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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1

Τίτλος, Έδρα κι Έμβλημα του Κινήματος
1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε με την κατά νόμο δήλωση της
25ης/3/2014, έχει τον τίτλο «Κίνημα Εθνικολαϊκής Συσπείρωσης» και
συντετμημένα ΚΙΕΣΥ.
2.

Το ΚΙΕΣΥ εδρεύει στο ∆ήμο Αθηναίων. Η δράση του κινήματος

εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, όπου υπάρχουν Έλληνες πολίτες
κι Έλληνες στην καταγωγή, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός πολιτικού
κέντρου οργάνωσης και δράσης του παγκόσμιου Ελληνισμού.
3. Έμβλημα του Κινήματος είναι τα αρχικά κεφαλαία γράμματα του
τίτλου ΚΙΕΣΥ ανάμεσα σε τρεις ενωμένους κύκλους. Ο πρώτος κύκλος είναι
κόκκινος, συμβολίζει το δυναμισμό και την δυναμικότητα κι εντός του
εγγράφονται τα αρχικά «ΚΙ». Ο δεύτερος είναι μπλε, που αποτελεί το εθνικό
μας

χρώμα και συμβολίζει την Εθνική Κοινότητα, την ελευθερία και την

κοινωνική δικαιοσύνη κι εντός του εγγράφεται το «Ε». Ο τρίτος είναι πράσινος,
συμβολίζει την ελπίδα, την ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και την αρμονία κι εντός
του εγγράφονται τα αρχικά «ΣΥ».

ΑΡΘΡΟ 2

Αρχές
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1. Το ΚΙΕΣΥ υιοθετεί κι ευαγγελίζεται σε επίπεδο εθνικής και διεθνούς
πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης τις αρχές της «ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ», υπό
την έννοια της συμμετοχής, όλων των ανθρώπων και των ανθρώπινων
συλλογικοτήτων, σε ευρύτερες ενότητες, η ζωή κι οργάνωση των οποίων
πρέπει να ακολουθεί τη θεϊκή σοφία κι αρμονία της λειτουργίας του
ανθρώπινου οργανισμού, όπου κάθε κύτταρο κι όργανο αυτού καλείται να
συνειδητοποιηθεί κι επιτελέσει τον ατομικό σκοπό του, εντασσόμενο μέσα στο
σύνολο και συνεργαζόμενο αρμονικά, για την επίτευξη του ευρύτερου
κοινωνικού κι εθνικού σκοπού.
Υπό αυτήν την έννοια το ΚΙΕΣΥ προβάλλει και προωθεί το νέο υγιές
πρότυπο οργάνωσης των κοινωνιών, που περιέχει την αρμονική συνύπαρξη
της φιλοπατρίας και της διεθνούς συνεργασίας κι αλληλεγγύης, μέσα σε ένα
αναπτυσσόμενο πλαίσιο συνειδητότητας, σεβασμού κι ανέλιξης, στο επίπεδο
βίωσης των πανανθρώπινων αξιών κι αρετών.
Η υιοθέτηση των αρχών της ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ αποτελεί το αναγκαίο
μέσο εξέλιξης τόσο της Ελληνικής πολιτείας, όσο και των λοιπών ανθρωπίνων
πολιτειών, δια της αναγνώρισης των θετικών μόνο στοιχείων των μέχρι
σήμερα ιδεολογιών, καθεμία των οποίων προσέγγισε την αλήθεια μόνο μερικά
και πρισματικά και της ενοποίησής τους, για τη βαθμιαία ελαχιστοποίηση των
φαινομένων άλογου φανατισμού και διχασμού, άκρατου κομματισμού,
κοινωνικής, ταξικής κι εθνικής αντιπαλότητας και τη βαθμιαία επίτευξη της
αρμονικής συνεργασίας όλων των κοινωνικών δυνάμεων , ως αναγκαίου
βήματος υλοποίησης των εθνικών και διεθνών στόχων, που είναι η
αυτογνωσία κι η ευημερία.
2. Όραμα επομένως του ΚΙΕΣΥ είναι η δημιουργία μιας πολιτείας
συνειδητών, ελεύθερων κι ευημερούντων πολιτών, ενός Λαού με Ελληνική κι
Ορθόδοξη κατά κύριο λόγο ταυτότητα, όσον αφορά τους Έλληνες, που
σέβεται τα ατομικά, οικονομικά και εργασιακά δικαιώματα όλων των πολιτών,
αλλά και των αλλοδαπών, που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, με εφαρμογή
της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας και την επίλυση, με γνώση κι
αποφασιστικότητα, των εντόνων προβλημάτων και προκλήσεων, που
αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός, στο συνεχώς διαμορφούμενο κόσμο, με έμφαση
εις: Την υπογεννητικότητα και τη μεταναστευτική πίεση, την κατάρρευση των
ηθικών προτύπων, το έλλειμμα υγιούς εκπαίδευσης, τη διασφάλιση
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αισθήματος ατομικής κι εθνικής ασφάλειας, την γενικευμένη διαφθορά και
στρεβλή κι άνιση εφαρμογή του νόμου και την οικονομική κρίση σε όλες της
τις διαστάσεις, δηλαδή στον εργασιακό τομέα, στην κοινωνική ασφάλιση και
στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, με λίγα λόγια όλους τους παράγοντες που
καθορίζουν την υλικοπνευματική ευημερία της κοινωνίας .
3. Με γνώμονα την ευημερία του Λαού και την αποκατάσταση της θέσης,
που αξίζει στον Ελληνισμό, τόσο εντός Ελλάδας όσο και διεθνώς, θα
υλοποιηθεί

ένα

μοντέλο

αναπτυξιακής,

καινοτόμου,

δημοκρατικής

διακυβέρνησης, πάνω σε ένα πλαίσιο ισόρροπης και ισότιμης υποστήριξης,
σε συνδυασμό με τον κανόνα της αναλογικότητας, όλων των κοινωνικών
εταίρων,

προς

την

κατεύθυνση

δημιουργίας

σταθερών

κοινωνικών

ισορροπιών.
4. Σκοπός του ΚΙΕΣΥ είναι η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας με
βάση την συνταγματική τάξη, τις δημοκρατικές αρχές και τους κανόνες της
λαϊκής κυριαρχίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Οργανωτικές και λειτουργικές αρχές
1. Το ΚΙ.Ε.ΣΥ. αποτελεί ένα δημοκρατικό, πατριωτικό και ευρύ κοινωνικό
κίνημα, που στηρίζει τη λειτουργία του στην εμπέδωση της αληθούς
δημοκρατίας, των συνειδητών κι ενεργών πολιτών, στον ειλικρινή σεβασμό
του Συντάγματος και την αδιαπραγμάτευτη κι ισότιμη τήρηση των νόμων.
2. Το ΚΙ.Ε.ΣΥ. ξεπήδησε μέσα από την αδήριτη ανάγκη των Ελλήνων για
πολιτική δράση, μέσα από ένα νέο κι υγιές κίνημα, που αγκαλιάζει όλες τις
δυνάμεις του Ελληνισμού, πηγάζει μέσα από την ιστορία και τις παραδόσεις
του Ελληνικού Λαού, εμπνέεται από τους εθνικοαπελευθερωτικούς και
διαρκείς αγώνες

του

Ελληνισμού

για

Ελευθερία,

Ειρήνη,

Κοινωνική

∆ικαιοσύνη, Ευνομία και γενικά Ευημερία.
3. Το ΚΙ.Ε.ΣΥ. δεσμεύεται ότι προτεραιότητά του αποτελεί η εμπέδωση
της εθνικής κυριαρχίας κι ανεξαρτησίας, η κοινωνική δικαιοσύνη κι η διάδοση
των υγιών δημοκρατικών αρχών, ως συνόλου αυτονόητων δικαιωμάτων κι
υποχρεώσεων των πολιτών, που απαρτίζουν την κοινωνία κι αναγκαίου
μέσου εσωτερικής ισορροπίας κι αρμονίας.
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Επίσης η εγκαθίδρυση συστήματος νόμων και θεσμών, που θα
διασφαλίζουν την ευημερία των πολιτών, με ευθεία καταπολέμηση κάθε
φαινομένου διαφθοράς και δίκαιης κατανομής του πλούτου στους πολίτες,
ώστε να μπορούν να διαβιούν αξιοπρεπώς και να εκπληρούν με θέληση και
χαρά τα καθήκοντά τους προς την πολιτεία.
Το ΚΙΕΣΥ επιδιώκει τη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής σχέσης μεταξύ
των πολιτών και της πολιτείας, όπου δεν θα έχει θέση το αποτυχημένο
πρότυπο του άκρατου κομματισμού του δημόσιου βίου και του συστήματος
εξουσίας, που στηρίχτηκε στην πολιτική της εκλογικής πελατείας και
κατέστρεψε διαχρονικά την Ελλάδα, μέσω της διασποράς της διαφθοράς
4. Το ΚΙ.Ε.ΣΥ. πιστεύει σε ένα υγιές σύστημα αποκέντρωσης της
εξουσίας και μία ισχυρή τοπική Αυτοδιοίκηση, ως μέσου έμπρακτης βίωσης
των αρχών της αμέσου δημοκρατίας, υπό το πρότυπο των παραδοσιακών
Ελληνικών κοινοτήτων, που αποτέλεσαν τον πυρήνα ιστορικής επιβίωσης του
Ελληνισμού, καθ’ όλους τους εθνικούς αγώνες και περιπέτειές του κι όχι ως
μέσο ανάπτυξης τοπικών υπερεξουσιών, που αποτελούν τον πρόναο
διάλυσης των εθνικών κρατών και καντονοποίησης αυτών.
5. Το ΚΙ.Ε.ΣΥ. αποτελώντας πρώτα αυτό ένα ΟΡΓΑΝΙΚΟ σύνολο,
στηρίζει

τη

δύναμή

του

στη

συμμετοχή

των

ποιοτικών

και

συνειδητοποιημένων μελών, μέσα από την εφαρμογή διαφανών και
δημοκρατικών εσωτερικών διαδικασιών, δια των οποίων θα εμπεδώνονται
πρώτα απ’ όλα στο εσωτερικό του οι αρχές της αξιοκρατίας και της ισονομίας
κι όλες οι αξίες, που αποτελούν τον ιδεολογικό του πυρήνα.

ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ 4
Ορισμός του μέλους
1. Μέλος του Κινήματος ΚΙΕΣΥ μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας ή
Ελληνίδα, που αποδέχεται τις ιδεολογικές αρχές, το Καταστατικό, καθώς και
τις αποφάσεις των οργάνων του Κινήματος κι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας του.
2. Η ιδιότητα του μέλους του Κινήματος αποκτάται με την εγγραφή του
στο Κίνημα.
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3. Η συμμετοχή

σε

οργανώσεις, ομάδες και δραστηριότητες

που

αντιστρατεύονται τις δημοκρατικές, ιδεολογικές αρχές και θέσεις του ΚΙΕΣΥ,
είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Κινήματος.

ΑΡΘΡΟ 5
Εγγραφή μέλους
1.

Η

αίτηση

εγγραφής

του

υποψηφίου

μέλους

υποβάλλεται

αυτοπροσώπως είτε στην Γραμματεία Οργανωτικού είτε σε οποιαδήποτε
Τοπική

ή

Περιφερειακή

Οργάνωση,

οπότε

στην

περίπτωση

αυτή

αποστέλλεται άμεσα στη Γραμματεία Οργανωτικού του ΚΙΕΣΥ. Στην αίτηση
περιλαμβάνεται έγγραφη δήλωση περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των αρχών,
του καταστατικού κι αποφάσεων του Κόμματος.
2. Η αίτηση εγγραφής στο ΚΙΕΣΥ υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, όπου
συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αιτούντα όλα τα στοιχεία της, πρέπει
δε να συνοδεύεται από πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του και να
προσυπογράφεται από δύο υφιστάμενα μέλη του κόμματος, οι οποίοι
προτείνουν το υποψήφιο μέλος προς εγγραφή, ένα των οποίων πρέπει να
ανήκει στην τοπική οργάνωση, όπου δυνατόν να εγγραφεί το μέλος.
3. Στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, οι Τοπικές και Περιφερειακές
Οργανώσεις του ΚΙΕΣΥ αποστέλλουν προς τη Γραμματεία Οργανωτικού όλες
τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών, που τους έχουν υποβληθεί, εντός του
μηνός, μαζί με εισήγηση, για την αποδοχή ή την απόρριψη της κάθε αίτησης
εγγραφής νέου μέλους.
4. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής του υποψήφιου
μέλους γίνεται ανέλεγκτα από τη Γραμματεία Οργανωτικού, με βάση τις αρχές
του Κινήματος και το ειδικό του συμφέρον για έλεγχο της ποιότητας των
μελών του. Η θετική απόφαση διαβιβάζεται άμεσα στον υπεύθυνο για την
τήρηση του μητρώου των μελών του ΚΙΕΣΥ, ώστε να γίνει ενημέρωσή του,
καθώς και στην οικεία Τοπική ή Περιφερειακή Οργάνωση, από την οποία
προήλθε το αίτημα, ώστε να ενημερωθεί το μέλος.
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5. Μετά την εγγραφή στο μητρώο του κόμματος, ο αιτηθείς θεωρείται
μέλος του ΚΙΕΣΥ, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν
εκ της ιδιότητας αυτής, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω.
6. Για την ομαδική προσχώρηση στελεχών ή μελών άλλων κομμάτων ή
πολιτικών

οργανώσεων

λαμβάνεται

απόφαση

αποκλειστικά

από

την

Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος.
7. ∆εν εγγράφονται στο μητρώο μελών και φίλων του ΚΙΕΣΥ άτομα, που
είναι εγγεγραμμένα μέλη σε άλλα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό, εκτός αν στην τελευταία περίπτωση πρόκειται περί ομογενών, που
διαθέτουν διπλή υπηκοότητα και πρόκειται περί κομμάτων, που συμβαδίζουν
ιδεολογικά με το ΚΙΕΣΥ.
8. Με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του κόμματος,
μπορεί να απονέμεται ο τιμητικός τίτλος του «επίτιμου μέλους» του ΚΙΕΣΥ, σε
προσωπικότητες που έχουν αποδεδειγμένα συμβάλλει στην προώθηση των
θέσεων του κόμματος ή έχουν αναπτύξει αξιόλογη πολιτική, κοινωνική ή
επιστημονική δράση, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους. Τα
επίτιμα μέλη του κόμματος δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στα κομματικά
όργανα.

ΑΡΘΡΟ 6
Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του μέλους
∆ικαιώματα του μέλους:
Κάθε μέλος του ΚΙ.Ε.ΣΥ. έχει τα ακόλουθα δικαιώματα :
1. ∆ικαιούται να συμμετέχει με ψήφο σε όλες τις εσωκομματικές
εκλογικές διαδικασίες, που διεξάγονται, τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την
εγγραφή του στο μητρώο του κόμματος (δικαίωμα του εκλέγειν).
2. ∆ικαιούται να είναι υποψήφιος σε όλες τις εσωκομματικές εκλογικές
διαδικασίες, που διεξάγονται, τουλάχιστον έξι μήνες μετά την εγγραφή του στο
μητρώο του κόμματος (δικαίωμα του εκλέγεσθαι).
3. ∆ικαιούται να συμμετέχει ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις, συζητήσεις
και λοιπές δραστηριότητες του Κόμματος, να παρακολουθεί τις δημόσιες
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συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων και να αναφέρεται εγγράφως στα
κομματικά όργανα, διατυπώνοντας θέσεις και προτάσεις, που συμβάλλουν
στην πολιτική ενδυνάμωση του κόμματος.
4, ∆ικαιούται να απολαμβάνει της ηθικής, πολιτικής και κάθε άλλου
είδους κάλυψης και αλληλεγγύης του κόμματος για την πάσης φύσεως νόμιμη
δράση, που αναπτύσσει μέσα στα πλαίσια της προάσπισης και ενίσχυσης
των ιδεολογικών και πολιτικών θέσεων και αρχών του κόμματος.
5. ∆ικαιούται να συμμετέχει σε όλες τις δράσεις του κόμματος και να
συνεισφέρει την προσωπική του εργασία, γνώση, εμπειρία και επιστημονική
κατάρτιση, για την προαγωγή των σκοπών και δραστηριοτήτων του.
Υποχρεώσεις του μέλους:
Κάθε μέλος του ΚΙ.Ε.ΣΥ. έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις :
1. Να τηρεί κι εφαρμόζει το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις
Αποφάσεις των οργάνων του Κινήματος.
2. Να αγωνίζεται για τη διάδοση στην κοινωνία των ιδεολογικών και
πολιτικών θέσεων και αρχών του κόμματος.
3.

Να συμμετέχει ενεργά στα όργανα του κόμματος, στα οποία έχει

εκλεγεί ή τοποθετηθεί.
4. Να συμμετέχει στις εν γένει κομματικές δράσεις και εκδηλώσεις στις
οποίες καλείται, ιδίως κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων. Ειδικά,
υποχρεούται να αποδέχεται το διορισμό του ως εκλογικού αντιπροσώπου του
κόμματος, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής εθνικών, καθώς και δημοτικών
και περιφερειακών εκλογών και ευρωεκλογών.
5. Να συμπεριφέρεται, τόσο στην κομματική όσο και στην εν γένει
κοινωνική του δράση, σεβόμενος τη νομιμότητα και τις αρχές του Κινήματος,
καθιστώντας τον εαυτό του πρότυπο στον κύκλο δραστηριότητας του,
αποφεύγοντας συμπεριφορές που δε συμβαδίζουν με τις ιδεολογικές και
πολιτικές θέσεις και αρχές του ΚΙΕΣΥ ή το εκθέτουν.
6. Να τηρεί εχεμύθεια για όσα λαμβάνει γνώση λόγω της συμμετοχής
του στα όργανα του κόμματος.
7. Υποχρεούται να καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τακτικές οικονομικές του
υποχρεώσεις (συνδρομή) προς το κόμμα, καθώς και να συνεισφέρει, στο
μέτρο των δυνατοτήτων του, στις έκτακτες οικονομικές εξορμήσεις του.
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8. Η μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους μέλους του
ΚΙ.Ε.ΣΥ. και η αδικαιολόγητη απουσία μέλους, από το κομματικό όργανο, στο
οποίο μετέχει, οποιασδήποτε μορφής, σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις
του, συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του κομματικού
οργάνου, την αντικατάστασή του από άλλο αναπληρωματικό μέλος και σε
περίπτωση μη υπάρξεως, το διορισμό άλλου μέλους και την παραπομπή του
στο ιεραρχικώς αρμόδιο όργανο (Γραμματεία Οργανωτικού), με το ερώτημα
της διαγραφής και από μέλος του κόμματος. Προ των ενεργειών αυτών το
μέλος καλείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να εκφράσει τις
απόψεις του, ενώ ενημερώνεται εγγράφως για την σχετική απόφαση, που το
αφορά.

ΑΡΘΡΟ 7
Απώλεια της ιδιότητας του μέλους
1. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:
α. Με το θάνατο ή την οικειοθελή αποχώρηση από το Κίνημα,
ύστερα

από σχετική έγγραφη δήλωση του αποχωρούντος προς είτε την

Κεντρική ∆ιοίκηση είτε την Κομματική Οργάνωση, στην οποία ανήκει. Κάθε
μήνα, οι Τοπικές και οι Περιφερειακές Οργανώσεις αποστέλλουν προς τα
γραφεία της Κεντρικής ∆ιοίκησης του κόμματος όλες τις έγγραφες δηλώσεις
αποχώρησης μελών, που τους έχουν υποβληθεί κατά τον μήνα αυτό, προς
ενημέρωση του μητρώου μελών του ΚΙΕΣΥ.
β. Με την διαγραφή, η οποία γίνεται με απόφαση της Επιτροπής
∆εοντολογίας, λειτουργούσης ως πειθαρχικού οργάνου, όταν το μέλος:
β.1. Παραβιάζει και δεν σέβεται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού,
των λοιπών κανονισμών κι αποφάσεων οργάνων του κόμματος.
β.2. Αναπτύσσει συμπεριφορά και δράση, που είναι αντίθετες προς τις
ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις και αρχές του κόμματος, καθώς και όταν
διαπιστώνεται η εγγραφή του σε άλλο κόμμα ή πολιτικό φορέα κατά τις
ανωτέρω διακρίσεις (άρθρο 5§7).
β.3. Συμπεριφέρεται με παράνομο ή ανάρμοστο τρόπο προς τα λοιπά
μέλη του κόμματος ή την κοινωνία γενικά ή όταν αποδεδειγμένα αναπτύσσει
κοινωνική συμπεριφορά που αντιστρατεύεται τις εν αρχές του κινήματος.
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β.4. ∆εν συμμετέχει αδικαιολόγητα σε τουλάχιστον τρεις συνεδριάσεις
του κομματικού οργάνου, στο οποίο μετέχει.
β.5. ∆εν εκπληρώνει τις τακτικές οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις του
προς το κόμμα, χωρίς να επικαλείται κι αποδεικνύει σπουδαίο προς τούτο
λόγο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 8
Οργανωτική διάρθρωση
Η οργάνωση του Κόμματος διακρίνεται σε Κεντρική και Περιφερειακή.

ΑΡΘΡΟ 9
Όργανα Κεντρικής Οργάνωσης

Τα όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης είναι:
α) Συνέδριο του Κινήματος.
β) Πρόεδρος του Κινήματος .
γ) Κοινοβουλευτική Ομάδα (Κ.Ο.).
δ) Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.).
ε) Εκτελεστική Γραμματεία (Ε.Γ.).
στ) Επιτροπή ∆εοντολογίας.
ζ) Οικονομική Επιτροπή.
η) Γενικός ∆ιευθυντής.
θ) Γραμματεία εκλογών - αξιολόγησης στελεχών κι υποψηφίων.
ι) Γραμματεία Οργανωτικού.
ια) Γραμματεία Τύπου και ∆ημοσίων σχέσεων.
ιβ) Νεολαία ΚΙΕΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 10
Περιφερειακή Οργάνωση
Με απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού ιδρύονται Νομαρχιακές και
∆ημοτικές

επιτροπές,

Τοπικοί

Πυρήνες,
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Οργανώσεις

Εξωτερικού

και

∆ιαδικτυακές Οργανώσεις και ρυθμίζεται η σύνθεση, η δομή και λειτουργία
αυτών.

ΑΡΘΡΟ 11
Τακτικό Συνέδριο
1. Το ανώτατο όργανο του Κινήματος είναι το Συνέδριο και οι αποφάσεις
του είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν όλα τα κομματικά όργανα. Το Συνέδριο
του κόμματος συγκαλείται τακτικά κάθε τέσσερα χρόνια και σε αυτό μετέχουν
αυτοδικαίως σύνεδροι (ex officio), λόγω της ιδιότητάς τους, καθώς και αιρετοί
σύνεδροι όπως παρακάτω.
2. Ως σύνεδροι εκ της ιδιότητας τους, μετέχουν αυτοδικαίως στο
συνέδριο οι ακόλουθοι:
Α. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι κι οι πρώην Πρόεδροι και
Αντιπρόεδροι του κινήματος.
Β. Οι βουλευτές του Εθνικού κι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς κι οι
πρώην βουλευτές και Ευρωβουλευτές.
Γ. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
∆. Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Οργανώσεων, οι τομεάρχες κι οι
Γραμματείς Γραμματειών.
Ε. Οι εν ενεργεία Περιφερειάρχες, ∆ήμαρχοι και Σύμβουλοι Περιφερειών
ή ∆ήμων μέλη του Κινήματος.
ΣΤ.

Τα

μέλη

του

προεδρείου

των

πλέον

αντιπροσωπευτικών

επιστημονικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών, αγροτικών και κοινωνικών
οργανώσεων

(π.χ.

∆ικηγορικού,

Ιατρικού,

Φαρμακευτικού,

Εμπορικού

Συλλόγου, Επιμελητηρίων, ΓΕΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων, ∆ευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Οργανώσεων ΑΜΕΑ,
Πολυτέκνων και Γονέων και Κηδεμόνων), που είναι μέλη του Κινήματος.
Ζ. Τα μέλη Της Εκτελεστικής Γραμματείας
Η. Τα Ιδρυτικά μέλη.
Θ. Οι

Πρόεδροι και οι γραμματείς των Ν.Ε. και οι Πρόεδροι και οι

γραμματείς των ∆.Ε.
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3. Οι αιρετοί σύνεδροι εκλέγονται ως εξής:
Από κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή διπλάσιος αριθμός συνέδρων των
εδρών του Νομού, στον οποίο υπάγονται και από κάθε ∆ημοτική επιτροπή
ίσος αριθμός συνέδρων των εδρών του νομού, στον οποίο υπάγονται.
4. Από κάθε οργάνωση εξωτερικού ένας αντιπρόσωπος εκλεγμένος
μεταξύ των μελών της οργάνωσης.
5. Από κάθε κομματική – θεματική – συνδικαλιστική οργάνωση του
ΚΙΕΣΥ, ένας αντιπρόσωπος, εκλεγμένος από τα μέλη της οργάνωσης αυτής.
6. Ως 40 μέλη Νεολαίας του ΚΙΕΣΥ, εκλεγμένα μεταξύ των μελών της,
σύμφωνα με το καταστατικό της.
7. Σύνεδροι, που μετέχουν με μία ιδιότητα, δεν μπορούν να μετέχουν
και με άλλη.

ΑΡΘΡΟ 12
Σύγκληση του Συνεδρίου
1. Το συνέδριο συγκαλείται, κατόπιν απόφασης του Προέδρου του
Κινήματος ή της κεντρικής επιτροπής, τακτικά , κάθε 4 χρόνια. Η σύγκληση
του τακτικού συνεδρίου μπορεί να αναβληθεί

για ένα το πολύ έτος με

απόφαση αιτιολογημένη της Κ.Ε., ιδίως αν προηγείται εκλογική αναμέτρηση
και δεν υφίσταται ικανός χρόνος προετοιμασίας του.
2. Το συνέδριο μπορεί να συγκληθεί και έκτακτα όταν συντρέχει ειδικός
λόγος με απόφαση του Προέδρου του Κινήματος ή με απόφαση των 2/3 των
μελών της Κ.Ε. Αν λάβει χώρα έκτακτο συνέδριο κατά το 3ο ή 4ο έτος της
θητείας της Κ.Ε., το τακτικό διενεργείται μετά από 4 έτη από την ημερομηνία
σύγκλισής του, εφ’ όσον το έκτακτο προέβη και σε εκλογή των οργάνων του
Κινήματος.
3. Η σύγκληση του τακτικού συνεδρίου λαμβάνει χώρα δύο μήνες
τουλάχιστον πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, ενώ του εκτάκτου, ένα
μήνα πριν.
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4. Η διαδικασία σύγκλησης του συνεδρίου, συζήτησης και λήψης
απόφασης, μπορεί να καθορίζεται και σε ειδικό κανονισμό, που θα
καταρτίζεται από την κεντρική επιτροπή του κινήματος.

ΑΡΘΡΟ 13
Αρμοδιότητες συνεδρίου
Το Συνέδριο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, που είναι δεσμευτικές για
όλα τα όργανα του κινήματος:
Α. Εκλέγει τον Πρόεδρο του Κινήματος.
Β. Εκλέγει 60 μέλη και 10 μέλη της νεολαίας, εκ των 100 μελών της
Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος.
Γ. Καθορίζει τις ιδεολογικές αρχές του Κινήματος και τον ευρύτερο
πολιτικό σχεδιασμό και πρόγραμμά του.
∆. Εγκρίνει τον απολογισμό πεπραγμένων της Κεντρικής Επιτροπής του
κινήματος.
Ε. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια
διάταξη.
ΣΤ. Εγκρίνει και τροποποιεί το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 14
Πρόεδρος Κινήματος
1. Ο Πρόεδρος του κινήματος είναι το ανώτατο κομματικό όργανο, μετά
το συνέδριο και οι αποφάσεις του, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του,
είναι δεσμευτικές για όλα τα υπόλοιπα κομματικά όργανα.
2. Ο Πρόεδρος του ΚΙΕΣΥ εκλέγεται από το Συνέδριο του κόμματος. Η
θητεία του διαρκεί μέχρι το επόμενο Τακτικό Συνέδριο. ∆ιαδικασία
αμφισβήτησης ή εκλογής νέου Προέδρου
ζητηθεί

λαμβάνει χώρα μόνο αν αυτό

εγγράφως από το 3/5 τουλάχιστον των συνέδρων ή τα 2/3 της

Κεντρικής Επιτροπής. Πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται στην περίπτωση
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αυτή, ο υποψήφιος, που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων Συνέδρων. Εφόσον δεν τεθεί θέμα ηγεσίας στο Συνέδριο,
ανανεώνεται αυτομάτως η θητεία του Προέδρου μέχρι το επόμενο Συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 15
Αρμοδιότητες και καθήκοντα Προέδρου
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου του Κινήματος:
1) Προΐσταται, συντονίζει, οργανώνει και εποπτεύει τη λειτουργία των
οργάνων του Κινήματος και των λαμβανομένων αποφάσεων.
2) Εκφράζει, σχεδιάζει και υλοποιεί τις θέσεις και κατευθύνσεις του
Κινήματος , τις ιδεολογικές και πολιτικές του θέσεις του κόμματος, σε
συμφωνία πάντα με

τις αποφάσεις , που λαμβάνονται από τα

Συνέδρια του κινήματος.
3) Εκπροσωπεί γενικώς το κίνημα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ενώπιον
κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής και πάσης φύσεως φυσικών ή
νομικών προσώπων.
4) Συγκαλεί τα τακτικά και έκτακτα Συνέδρια του Κινήματος.
5) Ορίζει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον Εκπρόσωπο Τύπου, τον
Γενικό ∆ιευθυντή του Κόμματος, τους αναπληρωτές, τους βοηθούς και
συμβούλους του.
6) Προεδρεύει

στις

συνεδριάσεις

της

Κεντρικής

Επιτροπής,

της

Εκτελεστικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
κόμματος.
7) Συγκροτεί τα όργανα, τις γραμματείες και τις

επιτροπές, που δεν

εκλέγονται από το Συνέδριο.
8) ∆ιορίζει άλλα πρόσωπα για την εκτέλεση ορισμένων από τα καθήκοντά
του κι ειδικούς εκπροσώπους του Κινήματος, για αναπλήρωσή του ή
την εκπροσώπηση του κινήματος, δικαστικά ή εξώδικα.

ΑΡΘΡΟ 16
Κοινοβουλευτική Ομάδα
14

1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο του ΚΙΕΣΥ,
ως επικεφαλή της κι εκλεγμένους Βουλευτές κι Ευρωβουλευτές του
Κινήματος. Εκ των μελών της εκλέγεται ο Γραμματέας της Κ.Ο. κι ο
αναπληρωτής του, για τον Συντονισμό του Κοινοβουλευτικού έργου.
2. Οι λεπτομέρειες συγκρότησης και λειτουργίας της Κ.Ο. ρυθμίζονται με
κανονισμό, που συντάσσεται από την Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος.

ΑΡΘΡΟ 17
Κεντρική Επιτροπή - Συγκρότηση - Συνεδριάσεις
1. Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από 100 μέλη και τον πρόεδρο του
Κινήματος.
Τα 70 μέλη εκλέγονται από το Συνέδριο του Κόμματος, εκ των οποίων τα
60 εκ των μελών του και τα 10 εκ της νεολαίας και τα υπόλοιπα 30
συμπληρώνονται αριστίδην από τον Πρόεδρο Κινήματος.
Κενούμενες θέσεις καλύπτονται, αν μεν αφορούν τα αιρετά μέλη, από
τους επιλαχόντες με τη σειρά αριθμού ψήφων και σε περίπτωση ισοψηφίας με
κλήρωση, αν δε αφορούν τα αριστίνδην επιλεγόμενα, από τον Πρόεδρο του
κινήματος.
2. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει εκ των μελών της, τον Γραμματέα της
Κ.Ε. και τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας. Ο Γραμματέας της Κ.Ε. είναι
υπεύθυνος για τη λειτουργία της, την διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία κι
ενημέρωση μεταξύ των μελών της ΚΕ, του Προέδρου και των λοιπών
οργάνων του κινήματος, κατά θέμα αρμοδιότητας, την κατάρτιση των θεμάτων
ημερήσιας διάταξης μετά από πρόταση του Προέδρου, το συντονισμό της
συζητήσεως στην Ολομέλεια της ΚΕ και το συντονισμό κι έλεγχο εργασιών
των τμημάτων, επιτροπών κι ομάδων εργασίας της ΚΕ.
3. Η θητεία της Κ.Ε. διαρκεί από την εκλογή της μέχρι το επόμενο
τακτικό Συνέδριο του κόμματος ή το έκτακτο Συνέδριο, εφ’ όσον σ’ αυτό
περιλαμβάνεται ως θέμα ημερήσιας διάταξης κι η εκλογή Κ.Ε..
4. Οι λεπτομέρειες εκλογής της Κ.Ε. ρυθμίζονται στον κανονισμό του
Συνεδρίου.
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5. Η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται τακτικά μεν σε ολομέλεια
τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες και εκτάκτως, όποτε το ζητήσει ο
Πρόεδρος του κόμματος ή τα 2/5 των μελών της με έγγραφο αίτημα, προς τον
Πρόεδρο, στο οποίο καθορίζονται και τα προς συζήτηση θέματα. Στην
τελευταία περίπτωση η συνεδρίαση της Κ.Ε. οφείλει να προγραμματιστεί
εντός μηνός από την περιέλευση στον Πρόεδρο των αιτημάτων.
Εκτός από την Ολομέλεια, στην Κεντρική Επιτροπή οργανώνονται
τμήματα, όπως ενδεικτικά τμήματα οικονομικών, εξωτερικής πολιτικής,
εθνικής άμυνας και ασφάλειας, δικαιοσύνης, υγείας, κοινωνικής μέριμνας,
ανάπτυξης, εργασίας, αυτοδιοίκησης, αγροτικής πολιτικής, συνδικαλισμού,
ομογενειακού Ελληνισμού, εθελοντισμού κι εφεδρείας, σύμφωνα με τον
κανονισμό λειτουργίας της, στα οποία μετέχουν μέλη της, ανάλογα με τις
γνώσεις, εμπειρία και κλίσεις τους.
Η K.E. μπορεί επίσης να δημιουργεί επιτροπές κι ομάδες εργασίας για
την μελέτη ειδικών ζητημάτων ή την οργάνωση συγκεκριμένων δράσεων.
Το αποτέλεσμα εργασίας όλων των τμημάτων, επιτροπών κι ομάδων
εργασίας διαχέονται στα μέλη της Κ.Ε., για τη συνολική επιμόρφωσή τους και
συζητούνται στην Ολομέλεια της Κ.Ε., συμβάλλοντας στην διαμόρφωση της
πολιτικής

του

κόμματος

και

την

προσαρμογή

του

στις

διαρκώς

μεταβαλλόμενες εσωτερικές και διεθνείς συνθήκες και την προβολή
επικαιροποιημένων θέσεων σύμφωνων με τις αρχές του κινήματος.
Τα μέλη της Κ.Ε. είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν τόσο στην
Ολομέλεια, όσο και στα τμήματα, επιτροπές κι ομάδες εργασίας, που έχουν
τοποθετηθεί.
6. Οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής λαμβάνουν χώρα στα
κεντρικά γραφεία του κόμματος ή σε άλλο κατάλληλο χώρο, που επιλέγει η
εκτελεστική γραμματεία. Τα μέλη της ειδοποιούνται για την ημερομηνία, ώρα,
τόπο και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, της προσεχούς συνεδρίασης,
τουλάχιστον δέκα μέρες νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία.
7. Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της
Κεντρικής Επιτροπής ρυθμίζονται με σχετικό Κανονισμό, που καταρτίζεται και
τροποποιείται από την ίδια.
ΑΡΘΡΟ 18

16

Κεντρική Επιτροπή - Αρμοδιότητες
Η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) Επικουρεί τον Πρόεδρο του κόμματος στη χάραξη των ιδεολογικών,
πολιτικών και προγραμματικών θέσεων του κόμματος, σε αρμονία προς τις
αποφάσεις του Συνεδρίου.
β) Είναι υπεύθυνη για την διάδοση, εντός Ελλάδος και στο εξωτερικό,
των ιδεολογικών και πολιτικών θέσεων, αλλά και την οργάνωση δράσεων του
κόμματος.
γ) Μεριμνά για την τήρηση των αποφάσεων του Συνεδρίου και του
Προέδρου του κόμματος.
δ) Συγκαλεί το τακτικό ή έκτακτο συνέδριο του κινήματος κι εισηγείται τις
ενδεχόμενες τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού και την έγκριση από
το

συνέδριο

του

προϋπολογισμού

κι

απολογισμού

της

οικονομικής

διαχείρισης και των πεπραγμένων του Κόμματος, υποβάλλοντας σχετικές
εκθέσεις.
ε) Καταρτίζει και τροποποιεί όλους τους ειδικότερους Κανονισμούς για τη
λειτουργία των κομματικών οργάνων.
στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες, που της αναθέτει με απόφασή του ο
Πρόεδρος του κόμματος κι αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που παραπέμπεται σ’
αυτήν από τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική Γραμματεία.
ζ) Ορίζει τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας (Ε.Γ.) και της Επιτροπής
∆εοντολογίας.
η) Είναι αρμόδια για κάθε θέμα που, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό,
δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου κομματικού οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 19
Εκτελεστική Γραμματεία - Συνεδριάσεις
1. Η Εκτελεστική Γραμματεία αποτελείται από τον Πρόεδρο και 9 μέλη
τα οποία εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή, με εννιά (9) επίσης
αναπληρωματικά μέλη. Αν αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει μέλος της
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Εκτελεστικής Γραμματείας, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό
μέλος σύμφωνα με τον πίνακα εκλογής μελών της.
Η

Εκτελεστική Γραμματεία

συγκαλείται από τον Πρόεδρο και

συνεδριάζει υπό την προεδρία του και σε περίπτωση απουσίας του, υπό την
προεδρία του Γραμματέα αυτής, τακτικά μεν μία φορά το μήνα κι εκτάκτως,
όταν παραστεί ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου.
2. Η θητεία της Εκτελεστικής Γραμματείας διαρκεί από την εκλογή της
μέχρι το επόμενο τακτικό Συνέδριο του κόμματος ή το έκτακτο Συνέδριο, εφ’
όσον σ’ αυτό περιλαμβάνεται ως θέμα ημερήσιας διάταξης κι η εκλογή Κ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 20
Εκτελεστική Γραμματεία - Αρμοδιότητες
1. Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι ανώτερο καθοδηγητικό κι εκτελεστικό
όργανο του κόμματος, μεταξύ των συνεδριάσεων της ΚΕ και ειδικότερα:
α) Κατά το διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων της Κεντρικής
Επιτροπής είναι αρμόδιο για την υλοποίηση όλων των αποφάσεων του
Προέδρου, του Συνεδρίου και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
β) Υποβάλει εισηγήσεις προς την ΚΕ και παρακολουθεί και συντονίζει
την υλοποίηση των αποφάσεών της σε καθημερινό επίπεδο.
γ) Προπαρασκευάζει το Συνέδριο κι εποπτεύει τις εργασίες του.
δ) Αποφασίζει για κάθε τρέχον ζήτημα, που ανακύπτει κατά τη
λειτουργία του κόμματος, καθώς και για κάθε θέμα που της παραπέμπει ο
Πρόεδρος αυτού.
ε) Αποφασίζει σχετικά με την ομαδική προσχώρηση στελεχών ή μελών
άλλων κομμάτων ή πολιτικών οργανώσεων.
στ) Αποφασίζει σχετικά με την απονομή του τιμητικού τίτλου του
«επίτιμου μέλους» του κόμματος.
ζ) Υποβάλει πάσης φύσεως εισηγήσεις στην Κεντρική Επιτροπή.
η) Λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο, που εξετάζει τις
ενστάσεις κατά των αποφάσεων της Επιτροπής ∆εοντολογίας του παρόντος
καταστατικού, με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις σε μονοπρόσωπα
κομματικά όργανα και μέλη του κόμματος.
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θ) Αποφασίζει σχετικά με το ύψος της καταβαλλόμενης συνδρομής των
μελών του κόμματος και των εκλεγμένων αιρετών εκπροσώπων αυτού,
καθώς και σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο καταβολής αυτής.
ι) Αν διαπιστώνεται κατάφωρη παράβαση διατάξεων του παρόντος και
δυσλειτουργία σε οποιαδήποτε κομματική οργάνωση, μπορεί να προβαίνει
στην προσωρινή αντικατάσταση της διοίκησής της, με την υποχρέωση να
προκαλέσει εκλογή νέας διοίκησης εντός του αναγκαίου κι ευλόγου χρονικού
διαστήματος.
2. Για την υποβοήθηση του έργου της, η Εκτελεστική Γραμματεία μπορεί
να αναθέτει ειδικές αρμοδιότητες, εξ όσων της ανήκουν, σε μέλη του
κόμματος, που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση, εμπειρία και επιστημονική
κατάρτιση.
3. Ειδικότερες λεπτομέρειες, που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία
της Εκτελεστικής Γραμματείας, μπορούν να ρυθμίζονται από κανονισμό, που
εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 21
Επιτροπή ∆εοντολογίας – Συγκρότηση – Αρμοδιότητες
1. Η Επιτροπή ∆εοντολογίας είναι αρμόδια για τον καθορισμό των
κανόνων δεοντολογίας, που οφείλουν να τηρούν τα μέλη του κόμματος,
εφαρμόζοντας τις ιδεολογικές του αρχές, τους κανόνες κι αρχές του παρόντος
και τις γενικότερες αρχές της εντιμότητας, διαφάνειας κι αξιοπιστίας και για την
πειθαρχική δίωξη των παραπτωμάτων των μελών του κόμματος.
2. Η Επιτροπή ∆εοντολογίας του κόμματος συγκροτείται, με τετραετή
θητεία, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής κι αποτελείται από επτά μέλη,
τα οποία επιλέγονται μεταξύ των μελών του κόμματος, που έχουν
τουλάχιστον τετραετή θητεία στο κόμμα, πλην εννοείται της πρώτης. Τα μέλη
της Επιτροπής ∆εοντολογίας επιλέγονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς.
3. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Πρόεδρος της
Επιτροπής ∆εοντολογίας.
4. Εφόσον εξετάζεται καταγγελία για πειθαρχικό παράπτωμα μέλους της
Επιτροπής ∆εοντολογίας, αυτό εξαιρείται αυτοδικαίως και δεν μετέχει στη
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συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής, αντικαθιστάμενο από το πρώτο
αναπληρωματικό μέλος της.
5. Κομματικό πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε πράξη, ενέργεια ή
συμπεριφορά, που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού,
καθώς και τις διατάξεις των Κανονισμών, που διέπουν τη λειτουργία των
κομματικών οργάνων. Επίσης πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε εν γένει
πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά, που ενέχει έντονη κοινωνική απαξία και
εκθέτει τόσο το μέλος όσο και το κόμμα.
6. Η Επιτροπή ∆εοντολογίας του κόμματος επιλαμβάνεται κι ελέγχει
τόσο τις αντιδεοντολογικές συμπεριφορές, δηλαδή αυτές, που χωρίς να
συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, εκφράζουν αντίθεση προς τους κανόνες
της δεοντολογίας κι ηθικής, που εκφράζει το ΚΙΕΣΥ στην κοινωνία, μέσω των
μελών του, ως επίσης και τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του
κόμματος. Επιλαμβάνεται δε είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από την υποβολή
σχετικής έγγραφης καταγγελίας.
7. Η Επιτροπή ∆εοντολογίας δεν αποφασίζει προτού λάβει τις έγγραφες
εξηγήσεις ή ακούσει την ενώπιόν της απολογία του πειθαρχικώς διωκόμενου
μέλους του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 22
Πειθαρχικές ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορεί να επιβάλει η Επιτροπή
∆εοντολογίας στα μέλη του κόμματος είναι οι ακόλουθες :
α) Η έγγραφη επίπληξη - σύσταση.
β) Η καθαίρεση από κομματικό αξίωμα.
γ) Η διαγραφή από μέλος του κόμματος
2. Η βαρύτητα της επιβαλλόμενης πειθαρχικής ποινής πρέπει να είναι σε
αναλογία με την απαξία του παραπτώματος του πειθαρχικώς διωκόμενου
μέλους του κόμματος.
3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής ∆εοντολογίας με τις οποίες επιβάλλονται
οι πειθαρχικές ποινές της καθαίρεσης από κομματικό αξίωμα ή της διαγραφής
από μέλος του κόμματος, προσβάλλονται με ένσταση ενώπιον της
Εκτελεστικής

Γραμματείας

του

κόμματος,
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η

οποία

τις

εξετάζει

ως

δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο. Η ένσταση κατατίθεται εντός προθεσμίας
δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής
∆εοντολογίας.

ΑΡΘΡΟ 23
Οικονομική ∆ιαχείριση - Έσοδα
1. Έσοδα του Κινήματος είναι:
α) Οι εισφορές των μελών, τακτικές και έκτακτες.
β) Η κρατική χρηματοδότηση και πάσης φύσεως επιχορηγήσεις.
γ) Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, όπως δωρεές, δάνεια, τόκοι, οικονομικές
εξορμήσεις, μερίσματα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.
2. Την οικονομική διαχείριση του κόμματος ασκεί ο Πρόεδρος κι ο
Γενικός ∆ιευθυντής, ενεργούντες είτε από κοινού είτε και χωριστά. Τα έσοδα
και οι δαπάνες θα διενεργούνται, μέσω τραπεζικών λογαριασμών του
Κινήματος και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 24
Οικονομική Επιτροπή
1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι τριμελής κι ορίζεται από την Εκτελεστική
Γραμματεία του Κινήματος. Η Οικονομική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών
της τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στα μέλη της Επιτροπής πρέπει να
επιδιώκεται να συμμετέχει τουλάχιστον ένας δικηγόρος ή ένας οικονομολόγος
ή λογιστής, μέλη του κόμματος.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής
διαχείρισης

του

κόμματος

(εξεύρεση

πόρων,

κατάρτιση

σχεδίου

προϋπολογισμού, διαχειριστικοί και ταμειακοί έλεγχοι, ισολογισμός κ.λ.π.). Για
την πραγματοποίηση του έργου της, η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών
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δικαιούται να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, παραστατικά και
τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος.
3.

Στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής συμμετέχει χωρίς

δικαίωμα ψήφου ο Γενικός ∆ιευθυντής.

ΑΡΘΡΟ 25
Γενική ∆ιεύθυνση του κόμματος
1. Η Γενική ∆ιεύθυνση του κόμματος είναι αρμόδια για τη διεύθυνση, το
συντονισμό και την οργάνωση όλων των διοικητικών και οργανωτικών
υπηρεσιών και δομών του κόμματος. Της Γενικής ∆ιεύθυνσης προΐσταται ο
Γενικός ∆ιευθυντής, ο οποίος προΐσταται όλου του προσωπικού του κόμματος
κι είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του. Στη
Γενική ∆ιεύθυνση μπορεί να συσταθούν, με απόφαση της Κεντρικής
Επιτροπής μέχρι δύο θέσεις Αναπληρωτών ∆ιευθυντών.
2. Ο Γενικός ∆ιευθυντής και οι Αναπληρωτές ∆ιευθυντές ορίζονται με
απόφαση του Προέδρου του κόμματος και λογοδοτούν σε αυτόν και στην
Κεντρική Επιτροπή.
3. Στην αρμοδιότητα της Γενικής ∆ιεύθυνσης του κόμματος ανήκει τόσο
η διαχείριση των οικονομικών του κόμματος, όσο και η ευθύνη για την
πρόσληψη προσωπικού, κατάλληλου για την εκπλήρωση των αναγκών του
κόμματος.
4. Η τήρηση των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία βιβλίων
εξόδων, η σύνταξη της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών, η
σύνταξη του ισολογισμού, καθώς και κάθε άλλη διατύπωση, που απαιτείται
από την κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τα οικονομικά των κομμάτων, μπορεί
να ανατίθεται σε εξειδικευμένα συμβουλευτικά – λογιστικά γραφεία.

ΑΡΘΡΟ 26
Γραμματείες
Οι Γραμματείες είναι όργανα της κεντρικής οργάνωσης του κινήματος, με
σκοπό την καλλίτερη κι αποτελεσματικότερη οργάνωση και ανάπτυξη των
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διαφόρων

τομέων

του.

Συνιστώνται

με

απόφαση

της

Εκτελεστικής

Γραμματείας, η οποία καθορίζει και το οργανόγραμμα, τις λεπτομέρειες
οργάνωσης και τα όρια αρμοδιοτήτων τους.

ΑΡΘΡΟ 27
Γραμματεία εκλογών - αξιολόγησης στελεχών κι υποψηφίων

Η Γραμματεία εκλογών - αξιολόγησης στελεχών κι υποψηφίων ορίζεται
από πέντε ή και περισσότερα μέλη του κόμματος, κατ’ επιλογή της Ε.Γ., ένα
των οποίων ορίζεται ως γραμματέας της κι έχει ως αρμοδιότητα την
προετοιμασία των εκλογών, τη συνεχή αξιολόγηση των στελεχών κι
υποψηφίων του κόμματος, την παροχή σχετικής πληροφόρησης προς την
Εκτελεστική Γραμματεία και όποια άλλη αρμοδιότητα της παρέχει η τελευταία.
Η

Γραμματεία εκλογών - αξιολόγησης στελεχών κι υποψηφίων έχει

αρμοδιότητα την στελέχωση επίσης των Εκλογικών Τμημάτων με Εκλογικούς
Αντιπροσώπους του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 28
Γραμματεία Οργανωτικού

Η Γραμματεία Οργανωτικού αποτελείται από πέντε ή περισσότερα μέλη
του κόμματος, κατ’ επιλογή της Ε.Γ., ένα των οποίων ορίζεται ως γραμματέας
της κι έχει ως αρμοδιότητα την αποδοχή ή απόρριψη αιτήσεων νέων μελών,
την κεντρική και περιφερειακή οργάνωσης του κόμματος, τη διαρκή
αμφίδρομη επικοινωνία κι ενημέρωση της Εκτελεστικής Γραμματείας και
όποια άλλη αρμοδιότητα της παρέχει η τελευταία.

ΑΡΘΡΟ 29
Γραμματεία Τύπου και ∆ημοσίων σχέσεων

Η Γραμματεία Τύπου και ∆ημοσίων Σχέσεων αποτελείται από πέντε ή
περισσότερα μέλη του κόμματος, κατ’ επιλογή της Ε.Γ., ένα των οποίων
ορίζεται ως γραμματέας της κι έχει ως αρμοδιότητα την διαρκή ενημέρωση
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των στελεχών του κόμματος με την τρέχουσα επικαιρότητα, την προβολή των
θέσεων του κόμματος και των δράσεων αυτού προς την κοινωνία, μέσω
πανελληνίων και τοπικών ΜΜΕ και την ενημέρωση και προγραμματισμό
εμφάνισης στελεχών του κινήματος σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις κι
εκπομπές.

ΑΡΘΡΟ 30
Νεολαία ΚΙΕΣΥ
Στη Νεολαία του ΚΙΕΣΥ μπορούν να εγγραφούν μέλη του κινήματος ως
33 ετών. Η Νεολαία ΚΙΕΣΥ είναι αρμόδια για την οργάνωση τομέων δράσης
του κινήματος στους χώρους της νεολαίας και ιδίως στα σχολεία και
πανεπιστημιακά κι εν γένει εκπαιδευτικά ιδρύματα. ∆ιοικείται από πέντε ως
δέκα μέλη του κόμματος, κατ’ επιλογή της Ε.Γ., ένα των οποίων ορίζεται ως
γραμματέας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 31
Η Περιφερειακή Οργάνωση του κινήματος διακρίνεται σε οργάνωση στα
όρια ∆ήμων και οργάνωση στα όρια Νομών. Οι οργανώσεις αυτές ιδρύονται
με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας μετά από πρόταση της
Γραμματείας Οργανωτικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, οργάνωσης και
λειτουργίας τους καθορίζονται από την Ε.Γ. ή κανονισμό, που αυτή συντάσσει
κι εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 32
Τοπική Οργάνωση
1. Τοπικές Οργανώσεις , μία ή περισσότερες τον αριθμό, μπορούν να
συνιστώνται σε κάθε ∆ήμο ή περιοχή της επικράτειας.
2. Η κάθε Τοπική Οργάνωση εκλέγει ανά διετία τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα αυτής, οι οποίοι την εκπροσωπούν στα κεντρικά όργανα του
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κόμματος, καθώς και στην οικεία Νομαρχιακή Επιτροπή, καθώς επίσης και
πενταμελές συμβούλιο.
3. Οι Τοπικές Οργανώσεις αναλαμβάνουν τη διοργάνωση και το
συντονισμό των κομματικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο. Εποπτεύονται και
ελέγχονται από την γραμματεία οργανωτικού.
4. Σε ότι αφορά στην οικονομική διαχείριση, δεν έχουν οικονομική
αυτοτέλεια αλλά λογοδοτούν στον Γενικό ∆ιευθυντή του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 33
Νομαρχιακές Επιτροπές
1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή συνιστάται σε επίπεδο διοικητικής
περιφέρειας του Νομού και αποτελείται από το σύνολο των Τοπικών
Οργανώσεων του κόμματος, που δραστηριοποιούνται εντός του Νομού.
2. Η Νομαρχιακή Επιτροπή διοικείται από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα αυτής, οι οποίοι την εκπροσωπούν στα κεντρικά όργανα του
κόμματος, καθώς επίσης και από επταμελές συμβούλιο , οι οποίοι εκλέγονται
ανά διετία από τις διοικήσεις των Τοπικών Οργανώσεων, που υπάγονται σε
αυτήν.
3. Η Νομαρχιακή Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διοργάνωση και το
συντονισμό των κομματικών δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και
για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την χάραξη της κομματικής πολιτικής
επί θεμάτων περιφερειακού ενδιαφέροντος, προς την Κεντρική Επιτροπή του
κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 34
Λοιπές οργανωτικές δομές του κόμματος
1. Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του κόμματος μπορούν
να συνιστώνται και άλλες οργανωτικές δομές του κόμματος, με γνώμονα την
καλύτερη οργάνωση και συντονισμό και την πιο αποτελεσματική δράση των
μελών του , με διάφορα κριτήρια, όπως ενδεικτικά επαγγελματικά,
επιστημονικά, κοινωνικά, αθλητικά, καλλιτεχνικά, οικολογικά, ομογενειακά ή
κάθε άλλου είδους.
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2. Οι οργανώσεις αυτές δεν διαθέτουν οικονομική ούτε διοικητική
αυτονομία, η δε ιδιότητα του μέλους τους δεν αναιρεί την ιδιότητα του μέλους
της Τοπικής ή Κεντρικής Οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο - ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35
Υποψήφιοι Εκλογών - Επιλογή
1. Υποψήφιοι κατά τις πάσης φύσεως εκλογές αιρετών Βουλευτών,
Ευρωβουλευτών, ∆ημάρχων, Περιφερειαρχών και συμβούλων, ως επίσης και
οργάνων της ΕΕ, με το ΚΙΕΣΥ μπορεί να είναι κάθε Έλληνας πολίτης, μέλος
του κόμματος, ο οποίος:
α) Ασπάζεται τις αρχές και αξίες του ΚΙΕΣΥ.
β) Έχει το νόμιμο δικαίωμα να εκλέγειν και να εκλέγεσθαι.
γ) Πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στις αντίστοιχες
εκλογές.
2. Η εξέταση των υποψηφιοτήτων Βουλευτών, ευρωβουλευτών, καθώς
και των Υποψηφίων των Περιφερειακών και ∆ημοτικών Εκλογών ή άλλου
αιρετού Υποψηφίου, σε εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα, γίνεται από την
Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος, κατόπιν σχετικής εισήγησης της
γραμματείας εκλογών - αξιολόγησης στελεχών κι υποψηφίων, η οποία για το
λόγο αυτό συνεργάζεται και λαμβάνει γνώση όλων των σχετικών διαδικασιών,
που εκκρεμούν ή έχουν ολοκληρωθεί από την Επιτροπή ∆εοντολογίας. Η
επικύρωση των πινάκων των Υποψηφίων γίνεται από τον Πρόεδρο του
Κινήματος, κατ’ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, με γνώμονα το συμφέρον
του Κινήματος και τις αρχές, που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του.
3. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τους εκλογικούς συνδυασμούς
του ΚΙΕΣΥ και πληρούν τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, υποβάλλουν εγγράφως αίτηση, ζητώντας να
επιλεγούν ως υποψήφιοι. Στην αίτηση προσδιορίζεται η εκλογική περιφέρεια
στην

οποία

επιθυμούν

να

είναι

υποψήφιοι

και

επισυνάπτονται

τα

δικαιολογητικά εκείνα, που αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τα
νόμιμα προσόντα και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκλογιμότητας
ή ό,τι άλλο κριθεί αναγκαίο. Η αίτηση υποβάλλεται στην κεντρική ή σε
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οποιαδήποτε τοπική οργάνωση και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από
τουλάχιστον δέκα (10) υπογραφές μελών του κινήματος της αντίστοιχης
εκλογικής περιφέρειας. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στην Ε.Γ. του
κόμματος, η οποία τις επεξεργάζεται, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις εισηγήσεις των
λοιπών οργάνων του κόμματος και μπορεί να καλεί τον ενδιαφερόμενο
προκειμένου να διαμορφώσει άμεση άποψη. Εν συνεχεία, τα μέλη της Ε.Γ.
ψηφίζουν σχετικά με την αποδοχή ή μη της κάθε υποψηφιότητας και το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποτελεί τη σχετική εισήγηση προς τον
Πρόεδρο του κόμματος. Η Ε.Γ. δεν δεσμεύεται από τις υποβληθείσες αιτήσεις
και μπορεί να εισηγηθεί και άλλες υποψηφιότητες πολιτών, που κρίνει ότι
μπορούν να προσφέρουν στο κόμμα.

ΑΡΘΡΟ 36
Έκδοση κανονισμών
1. Με αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ύστερα από
εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας, καταρτίζονται και εγκρίνονται
Κανονισμοί για οποιοδήποτε ειδικότερο θέμα χρήζει περαιτέρω ρύθμισης.
2. Οι Κανονισμοί δεσμεύουν όλα τα κομματικά όργανα.

ΑΡΘΡΟ 37
Σύσταση μη κερδοσκοπικών εταιρειών και φορέων
1. Το κόμμα μπορεί να συστήσει μία ή και περισσότερες αστικές μη
κερδοσκοπικές εταιρείες ή άλλους νόμιμους φορείς, με κοινωνικό, πολιτιστικό,
ιστορικό,

φιλανθρωπικό,

οικολογικό,

επιμορφωτικό,

εκπαιδευτικό

και

επιστημονικό χαρακτήρα.
2. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, το κόμμα μπορεί να επιχορηγεί
τους σχετικούς φορείς, που ιδρύει, με χρηματικά ποσά, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 38
Τροποποίηση Καταστατικού

27

Για την τροποποίηση

του καταστατικού του Κινήματος πρέπει να

αποφασίσει το Συνέδριο, με πρόταση του Προέδρου ή των 3/5 των μελών της
Κεντρικής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο - Μεταβατικές ∆ιατάξεις
1. Το παρόν πρώτο Καταστατικό του κόμματος εγκρίθηκε ομόφωνα από
τα υπογράφοντα αυτό ιδρυτικά μέλη του Κινήματος.
2. Το ΚΙΕΣΥ μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου θα πορευθεί με
την κάτωθι οργανωτική δομή:
α) Εκτελεστική Γραμματεία αποτελούμενη από 7 Μέλη και πρόεδρο τον
Στ/γο Κλειδέρη Γεώργιο του ∆ιονυσίου.
β) Από το Πολιτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 40 διορισμένα μέλη με
απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας.
γ) Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας Στ/γος Κλειδέρης
Γεώργιος εξουσιοδοτείται από τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, τα μέλη
του Πολιτικού Συμβουλίου και τα ιδρυτικά μέλη να εκπροσωπεί το ΚΙΕΣΥ, με
αρμοδιότητες Προέδρου του Κινήματος, μέχρι το συνέδριο, όπου θα εκλεγεί ο
Πρόεδρος του Κινήματος και τα υπόλοιπα όργανα με τις καταστατικές
διαδικασίες που προβλέπονται. Μέχρι το συνέδριο ασκεί καθ’ ολοκληρίαν τα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προέδρου του Κινήματος σύμφωνα με το
άρθρο 15 του καταστατικού, ανασυγκροτεί ή διευρύνει την εκτελεστική
γραμματεία και το πολιτικό συμβούλιο, εφ’ όσον κρίνει αυτό απαραίτητο,
διορίζει τον Γενικό ∆ιευθυντή, τους προέδρους και τα μέλη των περιφερειακών
επιτροπών, οργανώσεων και γραμματειών και συγκαλεί σε τακτά χρονικά
διαστήματα και προεδρεύει της εκτελεστικής γραμματείας και του πολιτικού
συμβουλίου. Με απόφασή του και σύμφωνη γνώμη της εκτελεστικής
γραμματείας εγκρίνει την συμπόρευση με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς,
που έχουν ταυτότητα απόψεων, αρχών και θέσεων με το ΚΙ.Ε.ΣΥ.
Αθήνα, 25/3/2014
Τα Ιδρυτικά Μέλη
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