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Προοίμιο 

 

Ζ Μέα Δημξκπαςία είμαι ςξ οξλιςικϊ κϊμμα οξσ ίδπσρε ςξ 1974 ξ 

αείμμηρςξς Ιχμρςαμςίμξς Ιαπαμαμλής και οπξάγει ςις ιδεξλξγικές απυές 

ςης Θδπσςικής Διακήπσνης ςης 4ης Οκςχβπίξσ 1974. 

 

 

 

Άοθον 1  

Λειρνςογία 

 

1. Σξ οαπϊμ Ιαςαρςαςικϊ ξπίζει ςξμ ςπϊοξ λειςξσπγίας ςξσ ελλημικξϋ 

οξλιςικξϋ Ιϊμμαςξς με ςημ ξμξμαρία ÇΜΔΑ ΔΖΛΟΙΡΑΣΘΑÈ και 

ρσμςεςμημέμα Μ.Δ.. Ζ ξμξμαρία ςξσ Ιϊμμαςξς με λαςιμικξϋς 

υαπακςήπες είμαι ÇNEA DEMOΙRATIAÈ και ρσμςεςμημέμα N.D.  

2. Εηςήμαςα ςα ξοξία δεμ οπξβλέοξμςαι ρςξ Ιαςαρςαςικϊ μοξπεί μα 

πσθμίζξμςαι μέρχ Ιαμξμιρμόμ. Σξ οεπιευϊμεμξ ςχμ Ιαμξμιρμόμ 

δεμ μοξπεί μα αμςιβαίμει ρε πηςές διαςάνεις ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ. 

3. Ηέμαςα εκςελερςικξϋ υαπακςήπα μοξπξϋμ μα πσθμίζξμςαι μέρχ 

Δγκσκλίχμ. 

4. Σα Όπγαμα ςξσ Ιϊμμαςξς έυξσμ ςις απμξδιϊςηςες οξσ οπξβλέοξμςαι 

ρςξ Ιαςαρςαςικϊ και ρςξσς Ιαμξμιρμξϋς.  

5. Οι αοξτάρεις ςχμ σοεπκειμέμχμ Οπγάμχμ σοεπιρυϋξσμ ςχμ 

αοξτάρεχμ ςχμ σοξκειμέμχμ. 

6. Ιάθε Όπγαμξ είμαι σοξυπεχμέμξ μα λξγξδξςεί ρςξ ρόμα αοϊ ςξ 

ξοξίξ οπξέκσφε. 

7. Σα σοεπκείμεμα Όπγαμα μοξπξϋμ μα αμαθέςξσμ, κας' 

ενξσριξδϊςηρη, ςημ εμάρκηρη μέπξσς ςχμ απμξδιξςήςχμ ςξσς ρε 

σοξκείμεμα Όπγαμα. 
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Άοθον 2  

Έδοα και Έμβλημα 

 

Σξ Ιϊμμα εδπεϋει ρςημ Αθήμα. Έμβλημα ςξσ Ιϊμμαςξς είμαι ςξ 

εικξμιζϊμεμξ και οεπιγπατϊμεμξ ρςξ Παπάπςημα 1, ςξ ξοξίξ αοξςελεί 

αμαοϊροαρςξ μέπξς ςξσ οαπϊμςξς Ιαςαρςαςικξϋ. 

 

 

Άοθον 3  

Ιδιόρηρα ρνς Μέλνςς 

 

Λέλξς ςξσ Ιϊμμαςξς μοξπεί μα είμαι κάθε Έλλημας οξλίςης ή Έλλημας ςξ 

γέμξς ή οξλίςης κπάςξσς μέλξσς ςης Δσπχοαψκής Έμχρης, καθός και 

ϊοξιξς διαμέμει μϊμιμα ρςημ Δσπχοαψκή Έμχρη. Σξ μέλξς ςξσ Ιϊμμαςξς 

οπέοει μα μημ έυει ρςεπηθεί ςα οξλιςικά ςξσ δικαιόμαςα, μα έυει δικαίχμα 

φήτξσ καςά ςημ εθμική μξμξθερία και μα αοξδέυεςαι ςις ιδεξλξγικές και 

οξλιςικές απυές ςξσ Ιϊμμαςξς.  

 

 

Άοθον 4  

Κρήπη ρης ιδιόρηρας ρνς μέλνςς. 

 

Ζ ιδιϊςηςα ςξσ μέλξσς αοξκςάςαι με ςημ οπξρχοική σοξβξλή αςξμικής 

ηλεκςπξμικής αίςηρης εγγπατής αοϊ ςξμ εμδιατεπϊμεμξ, οξσ αοεσθϋμεςαι 

ρςξ Ιϊμμα. Λε ςημ αίςηρη ςξσ, ξ εμδιατεπϊμεμξς βεβαιόμει ςη ρσμδπξμή 

ςχμ οπξωοξθέρεχμ ςξσ άπθπξσ 3, αμαλαμβάμει ςημ σοξυπέχρη μα ςηπεί 

ςξ Ιαςαρςαςικϊ, ςξσς Ιαμξμιρμξϋς και ςις Αοξτάρεις ςχμ απμξδίχμ 

ξπγάμχμ ςξσ Ιϊμμαςξς, καςαβάλλει ςξ κϊρςξς εγγπατής και εςήρια 

ρσμδπξμή, οξσ ξπίζεςαι με αοϊταρη ςξσ Γπαμμαςέα Οπγαμχςικξϋ και 

ζηςεί ςημ εγγπατή ςξσ ρςξ Δθμικϊ Ληςπόξ Λελόμ. Ως υπϊμξς αοϊκςηρης 

ςης ιδιϊςηςας ςξσ Λέλξσς λξγίζεςαι ξ υπϊμξς σοξβξλής ςης αίςηρης. 
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Άοθον 5  

 Αξώλεια και αλαπρνλή ρης ιδιόρηρας ρνς μέλνςς 

 

1.      Ζ αοόλεια ςης ιδιϊςηςας ςξσ μέλξσς εοέπυεςαι:  

1.1. Λε ςημ ξικειξθελή αοξυόπηρή ςξσ αοϊ ςξ Ιϊμμα, ϋρςεπα αοϊ 

ρυεςική έγγπατη δήλχρή ςξσ οπξς ςημ Ιεμςπική Διξίκηρη ςξσ 

Ιϊμμαςξς. 

1.2. Λε ςημ ασςϊβξσλη αοξμάκπσμρή ςξσ αοϊ ςξ Ιϊμμα, η ξοξία 

εκδηλόμεςαι με λϊγξ ή οπάνη και οπξκϋοςει καςάδηλα, εμδεικςικά 

με ςημ εγγπατή ςξσ ρε άλλξ οξλιςικϊ κϊμμα, ή με δημϊριες 

εκδηλόρεις ςξσ οξσ αμςιρςπαςεϋξμςαι έμςξμα ςις ιδεξλξγικές και 

οξλιςικές απυές ςξσ Ιϊμμαςξς ή οπξχθξϋμ ςξ παςριρμϊ, ςξ μίρξς 

και ςη βία ή αμτιρβηςξϋμ ςξ κπάςξς δικαίξσ και ςξ δημξκπαςικϊ 

κξιμξβξσλεσςικϊ οξλίςεσμα ςης υόπας. Ζ διαοίρςχρη ςης 

ρσμδπξμής ςχμ οαπαοάμχ γίμεςαι με αοϊταρη ςξσ Γπαμμαςέα ςης 

Πξλιςικής Δοιςπξοής.  

1.3. Λε αοϊταρη ςξσ Γπαμμαςέα ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής ρςημ 

οεπίοςχρη καςά ςημ ξοξία ςξ μέλξς καςαδικαρςεί αμεςάκληςα για 

κακξϋπγημα ή αςιμχςικϊ ολημμέλημα.  

1.4. Λε ςημ ξπιρςική διαγπατή ςξσ αοϊ ςξ Ιϊμμα, ϋρςεπα αοϊ 

αοϊταρη ςξσ απμϊδιξσ οειθαπυικξϋ ξπγάμξσ, για ςα οειθαπυικά 

αδικήμαςα οξσ οπξβλέοξμςαι ρςξμ ειδικϊ Ιαμξμιρμϊ. Σξ ίδιξ ιρυϋει 

και για ςημ οπϊρκαιπη διαγπατή, για ϊρξ υπξμικϊ διάρςημα 

εοιβλήθηκε.  

1.5. Λε αοϊταρη ςξσ Γπαμμαςέα ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής, ετ’ 

ϊρξμ διαοιρςχθεί ϊςι ςξ μέλξς, καςά ςημ  διαδικαρία εγγπατής ςξσ 

ρςξ Ιϊμμα, δήλχρε με οπϊθερη φεσδή ρςξιυεία οξσ ατξπξϋμ ςις 

οπξωοξθέρεις ςξσ άπθπξσ 3 ςξσ οαπϊμςξς Ιαςαρςαςικξϋ.  

2. Ζ ιδιϊςηςα ςξσ Λέλξσς αμαρςέλλεςαι:  

2.1. Λε αοϊταρη ςξσ απμϊδιξσ οειθαπυικξϋ ξπγάμξσ, για ϊρξ 

διάρςημα ςξ μέλξς έυει ρςεπηθεί ςα οξλιςικά ςξσ δικαιόμαςα με 

δικαρςική αοϊταρη και αμενάπςηςα αοϊ ςημ έκςιρη ςης κϋπιας 

οξιμής.  

2.2. Λε αοϊταρη ςξσ απμϊδιξσ οειθαπυικξϋ ξπγάμξσ για ςα 

οειθαπυικά αδικήμαςα οξσ οπξβλέοξμςαι ρςξμ ρυεςικϊ ειδικϊ 

Ιαμξμιρμϊ. 
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2.3. Λε αοϊταρη ςξσ Γπαμμαςέα ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής και 

αμάλξγα με ςη τϋρη ςξσ αδικήμαςξς μοξπεί μα αμαρςέλλεςαι η 

ιδιϊςηςα ςξσ μέλξσς αοϊ ςημ άρκηρη οξιμικής δίχνης εμαμςίξμ ςξσ 

για κακξϋπγημα ή αςιμχςικϊ ολημμέλημα. 

3. Δοαμεγγπατή ρςξ Ιϊμμα μέλξσς οξσ είυε διαγπατεί, ξπιρςικά ή 

οπξρχπιμά, εοιςπέοεςαι μϊμξμ με αοϊταρη ςξσ Ππξέδπξσ ςξσ Ιϊμμαςξς. 

4. Ζ αοόλεια ςης ιδιϊςηςας ςξσ μέλξσς ρσμεοάγεςαι ςημ αοόλεια κάθε 

δικαιόμαςξς και ανιόμαςξς οξσ αοξππέξσμ αοϊ ασςήμ. Σξ ίδιξ ιρυϋει και 

για ςημ οπξρχπιμή αοόλεια ςης ιδιϊςηςας ςξσ μέλξσς, καθός και για ςημ 

αμαρςξλή ςης, για ϊρξ υπϊμξ διαπκξϋμ. 

 

 

Άοθον 6 

Δθλικό Μηροών Μελώλ 

 

Λε εσθϋμη ςξσ Γπαμμαςέα ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής ςηπείςαι Δθμικϊ 

Ληςπόξ Λελόμ ςξσ Ιϊμμαςξς, ςξ ξοξίξ αοξςελεί ςξ μϊμξ εοίρημξ και 

έγκσπξ μηςπόξ μελόμ ςξσ Ιϊμμαςξς. 

 

  

Άοθον 7 

 Σα δικαιώμαρα ρφλ μελώλ 

 

1. Σα μέλη ςξσ Ιϊμμαςξς δικαιξϋμςαι μα εκλέγξσμ με ιρξδϋμαμη φήτξ, 

άμερα ή έμμερα, ςα κξμμαςικά Όπγαμα, καθός και μα εκλέγξμςαι ρε 

ασςά, σοϊ ςξσς ϊπξσς και ςις οπξωοξθέρεις ςξσ οαπϊμςξς 

Ιαςαρςαςικξϋ και ςχμ Ιαμξμιρμόμ. 

2. Σα Λέλη ςξσ Ιϊμμαςξς δικαιξϋμςαι μα ρσμμεςέυξσμ ρε 

δπαρςηπιϊςηςες ή εκδηλόρεις ςξσ Ιϊμμαςξς και μα εκτπάζξσμ 

ελεϋθεπα ςη γμόμη ςξσς ρςα Όπγαμα, ρςα ξοξία ρσμμεςέυξσμ. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Άοθον 8 

Οι ςξντοεώπεις ρφλ μελώλ 

 

1. Σα μέλη ςξσ Ιϊμμαςξς ξτείλξσμ μα ςηπξϋμ ςξ Ιαςαρςαςικϊ, ςξσς 

Ιαμξμιρμξϋς και ςις Αοξτάρεις ςχμ απμξδίχμ Οπγάμχμ ςξσ 

Ιϊμμαςξς. 

2. Σα μέλη ςξσ Ιϊμμαςξς ξτείλξσμ μα ρέβξμςαι ςις ιδεξλξγικές και 

οξλιςικές απυές ςξσ Ιϊμμαςξς. 

3. Σα μέλη καςαβάλλξσμ ςημ καθξπιρμέμη εςήρια ξικξμξμική 

ρσμδπξμή ρςξ Ιϊμμα. Ζ μη εκολήπχρη ςης σοξυπέχρης ασςής για 

διάρςημα άμχ ςξσ εμϊς ολήπξσς ημεπξλξγιακξϋ έςξσς ρςεπεί ςξ 

μέλξς αοϊ ςημ άρκηρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςης οαπ. 1 ςξσ 

οπξηγξϋμεμξσ άπθπξσ.  

4.  ε οεπίοςχρη μη εμοπϊθερμης καςαβξλής ςης εςήριας ρσμδπξμής, 

ςα μέλη σοξυπεξϋμςαι, μα καςαβάλλξσμ αμαδπξμικά ςις εςήριες 

ρσμδπξμές αοϊ ςξ ςελεσςαίξ ςακςικϊ σμέδπιξ. 

 

 

 

 

Άοθον 9  

Σν ςλέδοιν 

 

1. Σξ σμέδπιξ είμαι ςξ αμόςαςξ και κσπίαπυξ ρσλλξγικϊ Όπγαμξ ςξσ 

Ιϊμμαςξς. σγκαλείςαι ςακςικά μία τξπά κάθε ημεπξλξγιακϊ έςξς 

και ξοξςεδήοξςε έκςακςα. 

 2. Ζ διαδικαρία ςχμ ρσζηςήρεχμ ρςξ σμέδπιξ, ξ ςπϊοξς λήφης 

αοξτάρεχμ, καθός και κάθε άλλη λεοςξμέπεια ξπίζξμςαι αοϊ Διδικϊ 

Ιαμξμιρμϊ Κειςξσπγίας, οξσ εγκπίμεςαι αοϊ ςξ  σμέδπιξ. 

 3. Ο Ππϊεδπξς ςης Οπγαμχςικής Δοιςπξοής ςξσ σμεδπίξσ οπξεδπεϋει 

ςχμ επγαριόμ ςξσ και με αοϊταρη ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής, δϋμαςαι 

μα καλεί χς σμέδπξσς, μέυπι ςξσ απιθμξϋ ςξσ 1/10 ςχμ αιπεςόμ 

μελόμ οξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξ σμέδπιξ, μέλη ςξσ Ιϊμμαςξς αοϊ 

οαπαγχγικξϋς, εοιρςημξμικξϋς τξπείς και κξιμχμικξϋς εςαίπξσς.   
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Άοθον 10  

ύγκληπη ρνς ςλεδοίνς 

 

Ο Ππϊεδπξς ςξσ Ιϊμμαςξς ρσγκαλεί ςξ σμέδπιξ, ξπίζει ςξμ ςϊοξ και ςξμ 

υπϊμξ διεναγχγής ςξσ, ςημ ημεπήρια διάςανη ςχμ επγαριόμ ςξσ και ςημ 

Οπγαμχςική ςξσ Δοιςπξοή. Οι ρυεςικές αοξτάρεις ςξσ Ππξέδπξσ 

δημξριεϋξμςαι ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Ιϊμμαςξς. 

 

 

Άοθον 11 

ςγκοόρηπη ρνς ςλεδοίνς 

 

1. Σξ σμέδπιξ ρσγκπξςείςαι: 

1.1. Αοϊ ρσμέδπξσς, μέλη ςξσ Ιϊμμαςξς, οξσ μεςέυξσμ λϊγχ ςης 

ιδιϊςηςας  ή ανιόμαςϊς ςξσς (ex officio) χς ενής: 

1.1.1. Σξμ Ππϊεδπξ ςξσ Ιϊμμαςξς. 

1.1.2. Σξσς Αμςιοπξέδπξσς ςξσ Ιϊμμαςξς. 

1.1.3. Σξσς διαςελέραμςες Ππξέδπξσς και ςξσς σοξφητίξσς 

Ππξέδπξσς ςξσ Ιϊμμαςξς. 

1.1.4. Σα μέλη ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας. 

1.1.5. Σα οπόημ μέλη ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας. 

1.1.6. Σα μέλη ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής. 

1.1.7. Σξσς οπόημ Γπαμμαςείς ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής. 

1.1.8. Σα μέλη ςης Οπγαμχςικής Δοιςπξοής ςξσ σμεδπίξσ. 

1.1.9. Σξσς διαςελέραμςες Ππξέδπξσς ςης Οπγαμχςικής 

Δοιςπξοής ςχμ οπξηγξϋμεμχμ σμεδπίχμ.  

1.1.10. Σξσς εμ εμεπγεία Πεπιτεπειάπυες, υχπικξϋς 

Αμςιοεπιτεπειάπυες και Δημάπυξσς. 

1.1.11. Σξσς Πεπιτεπειακξϋς σμβξϋλξσς, αοϊ ςις εκλξγικές 

οεπιτέπειες ρςις ξοξίες δεμ έυει εκλεγεί Βξσλεσςής ςης 

ΜΔ, ρε απιθμϊ ίρξ με ςις βξσλεσςικές έδπες αμά εκλξγική 

οεπιτέπεια και ρϋμτχμα με ςη ρειπά φήτχμ οξσ έλαβαμ.  

1.1.12. Σξμ Ππϊεδπξ και ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ 

Θμρςιςξϋςξσ Δημξκπαςίας ÇΙχμρςαμςίμξς ΙαπαμαμλήςÈ. 

1.1.13.  Σξσς Ππξέδπξσς ςχμ Μξμαπυιακόμ Οπγαμόρεχμ.  

1.1.14.  Σξμ Ππϊεδπξ ςης Ο.Μ.Μ.Δ.Δ. 

1.1.15.   Σξσς οπόημ Ππξέδπξσς ςης Ο.Μ.Μ.Δ.Δ. 
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1.1.16. Όρξσς διξπίζξμςαι αοϊ ςξμ Ππϊεδπξ ρε κξμμαςικά 

ανιόμαςα, ρϋμτχμα με ςξ Ιαςαρςαςικϊ. 

1.1.17. Δκαςϊ (100) μέλη ςης ΟΜΜΔΔ οξσ εκλέγξμςαι για ςξ 

ρκξοϊ ασςϊ ρϋμτχμα με ςις διαςάνεις ςξσ Ιαμξμιρμξϋ 

Κειςξσπγίας ςης. 

1.1.18. Δκοπξρόοξσς σμεπγαζξμέμχμ Οπγαμόρεχμ, καςά ςξ 

άπθπξ 39. 

1.1.19.  Έχς εκαςϊ (100) Λέλη αοϊ κξμμαςικές Οπγαμόρεις ςξσ 

Δνχςεπικξϋ οξσ εκλέγξμςαι για ςξ ρκξοϊ ασςϊ ρϋμτχμα 

με ςις διαςάνεις ςχμ ξικείχμ Ιαμξμιρμόμ Κειςξσπγίας 

ςξσς. 

1.2. Αοϊ ρσμέδπξσς, μέλη ςξσ Ιϊμμαςξς, οξσ εκοπξρχοξϋμ κάθε 

τϋλξ ρε οξρξρςϊ ςξσλάυιρςξμ 30% και εκλέγξμςαι χς ενής: 

1.2.1. Αοϊ υίλια (1.000) μέλη ςξσ Ιϊμμαςξς οξσ εκλέγξμςαι, κάθε 

δϋξ υπϊμια, αοϊ ςις Μξμαπυιακές Οπγαμόρεις, για μα ρσμμεςάρυξσμ 

ρςα δϋξ εοϊμεμα ςακςικά σμέδπια. 

1.2.2. Ο απιθμϊς ςχμ ρσμέδπχμ οξσ αμαλξγξϋμ ρε κάθε Μξμαπυιακή 

Οπγάμχρη οπξκϋοςει αοϊ ςξμ μαθημαςικϊ ςϋοξ: 

ϋμεδπξι Μξμαπυιακής Οπγάμχρης = (Λέλη Οπγάμχρης / Λέλη 

Ιϊμμαςξς) Φ 1.000. 

1.2.3. Όςαμ ςξ οπόςξ δεκαδικϊ φητίξ ςξσ αοξςελέρμαςξς ςξσ 

μαθημαςικξϋ ςϋοξσ είμαι ίρξ ή αμόςεπξ ςξσ 5, ρςπξγγσλξοξιείςαι ξ 

απιθμϊς ςχμ εκλεγξμέμχμ ρσμέδπχμ οπξς ςημ αμέρχς εοϊμεμη 

ακέπαιη μξμάδα. Αμ λϊγχ ςης ρςπξγγσλξοξίηρης οπξκϋοςει 

ρσμξλικϊς απιθμϊς εκλεγξμέμχμ ρσμέδπχμ μεγαλϋςεπξς ή 

μικπϊςεπξς ςξσ 1.000, ςϊςε ςξ σμέδπιξ ρσγκπξςείςαι αοϊ ασςϊμ ςξμ 

απιθμϊ αιπεςόμ και δεμ αταιπείςαι ξϋςε οπξρςίθεςαι θέρη ρσμέδπξσ 

ρε καμία Μξμαπυιακή Οπγάμχρη. 

2. Οι ρϋμεδπξι οξσ καςέυξσμ οεπιρρϊςεπες αοϊ μία ιδιϊςηςες, ρσμμεςέυξσμ 

ρςξ σμέδπιξ με μία αοϊ ασςές και δεμ αμαοληπόμξμςαι ρςις σοϊλξιοες. 
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Άοθον 12 

Αομνδιόρηρες ρνς ςλεδοίνς 

 

Σξ σμέδπιξ έυει ςις ακϊλξσθες απμξδιϊςηςες: 

1. Δγκπίμει ςξμ Ιαμξμιρμϊ ςχμ Δπγαριόμ ςξσ. 

2. Ιαθξπίζει ςις ιδεξλξγικές απυές ςξσ Ιϊμμαςξς. 

3. Φαπάρρει ςημ γεμική οξλιςική ςξσ Ιϊμμαςξς και εγκπίμει ςξ 

οξλιςικϊ οπϊγπαμμα. 

4. Δγκπίμει και ςπξοξοξιεί ςξ Ιαςαρςαςικϊ. 

5. Δκλέγει, κάθε δϋξ έςη, ςα αιπεςά μέλη ςης Πξλιςικής 

Δοιςπξοής. 

6. Δγκπίμει ςη λξγξδξρία ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής. 

7. Αοξταρίζει για ςα θέμαςα οξσ έυξσμ εγγπατεί ρςημ ημεπήρια 

διάςανη. 

8. Αοξταρίζει εοί ςης ςσυϊμ οπϊςαρης αμτιρβήςηρης ςξσ 

Ππξέδπξσ, ρϋμτχμα με ςα ξπιζϊμεμα ρςξ άπθπξ 19. 

  

 

Άοθον 13  

Έκρακρν ςλέδοιν 

 

1.  Έκςακςξ σμέδπιξ ρσγκαλείςαι: 

1.1. Λε αοϊταρη ςξσ Ππξέδπξσ ςξσ Ιϊμμαςξς, αμ ρσμςπέυει 

ειδικϊς λϊγξς. Ζ αοϊταρη αμακξιμόμεςαι ρςημ Πξλιςική Δοιςπξοή. 

1.2. Λε αοϊταρη ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής, οξσ λαμβάμεςαι με 

αοϊλσςη ολειξφητία ςξσ ϊλξσ απιθμξϋ ςχμ μελόμ ςης. 

2.  Σξ Έκςακςξ σμέδπιξ ρσγκπξςείςαι αοϊ ςξσς σμέδπξσς ςξσ 

ςελεσςαίξσ Σακςικξϋ σμεδπίξσ. 

3.  Σξ Έκςακςξ σμέδπιξ έυει ϊλες ςις απμξδιϊςηςες ςξσ Σακςικξϋ 

σμεδπίξσ, ολημ ςξσ καθξπιρμξϋ ςης ιδεξλξγίας ςξσ Ιϊμμαςξς και 

ςης εκλξγής μελόμ ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής. 
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Άοθον 14  

Ο Ποόεδονς ρνς Κόμμαρνς 

 

Ο Ππϊεδπξς είμαι ςξ αμόςαςξ μξμξοπϊρχοξ Όπγαμξ ςξσ Ιϊμμαςξς, ςξσ 

ξοξίξσ εκτπάζει ςις ιδεξλξγικές, οξλιςικές και οπξγπαμμαςικές απυές. 

 

 

Άοθον 15 

Η θηρεία ρνς Πονέδονς 

 

1. Ζ θηςεία ςξσ Ππξέδπξσ είμαι οεμςαεςής και απυίζει αοϊ ςημ ημέπα 

ςης εκλξγής ςξσ. Παπαςείμεςαι ασςξδικαίχς ετϊρξμ καςέυει ςξ ανίχμα ςξσ 

Ππχθσοξσπγξϋ ή ςξ Ιϊμμα ρσμμεςέυει ρε Ισβέπμηρη ρσμεπγαρίας, καςά 

ςημ διάπκεια ςης οπξεκλξγικής οεπιϊδξσ, καθός και καςά ςξ υπξμικϊ 

διάρςημα οξσ μερξλαβεί αοϊ ςημ διεμέπγεια βξσλεσςικόμ εκλξγόμ μέυπις 

ϊςξσ η Ισβέπμηρη οξσ ρυημαςίρςηκε λάβει φήτξ εμοιρςξρϋμης ςης 

Βξσλής. 

2. Ζ θηςεία ςξσ Ππξέδπξσ μοξπεί μα λήνει οπϊχπα με οαπαίςηρή ςξσ ή 

με σοεπφήτιρη ςης οπϊςαρης αμτιρβήςηρής ςξσ. 

3. Αμ ξ Ππϊεδπξς εκλείφει με ξοξιξδήοξςε ςπϊοξ, εμεπγξοξιείςαι η 

διαδικαρία ςξσ άπθπξσ 17. Ο αοεπυϊμεμξς Ππϊεδπξς ρσμευίζει μα αρκεί ςα 

καθήκξμςά ςξσ μέυπι ςημ εκλξγή μέξσ Ππξέδπξσ. Αμ ασςϊ δεμ είμαι 

δσμαςϊ, καθήκξμςα Ππξέδπξσ αρκεί οπξρχπιμά ξ απυαιϊςεπξς 

Αμςιοπϊεδπξς και αμ ξι Αμςιοπϊεδπξι διξπίρςηκαμ ςασςϊυπξμα, ξ 

Αμςιοπϊεδπξς οξσ έυει ςημ μεγαλϋςεπη ρε ρσμξλική διάπκεια 

κξιμξβξσλεσςική θηςεία. Αμ κχλϋξμςαι ή δεμ σοάπυξσμ Αμςιοπϊεδπξι, 

καθήκξμςα Ππξέδπξσ αρκεί ξ Γπαμμαςέας ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής, 

ετϊρξμ είμαι βξσλεσςής ςξσ Δθμικξϋ Ιξιμξβξσλίξσ. Αμ και ασςϊς 

κχλϋεςαι, καθήκξμςα Ππξέδπξσ αρκεί ξ Γπαμμαςέας ςης 

Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας. Αμ και ασςϊς κχλϋεςαι, καθήκξμςα Ππξέδπξσ 

αρκεί ξ μη κχλσϊμεμξς βξσλεσςής ςξσ Δθμικξϋ Ιξιμξβξσλίξσ με ςη 

μεγαλϋςεπη ρε ρσμξλική διάπκεια κξιμξβξσλεσςική θηςεία.  

Ασςϊς οξσ αρκεί καθήκξμςα Ππξέδπξσ δεμ μοξπεί μα είμαι 

σοξφήτιξς καςά ςημ εοικείμεμη εκλξγή μέξσ Ππξέδπξσ. Αμ εκλείφει ξ 

Ππϊεδπξς με ξοξιξδήοξςε ςπϊοξ, και μέυπι ςημ εκλξγή μέξσ, η 

απμξδιϊςηςα διαγπατής μέλξσς ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας ςξσ 

Ιϊμμαςξς, Βξσλεσςή ςξσ Δθμικξϋ Ιξιμξβξσλίξσ, αρκείςαι αοϊ ςημ Δοιςπξοή 
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Δεξμςξλξγίας ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας με διεσπσμέμη ρϋμθερη 

(Σακςικά και Αμαοληπχμαςικά Λέλη). Ζ Δοιςπξοή αοξταίμεςαι εοί ςξσ 

ζηςήμαςξς ςης διαγπατής μϊμξ με ξμϊτχμη αοϊταρη.   

4. ε οεπίοςχρη καςά ςημ ξοξία ξ Ππϊεδπξς ςξσ Ιϊμμαςξς, οξσ είμαι 

ςασςϊυπξμα και Ππχθσοξσπγϊς, εκλείφει με ξοξιξδήοξςε ςπϊοξ, 

εταπμϊζξμςαι αμαλϊγχς με ςημ οεπίοςχρη ξι διαςάνεις ςξσ οπόςξσ ή 

ςπίςξσ εδατίξσ ςης οαπ. 2 ςξσ άπθπξσ 38 ςξσ σμςάγμαςξς. Δάμ ασςϊς οξσ 

θα οπξςείμει η Ιξιμξβξσλεσςική Ομάδα αμαλάβει καθήκξμςα 

Ππχθσοξσπγξϋ, γίμεςαι ασςξδικαίχς και Ππϊεδπξς ςξσ Ιϊμμαςξς για ϊρξ 

υπϊμξ διαςηπεί ςημ ιδιϊςηςα ασςή, εταπμξζϊμεμης αμάλξγα ςης διάςανης 

ςξσ δεσςέπξσ εδατίξσ ςης οαπ.1 ςξσ άπθπξσ ασςξϋ. 

 

 

Άοθον 16  

Τξνυησιόρηρα για ρν αμίφμα ρνς Πονέδονς. 

 

1. Τοξφητιϊςηςα μοξπεί μα σοξβάλει ξοξιξδήοξςε εμ εμεπγεία μέλξς 

ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας, ςξ ξοξίξ είμαι ρχπεσςικά μέλξς ςης 

Βξσλής ςχμ Δλλήμχμ και μέλξς ςξσ Ιϊμμαςξς.  

2.  Ζ δήλχρη σοξφητιϊςηςας σοξβάλλεςαι εγγπάτχς και 

ασςξοπξρόοχς ρςημ ΙΔΥΔ ρσμξδεσϊμεμη αοϊ δεκαοέμςε (15) σοξγπατές 

μελόμ ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής. Ιάθε μέλξς ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής 

μοξπεί μα οπξρσοξγπάφει μία μϊμξ δήλχρη σοξφητιϊςηςας. 

 

 

Άοθον 17 

Δκλνγή Πονέδονς 

 

1. Ο Ππϊεδπξς ςξσ Ιϊμμαςξς εκλέγεςαι με άμερη, καθξλική και 

μσρςική φητξτξπία ςχμ μελόμ ςξσ Ιϊμμαςξς οξσ έυξσμ εγγπατεί 

ρςξ Δθμικϊ Ληςπόξ Λελόμ, ςξ απγϊςεπξ δεκαοέμςε (15) ημέπες 

οπιμ ςημ  ημεπξμημία διεναγχγής ςης εκλξγής. 

2. Ζ διαδικαρία εκλξγής Ππξέδπξσ ςξσ Ιϊμμαςξς εκκιμείςαι με 

αοϊταρη ςξσ αοεπυϊμεμξσ Ππξέδπξσ, ή ϊοξιξσ αρκεί οπξρχπιμά 

καθήκξμςα Ππξέδπξσ.  
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3. Ζ φητξτξπία διενάγεςαι ςασςξυπϊμχς ρε ϊρα Ιπάςη λειςξσπγεί 

ςξσλάυιρςξμ μία κξμμαςική Οπγάμχρη.  

4. Ζ εκλξγή διενάγεςαι σοϊ ςημ εοξοςεία Ιεμςπικής Δτξπεσςικής 

Δοιςπξοής (ΙΔΥΔ), η ξοξία ρσγκαλείςαι ρε ρσμεδπίαρη αοϊ ςξμ 

Γπαμμαςέα ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής, αμέρχς μϊλις οπξκϋφει 

αμάγκη εκλξγής μέξσ Ππξέδπξσ. 

5. Ζ ΙΔΥΔ ρσγκπξςείςαι αοϊ: 

5.1. Σξμ Γπαμμαςέα ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής, χς Ππϊεδπξ.   

5.2. Σξμ Γεμικϊ Γπαμμαςέα ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας. 

5.3. Σξμ Ππϊεδπξ ςης Οπγαμχςικής Δοιςπξοής ςξσ αμέρχς 

οπξηγξσμέμξσ σμεδπίξσ.  

5.4. Σα ςέρρεπα (4) μέλη ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας, μέλη ςξσ 

Δθμικξϋ Ιξιμξβξσλίξσ, με ςημ μεγαλϋςεπη ρε ρσμξλική διάπκεια 

κξιμξβξσλεσςική θηςεία. 

5.5. Σξμ Γεμικϊ Διεσθσμςή ςξσ Ιϊμμαςξς. 

5.6. Σξμ Γπαμμαςέα Οπγαμχςικξϋ.  

5.7. Σξμ Γπαμμαςέα Δκλξγόμ.  

5.8. Σξμ Διεσθσμςή Πληπξτξπικής & Σηλεοικξιμχμιόμ. 

6.  Όςαμ ξ οπξεδπεϋχμ κχλϋεςαι αμαοληπόμεςαι αοϊ ςξ εοϊμεμξ καςά 

ρειπά μέλξς. 

7.  Ιαςά ςημ οπόςη ρσμεδπίαρή ςης, η ΙΔΥΔ, καθξπίζει και αμακξιμόμει 

ςημ ημεπξμημία διεναγχγής ςης εκλξγής, ςημ οπξθερμία και 

διαδικαρία σοξβξλής σοξφητιξςήςχμ για ςημ εκλξγή ρςξ ανίχμα 

ςξσ Ππξέδπξσ ςξσ Ιϊμμαςξς, ςημ οπξθερμία και διαδικαρία για ςημ 

σοξβξλή και εκδίκαρη εμρςάρεχμ καςά σοξφητιξςήςχμ και ςημ 

διαδικαρία για ςημ αμακήπσνη ςχμ σοξφητίχμ.  

8.  Ο Ιαμξμιρμϊς Κειςξσπγίας ςης ΙΔΥΔ, οξσ εγκπίμεςαι αοϊ ςημ 

Πξλιςική Δοιςπξοή, καθξπίζει κάθε ειδικϊ ζήςημα ρυεςικϊ με ςη 

λειςξσπγία ςης, καθός και ςημ διαδικαρία διεναγχγής ςης εκλξγής 

Ππξέδπξσ.  

9.  Ππϊεδπξς ςξσ Ιϊμμαςξς εκλέγεςαι ασςϊς οξσ ρσγκέμςπχρε ςημ 

αοϊλσςη ολειξφητία ςχμ εγκϋπχμ φητξδελςίχμ. Αμ καμείς 

σοξφήτιξς δεμ ρσγκεμςπόρει ςημ αοϊλσςη ολειξφητία, η 

φητξτξπία εοαμαλαμβάμεςαι μεςανϋ ςχμ δϋξ σοξφητίχμ οξσ 

έλαβαμ ςξμ μεγαλϋςεπξ απιθμϊ φήτχμ. Ζ εοαμαληοςική φητξτξπία 

διενάγεςαι καςά ςξμ ρσμςξμϊςεπξ δσμαςϊ υπϊμξ, οξσ καθξπίζεςαι 
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άμερα με αοϊταρη ςης ΙΔΥΔ. Ιαςά ςη δεϋςεπη φητξτξπία, 

εκλέγεςαι Ππϊεδπξς ςξσ Ιϊμμαςξς ξ σοξφήτιξς οξσ ρσγκέμςπχρε 

ςξμ μεγαλϋςεπξ απιθμϊ φήτχμ. 

 

 

Άοθον 18 

Αομνδιόρηρες ρνς Πονέδονς 

 

Ο Ππϊεδπξς ηγείςαι ςξσ Ιϊμμαςξς και έυει ςις ενής απμξδιϊςηςες: 

1. Διρηγείςαι και εκςελεί ςημ οξλιςική ςξσ Ιϊμμαςξς.  

2. Δκοπξρχοεί ςξ Ιϊμμα ρε ϊλες ςξσ ςις δπαρςηπιϊςηςες ρςξ ερχςεπικϊ 

και ςξ ενχςεπικϊ και διαςσοόμει δημξρίχς ςις θέρεις ςξσ Ιϊμμαςξς για 

κάθε οξλιςικϊ ζήςημα.  

3. Ππξεδπεϋει ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής και ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας.  

4. σγκαλεί με αοϊταρή ςξσ ςξ Σακςικϊ και Έκςακςξ σμέδπιξ. 

5. Οπίζει ςξσς Αμςιοπξέδπξσς ςξσ Ιϊμμαςξς, ρςξσς ξοξίξσς μοξπεί, οέπαμ 

ςης αμαολήπχρής ςξσ, μα αμαθέςει εοιοπϊρθεςες απμξδιϊςηςες, ςξσς 

αμαοληπχςές Γπαμμαςείς ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής, ςξσς 

Ιξιμξβξσλεσςικξϋς Δκοπξρόοξσς, ςξμ Δκοπϊρχοξ Σϋοξσ και ςξσς 

Αμαοληπχςές ςξσ, καθός και ςξμ Γεμικϊ Διεσθσμςή ςξσ Ιϊμμαςξς και ςξσς 

Αμαοληπχςές ςξσ. 

6. σγκπξςεί με αοξτάρεις ςξσ ςις Γπαμμαςείες ςξσ Ιϊμμαςξς και ξπίζει 

ςξσς εοικεταλής ςχμ Γπαμμαςειόμ και ςξσς Αμαοληπχςές ςξσς. 

7. Οπίζει ςξμ Ππϊεδπξ και ςα μέλη ςης Οπγαμχςικής Δοιςπξοής ςξσ 

σμεδπίξσ. 

8. Ππξεδπεϋει, ϊςαμ οαπίρςαςαι, ρςις ρσμεδπιάρεις ϊλχμ ςχμ Οπγάμχμ ςξσ 

Ιϊμμαςξς, ολημ ςχμ Δοιςπξοόμ Δεξμςξλξγίας και ςης Δνελεγκςικής 

Δοιςπξοής. 

9. Παπέυει ςημ ενξσριξδϊςηρη για δικαρςική ή ενόδικη εκοπξρόοηρη ςξσ 

Ιϊμμαςξς. Ζ απμξδιϊςηςα ασςή μοξπεί μα εκυχπείςαι ρςξμ Γπαμμαςέα ςης 

Πξλιςικής Δοιςπξοής και ρςξμ Γεμικϊ Διεσθσμςή ςξσ Ιϊμμαςξς. 

10. σρςήμει και οαϋει καςά ςημ κπίρη ςξσ ρσμβξσλεσςικά οπξς ασςϊμ 

ϊπγαμα, καθός και οάρης τϋρεχς εοιςπξοές. 

11. Οπίζει ςα μέλη ςης Δνελεγκςικής Δοιςπξοής.  
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Άοθον 19 

 Αμσιπβήρηπη ρνς Πονέδονς 

 

1. Ο Ππϊεδπξς δϋμαςαι μα αμτιρβηςηθεί: 

1.1. Αοϊ ςημ Ιξιμξβξσλεσςική Ομάδα. Ζ διαδικαρία αμτιρβήςηρης 

ςξσ Ππξέδπξσ εμεπγξοξιείςαι με ςημ σοξβξλή ρυεςικής 

οπϊςαρης αοϊ ςξ έμα ςπίςξ (⅓) ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ μελόμ ςης. Ζ 

οπϊςαρη γίμεςαι δεκςή αμ σοεπφητιρθεί αοϊ ςημ αοϊλσςη 

ολειξφητία ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ μελόμ ςης. Οι λεοςξμέπειες ςης 

διαδικαρίας καθξπίζξμςαι αοϊ ςξμ Ιαμξμιρμϊ Κειςξσπγίας ςης 

Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας. 

1.2. Αοϊ ςξ σμέδπιξ. Ζ διαδικαρία αμτιρβήςηρης ςξσ Ππξέδπξσ 

εμεπγξοξιείςαι με ςημ σοξβξλή ρυεςικής οπϊςαρης αοϊ ςξ 

έμα ςπίςξ (⅓) ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ σμέδπχμ. Ζ οπϊςαρη 

καςαςίθεςαι ρςξμ Ππϊεδπξ ςξσ σμεδπίξσ και μοξπεί μα 

σοξβληθεί μέυπι ςημ λήνη ςης οπόςης ημέπας ςχμ επγαριόμ 

ςξσ. Ζ σοξβξλή ςης διακϊοςει ςις επγαρίες ςης ημεπήριας 

διάςανης ςξσ σμεδπίξσ μέυπι ςη λήφη αοϊταρης. Ζ οπϊςαρη 

αμτιρβήςηρης γίμεςαι δεκςή αμ ρσγκεμςπόρει ςημ αοϊλσςη 

ολειξφητία ςξσ ρσμξλικξϋ απιθμξϋ ςχμ σμέδπχμ. Οι 

λεοςξμέπειες ςης διαδικαρίας καθξπίζξμςαι αοϊ ςξμ 

Ιαμξμιρμϊ Δπγαριόμ ςξσ σμεδπίξσ. 

2. Αμ γίμει δεκςή η οπϊςαρη αμτιρβήςηρης ςξσ Ππξέδπξσ ςξσ 

Ιϊμμαςξς εμεπγξοξιείςαι  η διαδικαρία ςξσ άπθπξσ 17. 

 

 

Άοθον 20 

         Αλριξοόεδονι 

 

1. Ο Ππϊεδπξς ςξσ Ιϊμμαςξς δϋμαςαι μα ξπίζει Αμςιοπξέδπξσς, ξι 

ξοξίξι αμαοληπόμξσμ ςξμ Ππϊεδπξ, ϊςαμ ασςϊς κχλϋεςαι ρε ϊλες 

ςις απμξδιϊςηςές ςξσ. 

2. Οι Αμςιοπϊεδπξι αμαοληπόμξσμ ςξμ Ππϊεδπξ καςά ςη ρειπά 

απυαιϊςηςας ρςξ ανίχμα και εοί ςασςϊυπξμξσ διξπιρμξϋ, ξ 

Αμςιοπϊεδπξς οξσ έυει ςημ μεγαλϋςεπη ρε ρσμξλική διάπκεια 

κξιμξβξσλεσςική θηςεία. 
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3. Ο Ππϊεδπξς μοξπεί μα αμαθέςει ρςξσς Αμςιοπξέδπξσς ςημ 

εοξοςεία και ςξμ ρσμςξμιρμϊ ειδικϊςεπχμ ςξμέχμ εσθϋμης οξσ 

καθξπίζει ξ ίδιξς, καθός και κάθε άλλη, καςά ςημ κπίρη ςξσ, 

απμξδιϊςηςα. 

 

 

Άοθον 21  

Η Πνλιρική Δξιρονξή 

 

1. Ζ Πξλιςική Δοιςπξοή είμαι ςξ αμόςαςξ ρσλλξγικϊ Όπγαμξ ςξσ 

Ιϊμμαςξς καςά ςξ υπξμικϊ διάρςημα οξσ μερξλαβεί μεςανϋ δϋξ 

ςακςικόμ σμεδπίχμ.  

2. σμέπυεςαι ςακςικά κάθε ςπεις μήμες, με αοϊταρη ςξσ Ππξέδπξσ 

ςξσ Ιϊμμαςξς. Λοξπεί μα ρσμέπυεςαι έκςακςα με αοϊταρη ςξσ 

Ππξέδπξσ ςξσ Ιϊμμαςξς ή αμ ζηςηθεί εγγπάτχς αοϊ ςημ αοϊλσςη 

ολειξφητία ςξσ ρσμξλικξϋ απιθμξϋ ςχμ μελόμ ςης.  

3. Ζ θηςεία ςης διαπκεί μέυπι ςημ εκλξγή μέας Πξλιςικής Δοιςπξοής 

αοϊ ςξ μεθεοϊμεμξ ςακςικϊ σμέδπιξ. 

 

 

 

 

Άοθον 22  

ςγκοόρηπη ρης Πνλιρικής Δξιρονξής 

 

 Ζ Πξλιςική Δοιςπξοή ρσγκπξςείςαι: 

1.  Αοϊ μέλη ςξσ Ιϊμμαςξς οξσ μεςέυξσμ λϊγχ ςης ιδιϊςηςας η ςξσ 

ανιόμαςϊς ςξσς (ex officio) χς ενής: 

1.1. Σξμ Ππϊεδπξ ςξσ Ιϊμμαςξς. 

1.2. Σξσς Αμςιοπξέδπξσς ςξσ Ιϊμμαςξς. 

1.3. Σξσς οπόημ Ππξέδπξσς ςξσ Ιϊμμαςξς. 

1.4. Σξσς οπόημ Ππξέδπξσς ςης Βξσλής ςχμ Δλλήμχμ.  

1.5. Σξσς σοξφητίξσς για ςξ ανίχμα ςξσ Ππξέδπξσ ςξσ Ιϊμμαςξς, ξι 

ξοξίξι ρσγκέμςπχραμ ςξσλάυιρςξμ ςξ 20% ςχμ φήτχμ. 

1.6. Σα μέλη ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας. 

1.7. Σξσς εμ εμεπγεία αιπεςξϋς Πεπιτεπειάπυες.  
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1.8. Σξσς εμ εμεπγεία αιπεςξϋς Δημάπυξσς ρε δήμξσς με οληθσρμϊ 

αοϊ ραπάμςα υιλιάδες (40.000) καςξίκξσς και άμχ, καθός και ςξσς 

Δημάπυξσς μέλη ςξσ Ππξεδπείξσ ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςης 

Ιεμςπικής Έμχρης Δήμχμ Δλλάδας (Ι.Δ.Δ.Δ.), ξι ξοξίξι δεμ οληπξϋμ 

ςημ οπξωοϊθερη ςξσ καςά ςα αμχςέπχ οληθσρμιακξϋ κπιςηπίξσ. 

1.9. Σα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςης Έμχρης Πεπιτεπειόμ 

Δλλάδας (ΔΜ.Π.Δ.). 

1.10. Σξμ Γεμικϊ Διεσθσμςή ςξσ Ιϊμμαςξς. 

1.11. Σξμ Ππϊεδπξ ςης Ο.Μ.Μ.Δ.Δ. 

1.12. Λέλη ςης Ο.Μ.Μ.Δ.Δ., οξσ εκλέγξμςαι αοϊ ςξ ρσμέδπιϊ ςης ρε 

απιθμϊ οξσ αμςιρςξιυεί ρε οξρξρςϊ 10% ςξσ εκάρςξςε ρσμξλικξϋ 

απιθμξϋ ςχμ αιπεςόμ μελόμ ςης οαπ. 2 ςξσ οαπϊμςξς άπθπξσ. 

1.13. Σπία (3) μέλη ςης Οπγάμχρης ςξσ Αοϊδημξσ Δλλημιρμξϋ, ςα 

ξοξία εκλέγξμςαι μεςανϋ ςχμ ρσμέδπχμ ςξσ εκάρςξςε σμεδπίξσ.  

1.14. Αοϊ ςα μέλη ςης οαπ. 3 ςξσ άπθπξσ 9, έμα μέλξς αοϊ ςα 

Ππξεδπεία ή Διξικηςικά σμβξϋλια ςχμ κξιμχμικόμ εςαίπχμ, 

Αμόςαςη Διξίκηρη Δμόρεχμ Δημξρίχμ Τοαλλήλχμ (ΑΔΔΔΤ), Γεμική 

σμξμξροξμδία Δοαγγελμαςιόμ Βιξςευμόμ Δμοϊπχμ Δλλάδξς 

(ΓΔΒΔΔ), Γεμική σμξμξροξμδία Δπγαςόμ Δλλάδξς (ΓΔΔ), 

Γεχςευμικϊ Δοιμεληςήπιξ Δλλάδξς (ΓΔΩΣΔΔ), Δλλημική 

Οδξμςιαςπική Ομξροξμδία (ΔΟΟ), Δλλημική σμξμξροξμδία 

Δμοξπίξσ και Δοιυειπημαςικϊςηςας (ΔΔΔ), Ιεμςπική Έμχρη 

Δοιμεληςηπίχμ Δλλάδξς (ΙΔΔΔ), Ολξμέλεια Δικηγξπικόμ σλλϊγχμ 

(ΟΠΔ), Οικξμξμικϊ Δοιμεληςήπιξ Δλλάδξς (ΟΔΔ), Παμελλήμιξς 

Θαςπικϊς ϋλλξγξς (ΠΘ), Παμελλήμιξς Υαπμακεσςικϊς ϋλλξγξς 

(ΠΥ), ϋμδερμξς Δοιυειπήρεχμ και Βιξμηυαμιόμ (ΔΒ), 

ϋμδερμξς Δλλημικόμ Σξσπιρςικόμ Δοιυειπήρεχμ (ΔΣΔ), Σευμικϊ 

Δοιμεληςήπιξ Δλλάδξς (ΣΔΔ), ειδικός ενξσριξδξςημέμξ οπξς ςξϋςξ, 

ςξ ξοξίξ καςέυει ςξ αμόςεπξ οπξβλεοϊμεμξ ανίχμα ρε ασςά και 

καςά ςημ οεπίοςχρη οξσ δεμ αμήκει ρε Ππξεδπείξ ασςόμ, ςξ μέλξς 

ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ με ςημ μεγαλϋςεπη ρε υπξμική διάπκεια 

θηςεία.  

2. Αοϊ εκαςϊ οεμήμςα (150) αιπεςά μέλη ςξσ Ιϊμμαςξς, οξσ εκοπξρχοξϋμ 

κάθε τϋλξ ρε οξρξρςϊ ςξσλάυιρςξμ 30% και εκλέγξμςαι με άμερη, 

καθξλική και μσρςική φητξτξπία αοϊ ςξ σμέδπιξ, χς ενής: 

2.1. Ζ εκλξγή γίμεςαι αοϊ εμιαίξ φητξδέλςιξ, ρςξ ξοξίξ κάθε 

ρϋμεδπξς θέςει απιθμϊ ρςασπόμ μέυπι ςξμ απιθμϊ οξσ 
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αμςιρςξιυεί ρε οξρξρςϊ 10% ςξσ εκάρςξςε ρσμξλικξϋ απιθμξϋ 

ςχμ αιπεςόμ μελόμ ςης οαπ. 2 ςξσ οαπϊμςξς άπθπξσ. ε 

οεπίοςχρη οξσ οεπιρρϊςεπξι σοξφήτιξι ιρξφητήρξσμ ρςημ 

ςελεσςαία θέρη, διενάγεςαι κλήπχρη. Σξ ίδιξ ιρυϋει και για ςις 

οπξηγξϋμεμες θέρεις μέυπι ςημ κάλσφη ςξσ ρσμξλικξϋ απιθμξϋ 

ςχμ αιπεςόμ.  

2.2. Ιάθε ρϋμεδπξς δικαιξϋςαι μα σοξβάλει σοξφητιϊςηςα για ςημ 

εκλξγή ςξσ χς μέλξς ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής. Λαζί με ςη 

δήλχρη σοξφητιϊςηςάς ςξσ ξ εμδιατεπϊμεμξς καςαθέςει 

βιξγπατικϊ ρημείχμα,  και καςαβάλλει ςξ καθξπιζϊμεμξ 

υπημαςικϊ οξρϊ. Οι λεοςξμέπειες εταπμξγής ςξσ οπξηγξσμέμξσ 

εδατίξσ πσθμίζξμςαι αοϊ ςξμ Ιαμξμιρμϊ Δπγαριόμ ςξσ 

σμεδπίξσ. 

3. Λε εναίπερη ςα μέλη ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας, η ιδιϊςηςα ςξσ 

μέλξσς ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής είμαι αρσμβίβαρςη με ςημ καςξυή 

ξοξιαρδήοξςε Ισβεπμηςικής θέρης ή λειςξσπγήμαςξς ή διξικηςικής 

θέρης, εκςϊς σοαλληλικής ιεπαπυίας. 

4. Σα αιπεςά μέλη ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής δϋμαμςαι μα μεςέυξσμ ρςη 

ρσγκπϊςηρη ασςής, ςξ αμόςεπξ, μέυπι ςπεις ρσμευϊμεμες θηςείες, 

αρυέςχς διάπκειάς ςξσς.  

5. Σα μέλη οξσ καςέυξσμ οεπιρρϊςεπες αοϊ μία ιδιϊςηςες, ρσμμεςέυξσμ 

ρςημ Πξλιςική Δοιςπξοή με μία αοϊ ασςές και δεμ αμαοληπόμξμςαι ρςις 

σοϊλξιοες. 

6. Σσυϊμ κεμξϋμεμες θέρεις αιπεςόμ μελόμ ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής 

καςαλαμβάμξμςαι αοϊ ςξσς εοιλαυϊμςες, καςά ρειπά ρςασπόμ 

οπξςίμηρης, με διαοιρςχςική οπάνη ςξσ Γπαμμαςέα ςης Πξλιςικής 

Δοιςπξοής. 

 

 

 

Άοθον 23 

 Αομνδιόρηρες ρης Πνλιρικής Δξιρονξής 

 

Ζ Πξλιςική Δοιςπξοή έυει ςις κάςχθι απμξδιϊςηςες:  

1. Δνειδικεϋει ςημ γεμική οξλιςική ςξσ Ιϊμμαςξς, ϊοχς ασςή υαπάυθηκε 

αοϊ ςξ οπξηγξϋμεμξ σμέδπιξ, για ςξμ υπϊμξ μεςανϋ δϋξ 

σμεδπίχμ. 
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2. σγκαλεί Έκςακςξ σμέδπιξ με αοϊταρη οξσ λαμβάμεςαι αοϊ ςημ 

αοϊλσςη ολειξφητία ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ μελόμ ςης. 

3. Διρηγείςαι ρςξ σμέδπιξ ςπξοξοξιήρεις ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ. 

4. Δκλέγει ςξμ Γπαμμαςέα ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής. 

5. Δκλέγει ςα αιπεςά μέλη ςης Δκςελερςικής Γπαμμαςείας.  

6. Δγκπίμει και ςπξοξοξιεί ςξσς Ιαμξμιρμξϋς απμξδιϊςηςάς ςης, 

ϋρςεπα αοϊ ειρήγηρη ςξσ Ππξέδπξσ ςξσ Ιϊμμαςξς. 

7. Οπίζει με αοϊταρή ςης ςα μέλη ςης Ιεμςπικής Δοιςπξοής 

Δεξμςξλξγίας και ςχμ Μξμαπυιακόμ Δοιςπξοόμ Δεξμςξλξγίας.  

8.  Ιαθξπίζει ςημ εκάρςξςε διάπθπχρη ςης Παμελλαδικής Οπγάμχρης 

ςξσ Ιϊμμαςξς. 

9.  Τοξβάλλει εκθέρεις ρςξ σμέδπιξ. 

10. Δκδίδει φητίρμαςα για ξοξιξδήοξςε θέμα. 

11. Λοξπεί μα οαπαςείμει, με αοϊταρή ςης, ςημ θηςεία ςξσ Ππξέδπξσ 

ςξσ Ιϊμμαςξς καθ΄ϊλη ςη διάπκεια εκςάκςχμ οξλιςικόμ ενελίνεχμ ή 

άλλξσ εναιπεςικξϋ και αοπξβλέοςξσ γεγξμϊςξς. Ζ διάπκεια ςης 

οαπάςαρης δεμ μοξπεί μα σοεπβεί ςξσς 12 μήμες. 

12. Δϋμαςαι μα αμαβάλει ςημ διεναγχγή ςξσ σμεδπίξσ λϊγχ εκςάκςχμ 

οξλιςικόμ ενελίνεχμ ή εναιςίας άλλξσ εναιπεςικξϋ και αοπξβλέοςξσ 

γεγξμϊςξς. Ζ διάπκεια ςης οαπάςαρης δεμ μοξπεί μα σοεπβεί ςξσς 

12 μήμες. 

13. Δμημεπόμεςαι αοϊ ςξμ Ππϊεδπξ και σοξρςηπίζει ςημ οξλιςική δπάρη 

ςξσ Ιϊμμαςξς και εοξοςεϋει ςημ ξπθή εταπμξγή ςχμ οξλιςικόμ 

αοξτάρεχμ ςχμ Οπγάμχμ. 

14. Ζ Πξλιςική Δοιςπξοή σοξρςηπίζει ςη διξικηςική δπάρη ςξσ Γπαμμαςέα 

ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής, εγκπίμει ςξμ εςήριξ οπξωοξλξγιρμϊ και ςξμ 

αοξλξγιρμϊ ςης ξικξμξμικής διαυείπιρης ςξσ Ιϊμμαςξς και 

εοξοςεϋει ςημ ξπθή εταπμξγή ςχμ αοξτάρεχμ ςχμ Οπγάμχμ, 

λαμβάμξμςας εμημέπχρη αοϊ ςξμ Γπαμμαςέα. 

15.  Αρκεί ςημ απμξδιϊςηςα οξσ οπξβλέοεςαι ρςημ οαπ. 2 ςξσ άπθπξσ 39. 
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Άοθον 24  

Δκλνγή ρνς Γοαμμαρέα ρης Πνλιρικής Δξιρονξής. 

 

1. Ιαςά ςημ οπόςη ςης ρσμεδπίαρη μεςά ςξ σμέδπιξ αοϊ ςξ ξοξίξ 

οπξέκσφε, η Πξλιςική Δοιςπξοή εκλέγει ςξμ Γπαμμαςέα ςης, με άμερη, 

καθξλική και μσρςική φητξτξπία.  

2. Δικαίχμα εκλέγερθαι έυξσμ ϊλα ςα μέλη ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής και 

μϊμξμ ασςά. Δήλχρη σοξφητιϊςηςας μοξπεί μα σοξβάλλει ξοξιξδήοξςε 

μέλξς ςης ρσγκεμςπόρει δεκαοέμςε (15) σοξγπατές μελόμ ςξσ 

ρόμαςξς. Ιάθε μέλξς ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής μοξπεί μα 

οπξρσοξγπάφει μία μϊμξ δήλχρη σοξφητιϊςηςας. 

3. Για ςημ εκλξγή αοαιςείςαι αοϊλσςη ολειξφητία ςξσ ρσμξλικξϋ απιθμξϋ 

ςχμ μελόμ. Αμ καμέμας σοξφήτιξς δεμ ρσγκεμςπόρει ςημ αοϊλσςη 

ολειξφητία, εοαμαλαμβάμεςαι αμέρχς η φητξτξπία μεςανϋ ςχμ δϋξ 

σοξφητίχμ οξσ έυξσμ λάβει ςξμ μεγαλϋςεπξ απιθμϊ φήτχμ. Ιαςά ςημ 

εοαμαληοςική φητξτξπία αμαδεικμϋεςαι Γπαμμαςέας ςης Πξλιςικής 

Δοιςπξοής, ασςϊς οξσ ολειξφήτηρε. 

4. Ζ διάπκεια ςης θηςείας ςξσ Γπαμμαςέα ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής 

ςασςίζεςαι με ςη θηςεία ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής οξσ ςξμ ενέλενε.  

 

 

Άοθον 25 

Αμσιπβήρηπη ρνς Γοαμμαρέα ρης Πνλιρικής Δξιρονξής 

 

Ο Γπαμμαςέας ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής δϋμαςαι μα αμτιρβηςηθεί αοϊ ςξ 

1/3 ςξσ ρσμξλικξϋ απιθμξϋ ςχμ μελόμ ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής. ςημ 

οεπίοςχρη ασςή διενάγεςαι άμερη, καθξλική και μσρςική φητξτξπία. Αμ η 

οπϊςαρη αμτιρβήςηρης ρσγκεμςπόρει ςημ αοϊλσςη ολειξφητία ςξσ 

ρσμξλικξϋ απιθμξϋ ςχμ μελόμ ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής, εμεπγξοξιείςαι η 

διαδικαρία ςξσ άπθπξσ 24, καςά ςημ ξοξία ξ αοελθόμ Γπαμμαςέας δεμ 

μοξπεί μα είμαι σοξφήτιξς. 
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Άοθον 26  

Αομνδιόρηρες ρνς Γοαμμαρέα ρης Πνλιρικής Δξιρονξής 

 

1. Ο Γπαμμαςέας ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής αρκεί ςις ακϊλξσθες 

απμξδιϊςηςες: 

1.1. Έυει ςημ εσθϋμη ςης εκςέλερης ςχμ αοξτάρεχμ ςης Πξλιςικής 

Δοιςπξοής. 

1.2. Ππξΐρςαςαι ςχμ Γπαμμαςειόμ ςξσ Ιϊμμαςξς και ρσμςξμίζει ςξ 

έπγξ ςχμ εοικεταλής ςξσς. 

1.3. Διρηγείςαι ρςημ Πξλιςική Δοιςπξοή ςις ςπξοξοξιήρεις ςχμ 

Ιαμξμιρμόμ Κειςξσπγίας ςης οεπ. 6 ςξσ άπθπξσ 23. 

1.4. σμςξμίζει ςη δπάρη ςχμ Οπγαμόρεχμ ςξσ Ιϊμμαςξς. 

1.5. Αματέπεςαι ρςξμ Ππϊεδπξ ςξσ Ιϊμμαςξς χς οπξς ςημ 

εκςέλερη ςχμ οαπαοάμχ απμξδιξςήςχμ ςξσ. 

1.6. Αρκεί ϊρες άλλες απμξδιϊςηςες ςξσ αμαθέςει ξ Ππϊεδπξς 

ςξσ Ιϊμμαςξς με αοϊταρή ςξσ. 

2.  Απμξδιϊςηςες ςξσ Γπαμμαςέα ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής δϋμαμςαι μα 

εκυχπξϋμςαι με αοϊταρη ςξσ Ππξέδπξσ ρςξσς Αμαοληπχςές ςξσ. 

 

 

Άοθον 27 

 Η Δκρελεπρική Δξιρονξή 

 

1. Ζ Δκςελερςική Δοιςπξοή είμαι ςξ αμόςεπξ ρσλλξγικϊ Όπγαμξ ςξσ 

Ιϊμμαςξς μεςανϋ δϋξ ρσμεδπιάρεχμ ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής και 

ρσγκπξςείςαι αοϊ: 

1.1. Σξμ Ππϊεδπξ ςξσ Ιϊμμαςξς. 

1.2. Σξσς Αμςιοπξέδπξσς ςξσ Ιϊμμαςξς. 

1.3. Σξμ Γπαμμαςέα ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής. 

1.4. Σξμ Γπαμμαςέα ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας. 

1.5. Σξμ οπόςξ Ιξιμξβξσλεσςικϊ Δκοπϊρχοξ. 

1.6. Σξμ Γεμικϊ Διεσθσμςή ςξσ Ιϊμμαςξς. 

1.7. Σέρρεπα (4) μέλη ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας και ςέρρεπα 

(4) μέλη ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής, ολημ ςχμ μελόμ ςης 

Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας, οξσ αμαδεικμϋξμςαι με άμερη, μσρςική 

και καθξλική φητξτξπία αοϊ ςημ Πξλιςική Δοιςπξοή. Σα μέλη ςης 
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Πξλιςικής Δοιςπξοής θέςξσμ μέυπι ςέρρεπις ρςασπξϋς για ςημ κάθε 

καςηγξπία.  

2. Λε εναίπερη ςα μέλη ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας, η ιδιϊςηςα ςξσ 

μέλξσς ςης Δκςελερςικής Δοιςπξοής είμαι αρσμβίβαρςη με ςημ 

καςξυή ξοξιαρδήοξςε Ισβεπμηςικής θέρης ή λειςξσπγήμαςξς ή 

διξικηςικής θέρης, εκςϊς σοαλληλικής ιεπαπυίας. 

3. Σσυϊμ κεμξϋμεμες θέρεις αιπεςόμ μελόμ ςης Δκςελερςικής 

Δοιςπξοής καςαλαμβάμξμςαι αοϊ ςξσς εοιλαυϊμςες κάθε 

καςηγξπίας, καςά ρειπά ρςασπόμ οπξςίμηρης. 

4. Ζ Δκςελερςική Δοιςπξοή ρσγκαλείςαι αοϊ ςξμ Ππϊεδπξ ςξσ 

Ιϊμμαςξς, ξ ξοξίξς μοξπεί μα καλεί ρςις ρσμεδπιάρεις ςης και άλλα 

ρςελέυη ςξσ Ιϊμμαςξς, καςά ςημ κπίρη ςξσ, αμάλξγα με ςα οπξς 

ρσζήςηρη θέμαςα.  

5.  Ζ θηςεία ςχμ αιπεςόμ μελόμ ςης Δκςελερςικής Δοιςπξοής διαπκεί 

μέυπι ςημ εκλξγή μέχμ, αοϊ ςημ εοϊμεμη Πξλιςική Δοιςπξοή. 

 

 

Άοθον 28  

Αομνδιόρηρες Δκρελεπρικής Δξιρονξής 

 

Ζ Δκςελερςική Δοιςπξοή αρκεί ςις ενής απμξδιϊςηςες: 

1. σμδπάμει ςημ ηγερία ςξσ Ιϊμμαςξς ρςη διεσθέςηρη ςχμ θεμάςχμ για ςα 

ξοξία ρσγκαλείςαι. 

2. Δπμημεϋει ασθεμςικά ςις διαςάνεις ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ και ςχμ 

Ιαμξμιρμόμ ςξσ Ιϊμμαςξς. 

3. Διρηγείςαι ρςημ Πξλιςική Δοιςπξοή ςημ εκάρςξςε διάπθπχρη, 

απμξδιϊςηςες και λειςξσπγία ςχμ Οπγαμόρεχμ ςξσ Ιϊμμαςξς. 

4. Ππξοαπαρκεσάζει και ρσμςάρρει ςξμ Ιαμξμιρμϊ ρυεςικά με ςις επγαρίες 

ςξσ σμεδπίξσ, ρε ρσμεπγαρία με ςημ Οπγαμχςική ςξσ Δοιςπξοή.  

5. Δϋμαςαι, με αοϊταρή ςης, μα οπξβαίμει ρςημ αμςικαςάρςαρη εμ ϊλχ ή εμ 

μέπει ςης διξίκηρης ξοξιαρδήοξςε κξμμαςικής Οπγάμχρης, ρε οεπίοςχρη 

οξσ διαοιρςόμεςαι καςάτχπη δσρλειςξσπγία ςης, καθός και ϊςαμ οπάνεις ή 

οαπαλείφεις μελόμ ςης οαπαβλάοςξσμ έκδηλα ςημ ξμαλή, εϋπσθμη και 

αοξςελερμαςική λειςξσπγία ςης.  
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Άοθον 29  

Η Κνιλνβνςλεςρική Ομάδα 

 

1. Ζ Ιξιμξβξσλεσςική Ομάδα ςξσ Ιϊμμαςξς αοξςελείςαι αοϊ ςξσς εμ 

εμεπγεία Βξσλεσςές ςξσ Δθμικξϋ και Δσπχοαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ, ξι 

ξοξίξι αμήκξσμ ρςξ Ιϊμμα.   

2. Σα μέλη ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας έυξσμ δικαίχμα και 

σοξυπέχρη μα μεςέυξσμ εμεπγά ρςημ λειςξσπγία, οπξβξλή και 

δπάρη ςξσ Ιϊμμαςξς.  

3. Δοικεταλής ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας είμαι ξ Ππϊεδπξς ςξσ 

Ιϊμμαςξς, ξ ξοξίξς ςημ εκοπξρχοεί, ςημ ρσγκαλεί και καςεσθϋμει 

ςημ δπάρη ςης. Ζ Ιξιμξβξσλεσςική Ομάδα εκλέγει ςξμ Γεμικϊ 

Γπαμμαςέα ςης και ςξσς Αμαοληπχςές ςξσ. Ο ςπϊοξς ξπγάμχρης και 

λειςξσπγίας ςης διέοεςαι αοϊ ςξμ ειδικϊ Ιαμξμιρμϊ Κειςξσπγίας ςης 

Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας, ξ ξοξίξς καςαπςίζεςαι και ςπξοξοξιείςαι 

αοξκλειρςικά αοϊ ςημ ίδια. 

 

 

Άοθον 30  

Δξιλνγή ρφλ ςξνυησίφλ Βνςλεςρώλ 

 

Ο Ππϊεδπξς ςξσ Ιϊμμαςξς καςαπςίζει ςα φητξδέλςια ςχμ Δθμικόμ και 

Δσπχοαψκόμ Δκλξγόμ. Για ςημ εοιλξγή ςχμ σοξφητίχμ βξσλεσςόμ 

εταπμϊζει ρϋρςημα ανιξλϊγηρης, ρσρςήμει Ληςπόξ Τοξφητίχμ 

Βξσλεσςόμ και μοξπεί μα ζηςεί ςη γμόμη ςχμ μελόμ ςξσ Ιϊμμαςξς.  

 

 

Άοθον 31  

Η Οογάλφπη Νέφλ Νέας Δημνκοαρίας (Ο.Ν.Ν.Δ.Δ.) 

 

1. Ζ μεξλαία ςξσ Ιϊμμαςξς εκτπάζεςαι μέρα αοϊ ςημ Οπγάμχρη Μέχμ 

Μέας Δημξκπαςίας (Ο.Μ.Μ.Δ.Δ.), οξσ αοξςελεί διακπιςή ξπγάμχρη 

και εμτξπείςαι αοϊ ςις ιδεξλξγικές και οξλιςικές απυές ςης Μέας 

Δημξκπαςίας.  

2. Ζ Ο.Μ.Μ.Δ.Δ. έυει ξπγαμχςική ασςξςέλεια και ολήπη δημξκπαςική 

δξμή και διάπθπχρη. Ζ λειςξσπγία ςης καθξπίζεςαι αοϊ Ιαμξμιρμϊ ξ 

ξοξίξς, με ςημ εοιτϋλανη ςξσ δεϋςεπξσ εδατίξσ ςης οαπ. 2 ςξσ 
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άπθπξσ 1 ςξσ οαπϊμςξς Ιαςαρςαςικξϋ, καςαπςίζεςαι αοϊ ςημ ίδια και 

εγκπίμεςαι αοϊ ςημ Πξλιςική Δοιςπξοή ςξσ Ιϊμμαςξς. 

3.   Σα μέλη ςης Ο.Μ.Μ.Δ.Δ. αοξκςξϋμ ςημ ιδιϊςηςα ςξσ μέλξσς ςξσ 

Ιϊμμαςξς σοϊ ςξσς ϊπξσς ςχμ άπθπχμ 3 και 4 ςξσ οαπϊμςξς 

Ιαςαρςαςικξϋ. 

 

 

Άοθον 32  

Η Παλελλαδική Οογάλφπη ρνς Κόμμαρνς.  

 

1. Οι κξμμαςικές Οπγαμόρεις ςης Παμελλαδικής Οπγάμχρης 

ρσρςήμξμςαι και λειςξσπγξϋμ με ρκξοϊ ςημ αμάδεινη, οπξβξλή, 

δπάρη και διεϋπσμρη ςης οξλιςικής εοιππξής ςξσ Ιϊμμαςξς ρε 

ςξοικϊ εοίοεδξ. Ζ Παμελλαδική Οπγάμχρη λειςξσπγεί ρϋμτχμα με 

ςξ οαπϊμ Ιαςαρςαςικϊ και ςξμ Ιαμξμιρμϊ Κειςξσπγίας ςης, ξ ξοξίξς 

εγκπίμεςαι αοϊ ςημ Πξλιςική Δοιςπξοή.  

2. Οι κξμμαςικές Οπγαμόρεις ρσγκπξςξϋμςαι αοϊ μέλη ςξσ Ιϊμμαςξς, 

οξσ καςξικξϋμ ή αρκξϋμ εκλξγικϊ δικαίχμα ρε ρσγκεκπιμέμξ ςϊοξ 

ή αμήκξσμ ρε ρσγκεκπιμέμξ οξλιςιρςικϊ, εοιρςημξμικϊ, 

εοαγγελμαςικϊ ή επγαριακϊ υόπξ, ή δπαρςηπιξοξιξϋμςαι ρε θέμαςα 

κξιμχμικξϋ, ξικξμξμικξϋ ή οεπιβαλλξμςικξϋ εμδιατέπξμςξς.  

3. ςξ ολαίριξ και καςά ςξ οπϊςσοξ ςχμ Οπγαμόρεχμ ςης 

Παμελλαδικής Οπγάμχρης ρσγκπξςξϋμςαι και λειςξσπγξϋμ 

Οπγαμόρεις Αοξδήμξσ Δλλημιρμξϋ. 

4. Οι Οπγαμόρεις ςξσ Ιϊμμαςξς έυξσμ ξικξμξμική και διαυειπιρςική 

ασςξςέλεια, σοϊ ςημ εοξοςεία ςης Ιεμςπικής Διξίκηρης. 

Δικαιξοπανίες οξσ ρσμάοςξσμ ξι Οπγαμόρεις δεμ δερμεϋξσμ ςξ 

Ιϊμμα ρε καμία οεπίοςχρη. 

 

 

Άοθον 33  

Γοαμμαρείες 

 

1. Οι Γπαμμαςείες είμαι Όπγαμα ςης Ιεμςπικής Διξίκηρης ςξσ 

Ιϊμμαςξς, με απμξδιϊςηςα ςημ ξπγαμχςική και λειςξσπγική αμάοςσνη, 

καςεϋθσμρη και ρσμςξμιρμϊ ςχμ ςξμέχμ δπάρης ςξσς. 
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2. Οι Γπαμμαςείες ρσρςήμξμςαι με αοξτάρεις ςξσ Ππξέδπξσ ςξσ 

Ιϊμμαςξς, με ςις ξοξίες καθξπίζξμςαι η ρσγκπϊςηρη και ξι απμξδιϊςηςές 

ςξσς και ξπίζξμςαι ξι Γπαμμαςείς και ξι Αμαοληπχςές ςξσς. 

 

 

Άοθον 34 

Γελική Διεύθςλπη 

 

1. Ζ Γεμική Διεϋθσμρη ςξσ Ιϊμμαςξς είμαι απμϊδια για ςξμ 

ρσμςξμιρμϊ και ςημ εϋπσθμη λειςξσπγία ςχμ σοηπεριόμ ςξσ 

Ιϊμμαςξς και έυει ςημ εσθϋμη για ςξ οπξρχοικϊ οξσ αοαρυξλείςαι 

ρε ασςϊ με ξοξιαδήοξςε ρϋμβαρη επγαρίας, αμεναπςήςχμ 

σοηπεριόμ, έπγξσ ή εμςξλής. 

2. ςημ απμξδιϊςηςα ςης Γεμικής Διεϋθσμρης σοάγεςαι και η 

ξικξμξμική διαυείπιρη ςξσ Ιϊμμαςξς, οξσ αρκείςαι ρϋμτχμα με ςξμ 

ειδικϊ Ιαμξμιρμϊ Οικξμξμικής Οπγάμχρης.  

3. Σης Γεμικής Διεϋθσμρης οπξΐρςαςαι ξ Γεμικϊς Διεσθσμςής, ξ ξοξίξς 

ξπίζεςαι με αοϊταρη ςξσ Ππξέδπξσ ςξσ Ιϊμμαςξς. Ο Γεμικϊς 

Διεσθσμςής: 

3.1. Διαυειπίζεςαι ςα έρξδα ςξσ Ιϊμμαςξς αοϊ ςημ κπαςική 

εοιυξπήγηρη, ςις ρσμδπξμές ςχμ μελόμ ςης Ιξιμξβξσλεσςικής 

Ομάδας, ςις εγγπατές και ρσμδπξμές ςχμ μελόμ ςξσ 

Ιϊμμαςξς, ςις οπξρϊδξσς αοϊ ςημ οεπιξσρία ςξσ, ςα έρξδα 

αοϊ ςις δπαρςηπιϊςηςες και εκδηλόρεις ςξσ, ςις δχπεές, ςις 

υξπηγίες οξσ δέυεςαι και κάθε εμ γέμει άλλξ υπημαςικϊ οϊπξ 

οξσ οπξβλέοεςαι ή εοιςπέοεςαι αοϊ ςημ εκάρςξςε ιρυϋξσρα 

μξμξθερία. 

3.2. Δίμαι απμϊδιξς για ϊλες ςις εμέπγειες οξσ ατξπξϋμ, 

εμδεικςικά, ςημ αγξπά, ςημ οόληρη, ςη μίρθχρη, ςη 

υπημαςξδξςική μίρθχρη, καθός και κάθε άλλη αμαγκαία 

διαυειπιρςική οπάνη οξσ ρυεςίζεςαι με ςημ οάρης τϋρεχς 

κιμηςή και ακίμηςη οεπιξσρία ςξσ Ιϊμμαςξς.  

3.3. Δίμαι ξ αοξκλειρςικά σοεϋθσμξς για ςη διαυείπιρη ςχμ οάρης 

τϋρεχς ξικξμξμικόμ σοξυπεόρεχμ ςξσ Ιϊμμαςξς.   
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Άοθον 35  

Χοημαρνδόρηπη 

 

1. Ζ υπημαςξδϊςηρη ςξσ Ιϊμμαςξς οπξέπυεςαι αοϊ ςημ κπαςική 

εοιυξπήγηρη, ςις ρσμδπξμές ςχμ μελόμ ςης Ιξιμξβξσλεσςικής 

Ομάδας, ςξ κϊρςξς εγγπατής και ςις εςήριες ρσμδπξμές ςχμ μελόμ 

ςξσ Ιϊμμαςξς, ςις οπξρϊδξσς αοϊ ςημ οεπιξσρία ςξσ, ςα έρξδα αοϊ 

ςις δπαρςηπιϊςηςες και εκδηλόρεις ςξσ, ςις δχπεές, ςις υξπηγίες 

οξσ δέυεςαι και κάθε εμ γέμει άλλξ υπημαςικϊ οϊπξ οξσ 

οπξβλέοεςαι ή εοιςπέοεςαι αοϊ ςημ εκάρςξςε ιρυϋξσρα μξμξθερία. 

2. Σξ Ιϊμμα είμαι σοξυπεχμέμξ μα ςηπεί εςήριξ ιρξλξγιρμϊ, ςξμ ξοξίξ 

αμαπςά ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Ιϊμμαςξς. 

3. Σξ Ιϊμμα αοαγξπεϋεςαι μα ρσμάοςει ςπαοεζικά ή άλλα δάμεια για 

ςημ κάλσφη λειςξσπγικόμ και εκλξγικόμ δαοαμόμ. 

 

 

Άοθον 36  

Δμελεγκρική Δξιρονξή 

 

1. Ζ Δνελεγκςική Δοιςπξοή ρσγκπξςείςαι αοϊ ςπία μέλη ςης 

Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας, ςα ξοξία ξπίζει με αοϊταρή ςξσ ξ 

Ππϊεδπξς ςξσ Ιϊμμαςξς.  

2. Ζ Δνελεγκςική Δοιςπξοή ελέγυει ςημ ξικξμξμική διαυείπιρη και ςξμ 

ιρξλξγιρμϊ ςξσ Ιϊμμαςξς. σμςάρρει αματξπά για ςημ ξικξμξμική 

υπήρη ςξσ οπξηγξσμέμξσ έςξσς και ςημ σοξβάλλει ρςημ Πξλιςική 

Δοιςπξοή καςά ςημ ςελεσςαία ρσμεδπίαρη ασςής οπιμ ςημ διεναγχγή 

ςξσ σμεδπίξσ. 

 

 

Άοθον 37  

Αμινλόγηπη 

 

Όλξι ξι αιπεςξί ανιχμαςξϋυξι ςξσ Ιϊμμαςξς ανιξλξγξϋμςαι βάρει 

Ιαμξμιρμξϋ Ανιξλϊγηρης οξσ εγκπίμεςαι αοϊ ςημ Πξλιςική Δοιςπξοή. 
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Άοθον 38  

Ιλπριρνύρν Δημνκοαρίας ÇΚφλπραλρίλνς ΚαοαμαλλήςÈ 

 

1. Σξ Θμρςιςξϋςξ Δημξκπαςίας ÇΙχμρςαμςίμξς ΙαπαμαμλήςÈ (Θ.Δ.Ι.Ι.) 

είμαι ασςξςελής εοιρςημξμικϊς τξπέας οξσ λειςξσπγεί ρςξ ολαίριξ 

ςξσ Ιϊμμαςξς. 

2.  Σξ Θμρςιςξϋςξ έυει χς ρκξοϊ ςημ αμάλσρη και διάδξρη ςχμ απυόμ 

ςξσ δημξκπαςικξϋ οξλιςεϋμαςξς, ςημ αμάλσρη και διάδξρη ςχμ 

ιδεξλξγικόμ απυόμ ςξσ Ιϊμμαςξς, ςη διεναγχγή εοιρςημξμικόμ 

επεσμόμ, μελεςόμ και αμαλϋρεχμ για ςη λειςξσπγία ςχμ θερμόμ ςης 

δημξκπαςίας, ςημ σοξρςήπινη και εμθάππσμρη κάθε οξλιςικής και 

ιδεξλξγικής δπαρςηπιϊςηςας οξσ αοξρκξοεί ρςημ ξμαλή και 

αοξδξςική λειςξσπγία ςης δημξκπαςίας, ςημ εοιμϊπτχρη ςχμ 

ρςελευόμ ςξσ Ιϊμμαςξς και ρςημ ρσμεπγαρία με ιδπϋμαςα και 

ξπγαμόρεις ςξσ ερχςεπικξϋ και ςξσ ενχςεπικξϋ οξσ εοιδιόκξσμ 

ςασςϊρημξσς ρκξοξϋς. 

 

 

Άοθον 39  

ςλεογαζόμελες Οογαλώπεις 

 

1. σμεπγαζϊμεμες Οπγαμόρεις είμαι οξλιςικές, εοαγγελμαςικές, 

κξιμχμικές ή άλλες ξπγαμόρεις, οξσ δεμ αοξςελξϋμ ϊπγαμα ςξσ 

Ιϊμμαςξς αλλά ρσμεπγάζξμςαι οξλιςικά με ασςϊ. 

2. Λε αοϊταρη ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής, έοειςα αοϊ ρυεςική ειρήγηρη 

ςης Δκςελερςικής Γπαμμαςείας, δϋμαμςαι μα καλξϋμςαι ξι 

ξπγαμόρεις ςης οαπ. 1 οπξκειμέμξσ μα ρσμεπγαρςξϋμ οξλιςικά με 

ασςϊ.  

3. Σξ Ιϊμμα και ξι σμεπγαζϊμεμες Οπγαμόρεις διαςηπξϋμ ολήπη 

μξμική, διξικηςική, οξλιςική και ξικξμξμική ασςξςέλεια.  

4. Ζ Πξλιςική Δοιςπξοή αοξταρίζει ςξ είδξς και ςξ ακπιβές 

οεπιευϊμεμξ ςης ρυέρης ρσμεπγαρίας οξσ ρσμδέει ςξ Ιϊμμα με 

κάθε σμεπγαζϊμεμη Οπγάμχρη. 

5. Λέλη σμεπγαζξμέμχμ Οπγαμόρεχμ, ςα ξοξία ςασςξυπϊμχς είμαι 

και μέλη ςξσ Ιϊμμαςξς, μοξπεί μα μεςέυξσμ χς ρϋμεδπξι ρςξ 

σμέδπιξ ςξσ Ιϊμμαςξς λϊγχ ςης ιδιϊςηςάς ςξσς. Ο απιθμϊς ςχμ 
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ρσμέδπχμ ςξσ οπξηγξσμέμξσ εδατίξσ ξπίζεςαι με αοϊταρη ςης 

Πξλιςικής Δοιςπξοής. 

6. Λε αοϊταρη ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής μοξπεί μα οαϋει η ιδιϊςηςα ςης 

σμεπγαζϊμεμης Οπγάμχρης.  

 

 

Άοθον 40  

Δξιρονξές Δενλρνλνγίας 

 

1. Οι Δοιςπξοές Δεξμςξλξγίας είμαι απμϊδιες για ςημ εκδίκαρη ςχμ 

οειθαπυικόμ αδικημάςχμ οξσ οπξβλέοξμςαι ρςξ οαπϊμ Ιαςαρςαςικϊ και 

ρςξσς ξικείξσς ειδικξϋς Ιαμξμιρμξϋς ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας 

και ςξσ Ιϊμμαςξς.  

1.1. Ζ Δοιςπξοή Δεξμςξλξγίας ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας 

ρσγκπξςείςαι ϊοχς οπξβλέοεςαι ρςξμ ειδικϊ Ιαμξμιρμϊ 

Κειςξσπγίας ςης και εκδικάζει, ρε οπόςξ και ςελεσςαίξ βαθμϊ, ςα 

οειθαπυικά οαπαοςόμαςα ςχμ οπξρόοχμ οξσ αματέπξμςαι ρε 

ασςϊμ, ρϋμτχμα με ςα ξπιζϊμεμα ρςις διαςάνεις ςξσ, ρε 

ρσμδσαρμϊ με ςξμ Ιόδικα Δεξμςξλξγίας για ςξσς Βξσλεσςές. 

1.2. Ζ οεμςαμελής Ιεμςπική Δοιςπξοή Δεξμςξλξγίας (Ι.Δ.Δ.) 

ρσγκπξςείςαι αοϊ μη κξιμξβξσλεσςικά μέλη ςης Πξλιςικής 

Δοιςπξοής, οξσ ξπίζξμςαι με αοϊταρή ςης ϋρςεπα αοϊ ειρήγηρη 

ςξσ Γπαμμαςέα Πξλιςικής Δοιςπξοής και εκδικάζει:  

1.2.1. ε οπόςξ και ςελεσςαίξ βαθμϊ ςα οειθαπυικά οαπαοςόμαςα 

ςχμ μη κξιμξβξσλεσςικόμ μελόμ ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής, ςχμ 

σοξφητίχμ Βξσλεσςόμ ή Δσπχβξσλεσςόμ ςχμ ςελεσςαίχμ εκλξγόμ, 

ετϊρξμ δεμ έυξσμ διαςελέρει Βξσλεσςές, καθός και ςχμ μελόμ ςχμ 

διξικήρεχμ ςχμ ρσλλξγικόμ κξμμαςικόμ Οπγαμόρεχμ και Οπγάμχμ.  

1.2.2. ε δεϋςεπξ και ςελεσςαίξ βαθμϊ, ςις οπξρτσγές καςά ςχμ 

αοξτάρεχμ ςχμ Μξμαπυιακόμ Δοιςπξοόμ Δεξμςξλξγίας.  

1.3. Οι Μξμαπυιακές Δοιςπξοές Δεξμςξλξγίας (Μ.Δ.Δ.) ρσμιρςόμςαι 

ρςημ έδπα κάθε Μξμαπυιακής Οπγάμχρης, ρσγκπξςξϋμςαι αοϊ μη 

κξιμξβξσλεσςικά μέλη ςξσ Ιϊμμαςξς οξσ ξπίζξμςαι με αοϊταρη ςης 

Πξλιςικής Δοιςπξοής, ϋρςεπα αοϊ ειρήγηρη ςξσ Γπαμμαςέα 

Οπγαμχςικξϋ, και εκδικάζξσμ, ρε οπόςξ βαθμϊ, οειθαπυικά αδικήμαςα 

ςχμ μελόμ ςχμ κξμμαςικόμ Οπγαμόρεχμ οξσ σοάγξμςαι ρ’ ασςές.  
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1.4. Λε ειδικϊ Ιαμξμιρμϊ μοξπεί μα οπξβλέοξμςαι Δοιςπξοές 

Δεξμςξλξγίας και για ςις λξιοές Οπγαμόρεις ςχμ οεπ. 1.2 και 1.3 ςης 

οαπ. 1 ςξσ άπθπξσ 32, ξι ξοξίες ρσγκπξςξϋμςαι αοϊ μη 

κξιμξβξσλεσςικά μέλη ςξσς οξσ ξπίζξμςαι με αοϊταρη ςης Πξλιςικής 

Δοιςπξοής και εκδικάζξσμ, ρε οπόςξ βαθμϊ, οειθαπυικά οαπαοςόμαςα 

ςχμ μελόμ ςξσς.  

2. Σα θέμαςα οξσ ατξπξϋμ ςα αδικήμαςα, ςις εοιβαλλϊμεμες κσπόρεις και 

ςημ λειςξσπγία ςχμ Δοιςπξοόμ Δεξμςξλξγίας, πσθμίζξμςαι αοϊ Ιαμξμιρμϊ 

οξσ εγκπίμεςαι αοϊ ςημ Πξλιςική Δοιςπξοή. 

 

 

Άοθον 41 

Κώλςμα και απςμβίβαπρν. 

 

1. Ζ σοξβξλή σοξφητιϊςηςας για ςημ κάλσφη ξοξιαρδήοξςε κξμμαςικής 

θέρης ή ανιόμαςξς με διξικηςική ή διαυειπιρςική ενξσρία ή διξικηςική 

θέρη ρε Οπγάμχρη ςξσ Ιϊμμαςξς δεμ κχλϋεςαι, ετϊρξμ ρσμξδεϋεςαι 

αοϊ οαπάλληλη σοξβξλή σοεϋθσμης δήλχρης ςξσ εμδιατεπξμέμξσ 

οεπί αμάληφης σοξυπέχρης οαπαίςηρης αοϊ Ισβεπμηςική θέρη ή 

λειςξϋπγημα ή διξικηςική θέρη, εκςϊς σοαλληλικής ιεπαπυίας.  

2. Ζ καςξυή ξοξιαρδήοξςε κξμμαςικής θέρης ή ανιόμαςξς με διξικηςική ή 

διαυειπιρςική ενξσρία είμαι αρσμβίβαρςη με ςημ καςξυή ξοξιαρδήοξςε 

Ισβεπμηςικής θέρης ή λειςξσπγήμαςξς ή διξικηςικής θέρης, εκςϊς 

σοαλληλικής ιεπαπυίας. 

 

 

Άοθον 42  

Καλνλιπμνί 

 

1. Οι Ιαμξμιρμξί ςξσ Ιϊμμαςξς εγκπίμξμςαι και ςπξοξοξιξϋμςαι αοϊ ςημ 

Πξλιςική Δοιςπξοή, ϋρςεπα αοϊ ειρήγηρη ςξσ Ππξέδπξσ.  

2. Ιας’ εναίπερη: 

2.1. Ο Ιαμξμιρμϊς Κειςξσπγίας ςης Ιξιμξβξσλεσςικής Ομάδας και ξ 

Ιόδικας Δεξμςξλξγίας Βξσλεσςόμ καςαπςίζξμςαι αοϊ ςημ Ι.Ο. 

και εγκπίμξμςαι αοϊ ςξμ Ππϊεδπξ.  

2.2. Ο Ιαμξμιρμϊς Κειςξσπγίας ςης Ο.Μ.Μ.Δ.Δ. καςαπςίζεςαι και 

εγκπίμεςαι ϊοχς ξπίζεςαι ρςημ οαπ. 2 ςξσ άπθπξσ 31. 
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2.3. Ο Ιαμξμιρμϊς Δπγαριόμ ςξσ σμεδπίξσ, καςαπςίζεςαι αοϊ ςημ 

Δκςελερςική Γπαμμαςεία ρε ρσμεπγαρία με ςημ Οπγαμχςική ςξσ 

Δοιςπξοή και εγκπίμεςαι ϊοχς ξπίζεςαι ρςημ οεπ. 1 ςξσ άπθπξσ 12.  

3. Οι Ιαμξμιρμξί ιρυϋξσμ αοϊ ςημ φήτιρή ςξσς και δημξριεϋξμςαι ρςημ 

ιρςξρελίδα ςξσ Ιϊμμαςξς. 

 

 

Άοθον 43 

METABATIKΔ ΔΙΑΣΑΞΔΙ 

 

1. Λέυπι ςημ ςπξοξοξίηρη ςξσς ή ςημ έγκπιρη μέχμ Ιαμξμιρμόμ, ξι 

στιρςάμεμξι Ιαμξμιρμξί, οξσ έυξσμ εκδξθεί καςά ςξ οπξψρυϋραμ 

Ιαςαρςαςικϊ, διαςηπξϋμ ςημ ιρυϋ ςξσς, με ςημ εοιτϋλανη ςης διάςανης 

ςξσ δεσςέπξσ εδατίξσ ςης οαπ. 2 ςξσ άπθπξσ 1 ςξσ οαπϊμςξς 

Ιαςαρςαςικξϋ. 

2. Διαδικαρία εκλξγής ςχμ αιπεςόμ μελόμ Πξλιςικής Δοιςπξοής αοϊ ςξ Θ’ 

σμέδπιξ:  

α. Σξ εκλεκςξπικϊ ρόμα αοξςελείςαι αοϊ ςα μέλη ςξσ Θ’ Σακςικξϋ 

Δθμικξϋ σμεδπίξσ. 

β. Αιςήρεις σοξφητιϊςηςας σοξβάλλξμςαι εγγπάτχς, αοϊ ςξσς 

εμδιατεπξμέμξσς, ρςημ Οπγαμχςική Δοιςπξοή ςξσ Θ’ Σακςικξϋ 

Δθμικξϋ σμεδπίξσ, ρσμξδεσϊμεμες αοαπαιςήςχς αοϊ 15 κξσοϊμια 

σμέδπχμ. Ιάθε ϋμεδπξς καςά ςημ διαοίρςεσρή ςξσ ρςξ σμέδπιξ 

έυει λάβει έμα κξσοϊμι.  

γ. Ζ εκλξγή γίμεςαι αοϊ εμιαία λίρςα σοξφητίχμ. Ιάθε ϋμεδπξς 

έυει δικαίχμα μα ρημειόρει ρςξ φητξδέλςιξ έχς και δέκα (10) 

ρςασπξϋς οπξςίμηρης.  

δ. Ως μέλη ςης Πξλιςικής Δοιςπξοής εκλέγξμςαι ξι εκαςϊ (100) 

οπόςξι ρε ρςασπξϋς οπξςίμηρης, οξσ εκοπξρχοξϋμ κάθε τϋλξ ρε 

οξρξρςϊ ςξσλάυιρςξμ 30% εοί ςξσ ρσμϊλξσ. ε οεπίοςχρη οξσ 

οεπιρρϊςεπξι σοξφήτιξι ιρξφητήρξσμ ρςημ ςελεσςαία θέρη, 

διενάγεςαι κλήπχρη. Σξ ίδιξ ιρυϋει και για ςις οπξηγξϋμεμες θέρεις 

μέυπι ςημ κάλσφη ςξσ ρσμξλικξϋ απιθμξϋ ςχμ αιπεςόμ. 

3. Ζ θηςεία ςχμ μελόμ ςης οπόςης καςά ρειπά Πξλιςικής Δοιςπξοής οξσ θα 

οπξκϋφει, μεςά ςη θέρη ρε ιρυϋ ςξσ οαπϊμςξς Ιαςαρςαςικξϋ, διαπκεί 

μέυπι ςξ μεθεοϊμεμξ Σακςικϊ Δθμικϊ σμέδπιξ. Σξ εοϊμεμξ Σακςικϊ 

σμέδπιξ θα ρσγκπξςηθεί χς οπξς ςξσς λϊγχ ιδιϊςηςας ή ανιόμαςξς 
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(ex officio) σμέδπξσς με ςη ρϋμθερη ςξσ οαπϊμςξς Ιαςαρςαςικξϋ, χς 

οπξς δε ςξσς εκλεγμέμξσς ρϋμτχμα με ςξσς ήδη εκλεγμέμξσς ςξσ Θ’ 

Σακςικξϋ Δθμικξϋ σμεδπίξσ.  

4. Ζ θηςεία ςξσ εμ εμεπγεία, καςά ςξ υπϊμξ έμαπνης ιρυϋξς ςξσ οαπϊμςξς 

Ιαςαρςαςικξϋ, Ππξέδπξσ ςξσ Ιϊμμαςξς λξγίζεςαι ϊςι άπυιρε αοϊ ςημ 

ημέπα ςης εκλξγής ςξσ. 

 

 

 

 

 

Σν ξαοόλ Καραπραρικό εγκοίθηκε και υησίπρηκε αξό ρν Ι’ Σακρικό 

Δθλικό ςλέδοιν ρνς Κόμμαρνς και ιπτύει αξό ρηλ υήσιπή ρνς.   

Η ρήοηπη ρνς ξαοόλρνς Καραπραρικνύ εξασίεραι πρηλ κνμμαρική 

πςλείδηπη ρφλ μελώλ ρης Νέας Δημνκοαρίας. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

Σξ εικξμιζϊμεμξ αοξςελεί ςξ έμβλημα ςξσ οξλιςικξϋ Ιϊμμαςξς 

ÇΜέα ΔημξκπαςίαÈ 

______________________________________ 

1. Έμβλημα ςξσ Ιϊμμαςξς είμαι ςα απυικά κεταλαία γπάμμαςα ςξσ

ςίςλξσ ςξσ (Μ.Δ.) υχπίς διάκεμξ αμάμερά ςξσς (και με λαςιμικξϋς

υαπακςήπες N.D.). Σξ γπάμμα Μ και ςξ ρημείξ ρςίνης ςης ςελείας

είμαι γπαμμέμα με αμξικςϊ γαλάζιξ υπόμα και ςξ γπάμμα Δ και ςξ

ρημείξ ρςίνης ςης ςελείας είμαι  γπαμμέμα με γαλάζιξ υπόμα. Πάμχ

και απιρςεπά αοϊ ςξ γπάμμα Μ αοεικξμίζεςαι ροειπξειδές ρυήμα

οξπςξκαλί υπόμαςξς, η οπξς ςα εοάμχ αοϊληνη ςξσ ξοξίξσ

εκςείμεςαι οπξς ςα δενιά. Αμάμερα ρ’ ασςϊ ςξ ρυήμα και ρςξ

γπάμμα Μ οαπεμβάλλεςαι έμςξμη κεκλιμέμη γπαμμή, οπάριμξσ

υπόμαςξς, με καςεϋθσμρη αοϊ κάςχ απιρςεπά οπξς εοάμχ δενιά.

Σξ ρϋμξλξ ςξσ εμβλήμαςξς είμαι ςξοξθεςημέμξ ρε μολε τϊμςξ,

ϊοχς αοεικξμίζεςαι:
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2. Σξ έμβλημα ςξσ Ιϊμμαςξς, οξσ οεπιγπάτεςαι λεοςξμεπός ρςημ

οπξηγξϋμεμη οαπάγπατξ, αοξςελεί ρσμέυεια και ρϋγυπξμη

ρυεδιαρςική αοεικϊμιρη ςξσ οαπαδξριακξϋ εμβλήμαςξς ςης Μέας

Δημξκπαςίας οξσ καθιεπόθηκε και καςξυσπόθηκε μϊμιμα αοϊ ςημ

ίδπσρή ςης, κεμςπικϊ ρςξιυείξ ςξσ ξοξίξσ είμαι ξ οσπρϊς και η

τλϊγα, ολαιριχμέμα αοϊ ςα απυικά ςξσ ξμϊμαςξς ςξσ Ιϊμμαςξς,

ϊοχς αοεικξμίζεςαι:
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