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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 - Σκοπός & στόχοι Τ.Ο. 
Σκοπός των Τοπικών Οργανώσεων (Τ.Ο.) είναι η διάχυση των ιδεών και των θέσεων της 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ, η προσέλκυση πόρων, νέων μελών και φίλων, η διαχείριση της 
παρουσίας μας σε τοπικό επίπεδο με συμμετοχή στις τοπικές κοινωνικές και πολιτικές 
διεργασίες και η επιλογή και υποστήριξη υποψηφίων για το Συνέδριο και τις εκλογές. 
 
Άρθρο 2 – Οργάνωση Τ.Ο. 
§1. Οι Τ.Ο. μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συγκροτούνται και στελεχώνονται από 
ταμειακώς ενήμερα μέλη του κόμματος που τις λειτουργούν σε εθελοντική βάση. Στην 
Ελλάδα οι Τ.Ο. αντιστοιχούν στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Αν αλλάξει η εκλογική 
διαίρεση της χώρας, μπορεί να αλλάξει με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου (Π.Σ.) και ο 
αριθμός των Τ.Ο., ώστε να αντιστοιχούν στη νέα διαίρεση. Δεν προβλέπονται Τ.Ο. που να 
αντιστοιχούν σε γεωγραφικές ενότητες μικρότερες των εκλογικών περιφερειών. Ωστόσο 
είναι δυνατόν, με τους όρους που περιγράφονται στο Άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, να 
δημιουργηθεί Τ.Ο. με συνένωση δύο ή περισσοτέρων Τ.Ο. εκλογικών περιφερειών και εντός 
των ορίων της κοινής διοικητικής περιφέρειάς τους. 
§2. Στο εξωτερικό οι Τ.Ο. αντιστοιχούν σε κράτη. Σε ομόσπονδα κράτη μπορούν να υπάρχουν 
περισσότερες της μίας Τ.Ο. που να αντιστοιχούν σε κρατίδια ή πολιτείες.  
§3. Όλες οι Τ.Ο., ανεξαρτήτως της γεωγραφικής εμβέλειάς τους και του πλήθους των μελών 
τους, ανήκουν στην ίδια διοικητική βαθμίδα.  
 
Άρθρο 3 - Διοίκηση Τ.Ο.  
§1. Τ.Ο. μπορεί να συγκροτηθεί και από ένα ταμειακώς ενήμερο μέλος. Τ.Ο. με 1-20 μέλη 
λειτουργεί χωρίς τυπικά Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με αρμοδιότητες που αναλαμβάνονται 
οικειοθελώς από τα μέλη της και εποπτεύονται από το Π.Σ.. Για να αποκτήσει Δ.Σ. μια Τ.Ο. 
απαιτούνται τουλάχιστον 21 ταμειακώς ενήμερα μέλη. Το Δ.Σ. Τ.Ο. αποτελείται από 5 μέλη, 
με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:  
Α. Πρόεδρος. Συντονίζει τη δράση της Τ.Ο. και την εκπροσωπεί εντός και εκτός του κόμματος. 
Β. Αντιπρόεδρος. Αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος.  
Γ. Γραμματέας. Έχει την ευθύνη των πρακτικών του Δ.Σ. και του αρχείου της Τ.Ο.. 
Δ..Ταμίας. Έχει την ευθύνη των οικονομικών και εκπροσωπεί την Τ.Ο. ως προς την 
οικονομική διαχείριση εντός και εκτός του κόμματος. 
Ε. Μέλος. Με ειδικές αρμοδιότητες. 
§2.  Το Δ.Σ. μιας Τ.Ο. μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος. 
§3. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. στις Τ.Ο. διενεργούνται κάθε δύο έτη, με συμμετοχή 
όλων των ταμειακώς ενήμερων μελών τους. Το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται είναι: με 
σειρά προτίμησης (ταξινομική ψήφος) και εκλογικό μέτρο -STV με Droop quota- όπως 
παρέχεται από την πλατφόρμα ΖΕΥΣ ( https://zeus.grnet.gr/zeus ). 
§4. Σύμφωνα με το Καταστατικό μας (άρθρο 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». Ως εκ τούτου, οι Εφορευτικές 
Επιτροπές θα πρέπει να εξασφαλίζουν, σε μέλη που το επιθυμούν να ψηφίσουν με φυσική 
παρουσία, αυτήν τη δυνατότητα. 
 
Άρθρο 4 - Συνεργασίες & συνενώσεις Τ.Ο.  
§1. Οι Τ.Ο. μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους με όποιον τρόπο κρίνουν πρόσφορο και να 
συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες. Κάθε Τ.Ο. εκλογικής περιφέρειας μπορεί να 
συνενώνεται με μία ή περισσότερες Τ.Ο. εντός των ορίων της διοικητικής περιφέρειάς τους. 
Για κάθε Τ.Ο. εκλογικής περιφέρειας η συνένωση είναι έγκυρη αν υπερψηφιστεί από το (50% 
+1) των ταμειακώς ενήμερων μελών της. 

https://zeus.grnet.gr/zeus


§2. Η διαδικασία της συνένωσης είναι η εξής: 7 τουλάχιστον ημέρες πριν την ψηφοφορία 
στέλνεται ατομικώς στα μέλη μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του κόμματος το σκεπτικό της επιδιωκόμενης συνένωσης με τις υπογραφές και 
τις τοποθετήσεις (θετικές ή αρνητικές) των μελών των Δ.Σ. των υπό συνένωση Τ.Ο., καθώς 
και η ημερομηνία της ψηφοφορίας. Αν δεν υφίσταται Δ.Σ., μετά από σχετική πρωτοβουλία 
προτεινόντων μελών της Τ.Ο., το Π.Σ ορίζει Επιτροπή που 7 τουλάχιστον ημέρες πριν την 
ψηφοφορία στέλνει ατομικώς στα μέλη μέσω e-mail το σκεπτικό της επιδιωκόμενης 
συνένωσης, καθώς και τις ημερομηνίες της Γενικής Συνέλευσης και της ψηφοφορίας. 
§4. Εάν υφίστανται Δ.Σ. στις υπό συνένωση Τ.Ο., το νέο Δ.Σ. προκύπτει από ψηφοφορία 
μεταξύ των μελών των Δ.Σ. των συνενωθεισών Τ.Ο. και μπορεί, μέχρι το τέλος της θητείας 
του, να έχει περισσότερα από 5 μέλη. Σε αυτή την περίπτωση, αν οι Τ.Ο. έχουν διαφορετικό 
εναπομένοντα χρόνο μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες, οι εκλογές για το Δ.Σ. της ευρύτερης Τ.Ο. 
γίνονται στο τέλος της λήξης της θητείας του Δ.Σ. της Τ.Ο. με το μικρότερο χρονικό υπόλοιπο. 
Εναλλακτικά, μπορεί να διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου κοινού Δ.Σ., με 
απόφαση όλων των Δ.Σ. των υπό συνένωση Τ.Ο. και όπως περιγράφεται στο Άρθρο 3 του 
παρόντος. 
§5. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες υπό συνένωση Τ.Ο. έχουν λιγότερα των 21 μέλη και 
συνενώνονται με Τ.Ο. που έχουν ενεργό Δ.Σ., εφόσον επιλεχθεί η διαδικασία ανάδειξης του 
νέου Δ.Σ. από ψηφοφορία μεταξύ των μελών των συνενωθεισών Δ.Σ, θεωρείται ότι πρόκειται 
για προσχώρηση και το νέο Δ.Σ. προκύπτει από ψηφοφορία μεταξύ των μελών των Δ.Σ. των 
συνενωθεισών Τ.Ο. και με την προσθήκη μίας θέσης συμβούλου, πέραν των 5, για κάθε 
προσχωρήσασα Τ.Ο. μέχρι το τέλος της θητείας του, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για τις 
επιπρόσθετες θέσεις επιλέγεται από τα μέλη αυτών των Τ.Ο. εκπρόσωπος κοινής αποδοχής. 
§6. Όταν δεν υφίσταται ενεργό Δ.Σ. σε καμμία από τις υπό συνένωση Τ.Ο. και με τη συνένωση 
έχουν τουλάχιστον 21 ταμειακώς ενήμερα μέλη, διενεργούνται αρχαιρεσίες ανάδειξης του 
κοινού Δ.Σ. τους. 
§7. Μία Τ.Ο. εκλογικής περιφέρειας εφ’ όσον διαθέτει τουλάχιστον 21 ταμειακώς ενήμερα 
μέλη και με απόφαση του (50% +1) των ταμειακώς ενήμερων μελών της, μπορεί να 
επανασυγκροτηθεί ως αυτόνομη 6 μήνες μετά την ημερομηνία συγκρότησης σε σώμα του 
ευρύτερου, κοινού Δ.Σ. που συμμετέχει. Αν αποχωρήσει μια Τ.Ο. για να επανασυγκροτηθεί 
πριν λήξει η θητεία του κοινού Δ.Σ., το εναπομείναν Δ.Σ. συνεχίζει τη θητεία του. Αν στο Δ.Σ. 
υπήρχαν μέλη από την αποχωρήσασα Τ.Ο., τις θέσεις καταλαμβάνουν επιλαχόντες με τη 
σειρά που είχαν καταλάβει στις αρχαιρεσίες ανάδειξης του Δ.Σ.. Αν όλοι οι επιλαχόντες είναι 
από την αποχωρήσασα, γίνονται επαναληπτικές αρχαιρεσίες για τις κενές θέσεις. Με την 
αποχώρηση μιας Τ.Ο., αν το κοινό σχήμα Τ.Ο. που απομένει διαθέτει λιγότερα από 21 μέλη, 
λειτουργεί ατύπως με τους εναπομείναντες συμβούλους και εποπτεύεται από το Π.Σ.. Για 
λοιπά ενδεχόμενα, αποφασίζει κατά περίπτωση το ΠΣ.. 
§8. Το Π.Σ. του κόμματος έχει το δικαίωμα αναίρεσης εντός 15 ημερών από την συνένωση ή 
επανασυγκρότηση, εφ’ όσον δεν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και τους 
Κανονισμούς. 
 
Άρθρο 5 - Σφραγίδα Τ.Ο. 
§1. Κάθε Τ.Ο. που διαθέτει Δ.Σ. εν ενεργεία, διαθέτει τη σφραγίδα της η οποία φέρει τον τίτλο 
της Τ.Ο., το λογότυπο και τον τίτλο του κόμματος, σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται 
από τα θεσμικά όργανα.  
§2. Για λόγους ευκρίνειας και διάκρισης οι Τ.Ο. θα φέρουν τίτλο της μορφής: 
α. Αν είναι μία και αυτόνομη: "Τοπική Οργάνωση εκλογικής περιφέρειας Α' Αθηνών" ή 
σύντομα "Τ.Ο. Α΄ Αθηνών" 
β. Αν μερικές Τ.Ο. της διοικητικής περιφέρειας έχουν συνενωθεί: "Τοπικές Οργανώσεις 
εκλογικών περιφερειών Α' Αθηνών-Α' Πειραιώς-Υπολοίπου Αττικής" ή σύντομα "Τ.Ο. Α' 
Αθηνών-Α' Πειραιώς-Υπολοίπου Αττικής". 



γ. Αν όλες οι Τ.Ο. της διοικητικής περιφέρειας είναι συνενωμένες: "Τοπικές Οργανώσεις 
εκλογικών περιφερειών Αττικής” ή "Τ.Ο. Αττικής” 
 
Άρθρο 6 - Μέλη Τ.Ο. 
§1. Κάθε μέλος, κατά την εγγραφή του στη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ, καταχωρίζεται στην Τ.Ο. της 
μόνιμης κατοικίας του, μπορεί δε να μετεγγραφεί, μετά από αίτησή του στο Μητρώο Μελών, 
αν έχει αλλάξει κατοικία ή έχει μεταφέρει τα εκλογικά δικαιώματά του σε άλλη εκλογική 
περιφέρεια ή έχει κατέλθει ως υποψήφιος στις εθνικές ή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. 
§2. Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ μέλους Δ.Σ. Τ.Ο. και μέλους της Ελεγκτικής Αρχής. Τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών περιγράφονται στο Καταστατικό και στους 
Κανονισμούς. 
 
Άρθρο 7 – Όργανα Τ.Ο. 
§1. Οι Τ.Ο. υπάγονται στο κόμμα, εποπτεύονται και υποστηρίζονται από τα θεσμικά και τα 
διοικητικά όργανα του κόμματος. 
§2. Όργανα μίας Τ.Ο. είναι: 
α. Το Διοικητικό Συμβούλιό της (Δ.Σ.). 
β. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της. 
 
Άρθρο 8 - Το Διοικητικό Συμβούλιο Τ.Ο. 
§1. Tο Δ.Σ. κάθε Τ.Ο. συνεδριάζει σύγχρονα ή ασύγχρονα και σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του. Εκτάκτως συγκαλείται αν το ζητήσουν είτε το (1/3) τουλάχιστον των 
μελών του είτε το Π.Σ. είτε ο Πρόεδρος του κόμματος προσδιορίζοντας και τον λόγο της 
σύγκλησης.  
§2. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Τ.Ο. διακρίνονται σε ανοικτές και κλειστές. Ανοικτές 
συνεδριάσεις γίνονται είτε με απόφαση του Δ.Σ. είτε με απόφαση του Π.Σ.. Στις ανοιχτές 
συνεδριάσεις μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος της Τ.Ο. χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
§3. Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή σε 
τέσσερις τακτικές αδιακρίτως εντός 365 ημερών, εκπίπτει και αντικαθίσταται από 
επιλαχόντα. 
§4. Έκπτωση ολόκληρου του Δ.Σ. της Τ.Ο. ζητείται με τεκμηριωμένο αίτημα προς την 
Ελεγκτική Αρχή είτε των δύο τρίτων (2/3) των ταμειακώς ενήμερων μελών τής Τ.Ο., είτε του 
Π.Σ. και με πλειοψηφία τουλάχιστον των (2/3) των μελών του. Επίσης, το Δ.Σ. εκπίπτει λόγω 
παραίτησης τουλάχιστον του (1/3) των μελών του και αδυναμίας αντικατάστασης αυτών 
από επιλαχόντα μέλη. Σε περίπτωση έκπτωσης ή παραίτησης ή ανενεργοποίησης του Δ.Σ., το 
Π.Σ. του κόμματος ορίζει τριμελή Διοικούσα Επιτροπή για τη διενέργεια αρχαιρεσιών 
ανάδειξης νέου Δ.Σ.. 
§5. Κάθε εξερχόμενο έγγραφο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ. της 
Τ.Ο.. Τον Προέδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή απόντος και αυτού οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ.. 
§6. Ο Ταμίας της Τ.Ο. έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης. Εισπράττει συνδρομές και 
δωρεές είτε με κουπόνια θεωρημένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είτε με απ’ ευθείας 
κατάθεση στο λογαριασμό του κόμματος. Εκτελεί κάθε πληρωμή, μέσω του λογαριασμού του 
κόμματος, με έγκριση της δαπάνης και ένταλμα που εκδίδεται από το Δ.Σ. της Τ.Ο. και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζει με εγκύκλιό της η Διεύθυνση Οικονομικών του 
κόμματος. Τον Ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Γραμματέας. Σε περίπτωση που 
κωλύονται ή απουσιάζουν και οι δύο, αναπληρώνει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. μετά από 
εξουσιοδότησή τους.  
 
Άρθρο 9 - Η Γενική Συνέλευση Τ.Ο. 
§1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτερο όργανο σε επίπεδο Τ.Ο. με δικαιοδοσία 
ανάδειξης, ελέγχου και παύσης του Δ.Σ.. Συγκαλείται σε τακτική-απολογιστική συνέλευση μία 



φορά το χρόνο και εκτάκτως κατόπιν πρόσκλησης είτε του Δ.Σ. είτε του Π.Σ.. Η πρόσκληση 
στέλνεται προς τα μέλη, 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., 
μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) και με ανάρτηση στον ιστότοπο του κόμματος. 
Μέλος που κωλύεται να παρευρεθεί μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος να το 
εκπροσωπήσει. 
§2. Κατά την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρος, 
Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) ειδικά για τη διεξαγωγή τής Γ.Σ.. Η Γ.Σ. μπορεί να λάβει χώρα με 
φυσική παρουσία των μελών, με διαδικτυακή παρουσία ή με συνδυασμό τους. Εφόσον ο 
Γραμματέας διαβεβαιώσει πως έχουν ειδοποιηθεί όλα τα μέλη, η Γ.Σ. θεωρείται ότι έχει 
απαρτία αν παρευρίσκονται, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, τουλάχιστον το 
1/3+1 (ένα τρίτο συν ένα) των ενήμερων μελών. 
§3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, η οποία μπορεί να γίνεται και 
μέσω διαδικτύου και με απόλυτη πλειοψηφία του (50% +1) των συμμετεχόντων, ενώ 
ψηφοφορίες ειδικού ενδιαφέροντος μπορεί να είναι μυστικές. Οι ψηφοφορίες για την 
ανάδειξη ή παύση του Δ.Σ., την επιλογή εκπροσώπων για το Συνέδριο του κόμματος και 
υποψηφίων βουλευτών είναι μυστικές. 
§4. Ηλεκτρονικό αντίγραφο των πρακτικών, με συνημμένο τον κατάλογο των 
εξουσιοδοτήσεων μελών, στέλνεται εντός επτά ημερών από τη διεξαγωγή της Γ.Σ. προς τον 
Γραμματέα του Π.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή του κόμματος. Οι αποφάσεις εκτάκτων Γ.Σ. 
ανακοινώνονται στα ίδια όργανα αυθημερόν. 
§5. Το Π.Σ. έχει το δικαίωμα άσκησης veto (αιτιολογημένα και με πλειοψηφία τουλάχιστον 
των δύο τρίτων (2/3) των μελών του) σε αποφάσεις της Γ.Σ. (εκτός από το αποτέλεσμα των 
αρχαιρεσιών της) και εντός 5 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σ’ αυτό της απόφασης. 
§6. Στη Γ.Σ. μελών Τ.Ο. έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τα μέλη της Ε.Ε., του Π.Σ., της Ε.Α. και 
ο Γ.Δ. του Κόμματος με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου (εκτός κι αν είναι μέλη 
της Τ.Ο. οπότε έχουν και δικαίωμα ψήφου). 
 
Άρθρο 10 - Θέματα Δεοντολογίας 
Οι Τ.Ο. δεν διαθέτουν Ελεγκτική Αρχή. Η Ελεγκτική Αρχή του κόμματος είναι αρμόδια για να 
εξετάζει σχετικά θέματα των Τ.Ο.. 
 
Άρθρο 11 - Αρχαιρεσίες 
§1. Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. Τ.Ο. δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα μέλη που 
ήταν ταμειακώς ενήμερα 3 ημέρες πριν την ημερομηνία εκκίνησης της ψηφοφορίας. 
Παλαιότερα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να ανανεώσουν τη συνδρομή τους ακόμα και λίγο 
πριν την έναρξη της ψηφοφορίας και να συμμετάσχουν σ΄ αυτή. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι 
έχουν τα μέλη που ήταν ταμειακώς ενήμερα 30 ημέρες πριν την ημερομηνία εκκίνησης της 
ψηφοφορίας και καταθέτουν την υποψηφιότητά τους μέχρι 3 ημέρες πριν την ημερομηνία 
εκκίνησης της ψηφοφορίας. 
§2. Οι εκλογές διενεργούνται από Εφορευτική Επιτροπή όπως ορίζεται στο σχετικό Άρθρο 
του Καταστατικού. Προεδρεύει αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, ηλεκτρονικά αντίγραφα του Πρακτικού και των 
αποτελεσμάτων στέλνονται στον Γραμματέα του Π.Σ. και στον Γ.Δ. του κόμματος. 
§3. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί, για σπουδαίο λόγο και με αιτιολογημένη απόφασή της 
που στέλνει σε όλα τα μέλη της Τ.Ο. και αναρτά στην ιστοσελίδα του κόμματος, να μεταθέσει 
τις ημερομηνίες εκκίνησης και λήξης της ψηφοφορίας και επακολούθως να μετατεθούν οι 
ημερομηνίες  λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων και οριστικοποίησης του εκλογικού 
καταλόγου. 
§4. Αναπληρωματικά - επιλαχόντα μέλη ορίζονται όλοι οι υποψήφιοι που δεν εξελέγησαν και 
σε σειρά που προσδιορίζεται από τη θέση που κατέλαβε ο καθένας. 
 
Άρθρο 12 – Πόροι Τ.Ο. 



§1. Η οικονομική διαχείριση των Τ.Ο. (σε όσες προβλέπεται Ταμίας) ακολουθεί τις γενικές 
αρχές του κόμματος: διαφάνεια, αξιοπιστία, συνετή και αποτελεσματική χρήση των πόρων. 
Επισημαίνεται ότι οι Τ.Ο., παρότι έχουν διοικητική αυτοτέλεια, δεν αποτελούν κατά την 
κρατική νομοθεσία χωριστές οικονομικές οντότητες και η οικονομική τους διαχείριση οφείλει 
να απεικονίζεται στα λογιστικά βιβλία του κόμματος. Επιπλέον είναι υποχρεωμένες σε πλήρη 
λογοδοσία, όσον αφορά τα οικονομικά τους και είναι αντικείμενο ελέγχου και από τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς της κρατικής διοίκησης και του ελληνικού κοινοβουλίου, από την 
Ελεγκτική Αρχή και από ορκωτούς ελεγκτές. 
§2. Οι Τ.Ο. είναι κυρίως αυτοχρηματοδοτούμενες και τα έσοδα τους αποτελούνται από 
ποσοστό των εισπράξεων που θα κάνει η Τ.Ο. για λογαριασμό του κόμματος από τις 
παρακάτω πηγές: συνδρομές μελών, οικονομικές εξορμήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις. 
§3. Τα έσοδα αυτά εισπράττονται μόνο μέσω παραστατικών σύμφωνα με τις οδηγίες ή 
εγκυκλίους της Οικονομικής Διεύθυνσης του κόμματος και την ισχύουσα νομοθεσία ή με 
απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος. 
§4. Τα κριτήρια κατανομής, αναδιανομής και επιστροφής στις Τ.Ο. επιπλέον ποσών, 
προσδιορίζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό ο οποίος καταρτίζεται και υλοποιεί την 
πολιτική στρατηγική του κόμματος. 
§5. Μετά από απόφαση του Π.Σ. του κόμματος, εφόσον υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, 
μπορεί να αποφασίζεται η οικονομική ενίσχυση μίας ή περισσότερων Τ.Ο.. 
§6. Την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών της Τ.Ο. έχουν ο Ταμίας και ο Πρόεδρός της. 
§7. Την ευθύνη καταγραφής και τήρησης αρχείου του κινητού εξοπλισμού της Τ.Ο., καθώς και 
της διακίνησης και φύλαξής του έχει μέλος του Δ.Σ. εντεταλμένο γι’ αυτόν τον σκοπό. 
§8. Οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών του κόμματος προσδιορίζουν τις διαδικασίες: 
α. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
β. Για την είσπραξη και την απόδοση των χρημάτων. 
γ. Για την ανάληψη και πληρωμή εξόδων 
δ. Για τα λογιστικά βιβλία που τηρούνται 
ε. Για την αποστολή ή / και φύλαξη των οικονομικών στοιχείων 
 
Άρθρο13 - Σχέσεις των Τ.Ο. με τα Όργανα του κόμματος 
Οι αποφάσεις των Οργάνων του κόμματος κατισχύουν των αποφάσεων των Τ.Ο.. Τα 
Διοικητικά Συμβούλια των Τ.Ο. αξιολογούνται από τα αποτελέσματα των δράσεών τους. 
 
Άρθρο14 - Φίλοι του κόμματος 
Οι «φίλοι» μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις των Τ.Ο. ή να προσφέρουν εθελοντική 
εργασία για τη λειτουργία τους, χωρίς να έχουν τα δικαιώματα των μελών όπως αυτά 
περιγράφονται στο Καταστατικό και στους Κανονισμούς. Η ιδιότητα του «φίλου», σύμφωνα 
με το Καταστατικό της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ, δεν πιστοποιείται με κάποιο έγγραφο. 
 
Άρθρο15 - Μεταβατικές διατάξεις 
§1. Όσες οργανώσεις μελών έχουν δομή διαφορετική από αυτή που ορίζει ο παρών 
Κανονισμός, μπορούν με απόφασή τους είτε να τη διατηρήσουν έως τη λήξη της θητείας τού 
Δ.Σ. τους είτε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. 
§2. Για ό,τι δεν προβλέπεται σχετικά από τον παρόντα Κανονισμό θα ρυθμίζεται με 
εγκυκλίους που εισηγείται το Π.Σ. ή ο Γ.Δ. και εγκρίνει η Ε.Ε., θα προσαρτώνται στον 
Κανονισμό αυτό και θα θεωρούνται αναπόσπαστα τμήματά του.  
 
 
 


