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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤO: Γενικές Διατάξεις (Ίδρυση, Επωνυμία, Έμβλημα, Έδρα)
Άρθρον 1ον
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

To πολιτικό κόμμα με την Επωνυμία ΘΕΣΜΟΣ, ιδρύθηκε την 26η/10ου/2012.
Η Ιδρυτική του Διακήρυξη, κατατέθηκε όπως προστάζουν οι νόμοι του Ελληνικού
Συντάγματος, στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με το υπ.αριθμ.7202/30-10-2012
Γεν. Πρωτ., και έλαβε, την με ίδια ημερομηνία Έκθεση Εγκρίσεως, την 13:45’μ.μ..
Η κατάθεσή της, έγινε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αυτοπροσώπως, από
τον Ιδρυτή και Πρόεδρο του κόμματος κ. Σπυρίδων Θ. Αντωνίου.
Το έμβλημα του κόμματος είναι, ο Σταυρός ανάμεσα από δύο (2) Έψιλον - ένα (1)
κανονικό και ένα (1) αντικατοπτρισμού και η Ονομασία ΘΕΣΜΟΣ τίθεται ολογράφως
επί της οριζόντιας γραμμής του Σταυρού. Ο χρωματισμός του αποτελείται από τις
αποχρώσεις του καθαρού χρυσού οποίος έχει ένα έντονο κίτρινο χρώμα και λάμψη και
αποτυπώνεται επακριβώς όπως το σχέδιο που ακολουθεί:
Έδρα του κόμματος είναι ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής και ασκεί τη δραστηριότητά του σε
όλη την Ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν Έλληνες πολίτες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σκοπός του Κόμματος (Μέσα επίτευξης σκοπού, Στόχοι, Αρχές,
Αξίες)
Άρθρον 2ον

2.1

2.2

2.3

2.4

Ο ΘΕΣΜΟΣ ! είναι ένα κόμμα που Σκοπός/Στόχος του είναι η ανάληψη της εξουσίας
(μέσω της απόκτησης πλειοψηφίας στο εκλογικό σώμα και στα αντιπροσωπευτικά
όργανα που προβλέπει η έννομη τάξη ή τουλάχιστον την πολιτική έκφραση μέρους της
κοινής γνώμης και την συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής βούλησης, διαμέσου
των θεσμικών μέσων που διασφαλίζει το Ελληνικό Σύνταγμα) με κάθε νόμιμο και
δημοκρατικό μέσο.
Ο ΘΕΣΜΟΣ ! ως μέσα επίτευξης του σκοπού του έχει: Την ένωση πολιτών (με διαρκή
χαρακτήρα) που θα ταυτιστεί μαζί του -και που έχει δικαίωμα ψήφου- με κοινή
κομματική ιδιότητα. Ως μέσο επίτευξης του σκοπού του έχει: την Δημοκρατική και
Αξιοκρατική λειτουργία και οργάνωση του, που αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες και έχει
ως σκοπό την επίλυση των προβλημάτων του λαού. Ως μέσο επίτευξης του σκοπού
του έχει: την καταστατική αυτονομία του, σέβεται δε «την ελεύθερη λειτουργία του
δημοκρατικού πολιτεύματος».
Ο ΘΕΣΜΟΣ ! έχει την Βασική του Ιδεολογία (Αρχές και Αξίες) επικεντρωμένη -στη
προστασία των πάσης φύσεως Εθνικών συμφερόντων και της Εθνικής Ανεξαρτησίας και
Κυριαρχίας- στη κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, στη δικαιοσύνη, στην προστασία
του πολίτη, της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, των ατομικών και δημοκρατικών
ελευθεριών, στην πρόοδο και την ευημερία των πολιτών, στην τήρηση του
Συντάγματος και της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Σε καμία περίπτωση δεν εκχωρεί
και δεν εκποιεί την Δημόσια Κρατική Περιουσία.
Ο ΘΕΣΜΟΣ ! έχει ως στόχο, την ανάπτυξη της Χώρας, μέσω της αξιοποίησης των
Φυσικών Πόρων, την ανάπτυξη του Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Τομέα, ώστε να
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εξασφαλίσει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στους Πολίτες της, -παρέχοντάς τους νέες
θέσεις εργασίας-. Με αυτό τον τρόπο είναι δεδομένη, η σταδιακή και σύντομη,
αποκατάσταση του ΑΕΠ της χώρας, έτσι ώστε αρχικά να επανέλθει στα πρότερά του
επίπεδα και εν συνεχεία σε ακόμα υψηλότερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
αναγέννηση των χαμένων θέσεων εργασίας -καθότι- είναι αδύνατο, μόνο με νέες
επενδύσεις να απορροφηθεί ο σημερινός άνεργος πληθυσμός της. ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ- άμεσα
σε εγγραφή, επί του Προϋπολογισμού, -της μέχρι σήμερα απαίτησης αποπληρωμής-,
του, -αναγκαστικού κατοχικού δανείου-.Στη συνέχεια, Ο ΘΕΣΜΟΣ, αρχίζει
διαπραγματεύσεις για τις πολεμικές αποζημιώσεις, με τον ευρωπαϊκό μας εταίρο σε
κλίμα φιλίας και συνεργασίας. Έτσι ανατρέπει στην πράξη τις μνημονικές συμβάσεις και
πετυχαίνει την απελευθέρωση της χώρας από την Ομηρία στην οποία έχει οδηγηθεί.
2.5 O ΘΕΣΜΟΣ ! προτείνει, Νομοθετικό πλαίσιο, που, -καταργώντας κάθε σημερινή μορφή
ασυλίας- προβλέπει Ισόβια Ευθύνη των Αιρετών Αρχόντων (αξιωματούχων, κρατικών ή
δημοτικών λειτουργών, βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργών και λοιπών),για τυχόν
ευθύνες τους, από οποιαδήποτε, ΑΝΟΜΙΑ, ανακύψει, κατά τη διάρκεια τέλεσης της
Θητείας τους. Με αυτό ως δεδομένο, Ο ΘΕΣΜΟΣ, παραπέμπει στη δικαιοσύνη, τους Υπαίτιους για τη σημερινή κατάντια της Χώρας, με στόχο την Παραδειγματική τους
Τιμωρία-, -με στόχο επίσης, την ανάκτηση, του κλεμμένου Μόχθου και Πλούτου του
Ελληνικού Λαού, και την επιστροφή τους, -στους Δικαιούχους-.
2.6 Ο ΘΕΣΜΟΣ ! στηρίζει την Ορθοδοξία, την πίστη και το Βίωμα του Χριστιανικού
Ορθόδοξου Ευαγγελίου, αν και -η Εκκλησία είναι του Χριστού και όχι του έθνους-.
Σέβεται του άρθρο 3 του Συντάγματος και αποδέχεται "εις το όνομα της Αγίας και
Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος", την "Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του
Χριστού " ως "επικρατούσα και επίσημη Θρησκεία στην Ελλάδα ". Ταυτόχρονα
σέβεται και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της θρησκευτικής ανοχής και
ελευθερίας σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Συντάγματος.
2.7 Ο ΘΕΣΜΟΣ ! Πιστεύει στον ευρωπαϊκό Πολιτισμό της ενωμένης ευρώπης (Ε.Ε.) μιας
και είναι εμπνευσμένος από τον Ελληνικό. Πιστεύει στα ισότιμα κράτη μέλη -με
επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου- που
διατηρούν την Εθνική τους Υπόσταση και Αξιοπρέπεια. Πιστεύει στην ελεύθερη αγορά
και επικροτεί, το δικαίωμα, του -καθενός από αυτά- να συνάπτει συμμαχίες
γεωπολιτικές ή άλλες, με όποιους φορείς αυτό επιθυμεί και εξυπηρετούν τα
συμφέροντά του. Πιστεύει στην συνεργασία αυτών αρκεί -τα ισότιμα κράτη μέλη- να
μην οδηγούνται σε απομόνωση και εξάρτηση.
2.8 Ο ΘΕΣΜΟΣ ! Πιστεύει στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων,
υπηρεσιών και κεφαλαίων που έχει δημιουργήσει η Ε.Ε. μεταξύ των μελών της.
Πιστεύει στο σύστημα συνεργασίας για, Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη.
2.9 Ο ΘΕΣΜΟΣ ! ως πολιτικό κόμμα Πρεσβεύει, την αναγέννηση και ανασυγκρότηση της
Ελληνικής Πολιτείας, μέσα από την πιστή εφαρμογή του Συντάγματος και των νόμων.
Πρεσβεύει, την επαναλειτουργία των θεσμών και την επαναφορά, των χρηστών ηθών,
προς αποφυγή της επανάληψης των λαθών του παρελθόντος.
Ø Ο ΘΕΣΜΟΣ ! προστατεύει την Ελληνική οικογένεια, την Ελληνίδα τον Έλληνα, την
Ιστορία του Κράτους.
Ø Ο ΘΕΣΜΟΣ ! πρεσβεύει το -Αληθινό Ελληνικό Πνεύμα- την Πολιτισμική και
Δημοκρατική αυτή Κληρονομιά, του οποίου η προσφορά στο σύγχρονο κόσμο είναι
ανεκτίμητη.
2.10 Ο ΘΕΣΜΟΣ ! πρεσβεύει το Αληθινό Κράτος Πρόνοιας,
Ø Η Υγεία και η Παιδεία, θεωρούνται από εμάς, κοινωνικά αγαθά στα οποία ο πολίτης
πρέπει να έχει πρόσβαση αυτοδικαίως με τη γέννησή του! Αποσυνδέουμε το
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κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα ταμεία και από το συνταξιοδοτικό
σύστημα, και το ενσωματώνουμε στον κρατικό προϋπολογισμό.
Ø Αντιμετωπίζουμε το Πρόβλημα της Υπογεννητικότητας με πραγματικά και γενναία
μέτρα στήριξης των γεννήσεων και της ανατροφής των παιδιών και της οικογένειας.
Προστατεύουμε Αληθινά τη Μητρότητα και την Μητέρα. Καθιερώνουμε -Τρία
χρόνια- άδεια μητρότητας, με αποδοχές και διασφάλιση της θέσης εργασίας της
μητέρας. Καθιερώνουμε Ολοήμερους παιδικούς σταθμούς για όλα τα Ελληνόπουλα
στην ηλικία των τεσσάρων, καθότι «Ο Πραγματικός Πλούτος μιας Χώρας είναι τα
Παιδιά της».
Ø Καθιερώνουμε Δίκαια κριτήρια συνταξιοδότησης.
Ø Θεσπίζουμε ελάχιστη κοινωνική σύνταξη για άπορους υπερήλικες. Καθιερώνουμε
σύστημα συνταξιοδότησης με υποχρεωτικό ποσό ελαχίστων εισφορών για όλους
τους εργαζομένους, για διάρκεια 25 ετών, με ανταπόδοση ελάχιστης κατώτατης
σύνταξης για όλους τους Έλληνες, στην ηλικία των 58 ετών. Σε περίπτωση μη
συμπλήρωσης 25ετίας εισφορών εφαρμόζουμε ανταποδοτικότητα που
προσαυξάνει το ποσό της ελάχιστης κοινωνικής σύνταξης. Δίνεται η προαιρετική
δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο επιλογής συμπληρωματικής σύνταξης
καταβάλλοντας τις ανάλογες εισφορές.
Ø Ο ΘΕΣΜΟΣ ! πιστεύει στις ίσες ευκαιρίες χωρίς κοινωνικές διακρίσεις, πιστεύει
στην ανάπτυξη της Χώρας μας, στην Αγροτική της Παραγωγή στην Τουριστική
δυναμική της.
2.11 Ο ΘΕΣΜΟΣ! ΣΤΗΡΙΖΕΙ τις -ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- η
έννοια του «κοινωνικού αποκλεισμού» υποδηλώνει την ΑΔΥΝΑΜΙΑ του Κράτους
πρωτίστως, και κατά συνέπεια την «αδυναμία ενός ατόμου» να συμμετέχει στις
βασικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες της σύγχρονης
κοινωνίας. Ο ΘΕΣΜΟΣ θέλει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ -ΔΥΝΑΤΟ-και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στηρίζει:
Ø τους άνεργους
Ø τους εργαζομένους
Ø τους συνταξιούχους
Ø τους αγρότες
Ø τους μικρομεσαίους
Ø τους ελεύθ. επαγγελματίες
Ø τους φτωχούς
Ø τις μονογονεϊκες οικογένειες
Ø τις πολύτεκνες οικογένειες (πάνω από δύο παιδιά)
Ø τους δεσμούς της οικογένειας
Ø τις νέες και τους νέους
Ø τα άτομα με αναπηρίες
Ø τα νοικοκυριά
Ø τον τουρισμό
Ø τη ναυτιλία
Ø την Οικολογική Συνείδηση
Ø το περιβάλλον
Ø τη δεντροφύτευση, τις οάσεις ζωής
Ø τη λειτουργικότητα του ΚΡΑΤΟΥΣ
2.12

Ο ΘΕΣΜΟΣ! ΛΕΕΙ ΝΑΙ, στην άμεση ανακήρυξη της ΑΟΖ- και στην υπεράσπισή της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Μέλη (Εγγραφή, Αποδοχή, Μητρώο, Δικαιώματα, Υποχρεώσεις,
Διαγραφές, Παραιτήσεις, Φίλοι, Νεολαία, Συνδικαλισμός, Φοιτητικές Παρατάξεις)
Άρθρον 3ον
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Ο ΘΕΣΜΟΣ ! δέχεται ως Μέλος του, κάθε Έλληνα πολίτη ή Έλληνα το γένος που έχει
δικαίωμα ψήφου, που είναι τουλάχιστον 18 ετών, και δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και εφόσον: αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως το παρόν καταστατικό, συμφωνεί με τις αρχές και την κατεύθυνση του
κόμματος, επιθυμεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του. Δεν ανήκει σε πολιτική
κίνηση, σωματείο, οργάνωση, ή οποιονδήποτε άλλο φορέα, που εναντιώνεται ή απλώς
διαφωνεί με τις αρχές, τις αξίες και τις καταστατικές θέσεις του κόμματός μας.
Ο ΘΕΣΜΟΣ ! αποδέχεται την εξής διαδικασία Εγγραφής (για την απόκτηση ιδιότητας
μέλους): ο/η ενδιαφερόμενος/η, υποβάλλει έγγραφη αίτηση στην Γενική Διεύθυνση
Κόμματος, σε μια από τις Διαμερισματικές/Δημοτικές/Τοπικές Επιτροπές, στις επίσημες
ηλεκτρονικές διευθύνσεις συμπεριλαμβανομένων και αυτών της κοινωνικής δικτύωσης
του κόμματός μας (με την online συμπλήρωση σχετικής φόρμας). Στην αίτηση
περιλαμβάνεται έγγραφη δήλωση αποδοχής των αρχών και αποφάσεων του κόμματος.
Ο ΘΕΣΜΟΣ ! επιβεβαιώνει την Αποδοχή μέλους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
της παραγράφου 3.1 και μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του, καθώς και μετά από
την τακτοποίηση των ταμειακών υποχρεώσεων του μέλους -ετήσια συμβολική
συνδρομή- (το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
κατόπιν εισηγήσεως της Γενικής Διεύθυνσης [έως την ανάθεση καθηκόντων στη Γ.
Διεύθυνση και την εκλογή Οικονομικής Επιτροπής, η -ετήσια συμβολική συνδρομήκαθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Αρίστων]).
Ο ΘΕΣΜΟΣ ! μετά την αποδοχή, καταχωρεί αρμοδίως στο Μητρώο (το οποίο είναι ένα
και κεντρικοποιημένο, έτσι ώστε να δέχεται και τα κατά τόπους, δημοτικά,
διαμερισματικά, ή άλλα επιμέρους μητρώα), τον μοναδικό (αλφαριθμητικό) αριθμό
του μέλους, ολοκληρώνοντας έτσι, τυπικά και ουσιαστικά την εγγραφή/αποδοχή
αυτού, ταυτόχρονα εκδίδει και την σχετική -Κάρτα Μέλους-. Το Μητρώο αυτό
χρησιμοποιείται σε όλα τα επίπεδα του κόμματος οργανωτικά, εκλογικά ή άλλα.
Ο ΘΕΣΜΟΣ ! καθορίζει στην παρούσα παράγραφο, τα Δικαιώματα και τις
Υποχρεώσεις των μελών του, τα οποία: έχουν δικαίωμα του εκλέγειν αυθημερόν
αμέσως μετά την αποδοχή τους ως μέλη και του εκλέγεσθαι μετά την παρέλευση 3
ημερολογιακών ημερών από την αποδοχή τους ως μέλη (απαραίτητη προϋπόθεση να
πληρούνται οι παράγραφοι 3.1,3.2,3.3,3.4). Έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα
δημοσιοποιούμενα αρχεία του κόμματος και στο αρχείο μελών -εκτός- εκείνων που
αφορούν προσωπικά δεδομένα. Υποχρεούνται να αποδέχονται τις αποφάσεις και τις
αρχές του κόμματος. Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή όπως αυτή καθορίζεται
αρμοδίως. Υποχρεούνται να τηρούν και να εφαρμόζουν με υπευθυνότητα το
καταστατικό, τις διαδικασίες, τους κανονισμούς και εν΄ γένει τις αποφάσεις του
κόμματος. Υποχρεούνται να μην «παρεκκλίνουν» από τις βασικές αρχές, αποφάσεις και
προγραμματικές θέσεις του κόμματος, σε «τυχόν» περιπτώσεις διαφωνίας τους να
αποφεύγουν «αντιθετικές εκδηλώσεις και θέσεις» ή εναντιώσεις.
Ο ΘΕΣΜΟΣ ! μπορεί να Διαγράψει μέλος του, μετά από απόφαση της Επιτροπής
Δεοντολογίας, την οποία εγκρίνει οριστικά η Εθνική Κεντρική Επιτροπή (άρθρο 11ο
/παρ.11.7).Αυτό γίνεται όταν: το μέλος αντιτίθεται με τις καταστατικές μας αρχές, τις
διαδικασίες, τους κανονισμούς και εν΄γένει τις αποφάσεις -των οργάνων του κόμματος. Όταν δεν είναι συνεπές με τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το κόμμα. Εάν έχει
καταδικαστεί -με τελεσίδικη απόφαση- για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος σε
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Ελληνικό ή σε Αλλοδαπό δικαστήριο. Μέλος που διαγράφεται, αυτομάτως, χάνει τη
θέση του από οποιοδήποτε όργανο του κόμματος, που τυχόν έχει εκλεγεί.
3.7 Ο ΘΕΣΜΟΣ ! αποδέχεται την Παραίτηση μέλους με απλή υπογεγραμμένη δήλωση του
προς την Επιτροπή Δεοντολογίας -ή- σε μια από τις Διαμερισματικές/Δημοτικές/Τοπικές
Επιτροπές. Οι οποίες με την σειρά τους την αποστέλλουν εντός 3 ημερών στο
κεντρικοποιημένο Μητρώο, στο οποίο αρμοδίως γίνονται όλες οι απαραίτητες
ενέργειες διαγραφής. Μέλος που παραιτείται, αυτομάτως, χάνει τη θέση του από
οποιοδήποτε όργανο του κόμματος, που τυχόν έχει εκλεγεί.
3.8 Ο ΘΕΣΜΟΣ ! αποδέχεται ως Φίλες και Φίλους, όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους οι
οποίοι εκφράζονται από τις απόψεις και θέσεις του. Η Φιλία δεν πιστοποιείται με
έγγραφες δηλώσεις, αποδεχόμαστε Όλες και Όλους εσάς που πιστεύετε σε μας και
ευελπιστούμε να μας στηρίξετε με την ψήφο σας. Είμαστε εδώ σας περιμένουμε και θα
χαρούμε να γίνετε επίσημά μας μέλη.
3.9 Ο ΘΕΣΜΟΣ ! για τον συνδικαλισμό, και το συνδικαλιστικό κίνημα πιστεύει ότι:
ουδεμία θέση έχει η πολιτική σε τέτοιου τύπου «οργανώσεις» και δεν προτίθεται να
δημιουργήσει «συνδικαλιστικές οργανώσεις».
3.10 Ο ΘΕΣΜΟΣ ! για τα Νιάτα μας, την Νεολαία και τις φοιτητικές παρατάξεις, πιστεύει
ότι: ουδεμία θέση έχει η πολιτική, στην Πανέμορφη Νεολαία της Χώρας μας, όπως
επίσης και στην εκπαίδευση, για το λόγο αυτό δεν δημιουργούνται οργανώσεις
«αυτών των κατηγοριών». Ρητώς δηλώνουμε, ότι δεν θα «στρατολογηθούν» νέοι
κάτω των 18 ετών. Ο ΘΕΣΜΟΣ ! προτίθεται να εργασθεί νυχθημερόν για το καλύτερο
αύριο της Νεολαίας και των Φοιτητών της Χώρας μας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Οργάνωση (Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα του Κόμματος)
Άρθρον 4ον
4.1

4.2

Η κεντρική οργάνωση διαθέτει τα ακόλουθα όργανα:
Ø Συνέδριο του κόμματος.
Ø Πρόεδρο.
Ø Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Ø Εθνική Κεντρική Επιτροπή.
Ø Επιτροπή Καταστατικού του Κόμματος.
Ø Συμβούλιο Αρίστων.
Ø Επιτροπή δεοντολογίας.
Ø Οικονομική Επιτροπή.
Ø Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης των Στελεχών του κόμματος.
Ø Ομάδα προγράμματος.
Ø Γενική Διεύθυνση - Γενικός Διευθυντής.
Ø Γραφείο Τύπου.
Η περιφερειακή οργάνωση διοικείται από το πενταμελές (5) συμβούλιο με τα
ακόλουθα όργανα:
Ø Πρόεδρο.
Ø Αντιπρόεδρο.
Ø Γραμματέα.
Ø Ταμεία - Υπεύθυνο Οικονομικών.
Ø Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Τύπου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Συνέδριο του Κόμματος (Σύνθεση, Σύγκληση, Αρμοδιότητες)
Άρθρον 5ον
5.1
5.2

Το Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του κόμματος.
Το Συνέδριο αποφασίζει, για το σύνολο της πολιτικής μέσα στα πλαίσια των Αρχών,
Αξιών και Στόχων του Κόμματος.
5.3 Το Συνέδριο είναι, ένα -και μόνο Τακτικό- και Ελέγχει όλα τα όργανα του Κόμματος.
5.4 Οι αποφάσεις του Συνεδρίου δεσμεύουν όλα τα μέλη του κόμματος.
5.5 Τα μέλη που μετέχουν στο Συνέδριο πρέπει να είναι ενήμερα ταμειακώς.
5.6 Στο Συνέδριο μετέχουν μέλη από την κεντρική και περιφερειακή οργάνωση του
κόμματος και ιδιαίτερα:
Ø Τα μέλη της Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής.
Ø Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδος.
Ø Τα πενταμελή (5) συμβούλια των περιφερειακών οργανώσεων.
Ø Η Οικονομική Επιτροπή.
Ø Ο Πρόεδρος του κόμματος και το Συμβούλιο Αρίστων.
5.7 Το συνέδριο συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή προεδρείου έως τότε προεδρεύει, ο
Ιδρυτής ή ο Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου Αρίστων, που, υποδεικνύεται από τον
Ιδρυτή ή τον Πρόεδρο.
5.8 Το προεδρείο του Συνεδρίου απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη.
5.9 Οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαμβάνονται κατά κανόνα με πλειοψηφία των -τριών
τετάρτων (3/4)- των συνέδρων.
5.10 Το Συνέδριο προκηρύσσεται σε τακτή ημερομηνία, τρις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την
διεξαγωγή του, με απόφαση του Προέδρου ή από πλειοψηφική απόφαση -πλέον της
ημίσεως του όλου αριθμού των μελών- της Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής. Το Συνέδριο
πρέπει να διεξάγεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια και το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την
λήξη της 4ετίας (εάν κατά τη λήξη του -εξάμηνου- διαστήματος, συντρέχουν εκλογικοί
λόγοι, το συνέδριο μεταφέρεται μετά τις εκλογές).
5.11 Τα προς συζήτηση θέματα του Συνεδρίου κατατίθενται από τον Πρόεδρο του Κόμματος
ή από πλειοψηφική απόφαση -πλέον της ημίσεως του όλου αριθμού των μελών- της
Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής.
5.12 Οι αρμοδιότητες του Συνεδρίου είναι οι παρακάτω:
Ø Εκλέγει τον Πρόεδρο του Κόμματος, εάν έχει τεθεί, θέμα αμφισβήτησής του.
Ø Εκλέγει τα εικοσιένα (21) από τριάντα τρία (33) μέλη της Εθνικής Κεντρικής
Επιτροπής του Κόμματος.
Ø Καθορίζει την ιδεολογική γραμμή του Κόμματος.
Ø Εγκρίνει τροποποίηση του Καταστατικού όποτε κρίνεται αναγκαίο, για την
οποία απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των συνέδρων.
Ø Επεξεργάζεται αναλύει και κρίνει την έκθεση της Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής
και της Οικονομικής Επιτροπής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Ο Πρόεδρος του Κόμματος
Άρθρον 6ον
Ο Πρόεδρος του Κόμματος:
6.1 Εκφράζει τις αρχές, τις θέσεις και κατευθύνσεις του κόμματος, και το εκπροσωπεί σε
όλες του τις εκδηλώσεις που ενδεικτικά αναφέρονται:
Ø Προΐσταται, οργανώνει, συντονίζει τη συνολική λειτουργία του κόμματος,
εποπτεύει τη σωστή εφαρμογή των λαμβανομένων αποφάσεων του.
Ø Ορίζει, τα μέλη του Συμβουλίου Αρίστων, τον Εκπρόσωπο της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας, Γενικό Γραμματέα (εάν κριθεί σκόπιμο -άρθρο 7. παρ 7.4-) για τον
Συντονισμό του Κοινοβουλευτικού έργου, τον εκπρόσωπο του Γραφείου Τύπου,
τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος.
Ø Προτείνει και εισηγείται στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
Ø Τοποθετείται και παίρνει θέση σε επείγοντα ή επίκαιρα θέματα.
Ø Ηγείται του κομματικού αγώνα και δράσης αυτού.
Ø Συμμετέχει στις Βουλευτικές Εκλογές ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου.
Ø Συγκαλεί τα Συνέδρια του Κόμματος (όπως και η Ε.Κ.Ε.) και εισηγείται σ’αυτά.
Ø Συγκροτεί τα όργανα και επιτροπές του Κόμματος που δεν εκλέγονται από το
Συνέδριο.
Ø Ορίζει εκπροσώπους του Κόμματος προς εκτέλεση αρμοδιοτήτων του και
εκπροσώπηση του ιδίου, καθώς και την αναπλήρωσή του.
6.2 Πρόεδρος του Κόμματος -είναι ο Ιδρυτής του-, η θητεία του, είναι αόριστης διάρκειας.
6.3 Ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι αυτομάτως ο υποψήφιος Πρωθυπουργός του.
6.4 Ορίζει επίσης, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο του Κόμματος.
6.5 Αμφισβήτηση του Προέδρου γίνετε με απόφαση των 3/4 του συνόλου των μελών της
Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής και η ανάδειξη νέου Προέδρου γίνεται στο επόμενο
συνέδριο του κόμματος.
6.6 Ο Πρόεδρος εγκρίνει -τελικώς- το Ψηφοδέλτιο Επικράτειας που προτείνεται σε αυτόν
από το Συμβούλιο Αρίστων.
6.7 Εγκρίνει τους Υποψηφίους για τα Βουλευτικά και άλλα Δημόσια Αξιώματα σε
συνεργασία με το Συμβούλιο Αρίστων.
6.8 Ορίζει επίσης την 3μελή Επιτροπή, μελών του Συμβουλίου Αρίστων, η οποία φυλάσσει
τον κατάλογο, των Υποψήφιων για τα Δημόσια Αξιώματα (άρθρο7ο /παρ.7.8).
6.9 Προεδρεύει και εισηγείται στην Επιτροπή Καταστατικού του Κόμματος.
6.10 Προεδρεύει και εισηγείται στο Συμβούλιο Αρίστων.
6.11 Προεδρεύει και εισηγείται στην Εθνική Κεντρική Επιτροπή.
6.12 Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό είναι αποκλειστική
αρμοδιότητα του Προέδρου του Κόμματος έως την σύγκληση συνεδρίου-όπου και
τίθεται προς διευθέτηση το τυχόν μη προβλεπόμενο θέμα-.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Κοινοβουλευτική Ομάδα (Συγκρότηση, επιλογή υποψηφίων
βουλευτών, ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων και άλλων Αιρετών Υποψηφίων)
Άρθρον 7ον
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
7.7
7.8

7.9
7.9.1
7.10
7.11

7.12

Υποψήφιος για, Βουλευτής, Ευρωβουλευτής, Νομάρχης, Δήμαρχος και για οποιοδήποτε
άλλο Δημόσιο Αξίωμα, μπορεί να είναι κάθε Έλληνας Πολίτης που πληροί τα
προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.
Οι παραπάνω Υποψήφιοι, πρέπει, να είναι Ενεργά Μέλη, και Εγγεγραμμένα στο
κεντρικοποιημένο μητρώο του Κόμματος και να ασπάζονται τις Αρχές και τις Αξίες του.
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από τους εκλεγμένους Βουλευτές και
Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
Ο Πρόεδρος του Κόμματος είναι ο Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, και εκτός
του ότι ορίζει τον Εκπρόσωπο αυτής, δύναται να τοποθετήσει και Γενικό Γραμματέα για
τον Συντονισμό του Κοινοβουλευτικού έργου (άρθρο 6ο / παρ.6.1).
Η εξέταση των υποψηφιοτήτων, Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, καθώς και των
Υποψηφίων των Νομαρχιακών και Δημοτικών Εκλογών, ή παντός άλλου αιρετού
Υποψηφίου σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Όργανα (Δημόσια Αξιώματα) γίνεται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών (άρθρο 13ο /παρ.13.1,13.3,13,4).
Η τελική εκτίμηση, καθορισμός και επικύρωση, των πινάκων των Υποψηφίων γίνεται
από τον Πρόεδρο, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αρίστων, του Κόμματος (άρθρο 13ο παρ.13.5).
Αρμοδιότητα και καθήκον της Επιτροπής Αξιολόγησης και αξιοποίησης Στελεχών είναι η
στελέχωση των Εκλογικών Τμημάτων με Εκλογικούς Αντιπροσώπους του Κόμματος
(άρθρο 13ο /παρ.13.6).
Οι υποψήφιοι για τις εκλογές -Βουλευτικές, Ευρωβουλευτικές, Νομαρχιακές,
Δημοτικές- τηρούνται σε Κατάλογο Υποψηφίων, ο οποίος φυλάσσεται, από 3μελή
Επιτροπή μελών του Συμβουλίου Αρίστων, που ορίζεται υπό του Προέδρου του
κόμματος. Στον κατάλογο αυτόν, πρόσβαση έχουν τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου
Αρίστων ή της Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής, μετά από αίτημά τους στην αρμόδια
τριμελή (3) επιτροπή (άρθρο 6ο /παρ.6.8).
Ο Πρόεδρος του Κόμματος συμμετάσχει στις Βουλευτικές Εκλογές ως επικεφαλής του
εκλογικού ψηφοδελτίου (άρθρο 6ο /παρ.6.6 του παρόντος).
Το Ψηφοδέλτιο Επικράτειας, προτείνεται από το Συμβούλιο Αρίστων (άρθρο 10ο του
παρόντος) και εγκρίνεται -τελικώς- από τον Πρόεδρο του Κόμματος (άρθρο 10ο
/παρ.10.12.1).
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συγκαλείται τρεις (3) φορές, τουλάχιστον, σε ετήσια βάση,
σε τόπο και χρόνο, που γνωστοποιείται στα μέλη της, πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες
πριν τη σύγκλησή της, -από τον Επικεφαλή της ή τον Εκπρόσωπό της-.
Θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία καθώς και στην πειθαρχική
διαδικασία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, (και που τυχόν δεν προβλέπονται από το
παρόν καταστατικό -ρυθμίζονται- όπως όλα τα θέματα, που τυχόν δεν προβλέφθηκαν
από το παρόν, με απόφαση του -Προέδρου του Κόμματος- έως την διενέργεια
Συνεδρίου) δύναται να ρυθμιστούν, με Κανονισμό που καταρτίζεται από την ίδια (την
Κ.Ο.) και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος.
Τα ενεργά μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αυτομάτως παραιτούνται, από τα, όργανα διοίκησης των Περιφερειακών Οργανώσεων εκτός Αθηνών- που τυχόν
συμμετέχουν (οι κενές δια της παραιτήσεως περιφερειακές θέσεις, αναπληρώνονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του παρόντος).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Εθνική Κεντρική Επιτροπή (Συγκρότηση - Συνεδριάσεις)
Άρθρον 8ον
8.1

8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.4
8.3.5
8.4

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

Η Εθνική Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από τριάντα τρία (33) μέλη ως εξής:
Ø Τα Εικοσιένα (21) μέλη, εκλέγονται από το Συνέδριο του Κόμματος, ή ορίζονται
από το Συμβούλιο Αρίστων.
Ø Τα υπόλοιπα Δώδεκα (12), είναι τα μέλη, του Συμβουλίου Άριστων.
Η Εθνική Κεντρική Επιτροπή, σε συνέχεια των παραπάνω, συγκροτείται σε σώμα, και
πραγματοποιεί την πρώτη της συνεδρίαση, στην οποία, εκλέγει τον Γραμματέα της με
4ετή θητεία.
Το ψηφοδέλτιο εκλογής του Γραμματέα είναι -ένα και ενιαίο- για όλους τους
υποψήφιους (υποψήφια -είναι μόνο τα μέλη- της Ε.Κ.Ε.) και εκλέγεται αυτός που
συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους.
Συνεδριάζει όταν και όποτε προκύπτουν θέματα μείζονος σημασίας και άμεσης
επίλυσης, κατόπιν προσκλήσεως του Γραμματέα της.
Οι συνεδριάσεις της δεν μπορούν να είναι λιγότερες από δυο (2) κατ’ έτος.
Μέλος της Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής που -εκπίπτει- για οποιοδήποτε λόγο της
θέσεως του (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρονται: παραίτηση μέλους, διαγραφή
μέλους, μετοίκηση μέλους κ.ά) αντικαθίσταται από το δεύτερο σε ψήφους μέλος.
Τα μέλη της κατανέμονται σε τομείς και επιτροπές των Κεντρικών Οργάνων του
Κόμματος.
Η συνεδρίασή της είναι νόμιμη εάν παρίσταται αριθμός μελών ίσος με:
Ø -πλέον της ημίσεως, του όλου, αριθμού των μελών της-.
Οι αποφάσεις, της συνεδριάσεώς της, είναι νόμιμες και πλειοψηφικές όταν
ψηφίζονται από αριθμό:
Ø -πλέον της ημίσεως, του όλου, αριθμού των παρισταμένων μελών της-.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση της, συγκαλείται την επόμενη
εβδομάδα στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Η συνεδρίαση αυτή είναι νόμιμη με αριθμό μελών ίσο με:
Ø όσοι παρίστανται.
Οι αποφάσεις της συνεδριάσεώς αυτής είναι νόμιμες και πλειοψηφικές όταν
ψηφίζονται από αριθμό:
Ø -πλέον της ημίσεως, του όλου, αριθμού των παρισταμένων μελών της-.
Η Εθνική Κεντρική Επιτροπή προκηρύσσει το Συνέδριο του Κόμματος. Σε τακτή
ημερομηνία, τρις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την διεξαγωγή του (άρθρο 5ο /παρ.5.10
του παρόντος), με πλειοψηφική απόφασή της, και επακριβώς: -πλέον της ημίσεως του
όλου αριθμού των μελών της-.
Εκλέγει τα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Καταστατικού του
Κόμματος (άρθρο 9ο /παρ.9.1 του παρόντος).
Εγκρίνει αποφάσεις, της Επιτροπής Δεοντολογίας.
Εγκρίνει εκθέσεις, της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο12ο /παρ.12.5 του παρόντος).
Αποφασίζει, επί προτάσεων, του Γενικού Διευθυντού του Κόμματος (άρθρο 15ο του
παρόντος), σχετικά με την λειτουργία του κομματικού μηχανισμού.
Αποφασίζει επί θεμάτων, της Περιφερειακής Οργάνωσης του Κόμματος (άρθρο 4ο
/παρ.4. του παρόντος).
Εποπτεύει την Περιφερειακή Οργάνωση του Κόμματος από κοινού με τον Γενικό
Διευθυντή του Κόμματος.
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8.11 Τα εικοσιένα (21) από τα μέλη της (8.1 του παρόντος άρθρου) κατανέμονται μετά την
πρώτη συνεδρίαση σε τομείς ή επιτροπές που εποπτεύονται από το Συμβούλιο
Αρίστων.
8.12 Στις συνεδριάσεις της, μπορούν να συμμετέχουν, μόνο με δικαίωμα λόγου, χωρίς όμως
δικαίωμα ψήφου, οι παρακάτω:
Ø Δέκα (10) μέλη -Πρόεδροι Διαμερισματικών/Δημοτικών/Τοπικών Επιτροπών- οι
οποίοι εκλέγονται από το σύνολο, των Πρόεδρων, των
Διαμερισματικών/Δημοτικών/Τοπικών Επιτροπών του Κόμματος.
Ø Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Γενικών Διευθύνσεων του Κόμματος.
Ø Οι εν’ ενεργεία εκλεγμένοι, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές του Κόμματος.
Ø Οι εν’ ενεργεία εκλεγμένοι, Νομάρχες, Περιφερειάρχες Δήμαρχοι του
Κόμματος.
Ø Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος.
Ø Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογία Κόμματος.
Ø Η Επιτροπή Καταστατικού του Κόμματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Επιτροπή Καταστατικού του Κόμματος
Άρθρον 9ον
Για την τήρηση, των αρχών του Κόμματος, την προστασία της δημόσιας εικόνας, τον έλεγχο
και εφαρμογή του Καταστατικού, των Κανονισμών Λειτουργίας, του Κώδικα Διαφάνειας, ο
ΘΕΣΜΟΣ! δημιούργησε την Επιτροπή Καταστατικού, η οποία:
9.1
9.2

9.3
9.4

9.5

Αποτελείται από τον Πρόεδρο του Κόμματος και τέσσερα (4) μέλη, τα οποία εκλέγονται
από την Εθνική Κεντρική Επιτροπή (άρθρο 8ο /παρ.8.5 του παρόντος). Συνεδριάζει
συγκαλούμενη προς τούτο από τον Προέδρου του Κόμματος.
Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση, οργάνωση και ενημέρωση του Μητρώου
(άρθρο3ο /παρ.3.4 του παρόντος) Μελών και Φίλων του κόμματος, σύμφωνα με τις
αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τηρεί χωριστά τα Μητρώα Μελών, και τα
ενδεχόμενα Μητρώα Φίλων.
Εκδίδει την κάρτα μέλους (άρθρο3ο /παρ.3.4 του παρόντος) που έχει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, σε όλες τις εκλογικές
διαδικασίες.
Είναι αρμόδια για την πιστοποίηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) βάσει των
στόχων της δράσης και της λειτουργίας τους. Για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Διαμερισματικής - Νομαρχιακής, Δημοτικής ή Τοπικής εμβέλειας, αποφασίζει μετά από
εισήγηση της οικείας, Διαμερισματικής -Νομαρχιακής Επιτροπής ή της Περιφερειακής
Γενικής διευθύνσεως.
Η Επιτροπή Καταστατικού, καλεί, -υπό προϋποθέσεις- τις πιστοποιημένες οργανώσεις,
για να συμμετάσχουν στα Όργανα του Κόμματος, κατόπιν σχετικής αποφάσεως των
Οργάνων αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Συμβούλιο Αρίστων (Αρμοδιότητες)
Άρθρον 10ον
10.1

10.2

10.3

10.4
10.5
10.6

10.7

10.8
10.9

Τα μέλη του Συμβουλίου Αρίστων, ορίζονται από τον Πρόεδρο του Κόμματος και είναι
δώδεκα (12) συμπεριλαμβανόμενου του Προέδρου, είναι δε -ανακλητά από τον ίδιο τον
Πρόεδρο μόνο-, οι αρμοδιότητες τους, είναι σύμφωνα, με τις ανάγκες που τα πολιτικά
δρώμενα καθορίζουν και κατ' εκτίμηση εκείνου που κατά το 6ο άρθρο του παρόντος
Καταστατικού, έχει την συγκεκριμένη ευθύνη και αρμοδιότητα.
Συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα και η σύγκλησή του γίνεται με απόφαση
του Προέδρου του Κόμματος, διατυπώνει προτάσεις για τη θέσπιση νομοθεσίας ή τη
λήψη άλλων μέτρων πολιτικής.
Ø Προτείνει προς έγκριση στον Πρόεδρο, το ψηφοδέλτιο επικράτειας
Το Συμβούλιο Αρίστων, λαμβανομένων υπόψη, και ενδεχόμενων προτάσεων από τα
αποκεντρωμένα όργανα, μπορεί με απόφαση του, να διενεργήσει κομματικό
δημοψήφισμα -ή- Πανελλήνιο -αν είναι κυβερνητικό κόμμα-, για θέματα ιδιαίτερης
πολιτικής σημασίας.
Ø Το αποτέλεσμα του κομματικού δημοψηφίσματος δεσμεύει τα όργανα του
Κόμματος ως προς την κατεύθυνση της συγκεκριμένης απόφασης.
Ø Το αποτέλεσμα του Πανελληνίου (αν ο ΘΕΣΜΟΣ είναι κυβερνών κόμμα)
δημοψηφίσματος, δεσμεύει το Κράτος, ως προς την κατεύθυνση της
συγκεκριμένης απόφασης.
Στο Συμβούλιο Αρίστων, συμμετέχουν εκτός του Πρόεδρου, και οι δυο (2) Αντιπρόεδροι
του Κόμματος, (υπό προϋποθέσεις -μπορεί να καλεστεί- και ο Γραμματέας της Εθνικής
Κεντρικής Επιτροπής).
Η Θητεία του Συμβουλίου Αρίστων είναι αόριστης διάρκειας.
Τα ένδεκα (11) μέλη (εκτός του Προέδρου) του Συμβουλίου Αρίστων, τοποθετούνται σε
ένδεκα (11) αντιπροσωπευτικούς για το Κόμμα, Πολιτικούς Τομείς, και στους οποίους
μπορεί να ασκηθεί Πολιτική, ενδεικτικά αναφέρονται:
Ø Τομέας Υγείας.
Ø Τομέας Παιδείας και Πολιτισμού.
Ø Τομέας Δικαιοσύνης.
Ø Τομέας Εσωτερικών & Προστασίας του Έλληνα Πολίτη.
Ø Τομέας Εθνικής Αμύνης & Δημοσίας Τάξεως.
Ø Τομέας Εμπορίου.
Ø Τομέας Ναυτιλίας.
Ø Τομέας απεγκλωβισμού του Κράτους από το Παράνομο Χρέος.
Ø Τομέας Οικονομίας & Αναδιάρθρωσής της.
Ø Τομέας Ανάπτυξης.
Ø Τομέας Εξωτερικών.
Μέλος του Συμβουλίου Αρίστων, που -εκπίπτει- της θέσεως του (ενδεικτικά και όχι
δεσμευτικά αναφέρονται: παραίτηση μέλους, διαγραφή μέλους, μετοίκηση μέλους κ.ά)
για οποιονδήποτε λόγο, αντικαθίσταται από έτερο, οριζόμενο από τον Πρόεδρο του
Κόμματος.
Το Υψηλό Κύρος, η Υψηλή Επαγγελματική Εμπειρία, και οι Γνώσεις, των Μελών του
Συμβουλίου Αρίστων, είναι δεδομένα που δεν αμφισβητούνται.
Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Αρίστων, κρατούνται, πρακτικά με δική τους
Ευθύνη (μπορούν να παρευρίσκονται -κατόπιν καλέσματος- μια ή δυο γραμματείς που
καταγράφει/ουν όταν χρειάζεται).
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10.10 Σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Αρίστων δύναται να παρευρεθεί -για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα- ο/η υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου, κατόπιν προαποφάσεως των
δώδεκα (12) (άρθρο16ο /παρ.16 του παρόντος).
10.11 Για τα μέλη του Συμβουλίου Αρίστων, η διάδοση και επικράτηση των Αρχών και Αξιών
του Κόμματος, θεωρείται, άμεσης προτεραιότητας αναγκαιότητα, και είναι
πρωταρχικής σημασίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν, οι συνθήκες Ανασύστασης και
Ανέλιξης, του Ελληνικού Έθνους, της Πατρίδος μας.
10.12 Τα δώδεκα (12) μέλη του Συμβουλίου Αρίστων, έχουν Αυξημένο Αίσθημα Ευθύνης,
Υψηλές Πολιτιστικές Αξίες, πιστεύουν στον Ελληνικό Πολιτισμό -ο οποίος προέρχεται
από τα βάθη των χιλιετιών- και τέλος διακρίνονται, από ιδιαίτερη ευαισθησία, για τα
Εθνικά μας Θέματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Επιτροπή Δεοντολογίας
Άρθρον 11ον
11.1

11.2

11.3
11.4

11.5
11.6

11.7

Η Επιτροπή Δεοντολογίας, είναι το όργανο, που προσδιορίζει τους κανόνες, που
επιβάλλεται να τηρούνται από όλα τα Μέλη του Κόμματος (στελέχη ή όχι),
οποιοδήποτε αξίωμα και αν κατέχουν, καθώς και το πλαίσιο συμπεριφοράς τους,
σύμφωνα με τις ιδεολογικές αρχές και αξίες του Κόμματος, τις αρχές της αξιοπιστίας,
και της διαφάνειας. Ελέγχει την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, από τα Μέλη και
εξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες, χωρίς να συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα
κατά την έννοια του παρόντος, έρχονται σε αντίθεση, με τη δεοντολογική
συμπεριφορά, όπως αυτή έχει οριοθετηθεί στα πλαίσια της ιδεολογίας του Κόμματος.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας, συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος και
αποτελείται από τον Πρόεδρο (εάν ο πρόεδρος, είναι εκλεγμένος στο κοινοβούλιο,
μπορεί να ορίσει αντ ’αυτού άλλο μέλος) και τέσσερα (4) μέλη που θα προταθούν,
ομόφωνα, από το Συμβούλιο Αρίστων. Η ταυτόχρονη ιδιότητα μέλους της Επιτροπής
Δεοντολογίας και μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, είναι ασυμβίβαστη.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας, επιλαμβάνεται περιπτώσεων μετά από πρόταση ή εισήγηση
του Προέδρου του Κόμματος ή αυτεπαγγέλτως, ή μετά από επώνυμη και ενυπόγραφη
αναφορά προς αυτό.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της για το
περιεχόμενο της σύστασης, προς το μέλος του Κόμματος. Εάν, συμπεριφορά Μέλους
ελέγχεται, πλέον της μιας φοράς, για παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας, η
Επιτροπή, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο των συστάσεων της, και παραπέμπει το θέμα
ενώπιον της Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής, ταυτόχρονα το κοινοποιεί (περιεχόμενο των
συστάσεων της) στο Συμβούλιο Αρίστων.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας, ελέγχει -τυχόν- πειθαρχικά παραπτώματα των Μελών του
κόμματος μας.
Ως Πειθαρχικό Παράπτωμα -μέλους μας- για την Επιτροπή Δεοντολογίας θεωρείται,
οποιαδήποτε παραβίαση της Ιδρυτικής Διακηρύξεως, του Καταστατικού, των
αποφάσεων των Οργάνων του Κόμματος ή συμπεριφορά αντίθετη με τις Αρχές και
Αξίες του Κόμματος.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας σε συνέχεια των παραπάνω (11.5,11.6) - επιβάλει
κυρώσεις/ποινές- οι οποίες, ορίζονται, και είναι κατά αύξουσα σειρά ως παρακάτω:
Ø Προφορική Σύσταση συμμορφώσεως στο Μέλος.
Ø Έγγραφη Σύσταση συμμορφώσεως (αποστέλλεται μέσω «φυσικού» ή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο Μέλος.
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11.8

Ø Έγγραφη κλήση, με την οποία καλεί σε απολογία το Μέλος, και περιέχει τις
κατηγόριες που το βαρύνουν, για τις οποίες, πρέπει να απαντήσει/απολογηθεί
εγγράφως ή ενώπιον της επιτροπής, εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών
από την αποδεδειγμένη ημέρα κοινοποιήσεως της κλήσης. Σε περίπτωση
αρνήσεως του η Επιτροπή αποφασίζει Ερήμην του.
Ø Εσωτερική (κομματική) αναστολή δικαιώματος ψήφου, δικαιώματος εκλέγειν
και εκλέγεσθαι, διάρκειας έως έξι (6) μήνες, για το Μέλος.
Ø Αναστολή Ιδιότητος Μέλους του Κόμματος, διάρκειας έως (12) μήνες.
Ø Οριστική Διαγραφή του Μέλους.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας, κρίνει και τιμωρεί με αιτιολόγηση, συντάσσοντας έγγραφη
έκθεση (η οποία τηρείται σε σχετικό αρχείο), στην οποία παραθέτει τα παραπτώματα
του Μέλους. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας προσβάλλονται από το Μέλος,
ενώπιον, της Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής (άρθρο 8ο /παρ.8.6 του παρόντος), η οποία
αποφασίζει οριστικά για το θέμα, στην επόμενη συνεδρίασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Οικονομική Επιτροπή του Κόμματος (Συγκρότηση - Αρμοδιότητες)
Άρθρον 12ον
12.1
12.2

12.3
12.4
12.5

Η Οικονομική Επιτροπή, θεωρείται ο καθοριστικός παράγοντας για την αδέσμευτη και
ανεξάρτητη πορεία του Κόμματος, είναι πενταμελής (5μελης) και αποτελείται από
πρόσωπα απολύτου κοινωνικής καταξίωσης.
Τα μέλη της ορίζονται και παύονται με απόφαση του Πρόεδρου ή του Συμβουλίου
Αρίστων του κόμματος ως εξής:
Ø Τρία από τα μέλη της ορίζονται, με πράξη του Συμβουλίου Άριστων του
Κόμματος.
Ø Δύο από τα μέλη της ορίζονται, με πράξη του Προέδρου του Κόμματος.
Ø Τα δυο μέλη που ορίζονται με πράξη προέδρου και ένα από τρία μέλη που
ορίζονται από το Συμβούλιο Αρίστων -δηλαδή τρία στο σύνολο- είναι από
κοινού υπεύθυνα και δεσμεύουν, για τους κομματικούς τραπεζικούς
λογαριασμούς, το Κόμμα.
Ø Έως τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής σε σώμα, ο Πρόεδρος δεσμεύει
και είναι υπεύθυνος, για τους κομματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, το
Κόμμα.
Ø Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφαση του, να ορίσει έναν και μοναδικό εκπρόσωπο,
μέλος ή όχι της Οικονομικής Επιτροπής, προς τέλεση των καθηκόντων που
σχετίζονται, με τους κομματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ο οποίος θα είναι
υπεύθυνος και θα δεσμεύει για το σκοπό αυτό το Κόμμα.
Σε συνέχεια των παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή, συγκροτείται σε σώμα, και εκλέγει
με πλειοψηφική ψηφοφορία τον πρόεδρο της, ο οποίος απαγορεύεται να κατέχει
οποιοδήποτε Κυβερνητικό Αξίωμα.
Η θητεία της είναι αόριστης διάρκειας.
Η Οικονομική Επιτροπή, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Ø Ελέγχει την οικονομική διαχείριση του κόμματος (συλλέγει προς έλεγχο,
εκθέσεις, -με πλήρη και αιτιολογημένο οικονομικό απολογισμό και
προγραμματισμό από όλες τις οργανώσεις του κόμματος κεντρικές και
περιφερειακές- μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε έτους).
Ø Συντάσσει εκθέσεις, σχετικές με την οικονομική διαχείριση του κόμματος, και
τις υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα, στο Συμβούλιο των Αρίστων.
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Ø Οι εκθέσεις της Οικονομικής Επιτροπής, πρέπει να υπογράφονται, από το
σύνολο των μελών της ή από την πλειοψηφία αυτών.
Ø Τυχόν διαφοροποίηση μέλους της ή μελών της, θα πρέπει να είναι
αιτιολογημένη εγγράφως από εκείνους που διαφοροποιούνται
(μειοψηφούντες) και συνυποβάλλεται με την κυρίως έκθεση (πλειοψηφούντες).
Ø Υποβάλει συνολική έκθεση, για την πορεία των οικονομικών του κόμματος, σε
ετήσια βάση -προς έγκριση- στην Εθνική Κεντρική Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Επιτροπή Αξιολόγησης & Αξιοποίησης των Στελεχών του
Κόμματος
Άρθρον 13ον
13.1
13.2

13.3

13.4

13.5
13.6

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών, δεν δίνει μόνο τη «φωτογραφία»
του Ανθρώπινου Δυναμικού, σε μια δεδομένη περίοδο. Αποτελεί και τον καθρέπτη των
αρχών, της φιλοσοφίας, της γενικότερης νοοτροπίας, του Κόμματος.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών, προεδρεύεται από έναν εκ των
Αντιπροέδρων, έχει δε ως μέλη, κομματικά στελέχη που βρίσκονται σε υψηλότερη
κομματική βαθμίδα. Τα μέλη αυτά, ορίζονται, από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή από το
Συμβούλιο Αρίστων.
Συλλέγει βιογραφικά σημειώματα, τα οποία περιλαμβάνουν, διάφορες γενικές και
ειδικές πληροφορίες, για το «υπό αξιολόγηση στέλεχος», όπως την ηλικία του, την
οικογενειακή του κατάσταση, την Επαγγελματική Προϋπηρεσία του, τις σπουδές του, τα
ενδιαφέροντά του κ.ά..
Αξιολογεί και κρίνει την καταλληλότητα των στελεχών, που προέρχονται προκειμένου,
να ενταχθούν στις Υπηρεσίες του κόμματος. Καταγράφει και αναλύει τα ισχυρά και τα
αδύνατα σημεία των υποψηφίων για συγκεκριμένη θέση και διαπιστώνει την
ικανότητά τους.
Προτείνει προς τελική έγκριση στον Πρόεδρο και στο Συμβούλιο Αρίστων του
κόμματος, τους τελικούς υποψηφίους για την Βουλή, την Ευρωβουλή και τα όργανα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αρμοδιότητα και καθήκον της Επιτροπής Αξιολόγησης και αξιοποίησης Στελεχών, είναι
η στελέχωση των Εκλογικών Τμημάτων με Εκλογικούς Αντιπροσώπους του Κόμματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ομάδα Προγράμματος του Κόμματος
Άρθρον 14ον

Το πρόγραμμα μας, είναι βασισμένο, στην ικανοποίηση των συμφερόντων της κοινωνικής
τάξης των εργαζομένων της Χώρας μας, του αγρότη, του συνταξιούχου, του μικρομεσαίου,
του ελεύθερου επαγγελματία, της μικρομεσαίας επιχείρησης.
Είναι βασισμένο, στην επαναφορά, της λαϊκής κυριαρχίας.
Είναι βασισμένο στην Ανιδιοτέλεια, στην Προώθηση των Εθνικών μας Συμφερόντων.
Ο ΘΕΣΜΟΣ ! πιστεύει: ότι ο σεβασμός, τα δικαιώματα, η ασφάλεια, η μόρφωση και η υγεία
των Πολιτών μας, πρέπει να είναι συνεχόμενες, «παροχές» του Κράτους οι οποίες
ενισχύουν το Κύρος του.
Η πολιτική τακτική και στρατηγική της Ομάδας Προγράμματος του Κόμματος, σαν στόχο
έχει την εφαρμογή του προγράμματος, δια μέσω άσκησης της κεντρικής εξουσίας.
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Το κύριο μέλημα της Ομάδας Προγράμματος του Κόμματος μας είναι:
Ø Μέσα από τις προγραμματικές μας Θέσεις, να δώσουμε σαφείς πληροφορίες,
σχετικά με το τι σκοπεύει να κάνει Ο ΘΕΣΜΟΣ !
Ø Μέλημα μας είναι να παρακολουθούμε από κοντά την εφαρμογή των
προγραμματικών μας Θέσεων, ώστε να αξιολογηθεί η απόδοσή τους, η αποδοχή
τους, η ενδεχόμενη αναπροσαρμογή τους και τέλος η πρότυπη εφαρμογή τους.
Η Ομάδα Προγράμματος του Κόμματος μας:
Ø Εισηγείται μέτρα, για την προστασία και ενίσχυση του κύρους του Κράτους και των
ΘΕΣΜΩΝ του.
Ø Εξετάζει προτάσεις και εισηγείται, για το αν είναι οι προτάσεις αυτές κοντά στα
πρότυπα ηθικής πρακτικής και δεοντολογίας ή όχι.
Ø Εισηγείται μέτρα, για τη προστασία των δικαιωμάτων των καθημερινών αναγκών
και την ασφάλεια των πολιτών.
Ø Ασκεί αποκλειστικά συμβουλευτικές αρμοδιότητες -σχετικά με τα πιστεύω της-,
απευθυνόμενη, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε εφόσον της ζητηθεί, προς
οποιοδήποτε όργανο, της Πολιτείας ή μέλος της Κοινωνίας.
Ø Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα ηθικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα που
προκύπτουν, προτείνει λύσεις γι’ αυτά.
Ø Είναι ευαίσθητη, τόσο με τις ανάγκες της κοινωνίας, όσο και με τα προβλήματα που
απασχολούν τους νέους ανθρώπους, προς καλυτέρευση αυτών εισηγείται μέτρα.
Ø Παρέχει πληροφόρηση -στο βαθμό δικαιοδοσίας της- σε όλους τους Πολίτες της
Χώρας, νέες-ους, μαθήτριες-τες, φοιτήτριες- τές, εργαζομένους, συνταξιούχους, σε
άτομα της τρίτης ηλικίας, σχετικά με τα δικαιώματά τους.
Η Ομάδα Προγράμματος του Κόμματος, αποτελείται από στελέχη του, τα οποία μέσω
συνεδριάσεων τους διαβουλεύονται και κατόπιν εισηγούνται στο Συμβούλιο Αρίστων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Γενική Διεύθυνση - Γενικός Διευθυντής του Κόμματος
(Αρμοδιότητες)
Άρθρον 15ον
Η εφαρμογή, των αρχών της διοίκησης, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πετυχημένης
λειτουργίας, του οποιουδήποτε οργανισμού, πόσο μάλλον όταν ο οργανισμός, αυτός, είναι
Κόμμα. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να πετύχει το στόχο του το Κόμμα θα
πρέπει να ασκεί -τη σωστή διοίκηση-!
Στη Γενική Διεύθυνση του Κόμματος προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος, ορίζεται
και παύεται, με πρόταση του Πρόεδρου του Κόμματος -η οποία εγκρίνεται από το
Συμβούλιο Αρίστων- και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Ø Εποπτεύει την καλή λειτουργία και συντονίζει τις διοικητικές υπηρεσίες του
Κόμματος.
Ø Επιβλέπει την οργάνωση, των οργάνων, και επιτροπών του κόμματος.
Ø Προβαίνει, σε σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις, προς τον Πρόεδρο του Κόμματος
και την Εθνική Κεντρική Επιτροπή, για την πλέον εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία
του κομματικού μηχανισμού.
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Ø Ασκεί Διοίκηση (μάνατζμεντ) -επί των έμμισθων συνεργατών του κόμματος- που
καθιστά δυνατή την εγκαθίδρυση, αλλά και διατήρηση ενός εσωτερικού
περιβάλλοντος, τέτοιου, που να επιτρέπει στα άτομα να εργάζονται μέσα σ’ αυτό
αποτελεσματικά, και αποδοτικά, να είναι παραγωγικά, µε σκοπό να πετύχουν
ορισμένους κοινούς (ομαδικούς) αντικειμενικούς σκοπούς.
Ø Ο Γενικός Διευθυντής κατέχει έμμισθη θέση, και δεν μπορεί να εκλεχθεί στη Βουλή,
την Ευρωβουλή, και στα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για όσο διάστημα
διαρκεί η έμμισθή του θέση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: Γραφείο Τύπου του Κόμματος
Άρθρον 16ον
Το Γραφείο Τύπου, αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας, μεταξύ του Κόμματος μας των
Ελλήνων Πολιτών και των μέσων ενημέρωσης. Προΐσταται αυτού ο/η Εκπρόσωπος Τύπου,
που ορίζεται και παύεται, με πρόταση του Πρόεδρου του Κόμματος, και έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
16.1

Συντάσσει και επιμελείται -δελτίο καταγραφής- σημαντικών γεγονότων (εσωτερικών
και εξωτερικών) -προς ανακοίνωση- στα ΜΜΕ, το οποίο παραθέτει στον Πρόεδρο ή στο
Συμβούλιο Άριστων του Κόμματος (κατόπιν εντολής προέδρου), για την έγκριση του.

16.2

Επικοινωνεί (μεταδίδει) απευθείας, μέσω του λόγου και δια στόματος -το εγκεκριμένοδελτίο καταγραφής, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πραγματοποιούν μετάδοση
(Ραδιόφωνο ή Τηλεόραση).

16.3

Επικοινωνεί (μεταδίδει) απευθείας, μέσω του λόγου και δια στόματος -θέσεις που
του/ης δόθηκαν από τον Πρόεδρο-, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που
πραγματοποιούν μετάδοση (Ραδιόφωνο ή Τηλεόραση).

16.4

Ο/η υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου, δύναται να παρευρεθεί, σε συνεδρίαση του
Συμβουλίου Αρίστων -για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα-, κατόπιν προαποφάσεως
αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: Οικονομικοί Πόροι του Κόμματος
Άρθρον 17ον

Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος είναι οι πιο κάτω:
Ø Οι ετήσιες συνδρομές μελών (το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν εισηγήσεως της Γενικής Διεύθυνσης).
Ø Οι έκτακτες εισφορές των βουλευτών, μελών, φίλων, κάθε πολίτη που υποστηρίζει
το κόμμα.
Ø Έσοδα από οικονομικές εξορμήσεις, δωρεές, δάνεια, μερίσματα, τόκοι.
Ø Έσοδα από εκμετάλλευση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, με προϋπόθεση, την
ύπαρξη τέτοιων πηγών.
Ø Η εκάστοτε κρατική χρηματοδότηση.
Ø Έσοδα από διάφορες χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές.
Ø Εισπράξεις από τυχόν εκδηλώσεις ή άλλες δραστηριότητες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ: Περιφερειακή Οργάνωση, Δημοτικές Επιτροπές,
Περιφερειακές Γενικές Διευθύνσεις
Άρθρον 18ον
Η Περιφερειακή Οργάνωση διακρίνεται, σε αυτή των,
Διαμερισματικών/Δημοτικών/Τοπικών Επιτροπών, αναλόγως των αναγκών, και των
Περιφερειακών Γενικών Διευθύνσεων.
Η Διαμερισματική/Δημοτική/Τοπική Επιτροπή, διοικείται, από 5μελές Συμβούλιο
αποτελούμενο από τους:
Ø Πρόεδρο.
Ø Αντιπρόεδρο.
Ø Γραμματέα.
Ø Ταμεία - Υπεύθυνο Οικονομικών.
Ø Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Τύπου.
Οι Περιφερειακές Γενικές Διευθύνσεις, όπου ιδρυθούν, ακολουθούν τη διοικητική δομή
των Διαμερισματικών/Δημοτικών/Τοπικών Επιτροπών. Τα όργανα των Περιφερειακών
Γενικών Διευθύνσεων, καθορίζονται με την ίδρυσή τους από τη Γενική Διεύθυνση με τη
σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ: Έλληνες του Εξωτερικού
Άρθρον 19ον
19.1
19.2

Οργανώσεις των Ελλήνων Εξωτερικού, μπορούν να ιδρυθούν, σε κάθε κράτος όπου
υπάρχουν Έλληνες, και συμμετάσχουν σε αυτές, ομάδες επίσημων μελών του κόμματος
μας.
Οι οργανώσεις των Ελλήνων Εξωτερικού, έχουν τη δομή που έχει το Κόμμα στον
Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα την δομή της Περιφερειακής Οργάνωσης του, ως εξής:
Οι Οργανώσεις Ελλήνων Εξωτερικού, διοικούνται, από 5μελές Συμβούλιο
αποτελούμενο από τους:
Ø Πρόεδρο.
Ø Αντιπρόεδρο.
Ø Γραμματέα.
Ø Ταμεία - Υπεύθυνο Οικονομικών.
Ø Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Τύπου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ: Τροποποίηση Καταστατικού……
Άρθρον 20ον
Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να αλλάζει μόνο με απόφαση του Συνεδρίου.
Προτάσεις για αλλαγές, μπορούν να υποβάλλουν, ο Πρόεδρος του Κόμματος ή τουλάχιστον
τα 3/4 του συνόλου των μελών της Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής.
Η σύνταξη του καταστατικού, ενός Κόμματος, είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα υπόθεση.
Άνθρωποι με Όραμα για την Ελλάδα, άνθρωποι με Αρχές και Αξίες αφιέρωσαν πολύτιμο
χρόνο, με Ανιδιοτέλεια, για να θέσουν τις σωστές κατ’ αυτούς βάσεις, για την Ελευθερία
της Πατρίδος!
Ακριβώς για τον λόγο αυτό, πρέπει να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του, η οποία σε καμία
περίπτωση δεν θα μπορεί να κινδυνεύσει…από… -τυχαία Πλειοψηφική μειοψηφία-!
Για τον λόγο αυτό λοιπόν, και για την Δημοκρατία της Χώρας και του Κόμματός μας,
τέθηκαν ανεμπόδιστα οι βάσεις για την επιτυχία του ΣΤΟΧΟΥ, τηρήθηκαν δικλίδες
ασφαλείας, έστω και «σκληρές» για μερικούς.
Η Δημοκρατική Ελλάδα, θέλει πίσω τους «Θεσμούς» της, θέλει πίσω την Δημοκρατία της!
Ο Ελληνικός Λαός, ας κρίνει το αν, Ο ΘΕΣΜΟΣ! -Μας- είναι και Δικός Του ΘΕΣΜΟΣ!

O Πρόεδρος του Κόμματος
Σπυρίδων Θ. Αντωνίου

Τα Μέλη του Κόμματος που εργάσθηκαν για τη σύνταξη του παρόντος καταστατικού
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