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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Το σχέδιο που εγκρίθηκε
κατά την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της 11ης
Μαρτίου 2012 με τις ψηφισμένες
τροποποιήσεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Άρθρο 1ο: Επωνυμία, έδρα, έμβλημα.
1.1. Ιδρύεται πολιτικό κόμμα με την επωνυμία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!
1.2. Ημερομηνία ιδρύσεως του κόμματος θεωρείται η 8η Δεκεμβρίου 2011
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:

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 πολιτικό 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.
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 την ‐μελλοντική‐ δημοκρατική, αξιοκρατική
και διαφανή διακυβέρνηση της χώρας σε όλους τους θεσμούς, τα επίπεδα και
τις λειτουργίες του Κράτους.
2.3. Το Όραμά μας είναι να κάνουμε την Ελλάδα ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό
κράτος, αξιοπρεπές, αξιοκρατικό και παραγωγικό, που θα αποκτήσει ξανά τη
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θέση που του αξίζει στη διεθνή κοινότητα. Προσβλέπουμε στην ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, παρʼ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Θα εργαστούμε γιʼ
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 βαθειά 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 επιτρέπει σε κάθε δημιουργικό
Έλληνα να παράγει, να προοδεύει και να συμμετέχει στα κοινά.
2.4 Το σύστημα αξιών που θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε το όραμά μας
είναι απλό και έχει ως εξής:
α. ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ: Ισότητα δεν σημαίνει ισοπέδωση. Κάθε άνθρωπος πρέπει να
έχει τις ίδιες ευκαιρίες, όμως δεν έχει τις ίδιες ικανότητες. Καθʼ 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 ίδες 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.
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.
γ. ΕΥΘΥΝΗ: Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν οι πολίτες
αδιαφορούν γιʼ 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
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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!
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.
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.
στ. ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ: Θα αποκαταστήσουμε την αξία αυτής
της τόσο παρεξηγημένης έννοιας. Επαγγελματισμός σημαίνει κατʼ 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 καμμία επαγγεματική 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.
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 κατʼ
αρχήν να είμαστε Έλληνες.
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
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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.
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:
α. Είναι τουλάχιστον 18 ετών.
β. Αποδέχεται το παρόν καταστατικό.
γ. Δεν ανήκει σε πολιτική κίνηση ή σωματείο, αστική εταιρεία κλπ., που ευθέως
αντιστρατεύεται τις αρχές και τις αξίες της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ!
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. Γιʼ 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.
Άρθρο 5ο: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών.
5.1. Τα μέλη γράφονται στο κόμμα με υπογεγραμμένη αίτησή τους προς την
Συντονιστική Επιτροπή της Τοπικής, Δημοτικής ή Περιφερειακής Οργανώσεως
στην οποία υπάγονται ή με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που υπάρχει
στην ιστοσελίδα της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ και τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
5.2. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές εφʼ όσον ικανοποιούνται οι συνθήκες του
άρθρου 3. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται επίσημα από την ημέρα που
ανακοινώνεται η αποδοχή της αίτησης στην πρώτη, μετά την υποβολή της,
συνεδρίαση της κομματικής οργανώσης στην οποία έχει υποβληθεί.
Προϋπόθεση είναι η τακτοποίηση των ταμειακών υποχρεώσεων του μέλους.
5.3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις κομματικές
διαδικασίες, να εκλέγουν από το επόμενο λεπτό της αποδοχής της εγγραφής
τους και να εκλέγονται από την επόμενη ημέρα. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα
πρόσβασης στα αρχεία του κόμματος και στο δημοσιοποιούμενο τμήμα του
μητρώου μελών, πλην των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του μητρώου.
5.4. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει την καθορισμένη ετήσια
κομματική συνδρομή όπως αυτή ορίζεται από τα όργανα του κόμματος. Η μη
καταβολή της ετήσιας συνδρομής είναι λόγος αναστολής της κομματικής
ιδιότητας ή οριστικής διαγραφής.
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5.5. 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.
5.6. Τα μέλη πρέπει να αποφεύγουν εκδηλώσεις και θέσεις που εναντιώνονται
στις βασικές αρχές και τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος.
5.7. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν από την ιδιότητά τους με μια
απλή υπογεγραμμένη δήλωσή τους προς τους επικεφαλείς οποιασδήποτε
κομματικής οργανώσεως, οι οποίοι την κοινοποιούνεντός 3 ημερών στο
Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής, ο οποίος και εκτελεί τις απαραίτητες
ενέργειες διαγραφής από το κεντρικό μητρώο του κόμματος.
5.7.1. Μέλη που παραιτούνται χάνουν την θέση τους σε όλα τα όργανα του
κόμματος που έχουν εκλεγεί.
5.8. Τα μέλη μπορεί να διαγραφούν κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της
Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος. Αυτό μπορεί να γίνει αν το μέλος:
α. Με δηλώσεις ή την εν γένει συμπεριφορά του, εντός ή εκτός κόμματος,
αντιτίθεται στις βασικές αρχές του κόμματος όπως αυτές προκύπτουν από την
ιδρυτική του διακήρυξη ή/και ψηφίζονται από το Συνέδριο.
β. Προβαίνει σε αντικαταστατικές ενέργειες ή σε πράξεις αντίθετες με τα
οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας του κόμματος.
γ. Δεν αναγνωρίζει τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων ή δεν πειθαρχεί
σε αυτές.
δ. Δεν είναι συνεπές ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το
κόμμα.
5.9. Εάν ένα μέλος καταδικαστεί από Ελληνικό ή άλλο δικαστήριο του
εξωτερικού, με τελεσίδικη απόφαση, για κακουργηματικό αδίκημα
διαγράφεται από το κόμμα με απλή διαπιστωτική απόφαση της κομματικής
οργάνωσης που ανήκει, η οποία κοινοποιείται και στην Επιτροπή
Δεοντολογίας.
5.10. Εάν ένα μέλος διαγραφεί, τότε αυτομάτως, χάνει τη θέση του σε
οποιοδήποτε όργανο του κόμματος έχει εκλεγεί.
Άρθρο 6ο: Μητρώο.
6.1. Το μητρώο των μελών του κόμματος είναι ένα και τηρείται κεντρικώς με
ευθύνη του Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής.
6.2. Το μητρώο αυτό απαρτίζεται από τα επί μέρους μητρώα μελών που τηρούν
οι τοπικές, δημοτικές, περιφερειακές ή άλλες οργανώσεις.
6.3. Κάθε νέα εγγραφή μέλους, εντός 3 ημερών από της αποδοχής της
κοινοποιείται στον Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής. Τη σχετική διαδικασία
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ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του κόμματος, τον οποίο εγκρίνει σε
ιδιαίτερη συνεδρίασή της η εθνική Επιτροπή.
6.4. Το μητρώο αυτό και μόνον αυτό χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς σε όλες
τις εκλογικές διαδικασίες του κόμματος, σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα.
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.
7.1.1. Το καταστατικό του κόμματος αναθεωρείται με απλή πλειοψηφία των
συνέδρων.
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.
7.3. Στο Συνέδριο συμμετέχουν μέλη λόγω θέσης ή ιδιότητας και εκλεγμένοι
αντιπρόσωποι από όλες τις περιφερειακές οργανώσεις. Συγκεκριμένως, στο
Συνέδριο συμμετέχουν:
α. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής, του Πολιτικού Συμβουλίου και της
Επιτροπής Δεοντολογίας.
β. Τα μέλη του κόμματος που είναι εκλεγμένοι Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες,
Βουλευτές και Ευρωβουλευτές μέχρι και την ημερομηνία προκηρύξεως του
Συνεδρίου.
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.
7.3.1. Όλα τα μέλη που συμμετέχουν στο Συνέδριο πρέπει να είναι ταμειακώς
ενήμερα κατά την έναρξή του.
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.
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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.
7.4. Το Συνέδριο θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν είναι παρόν τουλάχιστον το
½ των μελών του.
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.
7.5.1. Η εκλογή του προεδρείου θεωρείται έγκυρη εφόσον σε αυτή
συμμετείχαν τα 2/3 των Παρόντων συνέδρων.
7.5.2. Η θητεία του προεδρείου είναι 4ετής ή μέχρι την διοργάνωση του
επομένου τακτικού συνεδρίου.
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.)
7.7. Η ημερησία διάταξη του συνεδρίου καθορίζεται από την Ο.Ε.Σ. Παγίως,
συζητείται και ψηφίζεται:
α. Εισήγηση επί των θέσεων,
β. Εισήγηση επί τροποποιήσεων του καταστατικού,
γ. Η νέα Εθνική Επιτροπή.
δ. Το νέο προεδρείο.
ε. Η νέα Ελεγκτική Επιτροπή.
7.7.1. Πλέον των ανωτέρω, η Ο.Ε.Σ. λαμβάνοντας υπʼ 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.
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.
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.
7.9. Το ποσοστό σταυροδοσίας για την εκλογή οργάνων από το συνέδριο
ορίζεται σε 40% επί του αριθμού των μελών του οργάνου. Τυχόν δεκαδικό
ψηφίο δεν υπολογίζεται.
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7.9.1. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν κατʼ ελάχιστο αριθμό σταυρών ίσο με το 20%
των μελών του οργάνου δεν θεωρούνται έγκυρα. Τυχόν δεκαδικό ψηφίο δεν
υπολογίζεται.
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.
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.
8.3. Το έκτακτο συνέδριο απαρτίζεται από τα μέλη του προηγουμένου
τακτικού συνεδρίου ή τους νομίμους αναπληρωτές τους, όπως λεπτομερώς
ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του κόμματος.
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.
9.2. Η Εθνική Επιτροπή απαρτίζεται από 33 μέλη, τα οποία εκλέγονται από το
συνέδριο με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
9.3. Οι αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής λαμβάνονται διʼ ανατάσεως της
χειρός και εκφράζονται από τα όργανα του κόμματος καθώς και τον Πρόεδρο,
τους Αντιπροέδρους, το Γραμματέα, το Πολιτικό Συμβούλιο, τους Βουλευτές,
Ευρωβουλευτές κλπ.
9.4. Η Εθνική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικώς 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.
9.4.1. Στην πρόσκληση ορίζεται ρητώς ο τόπος, ο χρόνος και η ημερησία
διάταξη της συνεδρίασης.
9.5. Η Εθνική Επιτροπή συνεδριάζει εν απαρτία εφʼ όσον παρόντες είναι το 1/2
των μελών της. Τις εργασίες της Εθνικής Επιτροπής διευθύνει 3μελές
προεδρείο, το οποίο εκλέγεται πριν την έναρξη κάθε συνεδριάσεως.
9.6. Στις συνεδριάσεις της Εθνικής Επιτροπής παρίστανται με δικαίωμα λόγου
οι εξής:
α. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι.
β. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου
γ. Τα μέλη του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής
δ. Τα μέλη του κόμματος που κατά την ημερομηνία της συνεδριάσεως είναι
εκλεγμένοι
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Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές.
ε. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας.
στ. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ. Ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος.
9.7. Η Εθνική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση του Συμβουλίου
Πολιτικής Στρατηγικής, την εκλογή του Γραμματέα της και της Επιτροπής
Δεοντολογίας.
9.7.1. Η εκλογή του Γραμματέα διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίασή της
μετά το τακτικό συνέδριο με ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλους του υποψηφίους. Ο
Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής είναι μέλος της.
9.7.2. Η εκλογή της Επιτροπής Δεοντολογίας διενεργείται κατʼ αναλογία της
εκλογής του Γραμματέα στην πρώτη της συνεδρίαση μετά την εκλογή του.
9.8. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής που παραιτείται, διαγράφεται, εκπίπτει της
θέσεώς του ή αποδημεί, αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα.
9.9. 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.
9.10. 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.
9.11. Η Εθνική Επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις της έχει τη δυνατότητα να
τροποποιεί τον κανονισμό λειτουργίας, με τη διαδικασία που ορίζει ο ίδιος ο
Κανονισμός Λειτουργίας του Κόμματος.
Άρθρο 10ο: Ο Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής
10.1. Ο Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής εκλέγεται από αυτή για 4ετή
θητεία.
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.
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.
10.4. Συμμετέχει στο Πολιτικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Πολιτικής
Στρατηγικής και στην οικονομική λειτουργία του κόμματος όπως ορίζουν άλλα
άρθρα του παρόντος.
10.5. Δεδομένου ότι ο Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής είναι θέση πλήρους
απασχολήσεως, μπορεί να προβλεφθεί αμοιβή με σχετική απόφαση της
Εθνικής Επιτροπής.
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10.6. Η θέση του Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με
δημόσιο αξίωμα.
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.
11.2. Η θητεία του είναι 4ετής.
11.3. Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς κάθε 15 ημέρες ή εκτάκτως
μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή, εάν αυτός κωλύεται του Αʼ
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 παρακάτω ακέραιο
αριθμό.
11.4. Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου είναι:
α. Ο Πρόεδρος και οι 2 Αντιπρόεδροι του κόμματος.
β. Ο Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής.
γ. Επτά ‐7‐ επιπλέον μέλη που εκλέγονται απʼ ευθείας από το Συνέδριο, τα
οποία έχουν την ιδιότητα του Μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου. (Συνολικά
εκλέγονται 9 μέλη, από τα οποία ο Πρόεδρος επιλέγει τους δύο
Αντιπροέδρους, όπως περιγράφεται παρακάτω).
δ. Από μηδέν (0) έως τέσσερα (4) μέλη που προτείνει ο Πρόεδρος του
κόμματος και εγκρίνουν τα υπόλοιπα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου με
δικαίωμα αρνησικυρίας (veto). Όλα τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου έχουν
ίσα δικαιώματα εντός του Συμβουλίου, πλην όσων προβλέπονται στην
παράγραφο 11.5.2.
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).
11.5.1.Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που είναι αιρετά, είναι μη ανακλητά.
11.5.2. Τα μέλη που διορίζει ο Πρόεδρος και εγκρίνει το Πολιτικό Συμβούλιο
μπορούν να ανακληθούν με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, μετά από
πρόταση ανάκλησης του Προέδρου, ή τριών (3) μελών του Πολιτικού
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Συμβουλίου. Στην ψηφοφορία για την σχετική απόφαση δεν συμμετέχουν τα
μέλη τα οποία αφορά η απόφαση.
11.6. Στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου παρίσταται, με δικαίωμα
λόγου αλλά όχι ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος.
11.7. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου μπορούν να αναλαμβάνουν την
ευθύνη τομέων ή επιτροπών της Εθνικής Επιτροπής καθώς και την εποπτεία
μίας εκ των περιφερειακών οργανώσεων του κόμματος.
11.8. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να τίθενται
επικεφαλείς μιας εκ των λειτουργικών ενοτήτων (όπως για παράδειγμα
Οικονομικοί Πόροι, ή Επικοινωνίας) και συντονίζουν τις δραστηριότητες των
αντίστοιχων επιτροπών και οργανώσεων.
11.9. Το Πολιτικό Συμβούλιο εκλέγει Γραμματέα Πολιτικού Συμβουλίου, που
συντονίζει τις συνεδριάσεις του, όπως και υποχρεούται να συμμετέχει στις
συνεδριάσεις της Εθνικής Επιτροπής. Ο Γραμματέας είναι ένας από τους 2
Αντιπροέδρους.
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.
12.2. Η θητεία του είναι 4ετής.
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.
12.4. Μέλη του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής είναι:
α. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του κόμματος.
β. Ο Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής
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.
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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.
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
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.
12.5.3. Μέλος του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής που παραιτείται,
διαγράφεται, εκπίπτει της θέσεώς του ή αποδημεί, αντικαθίσταται από έτερο
προτεινόμενο.
12.6. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής παρίσταται, με
δικαίωμα λόγου, ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος.
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.
Πιθανές Τομεακές Ενότητες:
α. Εξωτερικής Πολιτικής & Εθνικής Αμύνης.
β. Οικονομίας & Οικονομικών.
γ. Ανάπτυξης.
δ. Εσωτερικών & Δημοσίας Τάξεως.
ε. Δικαιοσύνης.
στ. Παιδείας & Πολιτισμού.
ζ. Κοινωνικών Υπηρεσιών.
η. Περιβάλλοντος & Ποιότητος Ζωής.
12.8. Λεπτομέρειες της λειτουργίας του Συμβουλίου Πολιτικής Στρατηγικής
καθώς και των τομεακών και λειτουργικών ενοτήτων καθορίζει ο κανονισμός
λειτουργίας του κόμματος.
Άρθρο 13ο: Ο Πρόεδρος.
13.1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το κόμμα και εκφράζει τις θέσεις του
συμφώνως 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.
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13.2. Ο Πρόεδρος είναι αυτομάτως υποψήφιος πρωθυπουργός εκτός εάν έχει
ληφθεί άλλη απόφαση από την Εθνική Επιτροπή.
13.3. Εάν εκλεγεί βουλευτής είναι αυτοδικαίως πρόεδρος της
κοινοβουλευτικής ομάδος του Κόμματος.
13.4. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συνέδριο με απόλυτη πλειοψηφία κατόπιν
μυστικής ψηφοφορίας.
13.4.1. Σε περίπτωση περισσοτέρων των 2 υποψηφιοτήτων για την θέση του
Προέδρου, η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων μόνον εφʼ
όσον ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος δεν έχει λάβει το 50% των εγκύρων
ψηφοδελτίων πλέον μίας ψήφου.
13.4.2. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου προηγείται αυτής για την
εκλογή του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι που τελικά δεν
εκλέγονται, έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εκλογές του
Πολιτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, και εφόσον εκλεγούν επιτυχώς στο
Πολιτικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος έχει την δυνατότητα να επιλέξει κάποιον από
αυτούς ως Αντιπρόεδρο.
13.5. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να ορίσει ειδικούς εκπροσώπους
του για συγκεκριμένο έργο, συγκεκριμένης διάρκειας.
13.6. Σε περίπτωση παραιτήσεως, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του
Προέδρου, η Εθνική Επιτροπή εκλέγει τον αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο
της θητείας. Ο Αʼ Αντιπρόεδρος (ή ο Βʼ Αντιπρόεδρος αν ο Αʼ Αντιπρόεδρος
επίσης αδυνατεί) αναλαμβάνει τις προεδρικές υποχρεώσεις μέχρι την επιλογή
του νέου, που δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 30 ημέρες μετά την
απουσία του Προέδρου.
Άρθρο 14ο: Οι Αντιπρόεδροι.
14.1. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στο έργο του και όταν
ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει σε όλα του τα
καθήκοντα, στις δημόσιες εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην
Εθνική Επιτροπή και στο Πολιτικού Συμβούλιο. Τα καθήκοντά του, πλέον όσων
ορίζονται από το καταστατικό και τον κανονισμό λειτουργίας, τα ορίζει ο
Πρόεδρος με απόφασή του.
14.2. Ο Β΄ Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον υποστηρίζει
στο έργο του. Τα καθήκοντά του, πλέον όσων ορίζονται από το καταστατικό
και τον κανονισμό λειτουργίας τα ορίζει ο Πρόεδρος με απόφασή του.
14.3. Τους Αντιπροέδρους τους επιλέγει ο Πρόεδρος από τα εννέα εκλεγμένα
μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου κατά επιλογήν του, χωρίς να περιορίζεται από
τον αριθμό ψήφων που απέσπασε το κάθε εκλεγμένο μέλος.
14.4. Σε περίπτωση χηρείας θέσεως Αντιπροέδρου, ορίζεται αντικαταστάτης
του από τον Πρόεδρο από τα εκλεγμένα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.
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Άρθρο 15ο: Η Επιτροπή Δεοντολογίας
15.1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι 5μελής και εκλέγεται από την Εθνική
Επιτροπή, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, για διετή θητεία. Τα μέλη της δεν μπορούν
να συμμετέχουν σε κανένα άλλο όργανο του κόμματος. Εδρεύει στα κεντρικά
γραφεία του κόμματος.
15.2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας ελέγχει πειθαρχικά παραπτώματα των μελών
και επιβάλει τις ανάλογες κυρώσεις. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί
οποιαδήποτε παραβίαση του καταστατικού και των αποφάσεων των αρμοδίων
οργάνων, του κανονισμού λειτουργίας του κόμματος ή συμπεριφορά που δεν
συνάδει με τις αρχές και τις αξίες του κόμματος.
15.3. Επιβαλλόμενες ποινές είναι οι εξής:
α. Έγγραφη σύσταση.
β. Έγγραφη επίπληξη.
γ. Αναστολή δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, διάρκειας έως 12 μηνών.
δ. Αναστολή ιδιότητος μέλους, διάρκειας έως 12 μηνών.
ε. Οριστική διαγραφή.
15.4. Κανείς δεν κρίνεται ή τιμωρείται χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς
προηγούμενη έγγραφη κλήση του σε απολογία, η οποία αποδεδειγμένα θα
πρέπει να του κοινοποιηθεί τουλάχιστον 72 ώρες πριν και θα πρέπει να
περιέχει την ή τις κατηγορίες. Εάν αρνηθεί να απολογηθεί εγγράφως ή
προφορικά, η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφασίζει ερήμην.
15.5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας προσβάλλονται ενώπιον της
Εθνικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει οριστικώς στην πρώτη συνεδρίασή της
μετά την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας.
15.6. Για μέλη της Εθνικής Επιτροπής, και του Πολιτικού Συμβουλίου η
Επιτροπή Δεοντολογίας απλώς εκφέρει γνώμη ενώ την οριστική κρίση έχει η
Εθνική Επιτροπή. Ούτε ο παραπεμφθείς ούτε ο παραπέμπων έχουν δικαίωμα
ψήφου.
15.7. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα ερμηνείας του
καταστατικού κατόπιν προσφυγής οποιουδήποτε μέλους. Δευτεροβαθμίως και
οριστικώς αποφασίζει η Εθνική Επιτροπή. 15.8. Λεπτομέρειες του τρόπου
συγκροτήσεως λειτουργίας της Επιτροπής Δεοντολογίας και γενικώς ότι
αφορά την πειθαρχική διαδικασία περιέχει ο κανονισμός λειτουργίας του
κόμματος.
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.
16.2. Η θητεία της είναι 4ετής.
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16.3. Η Ελεγκτική Επιτροπή προεδρεύεται και εκπροσωπείται από το μέλος που
εκλέγεται με τις περισσότερες ψήφους.
16.4. Αρμοδιότητά της είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του
κόμματος.
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.
16.5.1. Οι εκθέσεις της, εάν δεν υπογράφονται από το σύνολο των μελών της,
πρέπει να περιέχουν και τη γνώμη της μειοψηφίας.
16.5.2. Οι εκθέσεις της είναι διαθέσιμες σε κάθε μέλος του κόμματος με απλή
αίτησή του προς το Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής.
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.
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.
Άρθρο 17ο: Ο Γενικός Διευθυντής.
17.1. Ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος είναι έμμισθο στέλεχος και
προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του κόμματος καθώς και των πάσης
φύσεως εμμίσθων στελεχών του αλλά δεν έχει πολιτικές αρμοδιότητες. Τα
καθήκοντά του, εκτός από όσα προβλέπει το παρόν καταστατικό, τα ορίζει ο
κανονισμός λειτουργίας του κόμματος.
17.2. Ο Γενικός Διευθυντής προτείνεται από τον Πρόεδρο και ο διορισμός του
εγκρίνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο. Η θητεία του είναι διετής και μπορεί να
ανανεωθεί.
17.3. Ασκεί την κεντρική οικονομική διαχείριση του κόμματος και είναι
συνδιαχειριστής των τραπεζικών λογαριασμών του κόμματος. Υπογράφει τις
εντολές πληρωμών από κοινού με τον Β΄ Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα της
Εθνικής Επιτροπής. Διαχειρίζεται όλη την ακίνητη και κινητή περιουσία του
κόμματος και τηρεί το μητρώο παγίων και εξοπλισμού.
17.3.1. Για τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος που βρίσκονται στις τοπικές
οργανώσεις και δημοτικές & περιφερειακές επιτροπές, συνεργάζεται με τον
αρμόδιο συντονιστή, ώστε όλα τα πάγια και οι εξοπλισμοί να καταγράφονται
στο κεντρικό μητρώο παγίων & εξοπλισμού.
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17.3.2. Για τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώνονται ή διατίθενται από και
προς τις τοπικές οργανώσεις και δημοτικές & περιφερειακές ή άλλες
επιτροπές, συνεργάζεται με τον αρμόδιο συντονιστή ώστε η διαχείριση των
ποσών να γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και τήρηση των σχετικών αποφάσεων
της Εθνικής Επιτροπής.
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.

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 και φίλων του κόμματος που κατοικούν στα όρια του κάθε
δήμου.
18.2. Στις προκριματικές εκλογές μπορούν να παρίστανται παρατηρητές από το
Πολιτικό Συμβούλιο ή την Εθνική Επιτροπή για την ορθή διεξαγωγή τους.
18.3. Οι υποψήφιοι Βουλευτές πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να είναι μέλη του κόμματος.
β. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.
γ. Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.
δ. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη 5ετή εργασιακή εμπειρία σε οποιοδήποτε
επάγγελμα.
ε. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν
νομίμως
απαλλαγεί από αυτές.
18.4. Στις προκριματικές εκλογές επιλέγονται έως και 50% περισσότεροι
υποψήφιοι από όσους εκλέγονται στην κάθε εκλογική περιφέρεια. Οι
υποψηφιότητες πρέπει να εγκριθούν από την Εθνική Επιτροπή που συνεδριάζει
υποχρεωτικά πριν τις εκλογές και έχει δικαίωμα αρνησικυρίας για το 50% των
προτεινόμενων υποψηφίων.
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.
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.
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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.
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 δεν επιθυμεί
να εμπλακεί στις εκλογές δημοτικών και περιφερειακών αρχών.
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.
20.3. ΤοΠολιτικό Συμβούλιο διατηρεί το προνόμιο να εκφράσει την υποστήριξη
του κόμματος σε συνδυασμούς που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή
που η εκλογή τους έχει στρατηγικό χαρακτήρα.
Άρθρο 21ο: Νεολαία, συνδικαλισμός, φοιτητικές παρατάξεις.
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! θεωρεί ότι η πολιτική δεν έχει καμμία 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.
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.
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.
22.3. Ο κανονισμός λειτουργίας του κόμματος δεν μπορεί να έρχεται σε
αντίθεση με το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο,
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υπερισχύει το καταστατικό του κόμματος ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας
αποφασίζει η Εθνική Επιτροπή μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Δεοντολογίας.
Άρθρο 23o: 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.
Ακροτελεύτιο Άρθρο: Τροποποίηση του καταστατικού
1. Το μοναδικό όργανο του κόμματος που μπορεί να τροποποιεί άρθρα του
καταστατικού είναι το Συνέδριο, τακτικό ή έκτακτο.
2. Κάθε πρόταση τροποποιήσεως άρθρου του καταστατικού πρέπει να
συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση στην οποία θα εξηγείται αναλυτικώς το
σκεπτικό κάθε τροποποιήσεως.
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 ιστοσελίδος του κόμματος ενώ
δίδεται εγγράφως σε κάθε σύνεδρο.
4. Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού εγκρίνονται από το Συνέδριο με
φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία του 50% των μελών του συνεδρίου πλέον
ενός.
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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