποίηση του Καταστατικού.
22.1. Το μοναδικό όργανο του κόμματος που μπορεί να αναθεωρεί και τροποποιεί το παρόν
Καταστατικό είναι το Συνέδριο (τακτικό ή έκτακτο).
22.2. Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού εγκρίνονται είτε με φανερή ψηφοφορία -σε δια ζώσης
Συνέδριο- είτε με ηλεκτρονική -σε διαδικτυακό Συνέδριο- είτε και με τις δύο μεθόδους και πάντα
με πλειοψηφία του 50%+1 (πενήντα τοις εκατό συν ένα) των εγγεγραμμένων Συνέδρων.
22.3. Εναποτίθεται στην κρίση των μελών και των εργαζομένων του κόμματος να ερμηνεύουν το
παρόν Καταστατικό, με κριτήριο την κοινή λογική και τον πραγματισμό, ως προς το προφανές
συμφέρον του κόμματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφωνίας τον τελικό λόγο έχει η ΕΑ.

_._
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