
Τεύχος : 11

Μέλη του κόμματος

1. Ορισμός του μέλους

1.     !           Μέλος του Κόμματος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος που 

   18               έχει συμπληρώσει το ο έτος της ηλικίας του και που δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα με  

  . αμετάκλητη δικαστική απόφαση

2.               Θεμελιώδης προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους είναι να αποδέχεται και να τηρεί το Καταστατικό του  

,    ,  ,         Κόμματος καθώς και τις αρχές τις αξίες τις ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές και τις πολιτικές θέσεις 

 . του Κόμματος

3.              , ,Ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος είναι η συμμετοχή σε πολιτικές κινήσεις σωματεία  

 , ,       ,  ,αστικές εταιρείες οργανώσεις ομάδες και δραστηριότητες που αντιστρατεύονται το Καταστατικό τις αρχές  

 ,           . τις αξίες τις ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές και τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος

2. Διαδικασία εγγραφής του μέλους

1.               Η ιδιότητα του μέλους του Κόμματος αποκτάται μόνον με την εγγραφή του στην Περιφερειακή Οργάνωση 

       .του τόπου κατοικίας ή του τόπου εργασίας του

2.            Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην Περιφερειακή Οργάνωση του τόπου κατοικίας του 

 ,   ,      ,    υποψηφίου μέλους ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κόμματος συμπληρώνοντας τη σχετική 

.             φόρμα Κατά την παραλαβή της αίτησης εγγραφής η Περιφερειακή Οργάνωση πραγματοποιεί έλεγχο 

      .ταυτοπροσωπίας με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3.        ,  ,  Η αίτηση εγγραφής περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία του αιτούντος πρόσφατη φωτογραφία καθώς και 

      ,     στοιχεία για παλαιότερη κομματική ή συνδικαλιστική δραστηριότητα πιθανούς τομείς ενδιαφέροντος στις 

  ,    .     δραστηριότητες του κόμματος προσφοράς εθελοντικής εργασίας κλπ Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη 

1Το κείμενο του Κανονισμού εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή, κατά την 3η συνεδρίασή της, την 15η Ιουλίου 2012
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              δήλωση ότι ο αιτών δεν διώκεται και δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για  

.               κακούργημα Η αίτηση υπογράφεται από το αιτούμενο μέλος και συνοδεύεται από την καταβολή του ποσού 

 ,           .ετήσιας συνδρομής όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τα αρμόδια όργανα του Κόμματος    Αν η αίτηση 

    1εγγραφής υποβληθεί μετά την η ,         Οκτωβρίου η καταβαλλόμενη ετήσια συνδρομή αφορά και το επόμενο 

 .ημερολογιακό έτος

4.            .Ως ημερομηνία εγγραφής μέλους θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής του

3. Μητρώο Μελών

1.             .  Το επίσημο μητρώο των μελών του Κόμματος τηρείται στην κεντρική διοίκηση του Κόμματος Το μητρώο  

     .        τηρείται σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή Το μητρώο μελών και μόνον αυτό χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς  

      ,     .σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες του κόμματος σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα

2.              .Η τήρηση του μητρώου μελών του Κόμματος είναι ευθύνη του Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής

3.             Κάθε νέα εγγραφή μέλους κοινοποιείται από την αρμόδια Περιφερειακή Οργάνωση στον Γραμματέα της 

   3      ,        Εθνικής Επιτροπής εντός ημερών από της αποδοχής της με την αποστολή σε αυτόν της αίτησης 

. εγγραφής

4.        3      Ομοίως κάθε δήλωση παραίτησης μέλους κοινοποιείται εντός ημερών στο Γραμματέα της Εθνικής 

,              .Επιτροπής ο οποίος και εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες διαγραφής από το κεντρικό μητρώο του κόμματος  

5.        ,       Κάθε μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο μελών με την επιφύλαξη και τους περιορισμούς της 

    . νομοθεσίας περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

4. Δικαιώματα των μελών

1.      :Κάθε μέλος του Κόμματος έχει δικαίωμα

.α                  Να εκλέγει από το επόμενο λεπτό και να εκλέγεται από την επόμενη ημέρα της αποδοχής της εγγραφής  

,      .του σε όλα τα όργανα του Κόμματος

.  β        , , , ,  Να μετέχει ισότιμα σε όλες τις κομματικές διαδικασίες εκδηλώσεις συζητήσεις εκλογές ψηφοφορίες και 

   ,         λοιπές δραστηριότητες του Κόμματος στα πλαίσια των καταστατικών διατάξεων και του κανονισμού 

.λειτουργίας

.  γ              ’  Να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα πλαίσια των οργάνων που μετέχει και ν απευθύνεται στα 

 .αρμόδια όργανα

. δ             Να δέχεται την ηθική και πολιτική κάλυψη του Κόμματος για την δράση που

          αναπτύσσει μέσα στα πλαίσια των αρχών και των θέσεων του Κόμματος

.ε              Να προσφεύγει στην Επιτροπή Δεοντολογίας και δευτεροβαθμίως στην Εθνική Επιτροπή σχετικά με κάθε  

   ,           διαφορά με άλλο μέλος εναντίον αποφάσεων οργάνων του κόμματος και για θέματα ερμηνείας του 
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.καταστατικού

.στ                 Να λαμβάνει τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής με απλή αίτησή του προς το Γραμματέα της Εθνικής  

. Επιτροπής

5.   Υποχρεώσεις του μέλους
1.      :Κάθε μέλος του Κόμματος έχει υποχρέωση

. α              ,   Να μετέχει ενεργά στην κομματική ζωή και δράση και να εργάζεται για την ανάπτυξη την προβολή και 

           .πραγμάτωση των ιδεολογικών και προγραμματικών αρχών και των πολιτικών θέσεων του Κόμματος

. β      ,      ,    Να συμμετέχει στα όργανα του Κόμματος στα οποία έχει εκλεγεί ή τοποθετηθεί αλλιώς χάνει την ιδιότητα 

           ,   του και αντικαθίσταται από άλλο αναπληρωματικό μέλος και σε περίπτωση μη υπάρξεως με διορισμό άλλου 

,     .μέλους όπως προβλέπουν οι σχετικοί Κανονισμοί

. γ           ,  ,  Να τηρεί και να εφαρμόζει σωστά και με υπευθυνότητα το Καταστατικό τους Κανονισμούς τις διαδικασίες 

        . και τις αποφάσεις του Κόμματος και των οργάνων του

.  δ           ,   Να αποφεύγει εκδηλώσεις και θέσεις που αντιστρατεύονται τις βασικές ιδεολογικές αρχές καθώς και τις 

     .πολιτικές και προγραμματικές θέσεις του Κόμματος  

. ε            .Να τηρεί εχεμύθεια για όσα θέματα συζητούνται μέσα στα όργανα του Κόμματος

.  στ             Να καταβάλλει την καθορισμένη ετήσια κομματική συνδρομή και να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές 

 ,            του υποχρεώσεις όπως καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων του 

. Κόμματος

6.     Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

1.     :Η ιδιότητα του μέλους χάνεται

A.        ,       Με την οικειοθελή αποχώρηση από το Κόμμα ύστερα από σχετική έγγραφη και ενυπόγραφη δήλωση 

         .παραίτησης του αποχωρούντος προς την Περιφερειακή Οργάνωση στην οποία ανήκει

B.   ,         ,   : Με την διαγραφή η οποία γίνεται με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου όταν το μέλος

. α           ,  ,Προβαίνει σε δηλώσεις και συμπεριφορές που αντιστρατεύονται τις βασικές ιδεολογικές αρχές τις αξίες  

         . τις προγραμματικές αρχές και τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος

.  β       ,       Προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες με το Καταστατικό τον κανονισμό λειτουργίας και τις αποφάσεις των 

  .οργάνων του Κόμματος

. γ           ,        Προκαλεί βλάβη και εκθέτει το Κόμμα με ενέργειες ή παραλείψεις του με το ήθος και την εν γένει κοινωνική 

 .συμπεριφορά του
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. δ         .      Δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Κόμμα Η μη καταβολή ετήσιας συνδρομής είναι  

       .    , λόγος αναστολής της κομματικής ιδιότητας ή οριστικής διαγραφής Το μέλος διαγράφεται αυτοδικαίως όταν 

     .δεν έχει καταβάλει δύο ετήσιες συνδρομές

. ε        ,    , Καταδικαστεί από Ελληνικό δικαστήριο ή δικαστήριο του εξωτερικού με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για 

      .       κακουργηματικό αδίκημα ή για σοβαρά ποινικά αδικήματα Στην περίπτωση αυτή το μέλος διαγράφεται από 

          ,   το κόμμα με απλή διαπιστωτική απόφαση της Περιφερειακής οργάνωσης που ανήκει στην οποία  

            επισυνάπτεται η σχετική δικαστική απόφαση και κοινοποιείται στο Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής και 

  .στην Επιτροπή Δεοντολογίας

2.                 Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την ταυτόχρονη απώλεια της θέσης του σε όλα τα 

     ,         ’ .όργανα του κόμματος που έχει εκλεγεί καθώς και των δικαιωμάτων και αξιωμάτων που απορρέουν απ αυτή  

    , ,          Εάν ένα μέλος διαγραφεί τότε αυτομάτως χάνει τη θέση του σε οποιοδήποτε όργανο του κόμματος έχει 

.εκλεγεί

7.    –    Πειθαρχικός Έλεγχος Μελών Πειθαρχική Διαδικασία και Ποινές
1.           ,    Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών ελέγχονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας η οποία είναι  

      ,    15  .αρμόδια για την επιβολή των ανάλογων κυρώσεων βάσει του άρθρου του Καταστατικού

2.   ,        Βάσει του Καταστατικού πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί οποιαδήποτε παραβίαση του καταστατικού και 

    ,         των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του κανονισμού λειτουργίας του κόμματος ή συμπεριφορά που δεν  

        . συνάδει με τις αρχές και τις αξίες του κόμματος

3.  ,        ,   : Επιβαλλόμενες ποινές αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος και τυχόν υποτροπής είναι οι εξής

.α   . Έγγραφη σύσταση

.β   . Έγγραφη επίπληξη

.γ        ,   12 . Αναστολή δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι διάρκειας έως μηνών

.δ    ,   12 . Αναστολή ιδιότητος μέλους διάρκειας έως μηνών

.ε   . Οριστική διαγραφή

4.              Η κρίση μέλους ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας γίνεται με προηγούμενη έγγραφη κλήση του σε 

          72      απολογία η οποία αποδεδειγμένα θα πρέπει να του κοινοποιηθεί τουλάχιστον ώρες πριν και θα πρέπει να 

    .          ,  περιέχει την ή τις κατηγορίες Εάν το μέλος αρνηθεί να απολογηθεί εγγράφως ή προφορικά η Επιτροπή  

  . Δεοντολογίας αποφασίζει ερήμην

5.          .    Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη Ο κρινόμενος έχει 

           ,  δικαίωμα να προσβάλει τις αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής η 

            . οποία αποφασίζει οριστικώς στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας
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