ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
1. Προοίμιο
Εμείς, οι φίλοι της Άμεσης Δημοκρατίας, συναισθανόμενοι το ειδικό βάρος της ιστορικής
ευθύνης που αναλογεί σε κάθε Έλληνα πολίτη σε αυτή την δεδομένη κρίσιμη στιγμή της
Ιστορίας, ανταποκρινόμαστε στο σχετικό κάλεσμα και αποφασίζουμε όπως ενώσουμε τις
δυνάμεις μας και οργανώσουμε έναν αυτόνομο πολυσυλλεκτική Κινήματος Κινήματος
που θα εκφράζει στη Χώρα μας τις αρχές και τις αξίες του περί ου ο λόγος πολιτεύματος,
της μετάβασης στην πράσινη και αλληλέγγυα οικονομία, της αποκέντρωσης και της
περιφερειακής αεροφόρου ανάπτυξης, της αδιάλειπτης συνέχειας του Ελληνικού
Πολιτισμού καθώς και της πλήρους δημογραφικής αναγέννησης.
Επιθυμούμε να συμμετάσχουμε ενεργά στις πολιτικοκοινωνικές διαδικασίες και ζυμώσεις
για την προώθηση των αρχών και θέσεών μας, τόσο στους θεσμούς του Κράτους όσο και
στην Κοινωνία των Πολιτών.
Επιδιώκουμε τη θέσπιση και εγκαθίδρυση ενός νέου “κοινωνικού συμβολαίου” το οποίο
θα στηρίζεται στη βάση της σφυρηλάτησης στενότερης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ
Κράτους – Κοινωνία των Πολιτών, καθιστώντας το σχετικό δίπολο λυδία λίθο του
αυθεντικού Ελληνικού Πολιτεύματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εκ βάθρων
επαναδιαπραγμάτευση των ρυθμιστικών κανόνων της κοινωνικής συμβίωσης προς την
κατεύθυνση της διαφάνειας και του εξορθολογισμού, αλλά και την ενίσχυση και θωράκιση
των (αμεσο)δημοκρατικών θεσμών εκείνων που προβλέπουν την ενεργό και ουσιαστική
συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων στα συλλογικά θέματα που τους
αφορούν.
Θα ενσωματώνει στους κόλπους του τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της ισότιμης
ανάληψης και επιμερισμού κοινωνικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, της ανεξάρτητης
Δικαιοσύνης και του Κοινωνικού Ελέγχου καθώς και της εξασφάλισης της αξιοπρεπούς
διαβίωσης κάθε Έλληνα πολίτη. Απώτερος σκοπός αυτού αποτελεί η ενότητα, ευημερία

και η πρόοδος του Ελληνικού Έθνους και των Ελλήνων πολιτών που εγκαταβιούν στην
Ελληνική Πολιτεία.
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τοπικό,περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, κατά περίπτωση, να επεκτείνεται και σε
βαλκανικό, μεσογειακό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο βεληνεκές όπως ήδη
εκφράσθηκε κατά τη σύσταση του Παγκόσμιου Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας στην
Αθήνα και Δελφούς τον Ιούνιο του 2000 (www.world-wide-democracy.net).
Τασσόμαστε υπέρ της ισχυρής σύνδεσης της Ελλάδας με τον απανταχού Ελληνισμό,
όπως με τη Μεγάλη Ελλάδα, την Κύπρο, την Βόρειο Ήπειρο κ.ά. και δεσμευόμαστε να
εργασθούμε εντατικά προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του σκοπού.
Εν κατακλείδι, απώτερος σκοπός του Ε.Κ.Α.Δ. αποτελεί η προώθηση των ιδεολογικών
αρχών και κατευθυντήριων γραμμών, όπως αυτές αποτυπώνονται στις δημοσιευθείσες
Ιδρυτικές Διακηρύξεις της 25.05.2019 και της 23.12.2019.

2. Ταυτότητα κόμματος
Η

επίσημη

ονομασία

του

κινήματος

είναι

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΙΝΗΜΑ

ΑΜΕΣΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» και εν συντμήσει Ε.Κ.Α.Δ. και φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις
αμεσοδημοκρατικές κινήσεις και πολιτικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Η ονομασία του
Κόμματος με λατινικούς χαρακτήρες είναι «GREEK (HELLENIC) DIRECT DEMOCRACY
MOVEMENT» και εν συντμήσει G.D.D.M.
Ορίζεται ως έδρα του κινήματος η Πνύκα στην πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους, ήτοι
η Αθήνα.
Έμβλημα του Κόμματος αποτελεί το εικονιζόμενο και περιγραφόμενο στο Παράρτημα Ι
του παρόντος Καταστατικού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού (δηλ. Διπλό
κεφαλαίο ελληνικό Ε πλαισιούμενο ένθεν και ένθεν από δυο κλάδους ελαίας).

3. Πολιτικές αρχές και αξίες
Θεμελιώδεις πολιτικές µας αρχές και αξίες είναι οι εξής:
1. Η δημοκρατία των πολιτών απέναντι στην δημοκρατία των πολιτικών δηλ. η διεθνώς
αποκαλούμενη: Άμεση Δημοκρατία:
- Η Εναλλαγή στα αξιώματα (rotation)
- Η Ανακλητότητα (right to recall).
- Το Δημοψήφισμα, ιδίως πρωτοβουλίας πολιτών (referendum όχι plebiscitum).
2. Η Διαφάνεια.
3. Η Ποιότητα Ζωής.
4. Η Οικολογική οπτική.
5. Η Κοινωνική Δικαιοσύνη.
6. Η Επαναθέσμιση του Κράτους.
7. Η Αποκέντρωση με βάση το μέτρον άριστον την ελληνική πόλη – νομό της Χώρα και η
Περιφερειακή Ανάπτυξη.
8. Η Μετάβαση στην Πράσινη και Αλληλέγγυα Οικονομία.
9. Η ανάπτυξη του πνεύματος και των εφαρμογών κοινοτισμού.
10. Η Προστασία και η Ανάδειξη της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και το δικαίωμα
ολοκληρωμένης παρουσίασης κάθε μνημείου στον χώρο που δημιουργήθηκε.

4. Οργανωτικές αρχές
Οι οργανωτικές αρχές που μας χαρακτηρίζουν είναι οι εξής:
1. Η Συναίνεση.
2. Η ΄Αποκέντρωση.
3. Η Διάκριση των Αρμοδιοτήτων, Λειτουργιών, Εξουσιών.
4. Ο Σεβασμός της Διαφορετικότητας.

6. Η αρμονική συνύπαρξη των δικαιωμάτων των μειοψηφιών με τα αντίστοιχα των
πλειοψηφιών
5. Οι (Άμεσο)δημοκρατικές Διαδικασίες (, κυκλική εναλλαγή στα αξιώματα, δικαίωμα
ανακλητότητας, κλήρωση, νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών).
6. Η ανάλογη με τα προσόντα/δεξιότητες/δράσεις ανάδειξη των μελών στα εσωτερικά
αξιώματα.
7. Η αποφυγή των εκλογικών διαδικασιών και όσων οδηγούν σε διαιρέσεις και διάσπαση
των ενιαίου σώματος.
8.Το Όριο θητείας μελών στα όργανα του κόμματος.
9. Η Αρμονική ισορροπία μεταξύ μελών διαφορετικού φύλου και διαφορετικών
αντιλήψεων.
10. Η Ελευθερία και η Δικαιοσύνη ως εκφράσεις αμεσοδημοκρατικής λογικής και ηθικής.

5. Λειτουργία
Το παρόν Καταστατικό ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Ελληνικού Κινήματος της Άμεσης
Δημοκρατίας και όσων κοινοτήτων ή μεμονωμένων ανεξάρτητων πολιτών το
συναποτελούν. Οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται άμεσα στο σώμα του Καταστατικού
δύναται να ρυθμισθεί μέσω των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας. Το περιεχόμενο
των Κανονισμών αυτών δεν δύναται να έρχεται σε αντίθεση με ρητές διατάξεις του
Καταστατικού και ειδικώς με τις ως άνω αρχές του Άρθρου 4.
Οι αρμοδιότητες εκάστου των Οργάνων προσδιορίζονται στο σώμα του παρόντος
Καταστατικού με δυνατότητα προσθηκών στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας
αυτών.
Με βάση την πολιτική εμπειρία, καταρχήν, το ΕΚΑΔ λειτουργεί προσωρινά με τη γενική
αρχή της ιεραρχίας δηλ. οι αποφάσεις των υπερκείμενων Οργάνων υπερισχύουν των
αποφάσεων των υποκειμένων με την προοπτική όταν επιτευχθούν οι στόχοι του να
υπερισχύσει η γενική αρχή της επικουρικότητας, δηλ. ό,τι μπορεί να λύνεται τοπικά δεν
αποτελεί αρμοδιότητα των υπερκείμενων οργάνων.

Κάθε Όργανο είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί στο σώμα από το οποίο προέκυψε καθώς
και στα υπερκείμενα όργανα.
Τα υπερκείμενα Όργανα μπορούν να αναθέτουν, κατ’ εξουσιοδότηση, την ενάσκηση
μέρους των αρμοδιοτήτων τους σε υποκείμενα Όργανα.

6. Ιδιότητα μέλους και φίλου
Μέλος του Κινήματος μπορεί να είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος που κατοικεί
στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, ή πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και μέλος του
Παγκόσμιου Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας (www.world-wide-democracy.net) που
συμφωνεί με την Ιδρυτική Διακήρυξη και το παρόν Καταστατικό και δεν ανήκει σε άλλο
πολιτικό Κίνημα της Ελλάδας.
Επιπρόσθετα, το μέλος του Κόμματος πρέπει να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
(να είναι άνω των 15 ετών) και ειδικότερα να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου.
Επίσης, είναι δυνατή η αναγνώριση ως φίλος του κινήματος κατά την ίδια διαδικασία
οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να γνωρίσει θεωρητικά ή βιωματικά τις λειτουργίες της
άμεσης δημοκρατίας. Ύστερα από εξάμηνη εντρύφηση αυτού στις διάφορες λειτουργίες
του Κινήματος δύναται να αιτηθεί να γίνει τακτικό μέλος.

7. Απόκτηση της ιδιότητας μέλους και φίλου
Για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους απαιτείται η υποβολή ατομικής ηλεκτρονικής
αίτησης για εγγραφή που απευθύνεται στο Κίνημα. Το Επιτελικό Συμβούλιο, κατόπιν
εξέτασης της αίτησης και θετικής υπέρ αυτής Εισήγησης από την Οργάνωση από την
οποία προέρχεται, εκδίδει την αντίστοιχη κάρτα μέλους και την αποστέλλει στον
ενδιαφερόμενο. Με την αίτησή του, ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει τη συνδρομή των
προϋποθέσεων του προηγούμενου άρθρου (6), αναλαμβάνει την υποχρέωση να σέβεται
την Ιδρυτική Διακήρυξη, να τηρεί το Καταστατικό, τους Εσωτερικούς Κανονισμούς

Λειτουργίας των αρμόδιων οργάνων του Κόμματος καθώς και να καταβάλει το κόστος της
ετήσιας συνδρομής που ορίζεται με απόφαση του Επιτελικού Συμβουλίου.
Ως χρόνος απόκτησης της ιδιότητας του Μέλους λογίζεται ο χρόνος αποδοχής της
αίτησης για εγγραφή και καταβολής της συνδρομής. Από την υποβολή της αίτησης
λογίζεται ως φίλος.

8. Τα δικαιώματα των μελών και φίλων
Τα μέλη του Κινήματος έχουν δικαίωμα:
1. λόγου και ψήφου
2. συμμετοχής σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις του Κινήματος.
2. έκφρασης ελεύθερα της γνώμης τους στα Όργανα στα οποία συμμετέχουν.
3. εκλέγειν και εκλέγεσθαι με ισοδύναμη ψήφο στα Κομματικά Όργανα υπό τους όρους
και περιορισμούς του παρόντος Καταστατικού και των οικείων Κανονισμών.
Οι φίλοι έχουν δικαίωμα απλά έκφρασης γνώμης χωρίς όμως ψήφο.

9. Οι υποχρεώσεις των μελών
Οι βασικότερες υποχρεώσεις των μελών είναι οι εξής:
1. Η τακτική καταβολή της ετήσιας οικονομικής συνδρομής.
2. Η ενεργός συμμετοχή στις δράσεις και εκδηλώσεις του Κινήματος και η ενθάρρυνση
πρωτοβουλιών πολιτών και ιδίως νομοθετικών καθώς και η άσκηση κοινωνικού ελέγχου
στους χώρους όπου ζουν ή εργάζονται τα μέλη.
3. Ο απαρέγκλιτος σεβασμός στις ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές αρχές και
αξίες του Κόμματος.
4. Η τήρηση των προταγμάτων της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του παρόντος Καταστατικού,
των εκάστοτε Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας καθώς και των Αποφάσεων των
αρμόσιων Οργάνων. Η αθέτηση αυτής της υποχρέωσης επισύρει την απώλεια των
δικαιωμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο (8 – Τα δικαιώματα των μελών).

10. Απώλεια ιδιότητας μέλους
Ένα μέλος χάνει την ιδιότητά του όταν:
1. Υποβάλλει γραπτή παραίτηση.
2. Είναι µέλος, εγγραφεί ή συμμετέχει αποδεδειγμένως ενεργά σε πολιτικό κόμμα εκτός
των τυχόν συνεργαζόμενων προεκλογικά ή μονιμότερα με το ΕΚΑΔ σύμφωνα με τις
προβλέψεις της εκλογικής νομοθεσίας.
3. Δρα αντίθετα προς τις αρχές του Κινήματος και παραβιάζει το καταστατικό του.
4. Δεν πληρώνει τις συνδρομές του για περισσότερο από ένα χρόνο, εφόσον κληθεί
εγγράφως για την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών του έναν τουλάχιστον
μήνα πριν τη διαγραφή του.
Αρμόδια για την διαγραφή και επανεγγραφή μελών είναι το Επιτελικό Συμβούλιο μετά
από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας.

11. Πανελλήνιο Μητρώο Μελών
Με ευθύνη του Πανελλήνιου Συμβουλίου τηρείται Πανελλήνιο Μητρώο Μελών του
Κινήματος το οποίο αποτελεί το μόνο επίσημο και έγκυρο μητρώο μελών και φίλων αυτού.

12. Αρχές λειτουργίας των Οργάνων
Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία των Οργάνων είναι οι εξής:
1. Ενεργός συμμετοχή στις δραστηριότητες του Κινήματος και των Οργάνων αυτού
2. Λήψη Αποφάσεων επί πλειοψηφικής βάσης χωρίς να αποκλείεται η τοπική ή θεματική
διαφοροποίηση μειοψηφουσών απόψεων εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς και δεν
αντίκεινται στην Διακήρυξη και Καταταστικό του Κινήματος (minority rights).
3. Εκλογή μελών αναλόγως της περιγραφόμενης στον Εσωτερικό Κανονισμό κατά
περίπτωση διαδικασίας.
4. Ανακλητότητα.

5. Καταρχήν επιλογή σε θέσεις ευθύνης με κλήρωση εκ προκρίτων, άλλως με ειδική
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση

13. Τακτικό Συνέδριο (Σύγχρονη Εκκλησία του Δήμου)
Το Συνέδριο συγκαλείται από το Επιτελικό Συμβούλιο, μία φορά κάθε έτος τέλος
Σεπτεμβρίου

μετά

το

τέλος

των

Κλεισθενίων

(εορτές

αμεσοδημοκρατικών

μεταρρυθμίσεων διενεργούμενες από το ΕΚΑΔ από το 2009) 2 ημερολογιακά έτη και οι
προσυνεδριακές διαδικασίες περιλαμβάνουν τη σύγκληση όσων Οργανώσεων έχουν
ικανό αριθμό μελών σε τοπικό, νομαρχιακό επίπεδο των Τ.Ο (Τοπικών Οργανώσεων),
Ν.Ο (Νομαρχιακών Οργανώσεων) και Π.Ο (Περιφερειακών Οργανώσεων) καθώς και των
Θεματικών Οργανώσεων. Η γνωστοποίηση της απόφασης περί σύγκλησης του Οργάνου
πραγματοποιείται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την δήλη ημερομηνία. Ο τρόπος
προβολής των θεμάτων, έγκρισης των επιθυμούντων να εισηγηθούν τα θέματα του
Συνεδρίου και η θεματολογία εγκρίνονται από το Επιτελικό Συμβούλιο.

14. Συγκρότηση του Τακτικού Συνεδρίου
Το Συνέδριο συγκροτείται από όλα τα μέλη του Κινήματος που είναι ενεργά, ταμειακά
τακτοποιημένα κατά την έναρξη εργασιών και προέρχονται από όλα τα όργανα και τις
συλλογικότητες
1. Από τα λοιπά μέλη όλων των Οργάνων του Κινήματος και σε αναλογία προς το
σύνολο των συνέδρων που καθορίζεται από το Πανελλήνιο Συμβούλιο.
2. Οι σύνεδροι που κατέχουν περισσότερες από μία ιδιότητες, συμμετέχουν στο
Συνέδριο με μία από αυτές της επιλογής τους χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης
στις λοιπές.

15. Αρμοδιότητες του Τακτικού Συνεδρίου

Το Τακτικό Συνέδριο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Τροποποιεί τον Κανονισμό των Εργασιών του ο οποίος βασίζεται στις εξής αρχές και
διαδικασίές ως έχει στο Παράρτημα τάδε.
2. Δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για γόνιμη, εποικοδομητική, διαλεκτική,
αποτελεσματική λειτουργία και θεμιτές σχέσεις μεταξύ των συνέδρων.
3. Παρέχει το βήμα για την κατάθεση απόψεων και ιδεών από όλους τους συνέδρους με
σκοπό την αποτελεσματική καταγραφή αυτών καθώς και τη θέση αυτών σε ψηφοφορία
για την έκδοση ψηφισμάτων του Συνεδρίου (Εκκλησίας του Δήμου).
4. Διαμορφώνει την γενική πολιτική του Κόμματος και καταθέτει σχετικές προτάσεις ως
προς τη λειτουργία του Πανελληνίου Συμβουλίου (Δημοβουλίου Πολιτών) όσο και του
Επιτελικού Συμβουλίου.
5. Το Τακτικό Συνέδριο (Εκκλησία του Δήμου) έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας (δηλ.
ό,τι δεν καθορίζεται στο Καταστατικό, καθορίζεται από αυτό και αποτελεί το ανώτατο
όργανο του Κινήματος).

16. Έκτακτο Συνέδριο (Συνδιάσκεψη)
Εφόσον ζητηθεί γραπτώς και με ειδική αιτιολογία από το Πανελλήνιο Συμβούλιο σε
τακτική ή σε έκτακτη συνεδρίαση για σημαντικά ή/και επείγοντα θέματα από την
πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού και εφόσον συμμετέχουν οι μισοί συν ένας,
δύναται να συγκληθεί Έκτακτο Συνέδριο.
Το Έκτακτο Συνέδριο συγκροτείται από τα μέλη του Τακτικού Συνεδρίου.
Το Έκτακτο Συνέδριο έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τακτικού Συνεδρίου πλην της
διαμόρφωσης της γενικής ιδεολογίας του Κινήματος αλλά για τα ειδικά θέματα παραμένει
και αναγνωρίζεται ως το ανώτατο όργανο του Κινήματος.

17. Ν.Ο. (Νομαρχιακές Οργανώσεις- Ελληνικές Νομαρχίες)

Βασική οργανωτική μονάδα του Κινήματος είναι η Νομαρχιακή Οργάνωση (Ελληνική
Νομαρχία). Κάθε Νομαρχιακή Οργάνωση αποτελείται από µέλη που συνδέονται μεταξύ
τους και δραστηριοποιούνται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο του νομού – πόλεως
(πρωτεύουσας του νομού). Οι Ελληνικές Νομαρχίες δύνανται, κατά περίπτωση, να
συνεργάζονται μεταξύ τους σε επίπεδο Περιφέρειας ή Καποδιστριακού Δήμου ιδίως για
τις ανάγκες συμμετοχής σε περιφερειακές ή δημοτικές εκλογές.
Κάθε Νομαρχιακή Οργάνωση πρέπει να έχει τουλάχιστον δέκα (10) μέλη, τα οποία έχουν
εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι. Σε περίπτωση που υπάρχουν λιγότερα από δέκα (10) μέλη του κόμματος
είτε στο σύνολο, ενός νομού υφίσταται η δυνατότητα ίδρυσης Τοπικής Πρωτοβουλίας
(Κ.Α.Δρ.Α.) που λειτουργεί αυτόνομα υπό την εποπτεία του Πανελλήνιου Συμβουλίου.
Κάθε Νομαρχιακή Οργάνωση εκλέγει µε ετήσια θητεία τουλάχιστον έναν συντονιστή/µια
συντονίστρια, µε ευθύνη του οποίου/της οποίας ενημερώνει το Πανελλήνιο Συμβούλιο
(Δημοβούλιο Πολιτών) για τη σύστασή της, τον αριθμό και τα ονόματα των µελών που
την απαρτίζουν και, στη συνέχεια, επικοινωνεί και συντονίζει τη δράση της µε τα άλλα
αυτοδιοικητικά όργανα (περιφέρειες, δήμοι, κοινότητες).
Ανώτατο όργανο της Νομαρχιακής Οργάνωσης είναι η γενική συνέλευση των μελών, η
οποία εκλέγει:
• Τον/την Συντονιστή/Συντονίστρια ή την Συντονιστική Γραμματεία.
• Τον/την Ταμία.
Η συνέλευση των µελών μιας Τοπικής Οργάνωσης συνέρχεται εκτάκτως όταν το ζητήσει
το 25% των µελών της που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Συντονιστής/συντονίστρια της Συντονιστικής Γραμματείας, Τοπικής Οργάνωσης δεν
μπορεί να είναι συγχρόνως και μέλος του Επιτελικού Συμβουλίου.
Προτείνουν τις υποψηφιότητες για την Βουλή των Ελλήνων στο Πανελλήνιο Συμβούλιο
και εκπονούν την τοπική στρατηγική για τις εκλογές.

18. Θεματικές Οργανώσεις

Οι

Θεματικές

Οργανώσεις

συστήνονται

κατά

κλάδους

εργαζομένων

(πχ

αγροτοκτηνοτρόφων, εργατών, επιστημόνων κ.λπ.) σε πανελλήνια βάση και εξυπηρετούν
την τεχνοκρατική υποστήριξη του Κινήματος για επιμέρους αναπτυξιακά προγράμματα
και πολιτικές ή πολιτικές θέσεις για συζητούμενα νομοσχέδια και προτάσεις του
Κινήματος στις δημόσιες διαβουλεύσεις και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα εάν και εφόσον
λειτουργεί.
Οι Θεματικές Οργανώσεις συστήνονται µε συνελεύσεις των µελών των Τοπικών
Οργανώσεων εντός των ορίων της εκάστοτε αυτοδιοικητικής Περιφέρειας, εκλέγουν
Γραμματεία ή/και Συντονιστή αυτόνομα (οι οποίοι εγκρίνονται το Πανελλήνιο Συμβούλιο)
και λειτουργούν µε διοικητική αυτοτέλεια στο πλαίσιο της Ιδρυτικής Διακήρυξης, των
θέσεων του Κινήματος και του παρόντος Καταστατικού.
Καταρτίζουν τον δικό του Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος εγκρίνεται από το Πανελλήνιο
Συμβούλιο.
Κάθε Θεματική Οργάνωση πρέπει να έχει τουλάχιστον δέκα (10) μέλη τα οποία έχουν
εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι.

20. ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
20.1 Σύνθεση και λειτουργία
Το Επιτελικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτερο όργανο του Κινήματος σε καθημερινή βάση
καθώς και το αποφασιστικό Όργανο για όλα τα θέματα που απασχολούν το Κίνημα.
Είναι υπεύθυνο για την χάραξη της γενικής πολιτικής και των ειδικών πολιτικών και
κατευθύνσεων του Κινήματος λαμβάνοντας κατά το μέγιστο δυνατό υπόψιν τις αποφάσεις
και την πολιτική που διαμορφώνεται κάθε φορά από το Τακτικό Συνέδριο (Εκκλησία του
Δήμου). Αποτελεί ουσιαστικά το Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Κινήματος και
πιο συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνο τόσο για την ομαλότητα της καθημερινής λειτουργίας
του Κινήματος όσο και για τη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που απαιτούν άμεση δράση
σύμφωνα µε την πολιτική του.

Η αρχική ενδεκαμελής σύνθεση του αυτού Οργάνου προέκυψε από την σύμπτυξη των
ενεργών αμεσοδημοκρατών που δήλωσαν την επιθυμία να διευρύνουν το αρχικό Κίνημα
Άμεσης Δημοκρατίας το Νοέμβριο του 2020 και συναποφάσισαν τα θέματα λειτουργίας
πρώτων δέκα (10) ιδρυτικών Τοπικών Οργανώσεων με εκπροσώπους επτά (7) μέλη από
την Ελλάδα και αντίστοιχα τρία (3) από τον Ελληνισμό του εξωτερικού. Ο δυνάμενος
αριθμός μελών του Επιτελικού Συμβουλίου ορίζεται σε δεκατέσσερα (14).
Τα μέλη του Επιτελικού Συμβουλίου δύναται να παραιτηθούν αυτοβούλως ή και να
αντικατασταθούν ύστερα από απόφαση αυτού ως εξής:
1. Με πλειοψηφία 90% των μελών διαγράφεται μέλος.
2. Με πλειοψηφία 80% των μελών αναστέλλεται η συμμετοχή
μέλους για χρονικό διάστημα που θα καθορισθεί ειδικά ως
προς αυτό.
3. Με πλειοψηφία 70% των μελών εισάγονται ένα έως τέσσερα (1 έως 4) καινούρια μέλη
(είτε ως αντικαταστάτες μελών που παραιτήθηκαν ή διαγράφηκαν, είτε ως καινούρια
επιπλέον μέλη) με προτεραιότητα από τα ενεργά μέλη των λοιπών οργάνων του
Κινήματος.
Σε περίπτωση οικειοθελούς παραίτησης μέλους του παρόντος Οργάνου, το Πανελλήνιο
Συμβούλιο η Τοπική Οργάνωση στην οποία αυτό ανήκε προτείνει τον αντικαταστάτη του.
Το Επιτελικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια να απορρίψει την συγκεκριμένη πρόταση με
πλειοψηφία

του

70%

των

μελών

του.

Σε περίπτωση διαγραφής ενός μέλους του παρόντος Οργάνου, ο αντικαταστάτης του
ορίζεται από το ίδιο το όργανο με πλειοψηφία 70% των μελών του.
Για λήψη αποφάσεων επαρκεί η συμμετοχή τουλάχιστον επτά (7) τεσσάρων (4) μελών
του Επιτελικού Συμβουλίου στην εκάστοτε συνεδρίαση.
Το Επιτελικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επιδίωξη της συναίνεσης και αξιολογείται
για αυτό από το Πανελλήνιο Συμβούλιο (π.χ. πόσα θέματα χρειάστηκαν ψηφοφορία,
πόσα εγκρίθηκαν με συναίνεση).

Ο Κανονισμός Λειτουργίας (Παράρτημα τάδε) του Επιτελικού Συμβουλίου πρέπει σαφώς
να περιλαμβάνει και να περιγράφει μεθόδους συναινετικών αποφάσεων ως βασική
προτεραιότητα.
Το Επιτελικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 1 (µία) φορά την εβδομάδα µε τη
δυνατότητα η συνεδρίαση να γίνεται και µε τη χρήση μέσων τηλεδιάσκεψης. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται στο πνεύμα της συναίνεσης ή, εάν χρειασθεί, µε ψηφοφορία, πλειοψηφικά
επί του συνόλου των παρόντων µελών ευρισκομένων σε απαρτία (τουλάχιστον 7 μέλη).
Τα μέλη του Επιτελικού Συμβουλίου κατόπιν ψηφοφορίας δύναται να αποδίδουν
συγκεκριμένους ρόλους σε μέλη του ιδίου οργάνου όπως π.χ. Συντονιστής του Επιτελικού
Συμβουλίου, Συντονιστής, Εκφραστής - Εκπρόσωπος Τύπου, κ.λπ. όταν αυτό κριθεί
απαραίτητο.

20.2 Αρμοδιότητες
Στις αρμοδιότητες του Επιτελικού Συμβουλίου συγκαταλέγονται οι εξής βασικές:
1. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων.
2. Η έκδοση ψηφισμάτων για οποιοδήποτε θέμα.
3. Η διαχείριση της λειτουργίας του Κινήματος (γραφεία, προσωπικό, κ.ά.).
4. Ο καθορισμός της ιδεολογίας, ειδικότερων επίκαιρων πολιτικών και της ανταπόκρισης
του Κινήματος στην εκάστοτε επικαιρότητα.
5. Η δηµόσια εκπροσώπηση του Κινήματος στην οποία περιλαμβάνονται:
- Οι σχέσεις µε τα ΜΜΕ.
- Η διαχείριση της ιστοσελίδας και των λοιπών δημόσιων εκφράσεων σε κοινωνικά δίκτυα.
- Η έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.
6. Η υποβολή Εκθέσεων στις συνελεύσεις του Πανελλήνιου Συμβουλίου και της Κεντρικής
Επιτροπής.
7.Οι προτάσεις για θεματολογία των Συνεδρίων και η προετοιμασία των συνεδριάσεων
του Πανελλήνιου Συμβουλίου (ημερησία διάταξη, εισηγήσεις, κ.ά.).

8. Η υλοποίηση των αποφάσεων του Πανελλήνιου Συμβουλίου και η τελική εξειδίκευση
αυτών, εάν αυτό απαιτείται.
9. Η ενημέρωση των µελών για τις δραστηριότητες του Κινήματος σε όλους τους τομείς
λειτουργίας αυτού.
10. Η τήρηση αρχείου µε τα πρακτικά, τα κείμενα και τα έγγραφα των Συνεδρίων
(Τακτικών και Έκτακτων).
11. Η εκπροσώπηση του Κινήματος και η διαχείριση των σχέσεών του µε άλλα κόμματα
και

κοινωνικές

οργανώσεις.

12. Η έγκριση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας όλων των οργάνων του
Κόμματος καθώς και μελλοντικών τροποποιήσεων αυτών (Πανελλήνιο Συμβούλιο).
13. Η συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών του Κόμματος (Οργανωτική,
Επικοινωνίας, Πολιτικού Σχεδιασμού, Δεοντολογίας, Οικονομική κ.ά.).

21. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
21.1 Σύνθεση
Το Πανελλήνιο Συμβούλιο έχει αποφασιστικό και εκτελεστικό ρόλο.
Απαρτίζεται από το λιγότερο τριάντα δυο (32) έως το περισσότερο τριάντα έξι (36) µέλη.
Η σύνθεση του αποτελεί το αλγεβρικό άθροισμα των εκάστοτε μελών του Επιτελικού
Συμβουλίου, των εκπροσώπων των δεκατριών (13) Περιφερειακών Οργανώσεων της
Ελληνικής επικράτειας καθώς και εννέα (9) της Ελληνικής Ομογένειας του εξωτερικού. Τα
μέλη του Επιτελικού Συμβουλίου είναι αυτοδικαίως και μέλη του Πανελλήνιου
Συμβουλίου. Τα λοιπά μέλη του παρόντος Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση της
πλειοψηφίας των μελών του Επιτελικού Συμβουλίου διαθέτοντας ευρεία διακριτική
ευχέρεια ως προς αυτό, ύστερα από πρόταση τριών (3) ατόμων από έκαστη Νομαρχιακή
Οργάνωση.
H θητεία του Πανελλήνιου Συμβουλίου αρχίζει αμέσως μετά την συγκρότηση αυτού σε
Όργανο του Κινήματος και λήγει αυτοδικαίως μετά από τέσσερα (4) έτη.

Τα µέλη του Πανελλήνιου Συμβουλίου (πλην αυτών που αποτελούν ταυτόχρονα και μέλη
του Επιτελικού Συμβουλίου) δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Όργανο αυτό για
περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες θητείες.
Κάθε

τακτικό

μέλος

του
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Συμβουλίου

διαθέτει

ένα

αντίστοιχο

αναπληρωματικό το οποίο επιλέγεται από τη λίστα των υποψηφίων που εμπεριέχονται
στην πρόταση της περιόδου τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου.
Ενδεχόμενες ενστάσεις για την εκλογή τακτικών ή αναπληρωματικών μελών εξετάζονται
από το Επιτελικό Συμβούλιο εξετάζονται εντός δυο (2) εβδομάδων από την εκλογή αυτών.

21.2 Αρμοδιότητες
Στις αρμοδιότητες του Πανελλήνιου Συμβουλίου συγκαταλέγονται οι εξής:
1. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού.
2. Συντονίζει τις δράσεις σε εθνικό επίπεδο.
3. Καθορίζει το ύψος της συνδρομής και του τέλους εγγραφής.
4.

Εποπτεύει τις

5.

Έχει

την
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6. Με ευθύνη του Συμβουλίου συγκροτούνται και λειτουργούν Θεματικές Ομάδες.
7. Ορίζει Ομάδες Κοινοβουλευτικής Στήριξης των βουλευτών και ευρωβουλευτών.
8. Αποφασίζει για την έκδοση πληροφοριακού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
9. Καθορίζει την αναλογία του αριθμού των συνέδρων προς το συνολικό αριθμό των
µελών του Κινήματος.
10. Ο συντονισμός και η εποπτεία της λειτουργίας της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα και
η ευθύνη υλοποίησης των εκστρατειών.
11. Εγκρίνει το Πρόγραμμα Δράσης του Κινήματος στην αρχή του έτους και τον
Απολογισμό Πεπραγμένων στο τέλος του έτους.
12. Καθορίζει τις σχέσεις του Κινήματος µε άλλα κόμματα και Εθνικούς ή υπερεθνικούς
οργανισμούς στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

13. Ορίζει τους εκπροσώπους του Κινήματος σε Ευρωπαϊκό κόμμα που πιθανόν θα
ενταχθεί καθώς σε άλλα Δίκτυα ή φόρα (Βαλκανικό, κ.ά.).
14. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Κινήματος. Αποφασίζει
ή όχι για την επιδότηση του κόστους μετακίνησης των µελών του ανάλογα με τις
τρέχουσες οικονομικές δυνατότητες.
15. Προωθεί τη συμμετοχή των µελών στα όργανα του κόμματος μέσα από προτάσεις
για τη διευκόλυνση αυτής, την εξάλειψη των σχετικών εμποδίων (γονείς, ηλικιωμένοι,
Α.Μ.Ε.Α. κ.ά.) καθώς και τη συγκρότηση «Επιτροπής για την Προώθηση της
Συμμετοχής».
16. Ψηφίζει Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του που έχει υποχρεωτική ισχύ για
όλα τα μέλη και κατανέμει αρμοδιότητες µμεταξύ αυτών (των μελών).
Δικαίωμα πρότασης αλλαγής του Κανονισμού Λειτουργίας του παρόντος Οργάνου έχει
τόσο το Επιτελικό Συμβούλιο μετά από αίτημα τουλάχιστον του 50% των μελών του, όσο
και το Πανελλήνιο Συμβούλιο μετά από αίτημα των 2/3 των μελών του. Η πρόταση
αλλαγής πρέπει να αποσταλεί στα µέλη του Συμβουλίου τουλάχιστον τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες πριν τη συνεδρίαση αυτού που θα αποφασίσει για οποιαδήποτε
αλλαγή. Σε περίπτωση αλλαγής του Κανονισμού Λειτουργίας, ο νέος θα εφαρμόζεται από
την επόμενη συνεδρίαση του Πανελλήνιου Συμβουλίου.

21.3 Εσωτερική λειτουργία
Το Πανελλήνιο Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον µία (1) φορά
στους τρεις (3) μήνες μετά από πρόσκληση του Επιτελικού Συμβουλίου. Το Πανελλήνιο
Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα ενεργά
µέλη του. Σε κάθε συνεδρίαση ορίζονται οι ημερομηνίες καθώς ο τόπος διεξαγωγής της
επόμενης.
Οι συνεδριάσεις του Πανελλήνιου Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα του
Κινήματος (Αθήνα). Με απόφαση του Πανελλήνιου Συμβουλίου ορίζεται, ανάλογα προς
τις τρέχουσες οικονομικές δυνατότητες του Κινήματος, επιδότηση του κόστους
µμετακίνησης των µελών αυτού.

Μετά από αίτηση του 30% των μελών του Πανελλήνιου Συμβουλίου, αυτό συνέρχεται
εκτάκτως όταν ιδιαίτερες συνθήκες το απαιτούν.
Μέλος του Συμβουλίου που απουσιάζει από τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις
χωρίς να υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται
με απόφαση του Επιτελικού Συμβουλίου.
Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κρατούνται πρακτικά τα οποία είναι στη διάθεση των
υπολοίπων Οργάνων καθώς και όλων των µελών του Κινήματος.
Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται µε συναίνεση ή, εάν χρειασθεί, µε
ψηφοφορία, πλειοψηφικά επί του συνόλου των µελών.

21.4 Γραμματεία του Πανελληνίου Συμβουλίου
Η Γραμματεία του Πανελλήνιου Συμβουλίου αποτελείται από τέσσερα (4) άτομα εκ των
οποίων δυο (2) είναι μέλη του Επιτελικού Συμβουλίου.
Στις αρμοδιότητες αυτής ανήκουν κυρίως:
• Η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων.
• Η διοικητική υποστήριξη σε πάσης φύσης θέματα.
• Η προεδρία των συνεδριάσεων του Πανελλήνιου Συμβουλίου.

22. Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη προερχόμενα από τους κόλπους
του Πανελλήνιου Συμβουλίου και εκλέγονται από αυτό. Μετά την συγκρότηση της, η
Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει συντονιστή. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή
πλειοψηφία.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί την εποπτεία της διαχειριστικής και ταμειακής κατάστασης
ενώ ελέγχει τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως τα οικονομικά του κόμματος εκ των
οποίων η μία υποχρεωτικά στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης. Τηρεί βιβλίο πρακτικών
συνεδριάσεων, ελέγχου και διαχείρισης. Έχει την δυνατότητα άσκησης αιφνίδιου

δειγματοληπτικού οικονομικού ελέγχου οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο κατόπιν
απόφασης που έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία.

23. Κεντρική Επιτροπή
Η Κεντρική Επιτροπή συστήνεται από τα μέλη του Πανελλήνιου Συμβουλίου, τους
εκλεγμένους βουλευτές, υπουργούς, Περιφερειάρχες και Δημάρχους του κόμματος, τους
Συντονιστές των Θεματικών Ομάδων, των Περιφερειακών Οργανώσεων, των
Νομαρχιακών Οργανώσεων και των Τοπικών Οργανώσεων, και εκπροσώπους
Κοινωνικών Φορέων. Η απόφαση της σύγκλισης λαμβάνεται από το Επιτελικό
Συμβούλιο.
Συνεδριάζει υποχρεωτικά κάθε εξάμηνο με ημερήσια διάταξη που συντάσσει το Επιτελικό
Συμβούλιο, ή έκτακτα όταν ζητηθεί από το Πανελλήνιο Συμβούλιο. Εισηγείται τον
μακροχρόνιο πολιτικό σχεδιασμό στο κόμμα, τις συνεργασίες με άλλους πολιτικούς
φορείς και την επικοινωνιακή στρατηγική του Κινήματος, και μεταφέρει τους
προβληματισμούς και τις προτάσεις των μελών.

24. Θεματικές Ομάδες
Μία Θεματική Ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη και βρίσκεται σε
απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 40% των µελών αυτής. Οι συνεδριάσεις
δύναται να πραγματοποιούνται και µε τη χρήση μέσων τηλεδιάσκεψης.
Δικαίωμα συμμετοχής στις Θεματικές Ομάδες έχουν και µη µέλη του κόμματος εφόσον
δεν έχουν υπάρξει τεκμηριωμένες αντιρρήσεις από τα μέλη της εκάστοτε Ομάδας.
Δημοσιοποιούν δελτία τύπου και θέσεις που άπτονται του κύκλου των αρμοδιοτήτων τους
μετά από σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Τύπου. Οι Θεματικές Ομάδες λειτουργούν µε
σκοπό:
1. Την παρακολούθηση και παρέμβαση στα ζητήματα της Ελληνικής κοινωνίας που
αντιστοιχούν στο αντικείμενο αυτών, τη διοργάνωση δράσεων, σεμιναρίων, ηµερίδων και
εκδηλώσεων, τη συγγραφή ανακοινώσεων κ.ά.

2. Την επιστημονική επεξεργασία και διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων του κόμματος
κυρίως μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης µε αντίστοιχες κινήσεις πολιτών,
επιστημονικούς φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Οι προτάσεις κάθε μίας
Θεματικής Ομάδας γίνονται επίσημες θέσεις του Κινήματος μετά την έγκρισή τους από το
Πανελλήνιο Συμβούλιο.
3. Την επαφή µε κινήσεις πολιτών και φορέων που δραστηριοποιούνται στο αντίστοιχο
αντικείμενο.
4. Την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών που τους ανέθεσε το Πανελλήνιο
Συμβούλιο
5. Την κωδικοποίηση των διαφορετικών απόψεων, όταν, για το θέμα που επεξεργάζεται
η ομάδα, επίκειται απόφαση Συνεδρίου ή Πανελλήνιου Συμβουλίου. Το Επιτελικό
Συμβούλιο καθορίζει το πλήθος και τις αρμοδιότητες των Θεματικών Ομάδων. Ορίζει
επίσης υπεύθυνο µέλος του Πανελληνίου Συμβουλίου για κάθε Θεματική Ομάδα το οποίο
ενημερώνεται για όλες τις δραστηριότητες ενώ η Ομάδα ορίζει έναν ή περισσότερους
συντονιστές, µέλη του κόμματος.

25. Νεολαία του Κόμματος (Ν.Ε.Α.Δ.)
Συστήνεται ειδικό όργανο για τη Νεολαία των μελών του κόμματος με ηλικία έως και 35
ετών με την κωδική ονομασία Ν.Ε.Α.Δ. (Νεολαία Άμεσης Δημοκρατίας). Δικαίωμα
συμμετοχής σε αυτήν έχουν όλα τα πληρούντα το ηλικιακό κριτήριο μέλη των Τοπικών,
Νομαρχιακών, Περιφερειακών Οργανώσεων. Η έδρα της Ν.Ε.Α.Δ. είναι η Αθήνα ενώ
υφίσταται η δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων αυτής στις παρακείμενες Οργανώσεις
κάθε επιπέδου. Η Ν.Ε.Α.Δ. έχει οργανωτική αυτοτέλεια και πλήρη δημοκρατική δομή και
διάρθρωση. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ν.Ε.Α.Δ. καθορίζει όλες τις εκτελεστικές και
οργανωτικές λεπτομέρειες της λειτουργίας αυτής. Τα μέλη της Ν.Ε.Α.Δ. αποκτούν την
ιδιότητα του μέλους του Κόμματος υπό τους όρους των άρθρων 6 και 7 του παρόντος
Καταστατικού.

26. Γραφείο Σχέσεων και Διασύνδεσης με Κοινωνικούς Εταίρους
Ιδρύεται αυτοτελές Γραφείο Σχέσεων και Διασύνδεσης με Κοινωνικούς Εταίρους για τον
αριθμό των μελών και τη σύνθεση του οποίου αποφασίζει το Πανελλήνιο Συμβούλιο.
Σκοπός του εν λόγω Γραφείου είναι η διαχείριση των σχέσεων μέσω της επιδίωξης όσο
το δυνατό μεγαλύτερης εκπροσώπησης σε οιοδήποτε ιεραρχικό επίπεδο σε
επαγγελματικές οργανώσεις κοινωνικών εταίρων όπως οι εξής:
1. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. (Ο.Ε.Ε.)
2. Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων. (ΟΛ.Δ.Σ.)
3. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε)
4. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. (Σ.Ε.Β.Ε.)
5. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. (Κ.Ε.Ε.Ε.)
6. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. (Σ.Β.Β.Ε.)
7. Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων. (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
8. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.),
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. (Τ.Ε.Ε.)
9. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.), Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας. (Ε.Σ.Ε.Ε.)
10. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.), Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
(Π.Φ.Σ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. (Σ.Ε.Β.)
11. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Τις λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του παρόντος Γραφείου καθορίζει ο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτού.

27. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ
27.1 Έσοδα

Τα έσοδα του Κινήματος προέρχονται από:
1) Συνδρομές των µελών του και τα τέλη εγγραφής.
2) Εκδηλώσεις, πώληση εντύπων και άλλες δραστηριότητές του.
3) Αποζημιώσεις µελών του που έχουν εκλεγεί σε θεσμικά όργανα.
4) Οικονομικές προσφορές ή ενισχύσεις, εφόσον δεν τίθενται όροι ή προϋποθέσεις εκ
μέρους των χορηγών.

27.2 Γενικές Αρχές
Τα έσοδα της διάταξης 28.1 (Έσοδα) εισπράττονται υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους
των διατάξεων της κείμενης Νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων. Όλα τα έσοδα
και οι δαπάνες του Κινήματος πρέπει να αποδεικνύονται µε τα αντίστοιχα φορολογικά
στοιχεία (παραστατικά).
Μέλη που εκλέγονται σε θεσμικά όργανα, Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές ή ορίζονται
Υπουργοί υποχρεούνται να καταβάλουν στο Κινήματος το 20% του ποσού της καθαρής
αποζημίωσής τους. Μέλη που εκλέγονται Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειάρχες ή
Αντιπεριφερειάρχες ή Πρόεδροι Δ.Σ Δημόσιων Οργανισμών καταβάλουν το 10% των
μικτών αποδοχών τους.
Για τη διασφάλιση της οικονομικής διαφάνειας του Κινήματος, στο τέλος κάθε οικονομικής
χρήσης δημοσιεύεται οικονομικός απολογισμός από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο Ταμίας υπέχει ευθύνη υπολόγου (νόθος αντικειμενική ευθύνη) και λογοδοτεί για την
διαχείριση του στα ανώτερα ιεραρχικώς όργανα στα πλαίσια των προδιαγραφών του
άρθρου 20.2 περ. 13 (Επιτελικό Συμβούλιο).

27.3 Διαχείριση

Η διαχείριση των οικονομικών του Κινήματος ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή. Αυτή
τηρεί όλα τα νομοθετικώς προβλεπόμενα προς τούτο διαχειριστικά βιβλία. Η Εξελεγκτική
Επιτροπή ασκεί τον έλεγχο του έργου της Οικονομικής Επιτροπής. Το Επιτελικό
Συμβούλιο εποπτεύει τον έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η απόφαση για λήψη δανείου από τραπεζικά ιδρύματα τόσο του εσωτερικού όσο και του
εξωτερικού λαμβάνεται από την πλειοψηφία της Ολομέλειας του Επιτελικού Συμβουλίου
μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής. Η θητεία της μελών της Οικονομικής
Επιτροπής έχει την ίδια διάρκεια με την αντίστοιχη.

27.4 Υποχρεώσεις του Ταµία
Οι κυριότερες υποχρεώσεις του ταμία είναι οι εξής:
1. Η τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων ή οποιουδήποτε άλλου φορολογικού βιβλίου
προβλέπεται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο.
2. Η απόδοση σύντομου οικονομικού απολογισμού σε κάθε τακτική συνεδρίαση του
Πανελληνίου Συμβουλίου για την περίοδο μεταξύ των δυο (2) συνεδριάσεων.
3. Η σύνταξη εγγράφου οικονομικού απολογισμού - προϋπολογισμού σε κάθε Τακτικό
Συνέδριο.
Ο Ταμίας δεν μπορεί να διαχειρισθεί ποσά μεγαλύτερα από αυτά που ορίζονται στον
κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης που εγκρίνεται από το Πανελλήνιο Συμβούλιο.
Ο Ταμίας απαγορεύεται να διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό του Κινήματος στο όνομα του.
Ο Ταμίας εκλέγεται από την Οικονομική Επιτροπή, της οποίος είναι και μέλος.

27.5 Περιουσία του Κινήματος
Η περιουσία του κόμματος αξιοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που εξυπηρετούν τους
στόχους αυτού. Η Οικονομική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ορθή δημοσιονομική
διαχείριση της.
Σε περίπτωση διάλυσης του κόμματος η περιουσία αυτού θα αποδοθεί υποχρεωτικά είτε
για κοινωφελείς σκοπούς είτε σε νέο πολιτικό Κινήματος ο οποίος θα συσταθεί από την

συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Πανελλήνιου Συμβουλίου. Απαγορεύεται
αυστηρώς η μεταβίβαση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου τόσο σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα όσο και σε έτερους πολιτικούς σχηματισμούς.

28. Νομιμοποίηση
Νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά προκειμένου για τις ανάγκες της διεκπεραίωσης
οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής ενέργειας οποιοδήποτε εκ των ενεργών μελών
του Επιτελικού Συμβουλίου.

29. Τροποποίηση του Καταστατικού
Το Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του 70% των μελών του
Επιτελικού Συμβουλίου.

30. Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας
Η οργάνωση και λειτουργία όλων των Οργάνων του Κόμματος τα οποία και
προσδιορίζονται στο παρόν Καταστατικό διέπεται από τον αντίστοιχο Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας του ο οποίος ψηφίζεται από την πλειοψηφία των 2/3 των μελών
εκάστου. Το Επιτελικό Συμβούλιο ψηφίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του με
πλειοψηφία επί της απαρτίας των μελών [τουλάχιστον έξι (6) μέλη].
Το κάθε Όργανο όπως και Θεματική Ομάδα είναι υπεύθυνα για την κατάθεση μετά από
έγκριση της πλειοψηφίας θετικών ψήφων των 2/3 των ενεργών μελών επί απαρτίας
αυτών αυτών πρότασης κατάρτισης Κανονισμού Λειτουργίας στο Επιτελικό Συμβούλιο.
Το Επιτελικό Συμβούλιο εγκρίνει με πλειοψηφία τουλάχιστον έξι (6) μελών του τους
προταθέντες Κανονισμούς Λειτουργίας οι οποίοι θα έχουν την ισχύ καταστατικών
διατάξεων. Οι κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στο Καταστατικό.
Τροποποιούνται με την ίδια διαδικασία που ψηφίζονται.

31. Διάλυση του Κινήματος – Προσχώρηση σε άλλο Κόμμα

Το κόμμα δύναται να διαλυθεί µε απόφαση Συνεδρίου που συγκαλείται ειδικά ως προς
αυτό από το Επιτελικό Συμβούλιο, λαμβανομένη από το 80% των συνέδρων.
Προσχώρηση του Κινήματος σε άλλο κόμμα δύναται να πραγματοποιηθεί µε απόφαση
Συνεδρίου που συγκαλείται ειδικά ως προς αυτό λαμβανομένη από το 80% των
συνέδρων.
Την απόφαση για διαδικασίες που θα διαλύσουν τον Κινήματος την λαμβάνει το
Πανελλήνιο Συμβούλιο με πλειοψηφία που ορίζεται στο 80% των μελών του.

