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Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακών και Δημοτικών Οργανώσεων 
 

Ο παρών κανονισμός αποτελεί τμήμα (κεφάλαιο) του Κανονισμού Λειτουργίας 
του Κόμματος Δημιουργία, Ξανά! 

 
Το κείμενο του Κανονισμού εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή, 

κατά την 3η συνεδρίασή της, την 15η Ιουλίου 2012 και τροποποιήθηκε κατά την 4η 
συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2012 

 
 

Άρθρο 1 
Οι σκοποί της λειτουργίας των Περιφερειακών και Δημοτικών Οργανώσεων 

 
1.  Στόχοι των Περιφερειακών και Δημοτικών Οργανώσεων του Κόμματος 

“δημιουργία, ξανά!”, είναι οι παρακάτω: 
 

-  Η καλύτερη οργάνωση και παρουσία του Κόμματος στις διάφορες 
γεωγραφικές περιοχές της χώρας. 

-  Η καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών και των φίλων του Κόμματος. 
-  Η πληρέστερη παρακολούθηση των τοπικών ζητημάτων, με στόχο την 

υποβοήθηση στη εκπλήρωση των σκοπών του Κόμματος. 
-  Η ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών στο Κόμμα ή στις δραστηριότητές του. 
- Η εκλογή προτεινόμενων υποψηφίων για  τη συμμετοχή στις εκλογές. 

 
2.  Οι αρχές και οι αξίες που διέπουν τη λειτουργία των Περιφερειακών και Δημοτικών 

Οργανώσεων είναι οι ίδιες με αυτές που διέπουν και τη λειτουργία του Κόμματος, 
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού του. 

 
 

Άρθρο 2 
Η ίδρυση των Περιφερειακών και Δημοτικών Οργανώσεων 

 
1. Οι οργανώσεις των μελών του κόμματος διακρίνονται σε: 

- Περιφερειακές Οργανώσεις (σε επίπεδο Εκλογικής Περιφέρειας) 
- Δημοτικές Οργανώσεις (σε επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου) 

 
2. Οι Περιφερειακές Οργανώσεις, καθώς έχουν την ευθύνη της εκλογής 

προτεινόμενων υποψηφίων για  τη συμμετοχή στις εκλογές, αντιστοιχούν κατά 
κανόνα στις υφιστάμενες εκλογικές περιφέρειες, όπως ο εκλογικός νόμος ορίζει.  

 
Εξαιρούνται:  
α)  η Β’ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, η οποία κατανέμεται σε τέσσερις τομείς, 

για καθέναν από τους οποίους ιδρύεται μια Περιφερειακή Οργάνωση ως εξής: 
Α. Κεντρικός τομέας, που περιλαμβάνει τους Δήμους: Βύρωνα, Γαλατσίου, 

Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής και Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας. 
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Β. Βόρειος τομέας που περιλαμβάνει τους Δήμους: Αγίας Παρασκευής, 
Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, 
Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου-Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης-
Ψυχικού και Χαλανδρίου. 

Γ. Δυτικός τομέας που περιλαμβάνει τους Δήμους: Αγίας Βαρβάρας, Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και 
Χαϊδαρίου. 

Δ. Νότιος τομέας που περιλαμβάνει τους Δήμους: Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, 
Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, 
Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου. 

 
β)  η Περιφέρεια  Αττικής, η οποία κατανέμεται σε τρεις τομείς, για καθέναν από 

τους οποίους ιδρύεται μια Περιφερειακή Οργάνωση ως εξής: 
Α. Βορειοδυτικός τομέας που περιλαμβάνει τους Δήμους: Ασπροπύργου, 

Ελευσίνας, Μάνδρας και Ειδυλίας, Μεγαρέων και Φυλής. 

Β. Βορειοανατολικός τομέας που περιλαμβάνει τους Δήμους: Αχαρνών, 
Διονύσου, Μαραθώνος, Ωρωπού. 

Γ.  Νοτιοανατολικός τομέας που περιλαμβάνει τους Δήμους: Βάρης, Βούλας, 
Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Μεσογαίας, 
Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας και Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων και 
Αρτέμιδος. 

 
Συνεπώς, με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, ιδρύονται 61 Περιφερειακές 
Οργανώσεις. Οι Δημοτικές Οργανώσεις αντιστοιχούν στους Καλλικρατικούς 
Δήμους της χώρας και ιδρύονται μετά από αίτημα μελών των Περιφερειακών 
Οργανώσεων στους οποίους υπάγεται ο Δήμος. 

 
3.  Οι έδρες των Περιφερειακών Οργανώσεων βρίσκονται στις έδρες των νομών που 

προσδιορίζουν τις εκλογικές περιφέρειες. Οι έδρες των Δημοτικών Οργανώσεων 
βρίσκονται στις έδρες των Καλλικρατικών Δήμων. 

 Οι Περιφερειακές Οργανώσεις της Α’ Αθηνών, της Α’ Πειραιώς και της Α’ 
Θεσσαλονίκης, εδρεύουν στους Δήμους της Αθήνας, του Πειραιά και της 
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Οι Περιφερειακές Οργανώσεις των τεσσάρων τομέων 
της  Β’ Αθηνών, των τριών τομέων της Περιφέρειας Αττικής, της Β’ Πειραιώς και 
της Β’ Θεσσαλονίκης μπορούν να εδρεύουν σε οποιονδήποτε Δήμο που 
υπάγεται σε αυτές τις εκλογικές περιφέρειες. 

 
4. Για την ίδρυση και τη λειτουργία μίας Περιφερειακής ή Δημοτικής Οργάνωσης δεν 

απαιτείται ελάχιστος αριθμός μελών. Για τη διενέργεια αρχαιρεσιών από την 
Περιφερειακή Οργάνωση απαιτείται ελάχιστος αριθμός 21 μελών, που με βάση 
την κατοικία τους, (ή άλλες ιδιότητες όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.1. του 
παρόντος) ανήκουν στα γεωγραφικά όρια ευθύνης της Περιφερειακής 
Οργάνωσης. 

 
5. Για τη λειτουργία των οργανώσεων ισχύουν τα εξής: 
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α. Η ανάδειξη των προτεινόμενων ως υποψηφίων βουλευτών γίνεται από 
καθολική ψηφοφορία των ταμειακώς εντάξει μελών της Περιφερειακής 
Οργάνωσης. 

 
β. Οι Περιφερειακές ή οι Δημοτικές Οργανώσεις οποιασδήποτε βαθμίδας 

μπορούν να συνενώνουν ή να διαχωρίζουν τις λειτουργίες τους κατά 
βούληση, μετά από απόφαση των οικείων Συμβουλίων Περιφερειακής 
Οργάνωσης. 

 
 

Άρθρο 3 
Σφραγίδα Περιφερειακής Οργάνωσης 

 
Οι Περιφερειακές Οργανώσεις διαθέτουν δική τους σφραγίδα, η οποία φέρει το 
όνομα του κόμματος και το όνομα της Περιφερειακής Οργάνωσης. 

 
 

Άρθρο 4 
Μέλη της Περιφερειακής ή Δημοτικής Οργάνωσης 

 
1.  Μέλη της Περιφερειακής ή Δημοτικής Οργάνωσης γίνονται οι κάτοχοι της 

Ελληνικής Ιθαγένειας που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους μέσα στα γεωγραφικά 
όρια της Περιφερειακής ή Δημοτικής Οργάνωσης, ή που ψηφίζουν στην εκλογική 
περιφέρεια στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη Περιφερειακή ή Δημοτική Οργάνωση 
ή που έχουν εκτεθεί ως υποψήφιοι σ’ αυτή. 

 
2.  Ένα μέλος του Κόμματος δε μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία 

Περιφερειακές ή Δημοτικές Οργανώσεις. 
 
3.  Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών έχουν όπως περιγράφονται στο 

Καταστατικό του κόμματος και τον Κανονισμό των Μελών. 
 
4.  Σε περίπτωση αλλαγής της κατοικίας του, ένα μέλος μίας Περιφερειακής 

Οργάνωσης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Γραμματέα της Περιφερειακής 
Οργάνωσης που ανήκε, ώστε να διαγραφεί από το μητρώο μελών της 
Περιφερειακής Οργάνωσης. Το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει επίσης και τον 
Γραμματέα της Περιφερειακής Οργάνωσης της περιοχής της νέας του κατοικίας, 
ώστε να εγγραφεί στα βιβλία μελών αυτής της Οργάνωσης.  

 
5. Φίλοι του κόμματος μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της 

Περιφερειακής ή Δημοτικής Οργάνωσης ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία για 
τη λειτουργία της. Η ιδιότητα του “φίλου” του κόμματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 
του Καταστατικού, δεν πιστοποιείται από κάποιο έγγραφο. 
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Άρθρο 5 
Όργανα Διοίκησης 

 
1.  Οι Περιφερειακές και Δημοτικές οργανώσεις υπάγονται στο Κόμμα και 

εποπτεύονται από τα κεντρικά όργανα διοίκησης του Κόμματος (Συνέδριο, Εθνική 
Επιτροπή, Πολιτικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Επιτροπή Δεοντολογίας). 

 
2.  Οι Περιφερειακές Οργανώσεις διοικούνται από: 

α)  Τη Συνέλευση της Περιφερειακής Οργάνωσης και 
β)  Το Συμβούλιο της Περιφερειακής Οργάνωσης 

 
3. Οι Δημοτικές Οργανώσεις διοικούνται από τον Συντονιστή της Δημοτικής 

Οργάνωσης, ο οποίος ορίζεται από το Συμβούλιο της Περιφερειακής Οργάνωσης. 
 
 

Άρθρο 6 
Η Συνέλευση της Περιφερειακής Οργάνωσης: 

 
1.  Η Συνέλευση της Περιφερειακής Οργάνωσης είναι το ανώτερο όργανο του 

κόμματος σε επίπεδο Περιφερειακής Οργάνωσης. Η Συνέλευση  έχει την 
αρμοδιότητα: 

 
α)  να εγκρίνει τον προγραμματισμό δράσης της Περιφερειακής Οργάνωσης. 
β)  να εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών της Περιφερειακής 

Οργάνωσης. 
γ)  να εγκρίνει τον απολογισμό των ετησίων πεπραγμένων του Συμβουλίου της 

Περιφερειακής Οργάνωσης ή του απερχόμενου Συμβουλίου. 
δ)  να εκλέγει τα αιρετά μέλη του Συμβουλίου Περιφερειακής Οργάνωσης. 
ε)  να εκλέγει τα μέλη που θα εκπροσωπήσουν την Περιφερειακή Οργάνωση στο 

Συνέδριο του κόμματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Καταστατικό του 
κόμματος και τον κανονισμό λειτουργίας του κόμματος. 

στ)  να αποφασίζει ειδικές δράσεις και εκδηλώσεις της Περιφερειακής 
Οργάνωσης, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αρχές, τις αξίες, το Καταστατικό 
και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κόμματος. 

ζ)  να αποφασίζει για τα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των 
κατευθύνσεων των κεντρικών και περιφερειακών οργάνων του Κόμματος. 

η)  να διαβουλεύεται, να εξειδικεύει και, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να 
αποφασίζει πάνω στις εισηγήσεις που γίνονται από τα κεντρικά και 
περιφερειακά όργανα του Κόμματος. 

 
2.  Οι αποφάσεις της Συνέλευσης της Περιφερειακής Οργάνωσης λαμβάνονται με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών (50%+1). 
 
3.  Οι ψηφοφορίες κατά τη Συνέλευση της Περιφερειακής Οργάνωσης είναι φανερές. 

Είναι δυνατό, μετά από πρόταση του Προέδρου της Περιφερειακής Οργάνωσης και 
μετά από δια ανατάσεως χειρών απόφαση των παρόντων μελών, κάποιες 
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ψηφοφορίες ειδικού ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Οργάνωσης να είναι 
μυστικές. Οι ψηφοφορίες αρχαιρεσιών ή εκλογών για την επιλογή εκπροσώπων 
για το Συνέδριο του Κόμματος, είναι μυστικές. 

 
4.  Η Συνέλευση της Περιφερειακής Οργάνωσης βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία 

του 50% + 1 των ταμειακά εντάξει μελών της. Στην περίπτωση μη απαρτίας η 
Συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανακοίνωση, 
στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό τον παρόντων μελών.  

 
5.  Η Συνέλευση της Περιφερειακής Οργάνωσης συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το 

χρόνο, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου, σε τακτική συνέλευση και εκτάκτως, 
μετά από πρόσκληση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Η πρόσκληση του 
Πολιτικού Συμβουλίου μπορεί να εκδοθεί και μετά από αίτημα του Συμβουλίου της 
Περιφερειακής Οργάνωσης, ή μετά από έγγραφη αίτηση προς το Πολιτικό 
Συμβούλιο του Κόμματος, τουλάχιστον του ενός πέμπτου (1 / 5) των μελών της 
Περιφερειακής Οργάνωσης. 

 
6.  Η πρόσκληση των μελών για Συνέλευση της Περιφερειακής Οργάνωσης γίνεται 

από το Συμβούλιο της Περιφερειακής Οργάνωσης με ανακοίνωση 15 ημέρες πριν 
την ορισμένη Συνέλευση. Ως ανακοίνωση θεωρείται η αποστολή ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων προς τα μέλη και η ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο του 
Κόμματος και της Περιφερειακής Οργάνωσης. 

  
7. Στις Συνελεύσεις της Περιφερειακής Οργάνωσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής και 

τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής, του Πολιτικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας του Κόμματος, με δικαίωμα λόγου, 
αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 
8. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης της Περιφερειακής Οργάνωσης, πλην των 

αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της Περιφερειακής Οργάνωσης και των εκλογών 
για την ανάδειξη εκπροσώπων για το Συνέδριο του κόμματος, τελούν υπό την 
αίρεση της έγκρισης του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. 

 
9. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης της Περιφερειακής Οργάνωσης πρέπει να 

κοινοποιούνται στο Πολιτικό Συμβούλιο εντός τριών (3) ημερών. 
 Οι αποφάσεις που έχουν επείγον χαρακτήρα, πρέπει να ανακοινώνονται στο 

Πολιτικό Συμβούλιο αυθημερόν ή το αργότερο εντός 2 ημερών. 
  Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα άσκησης veto. Η άσκηση veto μπορεί να 

ασκηθεί μόνον εντός τριών ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σ’ αυτό της 
απόφασης της Συνέλευσης της Περιφερειακής Οργάνωσης.  

 Τυχόν απόρριψη (άσκηση veto), από το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος, 
απόφασης που έχει ληφθεί από τη Συνέλευση της Περιφερειακής Οργάνωσης, θα 
πρέπει να είναι αιτιολογημένη και θα πρέπει να έχει ληφθεί με πλειοψηφία 
τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του Πολιτικού Συμβουλίου 
του Κόμματος. 
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Άρθρο 7 
Το Συμβούλιο της Περιφερειακής Οργάνωσης: 

 
1. Το Συμβούλιο της Περιφερειακής Οργάνωσης αποτελείται από 7 μέλη. Τα μέλη του 

Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης είναι αιρετά και εκλέγονται από τα 
μέλη της Περιφερειακής Οργάνωσης.  

 
2. Η θητεία του Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης είναι διετής. 
 
3. Με ευθύνη του Συμβούλου που πλειοψήφησε, το αργότερο εντός 7 ημερών από 

την ημέρα των αρχαιρεσιών, το Συμβούλιο Περιφερειακής Οργάνωσης συνέρχεται 
σε σώμα. Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ των συμβούλων, εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο 
Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Συμβουλίου. 

 
4. Ένα μέλος, δε μπορεί να εκλεγεί στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου της 

Περιφερειακής Οργάνωσης, για περισσότερες από τρεις συνεχόμενες θητείες. 
 
5. Το Συμβούλιο της Περιφερειακής Οργάνωσης συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία 

φορά το μήνα, σε ορισμένη μέρα και ώρα. Τη σύγκληση της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου κάνει ο Γραμματέας του, τουλάχιστον 4 μέρες πριν από τη 
συνεδρίαση. Έκτακτα συγκαλείται όποτε το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος 
Περιφερειακής Οργάνωσης ή 4 τουλάχιστον μέλη που θα ορίζουν και τους λόγους 
της σύγκλησης, ή ο Πρόεδρος του κόμματος. 

 
6. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου προσδιορίζεται από το 

Γραμματέα του και ανακοινώνεται κατά την πρόσκληση για τη σύγκληση. Δύο ή 
περισσότερα μέλη του Συμβουλίου, μπορούν να θέτουν θέματα για συζήτηση στην 
ημερήσια διάταξη. 

 
7. Το Συμβούλιο της Περιφερειακής Οργάνωσης έχει απαρτία εφόσον 

παρευρίσκονται τα μισά και ένα μέλη από τα μέλη του και αποφασίζει με απλή 
πλειοψηφία των παρόντων. 

 
8. Κάθε μέλος του Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης που απουσιάζει 

αδικαιολόγητα σε τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι  τακτικές αδιακρίτως 
εντός ενός έτους, εκπίπτει και αντικαθίσταται από επιλαχόντα. 

 
9. Έκπτωση ολόκληρου του Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης γίνεται με 

απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών της Συνέλευσης της 
Περιφερειακής Οργάνωσης ή με αιτιολογημένη απόφαση του Πολιτικού 
Συμβουλίου του Κόμματος, η οποία θα έχει ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των 
⅔ των παρόντων μελών του Πολιτικού Συμβουλίου. 
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10. Σε περίπτωση έκπτωσης ή παραίτησης του Συμβουλίου Περιφερειακής 
Οργάνωσης, το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος ορίζει προσωρινή διοικούσα 
επιτροπή για την προκήρυξη αρχαιρεσιών. 

 
11. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης διακρίνονται σε 

ανοικτές και κλειστές. Ανοικτές συνεδριάσεις γίνονται με απόφαση του Συμβουλίου 
της Περιφερειακής Οργάνωσης ή με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του 
Κόμματος. Στις συνεδριάσεις αυτές μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος της 
Περιφερειακής Οργάνωσης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
μπορεί να αποβάλει θορυβούντες με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών 
του Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης. 

 
12.  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης συγκαλεί και 

διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση 
των εργασιών της Περιφερειακής Οργάνωσης και των στόχων του Κόμματος. 
Υπογράφει μαζί με τον ταμία εντάλματα πληρωμών, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που καθορίζει με εγκύκλιό της η Δ/νση Οικονομικών του κόμματος, και μαζί με τον 
Γραμματέα του Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης κάθε εξερχόμενο 
έγγραφο της Περιφερειακής Οργάνωσης. Του Προέδρου κωλυομένου ή απόντος 
αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος. 

 
13.  Ο Γραμματέας της Περιφερειακής Οργάνωσης  ενημερώνει τα μέλη του 

Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης  για τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και της 
Συνέλευσης της Περιφερειακής Οργάνωσης, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα 
διάφορα έγγραφα, αλληλογραφία κλπ., ενημερώνει το μητρώο μελών και έχει την 
ευθύνη για τη φύλαξη των εγγράφων ή ηλεκτρονικών αρχείων και της σφραγίδας 
της Περιφερειακής Οργάνωσης. Τον Γραμματέα κωλυόμενο ή απόντα 
αναπληρώνει ο Ταμίας. 

 
14.  Ο Ταμίας της Περιφερειακής Οργάνωσης έχει την ευθύνη του ταμείου. Εισπράττει 

με αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα της Περιφερειακής Οργάνωσης και 
κουπόνια θεωρημένα από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου του ελληνικού 
Κοινοβουλίου. Κάνει κάθε πληρωμή με ένταλμα που εκδίδεται με έγκριση της 
δαπάνης από το Συμβούλιο της Περιφερειακής Οργάνωσης, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζει με εγκύκλιό της η Δ/νση Οικονομικών του κόμματος, και 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία με τη σφραγίδα της Περιφερειακής 
Οργάνωσης. Τον ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Γραμματέας της 
Περιφερειακής Οργάνωσης. Σε περίπτωση που κωλύονται ή απουσιάζουν και οι 
δύο, οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης και 
κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του Συμβουλίου της Περιφερειακής 
Οργάνωσης. 

 
15. Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης έχουν 

αρμοδιότητες που αναθέτει σε αυτά το Συμβούλιο της Περιφερειακής Οργάνωσης. 
Το Συμβούλιο της Περιφερειακής Οργάνωσης μπορεί με απόφασή του να ορίζει 
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ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη της Περιφερειακής Οργάνωσης 
καθώς και να αναθέτει σε οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτο τη διενέργεια πράξεων 
της αρμοδιότητάς του ή την εκπροσώπησή του. 

 
 

Άρθρο 8 
Θέματα Δεοντολογίας Περιφερειακής Οργάνωσης 

 
Η Περιφερειακή Οργάνωση δεν διαθέτει Επιτροπή Δεοντολογίας. Τυχόν 
παραπτώματα μελών ή οργάνων της Περιφερειακής Οργάνωσης εξετάζονται 
από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Κόμματος, σύμφωνα με τα άρθρα του 
Καταστατικού του. 

 
 

Άρθρο 9 
Αρχαιρεσίες της Περιφερειακής Οργάνωσης 

 
1.  Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Συμβουλίου Περιφερειακής Οργάνωσης 

γίνονται κάθε δύο χρόνια κατά τη Συνέλευση της Περιφερειακής Οργάνωσης. Οι 
αρχαιρεσίες μπορούν να γίνουν σε συντομότερο χρονικό διάστημα εφ’ όσον 
υπάρξουν κενές θέσεις του Συμβουλίου Περιφερειακής Οργάνωσης, οι οποίες δεν 
καλύπτονται από επιλαχόντα μέλη. 

 
2.  Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Οργάνωσης και την 

πραγματοποίηση αρχαιρεσιών, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 6 του παρόντος. 

 
3. Το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος, ορίζει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή για 

την προκήρυξη αρχαιρεσιών, εφόσον δεν υπάρχει απερχόμενο Συμβούλιο 
Περιφερειακής Οργάνωσης.  

 Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Συμβουλίου της Περιφερειακής Οργάνωσης, 
γίνονται εντός τριών μηνών από την ίδρυση της Περιφερειακής Οργάνωσης, 
εφόσον έχουν εγγραφεί σε αυτήν τουλάχιστον 21 μέλη. 

 
4.  Δικαίωμα να εκλέγει έχει κάθε τακτικό μέλος της Περιφερειακής Οργάνωσης που 

είναι ταμειακά εντάξει, από το επόμενο λεπτό αποδοχής της εγγραφής του. 
Δικαίωμα να εκλέγεται έχει κάθε τακτικό μέλος της Περιφερειακής Οργάνωσης που 
είναι ταμειακά εντάξει, από την επομένη ημέρα αποδοχής της εγγραφής του.  

 
5.  Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας μέλους του Συμβουλίου 

Περιφερειακής Οργάνωσης, μέλους της Εθνικής Επιτροπής και μέλους Πολιτικού 
Συμβουλίου. 

 
6.  Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας μέλους του Συμβουλίου 

Περιφερειακής Οργάνωσης και μέλους της Επιτροπής Δεοντολογίας και της 
Ελεγκτικής Επιτροπής του Κόμματος. 



9 

 
7.  Οι εκλογές γίνονται από πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη 

Συνέλευση της Περιφερειακής Οργάνωσης  με φανερή ψηφοφορία. Προεδρεύει 
εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους.  

 Στις εκλογές λαμβάνουν μέρος μεμονωμένοι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι 
αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή τουλάχιστον 
τρεις (3) μέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. 

 
8.  Για το Συμβούλιο της Περιφερειακής Οργάνωσης εκλέγονται επτά (7)  τακτικά 

μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι, σε σειρά 
που προσδιορίζεται με βάση τις ψήφους που έλαβε ο κάθε ένας. 

  
9.  Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλογής Συμβουλίου Περιφερειακής Οργάνωσης τίθενται 

έως (3) σταυροί προτίμησης. 
 
 

Άρθρο 10 
Διοικητικές διαδικασίες 

 
1.  Οι διοικητικές διαδικασίες που θα ακολουθούν οι Περιφερειακές Οργανώσεις για τη 

λειτουργία τους, περιγράφονται σε επιμέρους Κανονισμούς Λειτουργίας των 
διαφόρων τομέων του Κόμματος. 

 
2.  Το Πολιτικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση Περιφερειακών Οργανώσεων ή/και άλλοι 

τομείς της Διοίκησης του Κόμματος, είναι δυνατό να εκδίδουν οδηγίες κατά 
περίπτωση. Οι οδηγίες αυτές τηρούνται από τις Περιφερειακές Οργανώσεις. 

 
 

Άρθρο 11 
Πόροι 

 
(Το παρόν άρθρο ισχύει προσωρινά μέχρι την  ολοκλήρωση και έγκριση του  

Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Διαχείρισης) 
 
 1.  Η οικονομική διαχείριση της Περιφερειακής οργάνωσης ακολουθεί τις γενικές 

αρχές του Κόμματος:  Διαφάνεια, Αξιοπιστία, συνετή και αποτελεσματική χρήση 
των πόρων. 

 
Επισημαίνεται ότι οι περιφερειακές οργανώσεις παρότι έχουν διοικητική αυτοτέλεια 
δεν αποτελούν από την Νομοθεσία χωριστές οικονομικές οντότητες και η 
οικονομική τους διαχείρισης οφείλει να απεικονίζεται στα λογιστικά βιβλία του 
κόμματος. 

 
  Επιπλέον  είναι υποχρεωμένες σε πλήρη λογοδοσία όσον αφορά τα οικονομικά 

τους και είναι αντικείμενο ελέγχου και από τους  ελεγκτικούς μηχανισμούς της 
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Κρατικής Διοίκησης  και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, από την Ελεγκτική επιτροπή 
του κόμματος και από τους ορκωτούς ελεγκτές.  

 
2.  Οι περιφερειακές οργανώσεις είναι κυρίως αυτοχρηματοδοτούμενες, και τα έσοδα 

τους αποτελούνται από  ποσοστό των εισπράξεων που θα κάνει η περιφερειακή 
οργάνωση για λογαριασμό του κόμματος  από  τις παρακάτω πηγές:  

 
α) Συνδρομές Μελών,  
β) Οικονομικές Εξορμήσεις,  
γ) Δωρεές - επιχορηγήσεις 

 
Τα έσοδα αυτά εισπράττονται μόνο μέσω θεωρημένων αποδείξεων από την Ειδική 
Επιτροπή ελέγχου της Ελληνικού Κοινοβουλίου  αποδείξεων και κουπονιών του 
κόμματος ή με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της 
«δημιουργία, ξανά» 

 
Τα έσοδα χρηματοδοτούν και στηρίζουν δράσεις συμβατές με την πολιτική 
δραστηριότητα του κόμματος σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα έσοδα των 
Περιφερειακών Οργανώσεων θα ανέρχονται κατ’ ελάχιστον στο 25% των 
εισπράξεων των Περιφερειακών Οργανώσεων από τις παραπάνω πηγές. 

 
Τα κριτήρια κατανομής, αναδιανομής και επιστροφής στις τοπικές οργανώσεις 
επιπλέον ποσών, προσδιορίζονται  στον ετήσιο προϋπολογισμό ο οποίος 
καταρτίζεται και υλοποιεί  την πολιτική στρατηγική του κόμματος. 

 
Μετά από απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, εφόσον  υπάρχει 
κρατική χρηματοδότηση, μπορεί να αποφασίζεται η οικονομική ενίσχυση μίας ή 
περισσότερων Περιφερειακών Οργανώσεων. 

 
3.  Οι δαπάνες αποφασίζονται σε τοπικό επίπεδο, καλύπτουν δράσεις  της 

περιφερειακής οργάνωσης που υλοποιούν την ευρύτερη στρατηγική του κόμματος 
και αναλαμβάνονται εφόσον έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση τους με τοπικούς 
πόρους σύμφωνα με τις διαδικασίες που απαιτούνται ή  έχουν εγκριθεί από τα 
όργανα του κόμματος. 

 
4.  Την διαχείριση των οικονομικών της περιφερειακής έχει ο Ταμίας της 

Περιφερειακής Οργάνωσης. 
 
5.  Ο Κανονισμός  Λειτουργίας της Οικονομικής Διαχείρισης προσδιορίζει τις  

διαδικασίες  
Α. Για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού  
Β. Για την είσπραξη και την απόδοση των χρημάτων. 
Γ. Για την ανάληψη  και πληρωμή εξόδων 
Δ. Για τα λογιστικά βιβλία που τηρούνται 
Ε. Για την αποστολή ή  / και φύλαξη  των οικονομικών στοιχείων 
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Άρθρο 12 
Σχέσεις της διοίκησης της Περιφερειακής Οργάνωσης με τα όργανα του 

Κόμματος 
 
1.  Η λειτουργία μίας Περιφερειακής Οργάνωσης “ελέγχεται” από τα όργανα του 

Κόμματος σε δύο βασικούς τομείς: 
α)  στη λειτουργία της Περιφερειακής Οργάνωσης εντός των πλαισίων της 

νομιμότητας και του Καταστατικού του Κόμματος και 
β)  στη  διατήρηση της δράσης της Περιφερειακής Οργάνωσης εντός των 

πλαισίων των αρχών, της δράσης και των αποφάσεων των οργάνων του 
Κόμματος. 

 
Από την άλλη πλευρά, τα μέλη των Περιφερειακών Οργανώσεων εκλέγουν τη 
διοίκηση της Περιφερειακής τους Οργάνωσης, η οποία αναπτύσσει τη δράση που 
αυτή επιθυμεί, μέσα στα πλαίσια των αρχών και των αξιών του Κόμματος. 

 
2.  Με βάση το καταστατικό και το οργανόγραμμα του Κόμματος, οι Περιφερειακές 

Οργανώσεις υπάγονται απ’ ευθείας στον Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής. Η 
διαχειριστική λειτουργία τους δύναται να ανατίθεται, μετά από πρόταση του 
Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής και απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, σε 
έναν από τους δύο Αντιπροέδρους του Κόμματος.  

 
3.  Οι αποφάσεις των οργάνων του Κόμματος κατισχύουν των αποφάσεων των 

Περιφερειακών Οργανώσεων. 
 
 
 

Άρθρο 13 
Δράσεις της Περιφερειακής Οργάνωσης 

 
1.  Στην αρχή κάθε χρόνου με ευθύνη του Γραμματέα Περιφερειακής Οργάνωσης 

ετοιμάζεται εγγράφως ο γενικός πολιτικός προγραμματισμός δράσεων της 
Περιφερειακής Οργάνωσης. Ο συνολικός προγραμματισμός εγκρίνεται από τη 
Συνέλευση ως το Σχέδιο Δράσης της Περιφερειακής Οργάνωσης. Η υλοποίηση 
του αποτελεί την βάση για την λογοδοσία και την αξιολόγηση του οργάνου στο 
τέλος κάθε χρόνου. 

 
2.  Για την υλοποίηση των δράσεων της Περιφερειακής Οργάνωσης, το Συμβούλιο 

μπορεί να δημιουργεί λειτουργικούς τομείς στην Περιφερειακή Οργάνωση ή να 
αναθέτει τομείς αρμοδιότητας σε μέλη. Η δημιουργία των λειτουργικών τομέων ή η 
ανάθεση τομέων αρμοδιότητας γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου. 

 
Οι τομείς που δημιουργούνται εγγράφονται στο “Οργανόγραμμα της 
Περιφερειακής Οργάνωσης”. 
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Άρθρο 14 
Μεταβατικές διατάξεις 

 

Περιφερειακές οργανώσεις που λειτουργούν ήδη,  προ της ψήφισης του παρόντος 

κανονισμού με δομή ευρύτερη της εκλογικής περιφέρειας, έχουν την δυνατότητα να 

διατηρήσουν την υπάρχουσα δομή τους. μέχρι την προκήρυξη εκλογών εντός της 

ελληνικής επικράτειας ή την λήξη της θητείας τους. 

 
 

Άρθρο 15 
Ισχύς του παρόντος - Διαδικασία μεταβολής 

 
1.  Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από την Εθνική 

Επιτροπή του Κόμματος. 
 
2.  Ο παρών Κανονισμός μπορεί να μεταβληθεί μετά από απόφαση της Εθνικής 

Επιτροπής ή του Συνεδρίου του Κόμματος. 
 
 
 

 

 


