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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ίδρυση, Τίτλος, Έμβλημα, Έδρα του Κόμματος
1.1. Την 28 Ιουνίου 2016 δηλώνεται η ίδρυση πολιτικού κόμματος με το
όνομα « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ».
1.2. Έμβλημα του κόμματος είναι μια πυξίδα σε μπλέ σχέδιο με αναγραφή
κάτω του σχεδίου του ονόματος του κόμματος, σε μπλέ χρώμα.( όπως το
συνημμένο έγχρωμο σχέδιο ).
1.3. Η σφραγίδα είναι ορθογώνια, πάνω στην οποία απεικονίζεται το
έμβλημα του κόμματος, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

1.4. Ως έδρα διοίκησης του κόμματος ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 2
Βασικές αρχές, αξίες και πολιτικοί στόχοι.
Η Ελληνική Λύση
2.1. ΠΙΣΤΕΥΕΙ:
- Στις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού που δίδαξαν τον υπόλοιπο κόσμο
τον πολιτισμό, στις ικανότητες του Έλληνα στις επιστήμες και στην
δημιουργία, στις αρχές της φιλοπατρίας, της αξιοκρατίας, της
ορθοδοξίας, του φιλότιμου, του σεβασμού, της εμπιστοσύνης, του
δυναμισμού, της πρωτοπορίας, της πειθαρχίας, της ανεξαρτησίας,
της ακεραιότητας , της οικογένειας.
- Στις Αξίες και στα Ιδεώδη του Ελληνισμού.
- Στην ιδέα της Πατρίδας – Έθνος. Στην Ενωμένη Ευρώπη της
Αλληλεγγύης και της Συνεργασίας, όπου όλα τα Κράτη είναι ισότιμα,
διατηρώντας ταυτόχρονα την εθνική τους ταυτότητα και κυριαρχία. Μια
Ευρώπη που θα επεκτείνεται στα ιστορικά της σύνορα από τη Λισσαβόνα
έως τη Σιβηρία.
- Στις Αρχές της Αξιοκρατίας, της Ισονομίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης,
της Αλληλεγγύης. Στην Αρχή της Διαφάνειας στη Διαχείριση του Δημοσίου
χρήματος.
-Στην ιδιωτική πρωτοβουλία με την Πολιτεία να κατοχυρώνει την
επιχειρηματικότητα, τον υγιή ανταγωνισμό και τα εργασιακά δικαιώματα,
να εποπτεύει και να μεριμνά για την εξόντωση της Μίζας, της Διαπλοκής,
της Παρασιτικής Διαμεσολάβησης και της Παραοικονομίας.
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- Στη Λαϊκή Κυριαρχία και στην κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Στην
καθιέρωση του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής. Στην
διεξαγωγή δημοψηφίσματος για κρίσιμα ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος.
- Στην Ιδιοκτησία και στην προστασία της.
- Στο θεσμό της Οικογένειας, όπως η φύση και η παράδοση ορίζει.
2.2. ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ:
- Την Ευημερία των Ελλήνων και την Πρόοδο του Ελληνισμού.
- Την οικονομική Ανάπτυξη και εξάλειψη της ανεργίας των πολιτών, μέσω
των πρωτογενών παραγωγικών μονάδων στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία
και των καινοτόμων δράσεων των ποιοτικών εναλλακτικών καλλιεργειών.
- Την Ίδρυση Εθνικής Επενδυτικής Τράπεζας με στρατηγικό
προσανατολισμό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής , της Βιομηχανίας και
κάθε τομέα δραστηριότητας που θα συνδράμει στην ενίσχυση της εθνικής
οικονομίας.
- Την Αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας. Την Αξιολόγηση των Ιατρών. Την
Ενίσχυση της Ιατρικής-Επιστημονικής Έρευνας. Τον Εκσυγχρονισμό των
Νοσοκομείων. Την Ενθάρρυνση των συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα με
μεγάλα δημόσια Νοσοκομεία του Εξωτερικού. Τη διαφάνεια στις προμήθειες
των Νοσοκομείων.
- Τη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία. Την ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας
σε όλες τις βαθμίδες. Την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Την προστασία
της Ελληνικής Γλώσσας. Την Εθνική Αποστολή της Παιδείας.
-Τη Συνταγματική Κατοχύρωση της Ιδιωτικής Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, με την παράλληλη θεσμοθέτηση αυστηρών κριτηρίων στη
λειτουργία της.
- Την ενεργοποίηση των απανταχού Ελλήνων και της Ομογένειας για την
προάσπιση και τη διεκδίκηση των εθνικών δικαίων.

2.3. ΑΠΑΙΤΕΙ:
-Αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων και δυνατοτήτων μας, προς
όφελος της Ελληνικής Οικονομίας. Να απεξαρτηθούμε από δεσμεύσεις που
υπαγορεύονται από την παγκοσμιοποίηση των αγορών.
- Κράτος Δικαίου και Κράτος Πρόνοιας.
-Τον κρατικό έλεγχο οργανισμών και επιχειρήσεων εθνικής στρατηγικής
σημασίας.
- Την Εξασφάλιση της Δημόσιας Ασφάλειας. Την Αμείλικτη Δίωξη της
Εγκληματικότητας. Την Προστασία της Ζωής και της Περιουσίας κάθε
πολίτη. -Την χάραξη αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής με γνώμονα τη
διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας της πατρίδας μας.
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2.4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:
-Την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος . Ο καθένας θα εισφέρει
ανάλογα με τις δυνατότητές του, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα.
- Την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος για την εξασφάλιση της
βιωσιμότητάς του.
- Την Εξυγίανση και Αναδιάρθρωση του Ελληνικού Τραπεζικού
Συστήματος, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ανασυγκρότηση
της εθνικής οικονομίας.
2.5. ΣΤΗΡΙΖΕΙ:
- Τις Μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο Τομέα για μείωση της σπατάλης του
δημοσίου χρήματος, για την εξόντωση της πολιτικής διαφθοράς.
- Την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό στη Δημόσια Διοίκηση, με
αξιοκρατία και με επίκεντρο τον σεβασμό στον φορολογούμενο πολίτη.
- Την καλλιέργεια του υγιούς αθλητισμού, σύμφωνα με τα ιδεώδη του
Ολυμπισμού.

2.6. ΜΑΧΕΤΑΙ:
- Κατά της Παρακμής και του εθνομηδενισμού.
- Κατά της Οικονομικής εξάρτησης της Πατρίδας μας από δουλικές
συμφωνίες που εξυπηρετούν άνομα και αλλότρια συμφέροντα.
-Για την ελάφρυνση του Δημοσίου Χρέους, με μακροπρόθεσμο στόχο την
εξόφλησή του.
- Για την Ανασυγκρότηση της Εθνικής Οικονομίας, της Ναυτιλίας, του
Τουρισμού και των νέων Τεχνολογιών, με στόχο την Αυτάρκεια της.
- Για την Αύξηση και τη Δίκαιη Κατανομή του ΑΕΠ.

2.7. ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΤΑΙ:
-Την Πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά μας.
-Τις Ένοπλες Δυνάμεις , ως εγγυητές της Εθνικής Κυριαρχίας και της
ανεξάρτητης χάραξης της εξωτερικής πολιτικής της Ελληνικής Πολιτείας.
- Τα Εθνικά θέματα του Ελληνισμού με Ελληνοκεντρική Εξωτερική
Πολιτική, με ευελιξία και χωρίς δογματισμούς στις Γεωπολιτικές και
Στρατηγικές Συμμαχίες.
-Τον καθορισμό των ΑΟΖ, όπως και όπου επιτάσσει το Διεθνές Δίκαιο.
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Άρθρο 3
Ορισμός του μέλους
Μέλος του Κόμματος δύναται να καταστεί κάθε Έλληνας και Ελληνίδα
πολίτης, ή Έλληνας – Ελληνίδα το γένος, ηλικίας άνω των 18, εφ' όσον:
3.1. Αποδέχεται τις αρχές και την πολιτική ιδεολογία του Κόμματος.
3.2. Συμφωνεί ανεπιφυλάκτως με τις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των αρμοδίων
κομματικών οργάνων.

Άρθρο 4
Διαδικασία Εγγραφής Μέλους
Η ιδιότητα του μέλους του Κόμματος αποκτάται:
4.1. Ατομικώς, με την υποβολή έγγραφης ή ηλεκτρονικής αίτησης σε
οποιαδήποτε γραμματεία, κεντρική ή περιφερειακή του εκτελεστικού τομέα
του Κόμματος. Στην αίτηση περιλαμβάνεται δήλωση περί ανεπιφύλακτης
αποδοχής των όρων του άρθρου 3 του παρόντος.
4.2. Η ομαδική εγγραφή μελών δια προσχωρήσεως εγκρίνεται από τον
Κεντρικό Εκτελεστικό Τομέα του Κόμματος.
4.3. Η εγγραφή ολοκληρώνεται, μετά τον έλεγχο από αρμόδιο τμήμα του
εκτελεστικού τομέα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον κανονισμό
οργάνωσης και λειτουργίας, με την καταχώρηση του μέλους στο μητρώο
μελών, το οποίο τηρείται από τη κεντρική γραμματεία του Εκτελεστικού
τομέα του Κόμματος.

Άρθρο 5
Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Μέλους
5.1. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποκτούν τα μέλη μετά την
παρέλευση διμήνου από την καταχώρηση της εγγραφής στο μητρώο μελών
και την καταβολή των προβλεπομένων τελών, ονομαζόμενα «τακτικά
μέλη».
5.2. Κάθε εγγραφόμενο μέλος καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και την
ετήσια εισφορά. Τα ποσά αυτά ορίζονται με απόφαση του Διαχειριστή
Οικονομικού . Μέλος που δεν έχει καταβάλλει τα ανωτέρω τέλη, δεν έχει το
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
5.3.
Σε περίπτωση κατά την οποία η συμπεριφορά ενός μέλους του
Κόμματος προκαλεί την κοινή γνώμη, ή βλάπτει την προσπάθεια του
Κόμματος, ή παραβαίνει το κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας,
υφίσταται πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτόν.
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Άρθρο 6
Απώλεια της Ιδιότητας του Μέλους
Η ιδιότητα του μέλους χάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις και
σύμφωνα με τις αναφερόμενες διαδικασίες στον κανονισμό οργάνωσης και
λειτουργίας:
6.1. Με την οικειοθελή αποχώρηση.
6.2. Με την διαγραφή του από τα αρμόδια όργανα που προβλέπονται
από το κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας σε περιπτώσεις:
6.2.1. Παράβασης των όρων του άρθρου 3.
6.2.2. Καταδίκης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για σοβαρά ποινικά
αδικήματα.
6.2.3. Πρόκλησης βλάβης στο κόμμα με την συμπεριφορά του, με τις
πράξεις του, με τις αντι-ιδεολογικές ή και πολιτικές θέσεις, με πολιτικά
βλαβερές εκδηλώσεις, με αποδεδειγμένα την εγγραφή και την ενεργό
συμμετοχή του σε άλλο πολιτικό κόμμα .

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 7
Οργανωτική Διάρθρωση
7.1. Το κόμμα διαρθρωτικά συγκροτείται σε τρεις τομείς. Τον τομέα
Ηγεσίας, τον τομέα της Ιδεολογίας & Πολιτικού Σχεδιασμού και τον τομέα
Εκτελεστικού. Οι τρεις τομείς αναπτύσσονται σπονδυλωτά, κεντρικά και
περιφερειακά σύμφωνα με το καταστατικό και τις λεπτομέρειες που
περιέχονται στον κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας του κόμματος.
7.1.1. Ο τομέας Ηγεσίας συνίσταται από τα κεντρικά και περιφερειακά
όργανα άσκησης διοίκησης και ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 18.
7.1.2. Ο τομέας Ιδεολογίας και Πολιτικού Σχεδιασμού λειτουργεί σε
μόνιμη βάση κεντρικά. Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης σε
επίπεδο περιφερειακής ενότητας και δήμου, εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν
και υφίστανται οι ανάλογες προϋποθέσεις, με απόφαση του Α’
Αντιπροέδρου.
7.1.3. Ο τομέας Εκτελεστικού λειτουργεί σε μόνιμη βάση κεντρικά και
στην περιφέρεια. Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης σε επίπεδο
περιφερειακής ενότητας και δήμου, εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν και
υφίστανται οι ανάλογες προϋποθέσεις, με απόφαση του Β’ Αντιπροέδρου.
7.2. Ο συντονισμός μεταξύ των τομέων του Κόμματος γίνεται κεντρικά
στο Πολιτικό Συμβούλιο και περιφερειακά με το Συμβούλιο Περιφερειών.
7.3. Ο συντονισμός της περιφέρειας με το κέντρο γίνεται με ευθύνη του
Προέδρου Περιφερειών και των Συντονιστών των
περιφερειακών
Συμβουλίων, στο αντίστοιχο Συμβούλιο.
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Αρθρο 8
Κεντρική Οργάνωση του Κόμματος
Η κεντρική οργάνωση του κόμματος είναι η ακόλουθη:
8.1. Συνέδριο του Κόμματος (Τακτικό, έκτακτο).
8.2. Πρόεδρος του κόμματος
8.3. Αντιπρόεδροι κόμματος (Α’ και Β’)
8.4. Πολιτικό Συμβούλιο (ΠΣ) αποτελούμενο από επτά (7) μέλη.
8.5. Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) αποτελούμενη το μέγιστο από 100 μέλη.
8.6. Συμβούλιο Περιφερειών αποτελούμενο από τους προέδρους των
περιφερειών.
8.7. Γενικός Διευθυντής.
8.8. Επιτροπή Δεοντολογίας τριμελής.
8.9. Κοινοβουλευτική Ομάδα.
8.10. Τομέας Ιδεολογίας & Πολιτικού Σχεδιασμού με ανάλογα τμήματα
8.11. Τομέας Εκτελεστικού με ανάλογα τμήματα.

Άρθρο 9
Συνέδριο του κόμματος
9.1. Το Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Κόμματος
το οποίο αποφασίζει για όλα τα θέματα, οι δε αποφάσεις του δεσμεύουν
όλα τα μέλη του κόμματος.
9.2. Στο συνέδριο μετέχουν με δικαίωμα ψήφου όλα τα τακτικά μέλη του
Κόμματος.
9.3. Επίσης μετέχει και αριθμός φίλων του Κόμματος και παρατηρητών οι
οποίοι μπορούν να απευθύνουν χαιρετισμούς μόνον σε περιπτώσεις που
έχουν έγκριση από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
9.4. Το Συνέδριο διακρίνεται σε:
9.4.1. Τακτικό το οποίο διενεργείται μετά από απόφαση του ΠΣ ανά τριετία
με δυνατότητα παρατάσεως μέχρι δύο έτη κατόπιν αποφάσεως της ΚΕ.
9.4.2. Έκτακτο το οποίο αποφασίζεται από το ΠΣ:
9.4.2.1. Mε πρόταση του Προέδρου του Κόμματος.
9.4.2.2. Με εισήγηση του γραμματέα ΚΕ μετά από αίτηση των 4/5 των
μελών της Κεντρικής επιτροπής στην οποία αναφέρονται οι λόγοι
διεξαγωγής του Εκτάκτου Συνεδρίου.
9.4.2.3. Υποχρεωτικά σε περίπτωση υποβολής παραιτήσεως του Προέδρου
μετά την παρέλευση ενός έτους από την εκλογή του, με χρόνο διεξαγωγής
εντός 3 μηνών για την εκλογή προέδρου.
9.5. Το συνέδριο διεξάγεται με ευθύνη της οργανωτικής του επιτροπής. Η
οργανωτική επιτροπή αποτελείται από μέλη της ΚΕ, που εισηγείται ο
γραμματέας της ΚΕ και εγκρίνει το ΠΣ.
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Άρθρο 10
Αρμοδιότητες του Συνεδρίου
10.1. Το Συνέδριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργανώσεως και
λειτουργίας του Κόμματος και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
10.1.1. Εκλέγει τον Πρόεδρο του Κόμματος και τους δύο Αντιπροέδρους.
10.1.2. Εκλέγει τα κατά περίπτωση μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
10.1.3. Καθορίζει την ιδεολογία του Κόμματος.
10.1.4. Εγκρίνει το Καταστατικό και τις τροποποιήσεις του σύμφωνα με το
άρθρο 29.
10.2. Οι σύνεδροι αποφασίζουν πλειοψηφικά για κάθε θέμα τρόπου
διεξαγωγής και λειτουργίας εκάστου Συνεδρίου.
10.3.
Μέχρι τη σύγκληση του πρώτου τακτικού Συνεδρίου και την
συγκρότηση των καταστατικών οργάνων του, το κόμμα διοικείται από την
προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή η οποία θα λειτουργεί και ως εκτελεστική,
εκπροσωπείται δε από τον ιδρυτή και πρόεδρο του κόμματος. Η περαιτέρω
οργάνωση του κόμματος θα υλοποιηθεί με μέριμνα της Κεντρικής
Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων με βάση το παρόν
καταστατικό.

Άρθρο 11
Πολιτικό Συμβούλιο
11.1. Είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του κόμματος μεταξύ 2
συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Υλοποιεί τις αποφάσεις του
Συνεδρίου και της Κεντρικής Επιτροπής και λαμβάνει αποφάσεις για
πολιτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λοιπά θέματα στα οποία δεν υπάρχουν
σχετικές αποφάσεις από το Συνέδριο ή την Κεντρική Επιτροπή. Λαμβάνει
αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του κόμματος.
11.2. Η θητεία των μελών του ΠΣ, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου
του, διαρκεί μέχρι την επιλογή νέων μελών από το επόμενο συνέδριο,
τακτικό ή έκτακτο. Τα νέα μέλη αναλαμβάνουν καθήκοντα εντός
δεκαημέρου από την λήξη του συνεδρίου.
11.3. Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς κατ’ ελάχιστον κάθε 50
ημέρες ή εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση
5 μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει. Το Πολιτικό
Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα
μέλη του. Σε περίπτωση περιττού αριθμού μελών του Συμβουλίου, η
απαρτία προσδιορίζεται μετά τη στρογγυλοποίηση του, με τον παραπάνω
τρόπο προκύπτοντος αριθμού, στον αμέσως παραπάνω ακέραιο αριθμό.
Παρόντα θεωρούνται και τα μέλη που μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης και
άλλων κατάλληλων μέσων συμμετέχουν στην συνεδρίαση.
11.4. Το Πολιτικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη:
α. Τον Πρόεδρο του κόμματος.
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β. Τον Α’ Αντιπρόεδρο του κόμματος.
γ. Τον Β’ Αντιπρόεδρο του κόμματος.
δ. Τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.
ε. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Περιφερειών.
στ. Τον Γενικό Διευθυντή του κόμματος.
ζ. Τον πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας.
11.4.1. Τα μέλη του ΠΣ είναι ανακλητά κατόπιν πρότασης του Προέδρου
προς την Κ.Ε. με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών της.
11.5. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου αυτοδικαίως είναι μέλη της
Κεντρικής Επιτροπής, πλέον των εκλεγμένων, με πλήρη δικαιώματα.
11.6. Στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, ή τριών μελών του, με δικαίωμα λόγου
αλλά όχι ψήφου και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.
11.7. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου μπορούν να αναλαμβάνουν με
απόφαση του Σώματος την ευθύνη τομέων ή επιτροπών της Κεντρικής
Επιτροπής καθώς και την εποπτεία μίας εκ των περιφερειακών οργανώσεων
του κόμματος.
11.8. Πολιτική Γραμματεία: Συγκροτείται Πολιτική Γραμματεία στην οποία
συμμετέχει ο Πρόεδρος, ο Ά Αντιπρόεδρος του κόμματος και ο Γραμματέας
της Κεντρικής Επιτροπής. Στην Πολιτική Γραμματεία δύναται να
συμμετάσχουν τακτικά ή έκτακτα, με κοινή απόφαση του Προέδρου και του
Α¨ Αντιπροέδρου και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου ή / και της Κεντρικής
Επιτροπής. Η Πολιτική Γραμματεία συντονίζει την καθημερινή πολιτική
δράση και τον πολιτικό σχεδιασμό του Κόμματος. Την λειτουργία της
Γραμματείας πολιτικού σχεδιασμού συντονίζει ο Ά Αντιπρόεδρος του
κόμματος, μεταφέρει τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κατευθύνσεις
προς όλα τα όργανα του κόμματος.
11.9. Το Πολιτικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει γα συγκεκριμένο
διάστημα και σκοπό πρόσθετες αρμοδιότητες (από αυτές που αποτελούν
αρμοδιότητες του ίδιου του Πολιτικού Συμβουλίου), στον Πρόεδρο, τον Α’
Αντιπρόεδρο, τον Β' Αντιπρόεδρο (σε κάθε ένα ξεχωριστά) και σε κάθε
άλλο μέλος του.
11.10. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να τίθενται
επικεφαλής μιας εκ των λειτουργικών ενοτήτων (όπως για παράδειγμα
Οικονομικοί Πόροι, ή Επικοινωνίας) και συντονίζουν τις δραστηριότητες
των αντίστοιχων επιτροπών και οργανώσεων.
11.11. Το Πολιτικό Συμβούλιο ορίζει ένα μέλος του το οποίο ασκεί χρέη
γραμματέα του.
11.12. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται πλειοψηφικά με δικαίωμα διπλής
ψήφου του Προέδρου σε περίπτωση ισοψηφίας.
11.13. Οι αρμοδιότητες του ΠΣ είναι οι ακόλουθες:
11.13.1. Αποφασίζει τη σύγκληση της ΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 15.
11.13.2. Ο Πρόεδρος δεν αμφισβητείται αλλά προκαλεί έκτακτο συνέδριο
με θέμα την εκλογή νέου προέδρου και νέου ΠΣ.
11.13.3. Εγκρίνει και τροποποιεί τον Κανονισμό οργανώσεως και
λειτουργίας του Κόμματος.
11.13.4. Εγκρίνει μετά από σχετική πρόταση του Α’ αντιπροέδρου τον
εκπρόσωπο τύπου του Κόμματος.
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11.13.5. Εγκρίνει τις προγραμματικές δηλώσεις του Προέδρου του
Κόμματος.
11.13.6. Επικυρώνει τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών του
Κόμματος για ανάδειξη των Συντονιστών των Περιφερειακών Πολιτικών
Συμβουλίων (ΠΠΣ)
11.13.7. Αντικαθιστά μέλος του με αναπληρωματικό από τα μέλη της ΚΕ
για οποιονδήποτε λόγο, κατόπιν επιλογής του από τον Πρόεδρο.
11.13.8. Διαγράφει από το Κόμμα, μετά από σχετική εισήγηση του
Προέδρου του Κόμματος, μέλη του ΠΣ.
11.13.9. Διαγράφει από το Κόμμα, μετά από σχετική εισήγηση της
επιτροπής Δεοντολογίας στελέχη – όργανα του κόμματος.

Άρθρο 12
Ο Πρόεδρος
Εκλογή, καθήκοντα & αρμοδιότητες

12.1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το κόμμα δικαστικώς και εξωδίκως έναντι
πάσης Αρχής και οιουδήποτε τρίτου. Εκφράζει τις πολιτικές θέσεις του
συμφώνως του Καταστατικού, των αποφάσεων του Συνεδρίου, της
Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου.
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου και φροντίζει για
την εφαρμογή των αποφάσεών του.
Ο Πρόεδρος έχει γενική εποπτεία του συνόλου των λειτουργιών του
κόμματος.
Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει οιοδήποτε όργανο του κόμματος, ακόμη
και εάν δεν συμμετέχει σε αυτό, πάντοτε όμως για απολύτως εξειδικευμένο
ζήτημα και εφ’ όσον διαπιστώσει αδυναμία συγκλήσεως του.
12.2. Σε περίπτωση παραίτησης, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του
Προέδρου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χηρείας της θέσης του Προέδρου, που
δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 50 ημέρες μετά την απουσία του
Προέδρου, την θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Α’ Αντιπρόεδρος, εάν
δε αυτός αρνηθεί, ή κωλύεται, την θέση καταλαμβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος.
Στην περίπτωση αποδοχής, η κενή θέση του Α’ Αντιπροέδρου πληρώνεται
με την διαδικασία από την Κεντρική Επιτροπή, συγκαλούμενη προς τούτο
από τον Γραμματέα αυτής, εκλέγει τον αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο
της θητείας.
12.3. Είναι αυτοδικαίως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του
κόμματος.
12.5. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται ως αδιαίρετη ομάδα με
απόλυτη πλειοψηφία του Συνεδρίου και παρουσιάζονται στις εκλογές ως
αδιαίρετη ομάδα με συγκεκριμένο υποψήφιο Πρόεδρο, υποψήφιο Α'
Αντιπρόεδρο και υποψήφιο Β' Αντιπρόεδρο.
Ο ψηφοφόροι θα ψηφίζουν για αδιαίρετες ομάδες και όχι για μεμονωμένα
πρόσωπα.
Εκλέγονται από το Συνέδριο με απόλυτη πλειοψηφία κατόπιν μυστικής
ψηφοφορίας.
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12.6. Σε περίπτωση περισσότερων των 2 ομάδων υποψηφιοτήτων, η
εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους ομάδων
υποψηφίων μόνον εφ’ όσον η πρώτη ομάδα υποψηφίων δεν έχει λάβει το
50% των έγκυρων ψηφοδελτίων πλέον μίας ψήφου.
12.7. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να ορίσει ειδικούς εκπροσώπους
του για συγκεκριμένο έργο, συγκεκριμένης διάρκειας.
12.8. Ηγείται του κομματικού αγώνα και δράσης αυτού.
12.9. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό είναι
αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του Κόμματος.

Άρθρο 13
Α’ Αντιπρόεδρος του Κόμματος
13.1. Είναι μέλος του ΠΣ του κόμματος.
13.2. Επιλέγεται απευθείας από τον Πρόεδρο του κόμματος και ψηφίζεται
αδιαίρετα μαζί με τον Πρόεδρο.
13.3. Διευθύνει τον Τομέα Ιδεολογίας και πολιτικού σχεδιασμού, στο
κέντρο και επιβλέπει στην περιφέρεια. Υπηρετεί τις αρμοδιότητες που του
εκχωρούνται σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος καταστατικού
13.4. Αναπληροί τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος, σε κάθε
αρμοδιότητά του σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του.
13.5. Σε περίπτωση παραίτησης, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του
Προέδρου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χηρείας της θέσης του Προέδρου, που
δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 50 ημέρες μετά την απουσία του
Προέδρου, την θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Α’ Αντιπρόεδρος.
13.6. Στηρίζει τον πρόεδρο στον προεκλογικό αγώνα και είναι υπεύθυνος
έναντι του κόμματος για τον πολιτικό σχεδιασμό και την οργάνωση –
διεξαγωγή του εκλογικού αγώνα.
13.7
Συνεργάζεται με τον Β’ Αντιπρόεδρο, για θέματα αξιολόγησης
υποψηφίων στελεχών και οργάνωσης – διεξαγωγής του προεκλογικού
αγώνα.
13.8. Ο Αντιπρόεδρος δύναται να ανακληθεί κατά την διάρκεια της
θητείας του για σοβαρό λόγο. Η ανάκληση μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν
πρότασης του Προέδρου προς την Κ.Ε.

Άρθρο 14
Β’ Αντιπρόεδρος του κόμματος
14.1. Είναι μέλος του ΠΣ και επιλέγεται απευθείας από τον Πρόεδρο του
κόμματος, ψηφίζεται αδιαίρετα μαζί με τον Πρόεδρο
14.2. Διευθύνει τον Τομέα Εκτελεστικού του Κόμματος στο κέντρο και
επιβλέπει στην περιφέρεια.
14.3. Συνεργάζεται με τον Α’ Αντιπρόεδρο, για θέματα προαξιολόγησης
υποψηφίων στελεχών και οργάνωσης – υποστήριξης του προεκλογικού
αγώνα.
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14.4. Σε περίπτωση παραίτησης, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του
Προέδρου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χηρείας της θέσης του Προέδρου, που
δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 50 ημέρες μετά την απουσία του
Προέδρου, την θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Α’ Αντιπρόεδρος, εάν
δε αυτός αρνηθεί, ή κωλύεται, την θέση καταλαμβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος.
Στην περίπτωση αυτή η κενή θέση του Β’ Αντιπροέδρου πληρώνεται με την
διαδικασία από την Κεντρική Επιτροπή, συγκαλούμενη προς τούτο από τον
Γραμματέα αυτής, εκλέγει τον αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της
θητείας.
14.5. Ο Αντιπρόεδρος δύναται να ανακληθεί κατά την διάρκεια της
θητείας του για σοβαρό λόγο. Η ανάκληση μπορεί να γίνει κατόπιν
πρότασης του Προέδρου προς την Κ.Ε

Άρθρο 15
Κεντρική Επιτροπή του κόμματος
15.1. Αποτελείται το μέγιστο από 100 τακτικά μέλη.
15.2. Η σύνθεση της Κ.Ε. είναι η ακόλουθη:
15.2.1. Μέχρι τη διεξαγωγή του πρώτου τακτικού Συνεδρίου, οι πρώτοι
200 πολίτες με δικαίωμα ψήφου οι οποίοι υπέγραψαν το παρόν
καταστατικό, αποτελούν κατ΄εξαίρεση τα μέλη της Κ.Ε
15.2.2. Στο πρώτο τακτικό Συνέδριο:
15.2.2.1. Τα 100 μέλη της Κ.Ε. εκλέγονται από το συνέδριο, με
ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών, σύμφωνα με τον κανονισμό
οργάνωσης και λειτουργίας επί θητεία μέχρι την διεξαγωγή του επομένου
Συνεδρίου.
15.2.2.2. Εκλέγονται 10 μέλη της Κ.Ε. εφεδρικά με σκοπό την
αντικατάσταση των κανονικών, με σειρά εκλογής, σε περίπτωση
παραίτησης, θανάτου, διαγραφής.
15.2.3. Στο δεύτερο τακτικό Συνέδριο και τα επόμενα συνέδρια, θα
εκλέγονται επί θητεία 50 μέλη της Κ.Ε. δια ψηφοφορίας από τα τακτικά
μέλη.
15.3. Επικεφαλής της Κ.Ε. είναι ο Γραμματέας της Κ.Ε., μέλος του ΠΣ.
Κατά την συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κόμματος.
15.4. Σε κάθε περίπτωση μέλη της Κ.Ε., πλέον των εκλεγμένου εκάστοτε
αριθμού μελών, είναι ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΠΣ, ο Συντονιστής κάθε
χώρας στην οποία έχει ενεργοποιηθεί σχετική οργάνωση Περιφέρειας με
Ομογενείς και Έλληνες κατοίκους εξωτερικού.
15.5. Συνέρχεται μία φορά το τετράμηνο, ή όποτε παραστεί ανάγκη με
απόφαση του ΠΣ.
15.6. Οι αποφάσεις της είναι νόμιμες εάν παρίσταται το ήμισυ των μελών
+1. Στις συνεδριάσεις της η Κ.Ε. νομιμοποιείται να προσκαλεί, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, των
περιφερειακών συμβουλίων, εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων, του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ξένους παράγοντες, με σκοπό
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την ενημέρωση των μελών, τον εμπλουτισμό των ιδεών, και την
αντικειμενικότερη λήψη αποφάσεων επί ειδικών θεμάτων.
15.7. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Κ.Ε. συγκαλείται στον ίδιο
τόπο εντός μιας εβδομάδος, οπότε οι αποφάσεις είναι νόμιμες με όσους
είναι παρόντες.
15.8.
Η Κ.Ε. είναι επιφορτισμένη να ελέγχει την ορθή πορεία του
κόμματος και την
αποτελεσματική λειτουργία των οργάνων και των
στελεχών του στο κέντρο και την περιφέρεια.
15.9. Οι αρμοδιότητες της Κ.Ε. είναι οι ακόλουθες:
15.9.1. Χαράσσει την πολιτική του κόμματος με βάση την ιδεολογία και
τις αποφάσεις του συνεδρίου.
15.9.2. Εγκρίνει τους οικονομικούς προϋπολογισμούς και απολογισμούς
του κόμματος.
15.9.3. Εισηγείται στο ΠΣ θέματα που κατά την άποψη της χρήζουν
υιοθέτησης, τροποποίησης ή ανάλογου πολιτικού χειρισμού από την ηγεσία
του κόμματος.
15.9.4. Εισηγείται στο ΠΣ την διεξαγωγή έκτακτου Συνεδρίου, σύμφωνα
με το άρθρο 9 του καταστατικού.
15.9.5. Εκλέγει τρία μέλη της για στελέχωση της Επιτροπής Δεοντολογίας
του κόμματος.
15.9.6. Συγκροτεί επιτροπή οργάνωσης και διεξαγωγής τακτικού ή
έκτακτου Συνεδρίου του Κόμματος την οποία εγκρίνει το ΠΣ.
15.9.7. Συγκροτεί επιτροπή οργάνωσης και διεξαγωγής περιφερειακών
εκλογών, μεταξύ των τακτικών μελών της περιφέρειας, προς εκλογή των
περιφερειακών συμβουλίων και λοιπών στελεχών του κόμματος.
15.9.8.
Εκλέγει 3 μέλη και 1 αναπληρωματικό για τη συγκρότηση της
Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 16
Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος
16.1. Είναι μέλος του ΠΣ και εκλέγεται μεταξύ των μελών της Κεντρικής
επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.
16.2. Είναι επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής.
16.3. Συνεργάζεται με τους δύο Αντιπροέδρους, τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Δεοντολογίας, τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής σε θέματα
λειτουργίας των οργάνων του κόμματος και με τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου των Περιφερειών για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΠΣ,
της Κ.Ε. και του ΤΣ.
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Άρθρο 17
Γενικός Διευθυντής
Επιλογή – αμφισβήτηση, καθήκοντα & αρμοδιότητες

17.1. Ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος προΐσταται των διοικητικών
υπηρεσιών του Κόμματος καθώς και των πάσης φύσεως διοικητικών
λειτουργιών του και είναι έμμισθο στέλεχος. Τα καθήκοντά του, εκτός από
όσα προβλέπει το παρόν καταστατικό, τα ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας
του κόμματος και οι αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου
17.2. Ο Γενικός Διευθυντής προτείνεται από τον Πρόεδρο δια διορισμού.
Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί.
17.3. Συντονίζει τις επιμέρους Διευθύνσεις του Κόμματος.
Εκτελεί τις εντολές πληρωμών που εγκρίνονται με συγκεκριμένη
διαδικασία από τον Οικονομικό Διαχειριστή. Διαχειρίζεται όλη την ακίνητη
και κινητή περιουσία του κόμματος και τηρεί το μητρώο παγίων και
εξοπλισμού.
Έχει διαρκή πρόσβαση στο μητρώο μελών του κόμματος.
Εισηγείται προσλήψεις και απολύσεις του πάσης φύσεως προσωπικού.
Κατανέμει τις αρμοδιότητες του προσωπικού.
Ερωτάται και εισηγείται σε οργανωτικά ζητήματα του κόμματος.
Ενημερώνει επί διοικητικών θεμάτων τα όργανα του κόμματος, όταν του
ζητείται.
Ο Γενικός Διευθυντής υποστηρίζεται στο έργο του από τη Γραμματεία της
Γενικής Διεύθυνσης.
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.
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Περιφερειακή Οργάνωση
Άρθρο 18
Συμβούλιο των Περιφερειών.

18.1. Το Συμβούλιο των Περιφερειών έχει αρμοδιότητα τον συντονισμό
των πολιτικών προτάσεων του Κόμματος για την περιφερειακή πολιτική του
και εισηγείται προς την Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτικό Συμβούλιο και τον
Πρόεδρο επί παντός θέματος στο οποίο έχουν αρμοδιότητα οι Περιφέρειες
και οι ΟΤΑ της χώρας όπως αυτές καθορίζονται από τους εκάστοτε νόμους
του κράτους
18.2. Το συμβούλιο των Περιφερειών επεξεργάζεται στρατηγικές
συνεργασίας των Περιφερειακών οργανώσεων μεταξύ διαφορετικών
Περιφερειών και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
18.3. Οι Συντονιστές των Περιφερειών συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της
Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα λόγου.
18.4. Ο Συντονιστής της Περιφέρειας και εκπρόσωπος της στο Συμβούλιο
των Περιφερειών του κόμματος, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ
των εκλεγμένων μελών των Νομαρχιακών Συμβουλίων κάθε Γεωγραφικής
Περιφέρειας της χώρας, όπου αυτοδίκαια υποψήφιοι είναι όλοι οι Πρόεδροι
Νομαρχιακών Οργανώσεων της συγκεκριμένης Περιφέρειας ή μέλος της
Νομαρχιακής Οργάνωσης που υποδεικνύει η Νομαρχιακή οργάνωση.
18.5. Ο Συντονιστής κάθε περιφέρειας αναλαμβάνει τον συντονισμό των
δράσεων όλων των ΝΟ της περιφέρειάς του και των δράσεών τους, με
στόχο να επιτύχει τις μέγιστες δυνατές συνέργειες. Εκπροσωπεί επίσης την
Περιφέρειά του στο Συμβούλιο των Περιφερειών καθώς επίσης εκφράζει
εγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις του κόμματος σε επίπεδο Περιφέρειας.
18.5. Το Συμβούλιο των Περιφερειών αποτελούμενο από τους Συντονιστές
κάθε γεωγραφικής περιφέρειας, εκλέγει με πλειοψηφία του 50%+1 των
μελών του τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Περιφερειών ο οποίος
προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, το συγκαλεί και το συντονίζει..
18.6. Δύναται να εκλέξει μεταξύ των μελών του Γραμματέα για την τήρηση
των πρακτικών του.
18.7. Το Συμβούλιο των Περιφερειών συνεδριάζει τακτικά κάθε τετράμηνο,
σε συνδυασμό με την συνεδρίαση της Κ.Ε. Εκτάκτως συνεδριάζει μετά από
απόφαση του Προέδρου του ή κατόπιν αιτήματος των 2/3 των μελών του
προς τον Πρόεδρο. Για τους τρόπους συνεδρίας ισχύει ότι προβλέπεται και
για τις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου.
18.8. Ο Συντονιστής κάθε περιφέρειας καταρτίζει μητρώο επιστημόνων,
εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών της περιφέρειας, το οποίο
περιλαμβάνει μέλη και φίλους του κόμματος με ειδικές γνώσεις που
προτίθενται να συνεισφέρουν στην επεξεργασία των περιφερειακών και
κεντρικών πολιτικών του κόμματος. Το μητρώο εγκρίνεται και
επικαιροποιείται από το Συμβούλιο των Περιφερειών και είναι στην διάθεση
όλων των Συντονιστών, του ΠΣ και του Προέδρου προκειμένου να
καλέσουν εφόσον απαιτείται τους κατάλληλους ειδικούς να συνεισφέρουν
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κατά περίπτωση στις σχετικές ομάδες εργασίας. Το μητρώο τηρείται σε
ενιαίο αρχείο από τον Διευθυντή του κόμματος.
18.9. Η Περιφερειακή Οργάνωση διακρίνεται σε επίπεδο Περιφερειών,
Νομαρχιακών Ενοτήτων όπου χρειάζεται, καθώς και αυτή των Ελλήνων
του Εξωτερικού.
18.10. Η περιφερειακή οργάνωση σε επίπεδο Περιφέρειας είναι:
18.10.1. Περιφερειακή Επιτροπή μέχρι 10 μέλη.
18.10.2. Νομαρχιακό Πολιτικό Συμβούλιο (ΝΠΣ) με τρία μέλη,
αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Πολιτικού Συμβουλίου
και δύο (2) μέλη.
18.10.3. Τομέας Εκτελεστικού με ανάλογα τμήματα λειτουργεί σύμφωνα
με απόφαση του Συντονιστού της περιφέρειας.
18.11. Τα περιφερειακά όργανα λειτουργούν σύμφωνα με τον κανονισμό
οργάνωσης και λειτουργίας του Κόμματος.

Άρθρο 19
Πρόεδρος Συμβουλίου των περιφερειών
19.1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Περιφερειών είναι μέλος του
Πολιτικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Συμβούλιο των Περιφερειών και
αποτελεί τον σύνδεσμο της Κεντρικής Διοίκησης και της περιφέρειας.
19.2. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Περιφερειών εκλέγεται μεταξύ
των συντονιστών των περιφερειακών συμβουλίων με απόλυτη πλειοψηφία,
των οποίων είναι μέλη και συγκροτούν το Συμβούλιο των Περιφερειών,
19.3. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Περιφερειών προεδρεύει στις
συνεδριάσεις του, το συγκαλεί και το συντονίζει.
19.4. Σε περίπτωση παραίτησης ή καθ' οιονδήποτε χηρείας της θέσης του
Προέδρου του Συμβουλίου των Περιφερειών επαναλαμβάνεται η ανωτέρω
διαδικασία εκλογής. Δύναται να ανακληθεί από τον Πρόεδρο του Κόμματος.
19.5. Λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας
του κόμματος.

Άρθρο 20
Κοινοβουλευτική ομάδα – Συγκρότηση
20.1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από τους εκλεγμένους
Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
20.2. Επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος του Κόμματος.
20.3. Ουδείς επιλέγεται ως υποψήφιος Βουλευτής εφόσον έχει ήδη
συμπληρώσει οκτώ έτη κοινοβουλευτικής θητείας εξαιρουμένου του
Προέδρου του Κόμματος.
20.4. Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος για να γίνουν
μέλη της κυβέρνησης οφείλουν να παραιτηθούν του βουλευτικού
αξιώματος εξαιρουμένου του Προέδρου του Κόμματος.
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20.5.
Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και οι Υπουργοί του
Κόμματος οφείλουν να καταθέτουν το ποσό των 1500 ευρώ εκ των
μηνιαίων αποδοχών τους σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, με σκοπό την
κοινωφελή και κοινωνική ενίσχυση ατόμων ή και έργων, όπως αυτά
επιλέγονται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 21
Επιτροπή Δεοντολογίας
21.1. Είναι τριμελής. Ο πρόεδρος της επιτροπής είναι μέλος του ΠΣ και
επιλέγεται από τον Πρόεδρος του Κόμματος. Τα μέλη εκλέγονται με
ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
21.2. Έργο της επιτροπής είναι ο διαρκής έλεγχος των πράξεων, των
πολιτικών θέσεων και των λόγων των μελών και των οργάνων του
Κόμματος. Συνεχής επιδίωξη είναι η διαφύλαξη του ήθους των στελεχών,
σε σχέση με την διατήρηση της ιδεολογικής ταυτότητας του κόμματος, των
κοινοβουλευτικών οργάνων και η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και
δημοκρατικής συμπεριφοράς όλων των οργάνων και μελών του Κόμματος
έναντι των άλλων κομμάτων και των πολιτών.
21.3. Η επιτροπή δύναται να εισηγηθεί μέτρα προς τον Πρόεδρο και τα
μέλη του ΠΣ για πάταξη ή αποφυγή παρεκτροπών μελών , οργάνων ή
στελεχών του κόμματος, μεταξύ των οποίων και αυτού της διαγραφής.
21.4. Λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας
του κόμματος.

Άρθρο 22
Οικονομικός Διαχειριστής του κόμματος
22.1. Προτείνεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος και διοικητικά υπάγεται
στον Πρόεδρο.
22.2.
Προΐσταται του τμήματος οικονομικού του Κόμματος με τα
αντίστοιχα γραφεία προϋπολογισμού, εσόδων – εξόδων και οικονομικού
σχεδιασμού.
22.3. Εκπροσωπεί το Κόμμα στις σχετικές επιτροπές της Βουλής

Άρθρο 23
Οικονομικό τμήμα – πόροι
23.1. Τα οικονομικά θεωρούνται ως σημαντικός παράγων της αδέσμευτης
και ανεξάρτητης πορείας του Κόμματος. Το τμήμα οικονομικού εντάσσεται
στον Γενικό Διευθυντή.
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23.2. Το τμήμα αποτελείται από γραφεία προϋπολογισμού, εσόδων εξόδων και λογιστήριο – ελεγκτήριο. Στελεχώνεται από πρόσωπα έμπειρα,
απολύτου κοινωνικής καταξίωσης και είναι ελευθέρως ανακλητά.
23.3. Λεπτομέρειες λειτουργίας του τμήματος περιέχονται στο αντίστοιχο
τμήμα του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας του Κόμματος.
23.4. Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος είναι:
23.4.1. Οι τακτικές και έκτακτες εισφορές μελών.
23.4.2. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή εσόδων.

Άρθρο 24
Τομέας Ιδεολογίας & Πολιτικού Σχεδιασμού
24.1. Ο Τομέας ασχολείται με την ιδεολογία και τον πολιτικό σχεδιασμό
του Κόμματος στο κέντρο και για την περιφέρεια.
24.2. Η διάρθρωση του τομέα στο κέντρο και την περιφέρεια περιλαμβάνει
τα τμήματα σύμφωνα με το παρακάτω οργανόγραμμα.
24.2.1. Γραμματεία
24.2.2. Ιδεολογικών αρχών και πολιτικού σχεδιασμού, αναλύσεων &
μελετών
24.2.3. Εκλογικού σχεδιασμού, αξιολόγησης υποψηφίων
24.2.4. Ευρωπαϊκής πολιτικής
24.2.5. Παιδείας, Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού
24.2.6. Εξωτερικής πολιτικής και Άμυνας
24.2.7. Οικονομικής πολιτικής, Βιομηχανίας, Ενεργειακής πολιτικής
24.2.8. Εσωτερικής πολιτικής, Ασφάλειας, Πρόνοιας και Υγείας
24.2.9. Αγροτικής πολιτικής, Τουρισμού, Ναυτιλίας
24.2.10. Ανάπτυξης υποδομών, Επικοινωνιών και Μεταφορών
24.3.
Η στελέχωση του τομέα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση
όργανα, τόσο στο κέντρο όσο και στη περιφέρεια, γίνεται με αξιοκρατικές
διαδικασίες προ-επιλογής αρχικά των ενδιαφερομένων μελών, από το
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του εκτελεστικού τομέα και τελικής επιλογής
των προκρινόμενων από τον Α’ Αντιπρόεδρο.
24.4. Τα αποτελέσματα και οι πολιτικές που χαράζονται στα θέματα που
επεξεργάζεται ο τομέας, μετά την έγκριση του Αντιπροέδρου,
ακολουθούνται στην περιφέρεια με συντονισμό από τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου των Περιφερειών και των Συντονιστών του ΠΣ. Ανάλογο
τμήμα δεν υφίστανται στην οργάνωση της περιφέρειας.
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Άρθρο 25
Τομέας Εκτελεστικού
25.1. Ο Τομέας ασχολείται με την οργάνωση και λειτουργία του κόμματος
στο κέντρο και την περιφέρεια σε όση έκταση απαιτείται.
25.2.
Η διάρθρωση του τομέα στο κέντρο και την περιφέρεια
περιλαμβάνει τα τμήματα σύμφωνα με το παρακάτω οργανόγραμμα.
25.2.1. Γραμματεία
25.2.2. Δημοσίων σχέσεων και Τύπου
25.2.3. Εσωτερικών θεμάτων & ανθρωπίνου δυναμικού
25.2.4. Αποδήμου Ελληνισμού
25.2.5. Διεξαγωγής εκλογών
25.3. Η στελέχωση του τομέα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση
όργανα, τόσο στο κέντρο όσο και στη περιφέρεια, γίνεται με αξιοκρατικές
διαδικασίες προ-επιλογής αρχικά των ενδιαφερομένων μελών, από το
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του εκτελεστικού τομέα και τελικής επιλογής
των προκρινόμενων από τον Β’ Αντιπρόεδρο.
25.4. Η λειτουργία του τομέα στην περιφέρεια συντονίζεται από τον
Συντονιστή του ΠΣ. Ανάλογο τμήμα λειτουργεί σε κάθε περιφέρεια.

Άρθρο 26
Επιλογή Υποψηφίων Βουλευτών και Στελεχών
26.1. Υποψήφιο στέλεχος ή Βουλευτής μπορεί να είναι κάθε Έλληνας
πολίτης που πληρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα, είναι μέλος
και ασπάζεται το καταστατικό, τις αρχές και αξίες του Κόμματος.
26.2. Η εξέταση των υποψηφιοτήτων (διευθυντικών κομματικών
στελεχών, βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών αιρετών πολιτικών
προσώπων) σε εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα, γίνεται από τον τομέα
σχεδιασμού του Κόμματος/ τμήμα αξιολόγησης υποψηφίων στελεχών,
αφού προηγουμένως έχουν προκριθεί και προ-αξιολογηθεί από το τμήμα
ανθρώπινου δυναμικού του εκτελεστικού τομέα του Κόμματος τα μέλη που
εξέφρασαν έγγραφη επιθυμία.
26.3.
Η προ-αξιολόγηση του υποψηφίου βασίζεται στην έντιμη και
ακέραιη πορεία της ζωής του, την αξιοκρατική και διάφανη εξελικτική
επαγγελματική του πορεία, στις ικανότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες
που απαιτούν οι προς πλήρωση θέσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να χαίρουν
εκτίμησης και σεβασμού στο κοινωνικό και επαγγελματικό περίγυρό τους.
26.4. Η αξιολόγηση των υποψηφίων από τον τομέα του πολιτικού
σχεδιασμού βασίζεται στο βαθμό ενστερνισμού του ονείρου, της
αποστολής, των αξιών και της στρατηγικής του κόμματος, καθώς και στο
επίπεδο θέλησης για ανιδιοτελή προσφορά στον τόπο και το έθνος
γενικότερα.
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26.5. Ο Α’ αντιπρόεδρος παρουσιάζει στο ΠΣ τις εκθέσεις αξιολόγησης
των υποψηφίων.
26.6. Το ΠΣ δύναται, σταθμίζοντας τις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις και τις
χρονικές προθεσμίες διεξαγωγής εκλογών στη Χώρα, να εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρο για επιτάχυνση των παραπάνω διαδικασιών.
26.7. Η επιλογή των τελικών υποψηφίων Βουλευτών γίνεται σε ποσοστό
50% από τον Πρόεδρο του Κόμματος και σε ποσοστό 50% από το ΠΣ.
26.8. Μετά την εκλογή τους οι βουλευτές, υποχρεούνται στην υποβολή
προς το κόμμα, αντιγράφου της αντίστοιχης δήλωσης πόθεν έσχες, η οποία
υποβάλλεται στην Επιτροπή Ελέγχου, ειδικού οργάνου του Κοινοβουλίου. Η
υποβολή του σχετικού αντιγράφου στο κόμμα θα γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 27
Εκλογές Οργάνων
27.1. Τα όργανα του Κόμματος διακρίνονται στα κεντρικά και στα
περιφερειακά. Τα όργανα του κεντρικού τομέα Ηγεσίας εκλέγονται από το
Συνέδριο του Κόμματος.
27.2. Τα περιφερειακά όργανα διοίκησης και ελέγχου που αναφέρονται
στο άρθρο 26 εκλέγονται από τα τακτικά μέλη της οικείας περιφέρειας και
σύμφωνα με το άρθρο 11.
27.3. Οι λεπτομέρειες των εκλογών στα περιφερειακά όργανα του
Κόμματος προσδιορίζονται με αποφάσεις του ΠΣ του κόμματος, σύμφωνα
με τον κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας του.

Άρθρο 28
Ελεγκτική Επιτροπή
28.1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Κ.Ε. μεταξύ των μελών της
και αποτελείται από 3 μέλη και 1 αναπληρωματικό. Η θητεία της είναι
τριετής. Είναι ασυμβίβαστο η συμμετοχή μέλους της Ελεγκτικής επιτροπής
σε άλλη επιτροπή, σε άλλη θέση στελέχους ή υπευθυνότητας στον
κομματικό μηχανισμό.
28.2. Ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής επιλέγεται από τον Πρόεδρο.
28.3. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αυστηρός και συστηματικός
έλεγχος και παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του
κόμματος.
28.4. Όλα τα όργανα του Κόμματος, θέτουν στην διάθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και
στοιχεία, που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει
χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
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28.5. Η Ελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία, που έγκαιρα
θέτει στη διάθεση της ο Διευθυντής και τα τμήματα οικονομικού του
Κόμματος, συντάσσει ανά έτος την έκθεση της, που πρέπει να είναι
αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και
προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση διαχειριστικής
περιόδου, την οποία παρουσιάζει στην πρώτη χρονικά συνεδρίαση της Κ.Ε.
ή Συνέδριο του κόμματος.
28.6. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό
αναγκαίο ο Πρόεδρος ή τα 4 από τα μέλη του Π.Σ. Η αίτηση υποβάλλεται
στον πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς
συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε
συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα
συζήτησης αυτά που αναγράφονται στην αίτηση.
28.7. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται αυτοδικαίως εντός τριών μηνών
από την ημερομηνία διενέργειας εκλογών, εκτός αν στο διάστημα αυτό
συνέρχεται για τον ετήσιο ή έκτακτο έλεγχο. Θέμα ελέγχου οι εκλογικές
δαπάνες και έσοδα, το πόρισμα της οποίας παρουσιάζεται μόνο προς
ενημέρωση στο ΠΣ.
28.8. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τα 3
μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών.
28.9. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από
3 συνεχείς συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες, κηρύσσεται έκπτωτο και
αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό.
28.10. Μέχρι την εκλογή των μελών Ελεγκτικής Επιτροπής από την Κ.Ε.,
τα καθήκοντά της θα εκτελεί η επιτροπή διεξαγωγής του 1ου Τακτικού
Συνεδρίου.

Άρθρο 29
Τροποποίηση του Καταστατικού
Το
απόφαση
μπορούν
απόφαση

Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιείται μόνο με
του Τακτικού ή έκτακτου Συνεδρίου. Προτάσεις για αλλαγές
να υποβάλλουν ο Πρόεδρος του Κόμματος, το ΠΣ με σχετική
και η Κ.Ε.

Άρθρο 30
Νεολαία του κόμματος – Οργάνωση
30.1. Η Νεολαία του Κόμματος ενσαρκώνεται και εκπροσωπείται από το
Συμβούλιο Νεολαίας, ενστερνίζεται τις αρχές και την πολιτική ιδεολογία του
Κόμματος και σκοπό έχει την προώθηση και μεταλαμπάδευση των
καταστατικών αρχών και της πολιτικής ιδεολογίας του Κόμματος μέσα από
την καλλιέργεια ολοκληρωμένης πολιτικής παιδείας και του σεβασμού των
δημοκρατικών θεσμών από τους νέους που θα κληθούν στο μέλλον να
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στελεχώσουν τα όργανα του Κόμματος και να εφαρμόσουν την πολιτική
ιδεολογία του.
30.2. Ως μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να εγγραφούν νέοι
Ελληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους
και μέχρι την ηλικία των 35 ετών, ενώ με την εγγραφή τους αυτή
καθίστανται αυτοδικαίως και μέλη του Κόμματος.
30.3. Το Συμβούλιο Νεολαίας αποτελεί αυτοτελή οργάνωση, με δική της
δομή και οργανωτική διάρθρωση, όπως αυτή θα καταρτισθεί από το ΠΣ και
θα λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας. Τα
μέλη του οφείλουν να ακολουθούν τις αρχές και τις αξίες του Κόμματος και
να συντονίζουν τις γενικότερες δράσεις τους με αυτές των αντιστοίχων
κομματικών οργάνων.

Άρθρο 31
Ομογένεια – Απόδημος Ελληνισμός
31.1. Σε οποιοδήποτε κράτος ζουν, κατοικούν και εργάζονται Έλληνες
πολίτες, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν κομματικές
οργανώσεις απόδημου Ελληνισμού και ομογενών, με δομή και οργάνωση
σε κάθε χώρα όπως μία περιφερειακή οργάνωση σε επίπεδο Περιφέρειας
στην Ελλάδα.
31.2. Η περιφερειακή οργάνωση της ομογένειας σε επίπεδο χώρας είναι:
31.2.1. Περιφερειακή Επιτροπή μέχρι 10 μέλη με επικεφαλής τον
εκλεγμένο Συντονιστή.
31.2.2. Τοπικό (Διαμερισματικό χώρας) Πολιτικό Συμβούλιο με τρία μέλη,
αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τοπικού Πολιτικού Συμβουλίου και
δύο (2) μέλη.
31.2.3. Τομέας Εκτελεστικού με ανάλογα τμήματα λειτουργεί σύμφωνα με
απόφαση του Συντονιστού της περιφέρειας.
31.3. Τα μέλη των κομματικών οργανώσεων απόδημου Ελληνισμού και
ομογενών, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν ενεργά σε
πολιτικούς σχηματισμούς ή κομματικούς φορείς της χώρας στην οποία
διαμένουν και εργάζονται, αρκεί αυτοί να υπηρετούν κοινές ή συναφείς
ιδεολογικές αρχές και πολιτικές αξίες με το κόμμα στην Ελλάδα και
επιδιώκουν τους ίδιους στόχους.

Άρθρο 32
Κανονισμός λειτουργίας των οργάνων του κόμματος
Με ευθύνη του Α΄Αντιπροέδρου του Κόμματος συντάσσεται εντός
τριών μηνών από την έγκριση – τροποποίηση του καταστατικού,
κανονισμός οργανώσεως και λειτουργίας του Κόμματος ο οποίος εγκρίνεται
από το ΠΣ.
24

