ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Άρθρο 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η Πανελλαδική Οργάνωση του Κόμματος, διαρθρώνεται σε επίπεδο Δήμου και Νομού
(Περιφερειακής Ενότητας) σύμφωνα με τον ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
1.

2.

3.

Η Γραμματεία Οργανωτικού, έχει την ευθύνη του συντονισμού της δράσης των
Δημοτικών και Νομαρχιακών Οργανώσεων καθώς και του τομέα ετεροδημοτών
που προβλέπονται στον Κανονισμό αυτό. Επικεφαλής της Γραμματείας
Οργανωτικού είναι ο Γραμματέας της. Τον Γραμματέα επικουρούν ή και
αναπληρώνουν ως ιεραρχικά άμεσοι υφιστάμενοί του, οι αναπληρωτές του. Ο
Γραμματέας Οργανωτικού και οι αναπληρωτές του, ορίζονται με απόφαση του
Προέδρου του Κόμματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τίτλος, η χωρική
ή θεματική αρμοδιότητα και τα ειδικότερα καθήκοντα των παραπάνω στελεχών.
Με απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού συγκροτούνται ιδιαίτεροι τομείς
οριζόντιας δράσης της Γραμματείας, καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους και
ορίζονται οι υπεύθυνοί τους. Ορίζονται, επίσης, στελέχη του Κόμματος ως
σύνδεσμοι μεταξύ της Γραμματείας Οργανωτικού και των οργανώσεων της
Πανελλαδικής Οργάνωσης όλων των βαθμίδων και καθορίζονται οι
αρμοδιότητές τους.
O Γραμματέας Οργανωτικού μπορεί να συγκαλεί, σε ειδική σύνοδο, τους
Προέδρους των Δημοτικών και Νομαρχιακών Οργανώσεων που προβλέπονται
στον Κανονισμό αυτό. Την ως άνω σύγκληση ο Γραμματέας Οργανωτικού
ενεργεί υποχρεωτικά ανά εξάμηνο για τους Προέδρους των Δημοτικών
Οργανώσεων και ανά έτος για τους Προέδρους των Νομαρχιακών Οργανώσεων.
Άρθρο 3
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΔΗΜ.Τ.Ο)

1.

2.

3.

Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση, είναι η πρώτη βαθμίδα της Πανελλαδικής
Οργάνωσης του Κόμματος. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Καταστατικού, του Κανονισμού αυτού, καθώς και τις αποφάσεις των κατά
περίπτωση αρμοδίων οργάνων της Κεντρικής Διοίκησης του Κόμματος.
Κύρια αποστολή της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης είναι η ενεργή συμμετοχή
στην εκλογική προετοιμασία και η συνεχής και άμεση πολιτική παρέμβαση στην
τοπική κοινωνία του Δήμου, με βασικό στόχο την προώθηση των ιδεολογικών
αρχών και των πολιτικών θέσεων του Κόμματος. Για την εκπλήρωση του σκοπού
της η Δημοτική Τοπική Οργάνωση επιδιώκει την προσέλκυση και ένταξη νέων
μελών στο Κόμμα και μεριμνά για τη δραστηριοποίηση και συμμετοχή των
μελών της, καθώς και των φίλων και ψηφοφόρων του Κόμματος στους κάθε
είδους φορείς της τοπικής κοινωνίας.
Σε κάθε Δήμο της χώρας λειτουργεί τουλάχιστον μία ΔΗΜ.Τ.Ο.
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Άρθρο 4
ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΗΜ.Τ.Ο.
1.

2.

3.

Τα μέλη του Κόμματος, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Καταστατικού
είναι αυτοδικαίως και μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. του αντίστοιχου Δήμου, εντός του
οποίου βρίσκεται η διεύθυνση κατοικίας που δηλώνεται κατά την εγγραφή.
Μέλη της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. μπορούν επίσης να γίνουν μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. εφόσον
έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου, κατόπιν εγγραφής τους στην ΔΗΜ.Τ.Ο. της
επιλογής τους.
Όλες οι απαραίτητες οργανωτικές ρυθμίσεις και κάθε περαιτέρω λεπτομέρεια για
τη διαδικασία εγγραφής και μετεγγραφής στις ΔΗΜ.Τ.Ο., καθορίζονται με
ειδικές εγκυκλίους της Γραμματείας Οργανωτικού.
Η ιδιότητα του μέλους ΔΗΜ.Τ.Ο. χάνεται για τους λόγους και με τις διαδικασίες
που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Άρθρο 5
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜ.Τ.Ο.

1.

2.
3.

Η Δημοτική Συνέλευση, που αποτελείται από το σύνολο των μελών της
ΔΗΜ.Τ.Ο. και συνέρχεται σε τακτική ολομέλεια μια φορά τον χρόνο ή και
έκτακτα, ύστερα από απόφαση της Δημοτικής Τοπικής Επιτροπής ή εντολή
αρμοδίου υπερκείμενου κομματικού οργάνου.
Ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο., ο οποίος κατέχει ταυτόχρονα και το αξίωμα του
Προέδρου της Δημοτικής Τοπικής Επιτροπής.
Η Δημοτική Τοπική Επιτροπή, που συγκροτείται όπως προβλέπεται στις
διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού αυτού.
Άρθρο 6
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.Τ.Ο.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. εκλέγεται από τα μέλη της με διετή θητεία. Δικαίωμα
υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. που είναι ταμειακώς
ενήμερα. Η δήλωση υποψηφιότητας κατατίθεται εγγράφως συνοδευόμενη, επί
ποινή απαραδέκτου, από τις υπογραφές είκοσι (20) μελών της ΔΗΜ.Τ.Ο. που είναι
ταμειακώς ενήμερα. Παραίτηση από την υποψηφιότητα κατατίθεται εγγράφως,
μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της
ΔΗΜ.Τ.Ο. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
2. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο:
α) τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,
β) τα μονοπρόσωπα όργανα των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, καθώς και μέλη του
Κόμματος που κατέχουν θέσεις ή αξιώματα με εκτελεστικές αρμοδιότητες σε
αυτοδιοικητικούς φορείς α΄ και β΄ βαθμού,
γ) οι εν ενεργεία αιρετοί εκπρόσωποι της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.,
δ) οι αποσπασμένοι και μετακλητοί υπάλληλοι πολιτικών γραφείων,
ε) οι υπάλληλοι των κεντρικών γραφείων του Κόμματος,
στ) οι Γραμματείς, οι αναπληρωτές Γραμματείς ή άλλα στελέχη του Κόμματος,
που έχουν οριστεί στα καθήκοντά τους με απόφαση του Προέδρου.
3. Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, ο υποψήφιος
που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
διενεργείται κλήρωση. Ο πρώτος επιλαχών υποψήφιος Πρόεδρος που έλαβε
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4.

5.

6.

σταυρούς προτίμησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% των εγκύρων
ψηφοδελτίων, γίνεται τακτικό μέλος της Δημοτικής Τοπικής Επιτροπής, πλέον των
υπολοίπων αιρετών μελών.
Η ψηφοφορία για τον Πρόεδρο ΔΗΜ.Τ.Ο. διενεργείται την ίδια ημέρα:
α) με την ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών μελών της Δημοτικής Τοπικής
Επιτροπής, και
β) με την ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου και των αιρετών μελών της
Νομαρχιακής Οργάνωσης.
Όλες οι απαραίτητες οργανωτικές ρυθμίσεις και κάθε περαιτέρω λεπτομέρεια της
εκλογικής διαδικασίας καθορίζονται με εκτελεστικές εγκυκλίους της Γραμματείας
Οργανωτικού.
Ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. είναι ο επικεφαλής της Κομματικής Οργάνωσης και ο
βασικός υπεύθυνος για την εκπλήρωση της αποστολής της. Πέραν όσων ορίζονται
στον Γενικό Κανονισμό Εκλογής και Λειτουργίας των Κομματικών Οργάνων και
τις ειδικές εγκυκλίους της Γραμματείας Οργανωτικού, έχει και τις κάτωθι
αρμοδιότητες:
6.1. Υποστηρίζει και διασφαλίζει την εκλογική προετοιμασία και ετοιμότητα,
μεριμνά για την προώθηση των προγραμματικών αρχών και των
πολιτικών θέσεων του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της ΔΗΜ.Τ.Ο.,
και συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες και δράσεις του Κόμματος.
6.2. Όταν το επιβάλλουν ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες, εισηγείται στον
Γραμματέα Οργανωτικού τη σύσταση παραρτημάτων, προκειμένου να
επιτελείται με μεγαλύτερη ευχέρεια η αποστολή της ΔΗΜ.Τ.Ο. και να
είναι αποτελεσματική και πρόσφορη η λειτουργία της στην τοπική
κοινωνία. Η σχετική εισήγηση δεν δεσμεύει τον Γραμματέα
Οργανωτικού.
6.3. Προεδρεύει της Δημοτικής Συνέλευσης και της Δημοτικής Τοπικής
Επιτροπής.
6.4. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις οικονομικές συναλλαγές και
υποχρεώσεις και την οικονομική διαχείριση εν γένει της ΔΗΜ.Τ.Ο.,
τηρώντας όλα τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία και ενεργώντας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης του Κόμματος και τις ειδικότερες
εντολές και οδηγίες των αρμόδιων υπερκείμενων κομματικών οργάνων.
Μεριμνά επίσης για την προστασία και συντήρηση των κάθε είδους
περιουσιακών στοιχείων της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο.
οφείλει επίσης να είναι ταμειακώς ενήμερος καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας του.
6.5. Με σκοπό την αξιολόγηση του έργου της ΔΗΜ.Τ.Ο., μεριμνά για την
κατάρτιση, μέχρι την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουνίου κάθε έτους, του
εξαμηνιαίου προγραμματισμού υλοποίησης των στόχων της ΔΗΜ.Τ.Ο.
ενώ στο τέλος του έτους και πάντως όχι μετά την 1η Μαρτίου του
επόμενου, καταρτίζει κατάλογο πεπραγμένων. Ο ανωτέρω εξαμηνιαίος
προγραμματισμός και ο απολογισμός κάθε ΔΗΜ.Τ.Ο., αποστέλλεται στη
Νομαρχιακή Οργάνωση και στο Γραμματέα Οργανωτικού. Επίσης έχει
την ευθύνη της έγκαιρης συμπλήρωσης και αποστολής των εντύπων
περιοδικής αξιολόγησης που συντάσσει η Γραμματεία Οργανωτικού
καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου τυχόν του ζητηθεί από τη
Γραμματεία Οργανωτικού.
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Μέλος του Κόμματος δεν μπορεί να κατέχει το αξίωμα του Προέδρου Δημοτικής
Τοπικής Οργάνωσης για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες, αρχής
γενομένης από τις επόμενες, μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού,
εσωκομματικές εκλογές.

7.

Άρθρο 7
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Η Δημοτική Τοπική Επιτροπή (ΔΗΜ.Τ.Ε.) αποτελείται από:
α)Τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο., ο οποίος είναι αυτοδικαίως και Πρόεδρός της,
β) Εννέα (9) αιρετά μέλη, που εκλέγονται από την Δημοτική Συνέλευση με διετή
θητεία,
γ) Τον Πρόεδρο του Τοπικού Γραφείου της Ο.Ν.ΝΕ.Δ., και
δ) Τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο. που έλαβε σταυρούς
προτίμησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Ο Πρόεδρος ορίζει μεταξύ των αιρετών μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. έως δύο (2)
Αντιπροέδρους, Γραμματέα, Ταμία και τους κάτωθι υπευθύνους ανά τομέα
δράσης:
i) Υπεύθυνο εκλογικής ετοιμότητας,
ii) Υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας,
iii) Υπεύθυνο εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,
iv) Υπεύθυνο τοπικής αυτοδιοίκησης,
v) Υπεύθυνο παραγωγικών και επιστημονικών φορέων,
vi) Υπεύθυνο γυναικείων θεμάτων.
Ο Γραμματέας Οργανωτικού δύναται με απόφασή του, μετά από πρόταση μη
δεσμευτικού χαρακτήρα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο., να αναθέτει καθήκοντα
και σε άλλα μέλη της Οργάνωσης, σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς
δράσης, ανάλογα με τα εκάστοτε ισχύοντα στους τομείς δράσης του Κόμματος,
τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και κάθε άλλη ιδιαιτερότητα
της εκάστοτε περιοχής. Τα μέλη αυτά παρίστανται στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής, μετά από υποχρεωτική πρόσκληση του Προέδρου, χωρίς δικαίωμα
ψήφου.
Ο επιτρεπόμενος αριθμός των σταυρών προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο, καθώς
και οι απαραίτητες οργανωτικές ρυθμίσεις και λοιπές λεπτομέρειες της
εκλογικής διαδικασίας καθορίζονται με εκτελεστικές εγκυκλίους της
Γραμματείας Οργανωτικού. Με εκτελεστικές εγκυκλίους της Γραμματείας
Οργανωτικού, δύνανται επίσης να ρυθμίζονται ζητήματα επιμερισμού των
αιρετών θέσεων ανάλογα
Τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ε. οφείλουν να είναι ταμειακώς ενήμερα καθ’ όλη τη
διάρκεια της θητείας τους.
Η Δημοτική Τοπική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον
μήνα και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της ή εντολή αρμόδιου
υπερκείμενου κομματικού οργάνου. Κατά τις συνεδριάσεις, τηρούνται πρακτικά
στα οποία καταγράφεται η απαρτία και μνημονεύονται τα ονόματα των
παριστάμενων και απόντων μελών.
Στελέχη του Κόμματος που έχουν ορισθεί ως σύνδεσμοι μεταξύ της Γραμματείας
Οργανωτικού και των οργανώσεων της Πανελλαδικής Οργάνωσης, δύνανται να
παρίστανται στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Τοπικής Επιτροπής, μετά από
υποχρεωτική πρόσκληση του Προέδρου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
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Άρθρο 8
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1.

2.

Η Νομαρχιακή Οργάνωση, είναι η δεύτερη βαθμίδα της Πανελλαδικής
Οργάνωσης του Κόμματος. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Καταστατικού του Κόμματος, του Κανονισμού αυτού, καθώς και τις αποφάσεις
των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων της Κεντρικής Διοίκησης του
Κόμματος.
Η Νομαρχιακή Οργάνωση είναι αρμόδια για την υποστήριξη της εκλογικής
προετοιμασίας και ετοιμότητας, την προώθηση και προβολή των ιδεολογικών
αρχών και των πολιτικών θέσεων του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της και
την υποστήριξη και ενίσχυση των πρωτοβουλιών και δράσεων του Κόμματος.
Είναι επίσης αρμόδια για τη διασφάλιση της ενιαίας πολιτικής έκφρασης και το
συντονισμό της δράσης των ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται σ’ αυτήν.
Άρθρο 9
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1.

2.
3.
4.

Η Νομαρχιακή Συνέλευση, που συνέρχεται σε τακτική ολομέλεια μια φορά τον
χρόνο ή και έκτακτα, κατόπιν εντολής αρμοδίου υπερκείμενου κομματικού
οργάνου,
Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης,
Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή,
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Δεοντολογίας.

Άρθρο 10
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΝΟ.Σ.)
1. Η Νομαρχιακή Συνέλευση αποτελείται από:
1.1. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, Βουλευτές της
οικείας εκλογικής περιφέρειας, Βουλευτές Επικρατείας και
Ευρωβουλευτές που είναι εγγεγραμμένοι στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται
στην Νομαρχιακή Οργάνωση.
1.2. Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής που είναι εγγεγραμμένα στις ΔΗΜ.Τ.Ο.
που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση.
1.3. Τους πρώην Βουλευτές που είχαν εκλεγεί στην οικεία εκλογική
περιφέρεια, τους πρώην Βουλευτές Επικρατείας και Ευρωβουλευτές που
είναι εγγεγραμμένοι στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή
Οργάνωση, καθώς και τους υποψήφιους Βουλευτές των τελευταίων
εκλογών στην οικεία εκλογική περιφέρεια.
1.4. Τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Οργάνωσης και τα μέλη της Νομαρχιακής
Διοικούσας Επιτροπής.
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1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

1.12.
1.13.

1.14.
1.15.

1.16.

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

Τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Ν.Ε. της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Τους διατελέσαντες Προέδρους της Νομαρχιακής Οργάνωσης και τους
διατελέσαντες Προέδρους της αντίστοιχης Ν.Ε. της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Τους Προέδρους και τα εκλεγμένα από τις Δημοτικές Συνελεύσεις μέλη
των ΔΗΜ.Τ.Ε. που υπάγονται στη Νομαρχιακή Οργάνωση.
Τα στελέχη των Γραμματειών του Κόμματος που είναι εγγεγραμμένα στις
ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση.
Τα εκλεγμένα μέλη των τριμελών συμβουλίων των Τοπικών Γραφείων της
Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής
Οργάνωσης.
Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που είναι εγγεγραμμένα
στα συγκεκριμένα Τοπικά Γραφεία.
Τους Προέδρους και τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών των Δ.Α.Κ.Ε.
Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και της ΔΑΚ-ΜΜΕ που εδρεύουν στην
περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
Τον εκλεγμένο ή τον υποψήφιο Περιφερειάρχη της κρατικής Περιφέρειας
στην οποία υπάγεται εδαφικά η Νομαρχιακή Οργάνωση.
Τον εκλεγμένο ή τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη της κρατικής
Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγεται εδαφικά η Νομαρχιακή
Οργάνωση, καθώς και τους εκλεγμένους σ’ αυτήν Περιφερειακούς
Συμβούλους.
Τους εκλεγμένους ή τους υποψήφιους Δημάρχους των Δήμων που
υπάγονται στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
Τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους, Συμβούλους Δημοτικής
Κοινότητας, Συμβούλους Τοπικής Κοινότητας και Εκπροσώπους Τοπικής
Κοινότητας των Δήμων που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης της
Νομαρχιακής Οργάνωσης.
Τους Προέδρους και τα μέλη των Αγροτικών, Κτηνοτροφικών και
Αλιευτικών Συλλόγων, τους Προέδρους και τα μέλη και των Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) ή, κατά περίπτωση, των πρώην Ε.Α.Σ.
που έχουν μετατραπεί σε Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς ή Αγροτικές
Εταιρικές Συμπράξεις και τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικήσεων
των Αγροτικών Συνεταιρισμών, που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της
Νομαρχιακής Οργάνωσης.
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου που εδρεύει
στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου που
εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου που εδρεύει
στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου που
εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου που
εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Γεωπονικού Συλλόγου που εδρεύει
στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., τους
Προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των περιφερειακών παραρτημάτων και
των οργάνων αποφοίτων Τ.Ε. (Τεχνολογικής εκπαίδευσης), που εδρεύουν
στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
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Τους Προέδρους και τα μέλη του Δ.Σ. του Βιοτεχνικού, του
Εμποροβιομηχανικού, του Επαγγελματικού, του Οικονομικού, του
Γεωτεχνικού,
και των άλλων Επιμελητηρίων, καθώς και τους
εκπροσώπους των φορέων του Τουρισμού, που εδρεύουν στην περιοχή
ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.25. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου που εδρεύει
στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.26. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου και τα μέλη
του Δ.Σ. του Νομαρχιακού Παραρτήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που εδρεύουν
στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.27. Τα μέλη των Δ.Σ. των Διδασκαλικών Συλλόγων και της Ε.Λ.Μ.Ε. που
εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.28. Τα μέλη των διοικήσεων των Τριτοβάθμιων ΔΑΚΕ που εδρεύουν στην
περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.29. Τα μέλη των Διοικήσεων των Συνομοσπονδιών, καθώς και των
Ομοσπονδιών των εργαζομένων, επαγγελματιών και επιστημόνων των
παραγράφων 1.17 έως 1.27, που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της
Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.30. Το τριμελές Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής της ομάδας πολιτικής
δράσης Ετεροδημοτών του αντιστοίχου νομού, που εδρεύει στο
Λεκανοπέδιο Αττικής ή στο νομό Θεσσαλονίκης.
1.31. Όσους διετέλεσαν Περιφερειάρχες, αιρετοί Αντιπεριφερειάρχες και
Δήμαρχοι κατά την εκάστοτε παρελθούσα θητεία των αυτοδιοικητικών
οργάνων.
1.32. Όσους διετέλεσαν αιρετά μέλη της Πολιτικής ή της Κεντρικής Επιτροπής,
και είναι εγγεγραμμένοι στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή
Οργάνωση.
2. Προϋπόθεση συμμετοχής των παραπάνω προσώπων στη Νομαρχιακή
Συνέλευση είναι:
α) Να είναι μέλη του Κόμματος, ταμειακώς ενήμερα,
β) Να είναι εγγεγραμμένοι σε ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγεται στην
Νομαρχιακή Οργάνωση, με εξαίρεση τους νυν και πρώην Βουλευτές,
τους υποψήφιους Βουλευτές των τελευταίων εκλογών και τους
Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες (για τους οποίους κριτήριο
συμμετοχής στην Νομαρχιακή Συνέλευση είναι η εκλογική περιφέρεια),
καθώς και τα πρόσωπα της περ. 1.28. της προηγούμενης παραγράφου.
γ) Να διατηρούν την ιδιότητά του μέλους στα αιρετά όργανα από τα
οποία προέρχονται κατά την ημερομηνία σύγκλησης της ΝΟ.Σ.
3. Κάθε μέλος της Νομαρχιακής Συνέλευσης που έχει περισσότερες της μιας από
τις παραπάνω ιδιότητες μπορεί να μετέχει μόνον με μια απ’ αυτές, χωρίς να
αναπληρώνεται σε καμιά από τις υπόλοιπες.
1.24.

Άρθρο 11
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1.

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης εκλέγεται από τα μέλη του Κόμματος
που υπάγονται στην οικεία Νομαρχιακή Οργάνωση, με διετή θητεία. Δικαίωμα
υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη του Κόμματος που είναι εγγεγραμμένα
στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που ανήκουν στην Νομαρχιακή Οργάνωση και είναι ταμειακώς
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2.

3.

4.

5.

ενήμερα. Η δήλωση υποψηφιότητας κατατίθεται μόνον εγγράφως και
συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου από τις υπογραφές τριάντα (30) μελών του
Κόμματος του αντίστοιχου Νομού, τα οποία είναι ταμειακώς ενήμερα.
Παραίτηση από την υποψηφιότητα κατατίθεται επίσης εγγράφως, μέχρι την
έναρξη της ψηφοφορίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Κόμματος του
αντίστοιχου Νομού, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι:
α) τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,
β) τα μονοπρόσωπα όργανα των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, καθώς και μέλη του
Κόμματος που κατέχουν θέσεις ή αξιώματα με εκτελεστικές αρμοδιότητες σε
αυτοδιοικητικούς φορείς α΄ και β΄ βαθμού,
γ) οι εν ενεργεία αιρετοί εκπρόσωποι της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.,
δ) οι αποσπασμένοι και μετακλητοί υπάλληλοι πολιτικών γραφείων,
ε) οι υπάλληλοι των κεντρικών γραφείων του Κόμματος,
στ) οι Γραμματείς, οι αναπληρωτές Γραμματείς ή άλλα στελέχη του Κόμματος,
που έχουν οριστεί στα καθήκοντά τους με απόφαση του Προέδρου.
Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης εκλέγεται, μετά από μυστική
ψηφοφορία, ο υποψήφιος που έλαβε σταυρό προτίμησης σε ποσοστό
τουλάχιστον ίσο του 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση που κανείς
από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει το παραπάνω ποσοστό σταυρών
προτίμησης, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, μεταξύ των δύο επικρατέστερων
υποψηφίων, και εκλέγεται ο πρώτος σε αριθμό σταυρών. Αν ο δεύτερος
υποψήφιος της επαναληπτικής ψηφοφορίας, έλαβε σταυρούς προτίμησης σε
ποσοστό τουλάχιστον ίσο του 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων, γίνεται τακτικό
μέλος της ΝΟ.Δ.Ε., πλέον των υπόλοιπων αιρετών μελών.
Όλες οι απαραίτητες οργανωτικές ρυθμίσεις και κάθε περαιτέρω λεπτομέρεια
της εκλογικής διαδικασίας καθορίζονται με εκτελεστικές εγκυκλίους της
Γραμματείας Οργανωτικού.
Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης είναι ο επικεφαλής της Κομματικής
Οργάνωσης στην περιοχή ευθύνης της και ο βασικός υπεύθυνος για την
εκπλήρωση της αποστολής της. Πέραν όσων ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό
Εκλογής και Λειτουργίας των Κομματικών Οργάνων και τις ειδικές εγκυκλίους
της Γραμματείας Οργανωτικού, έχει και τις κάτωθι αρμοδιότητες:
5.1 Διασφαλίζει την εκλογική προετοιμασία και ετοιμότητα, μεριμνά για την
προώθηση των προγραμματικών αρχών και των πολιτικών θέσεων του
Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης, και συμμετέχει
ενεργά στις πρωτοβουλίες και δράσεις του Κόμματος.
5.2 Εποπτεύει ιδιαίτερα την ενιαία πολιτική έκφραση και το συντονισμό της
δράσης των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων που υπάγονται στην Νομαρχιακή
Οργάνωση.
5.3 Προεδρεύει της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής, της Νομαρχιακής
Συνέλευσης καθώς και της συνόδου των Προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο., την οποία
συγκαλεί τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα, κατά την κρίση του ή ύστερα
από σχετική απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού.
5.4 Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις οικονομικές συναλλαγές και
υποχρεώσεις και την οικονομική διαχείριση εν γένει της Νομαρχιακής
Οργάνωσης, τηρώντας όλα τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ενεργώντας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης του Κόμματος και τις ειδικότερες
εντολές και οδηγίες των αρμόδιων υπερκείμενων κομματικών οργάνων.
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6.

7.

Μεριμνά επίσης για την προστασία και συντήρηση των κάθε είδους
περιουσιακών στοιχείων της Ν.Ο. Ο Πρόεδρος της Ν.Ο. οφείλει επίσης να είναι
ταμειακώς ενήμερος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.
5.5 Με σκοπό την αξιολόγηση του έργου της Νομαρχιακής Οργάνωσης, μεριμνά
για την κατάρτιση, μέχρι την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουνίου κάθε έτους, του
εξαμηνιαίου προγραμματισμού υλοποίησης των στόχων της, ενώ στο τέλος του
έτους και πάντως όχι μετά την 1η Μαρτίου του επόμενου, καταρτίζει απολογισμό
των δράσεων του έτους. Ο ανωτέρω προγραμματισμός και απολογισμός,
αποστέλλεται στο Γραμματέα Οργανωτικού. Επίσης έχει την ευθύνη της
έγκαιρης συμπλήρωσης και αποστολής των εντύπων περιοδικής αξιολόγησης
που συντάσσει η Γραμματεία Οργανωτικού καθώς και οποιουδήποτε άλλου
στοιχείου τυχόν του ζητηθεί από τη Γραμματεία Οργανωτικού.
Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος
Βουλευτής εάν δεν έχει παραιτηθεί από το ανωτέρω αξίωμά του έξι (6)
τουλάχιστον μήνες πριν από τις αντίστοιχες εκλογές. Επίσης δεν μπορεί να είναι
υποψήφιος Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης ή Δήμαρχος εάν δεν
παραιτηθεί με την έναρξη της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για την
αυτοδιοίκηση και σε κάθε περίπτωση έως την 31η Δεκεμβρίου του
προηγούμενου από τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές έτους.
Μέλος του Κόμματος δεν μπορεί να κατέχει το αξίωμα του Προέδρου
Νομαρχιακής Οργάνωσης για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες,
αρχής γενομένης από τις επόμενες, μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος
Κανονισμού, εσωκομματικές εκλογές.

Άρθρο 12
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΝΟ.Δ.Ε.)
1.

2.

Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του
Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης. Έργο της είναι: α)
η διασφάλιση της εκλογικής προετοιμασίας και ετοιμότητας, β) ο συντονισμός της
εν γένει δράσης των ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση, γ) η
προβολή και διάδοση των ιδεολογικών προγραμματικών και πολιτικών θέσεων και
αρχών του Κόμματος, καθώς και η εφαρμογή των οδηγιών και κατευθύνσεων των
υπερκείμενων αρμόδιων κομματικών οργάνων στην περιοχή ευθύνης της, δ) η
ενίσχυση και η συμμετοχή στις πρωτοβουλίες και δράσεις του Κόμματος και ε) η
μέριμνα για την ανάπτυξη της οργάνωσης του Κόμματος και η συμβολή της στο
έργο των φορέων οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της
περιοχής ευθύνης της.
Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Οργάνωσης, ο οποίος είναι αυτοδικαίως και
Πρόεδρός της,
β) Τους εκλεγμένους Προέδρους των ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται σ΄ αυτήν,
γ) Εννέα (9) αιρετά μέλη, που εκλέγονται από τα μέλη του Κόμματος που
υπάγονται στην οικεία Νομαρχιακή Οργάνωση με διετή θητεία,
δ) Από τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Γραφείου της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
ε) Τον υποψήφιο Πρόεδρο της Νομαρχιακής Οργάνωσης που έλαβε σταυρούς
προτίμησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων.
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Ο Πρόεδρος ορίζει μεταξύ των αιρετών μελών της ΝΟ.Δ.Ε. έως δύο (2)
Αντιπροέδρους, Γραμματέα και Ταμία της Επιτροπής, και τους κάτωθι υπευθύνους
ανά τομέα δράσης:
i) Υπεύθυνο εκλογικής ετοιμότητας,
ii) Υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας,
iii) Υπεύθυνο εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,
iv) Υπεύθυνο τοπικής αυτοδιοίκησης,
v) Υπεύθυνο παραγωγικών και επιστημονικών φορέων,
vi) Υπεύθυνο γυναικείων θεμάτων.
Οι Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές και τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, καλούνται
υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο προκειμένου να παρίστανται στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο Γραμματέας Οργανωτικού, μετά από πρόταση μη δεσμευτικού χαρακτήρα του
Προέδρου ΝΟ.Δ.Ε., μπορεί να αναθέτει καθήκοντα και σε άλλα μέλη της
Οργάνωσης, σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς δράσης, ανάλογα με τα
εκάστοτε ισχύοντα στους τομείς δράσης του Κόμματος, τις ιδιαίτερες κοινωνικές
και οικονομικές συνθήκες και κάθε άλλη ιδιαιτερότητα της εκάστοτε περιοχής. Τα
μέλη αυτά παρίστανται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Αιρετά μέλη της ΝΟ.Δ.Ε., εκλέγονται οι υποψήφιοι που έλαβαν τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
Τα μέλη της ΝΟ.Δ.Ε. οφείλουν να είναι ταμειακώς ενήμερα καθ’ όλη τη διάρκεια
της θητείας τους.
Η ΝΟ.Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, και έκτακτα
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, ή εντολή αρμόδιου υπερκείμενου
κομματικού οργάνου. Κατά τις συνεδριάσεις, τηρούνται πρακτικά στα οποία
καταγράφεται η απαρτία και μνημονεύονται τα ονόματα των παριστάμενων και
απόντων μελών.
Στελέχη του Κόμματος που έχουν ορισθεί ως σύνδεσμοι μεταξύ της Γραμματείας
Οργανωτικού και των οργανώσεων της Πανελλαδικής Οργάνωσης, καλούνται
υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο προκειμένου να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα
ψήφου στις συνεδριάσεις της ΝΟ.Δ.Ε.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1.

2.

Όλα τα μέλη της Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόμματος, έχουν τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του
Καταστατικού, στον παρόντα Κανονισμό, στον Κανονισμό Γενικών Αρχών
Λειτουργίας και Εκλογής των Κομματικών Οργάνων, καθώς και στις οδηγίες,
εντολές και εγκυκλίους της Κεντρικής Διοίκησης του Κόμματος.
Με την επιφύλαξη της ύπαρξης επαρκούς αριθμού υποψηφιοτήτων, μέλη και των
δύο φύλων συμμετέχουν στις ΔΗΜ.Τ.Ε. και ΝΟ.Δ.Ε. κατά το μέρος που
απαρτίζονται από αιρετά μέλη, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 30% του
συνόλου των μελών τους.
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3.

4.

5.

6.

Οι Πρόεδροι των συλλογικών οργάνων της Πανελλαδικής Οργάνωσης, οφείλουν
να επιδεικνύουν την απαιτούμενη και ενδεδειγμένη επιμέλεια για την εκπλήρωση
της αποστολής των Δημοτικών και Νομαρχιακών Οργανώσεων, όπως αυτή
περιγράφεται στο Καταστατικό του Κόμματος και στον Κανονισμό αυτό.
Πλημμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων τους αποτελούν ιδίως α) η
αποδεδειγμένη αμέλεια στη σύγκληση τακτικών συνεδριάσεων του συλλογικού
κομματικού οργάνου του οποίου προΐστανται για διάστημα τριών (3) συνεχόμενων
μηνών ή έξι (6) συνολικά για τις ΔΗΜ.Τ.Ε. ή δύο (2) συνεχόμενων μηνών ή
τεσσάρων (4) συνολικά για τις ΝΟ.Δ.Ε., και β) η αποδεδειγμένη ολιγωρία στην
ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δραστηριοποίηση των οργάνων και των μελών με
εκδηλώσεις και δράσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο σκοπός της
Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόμματος.
Τα μέλη των συλλογικών οργάνων της Πανελλαδικής Οργάνωσης, οφείλουν να
καταβάλλουν την απαιτούμενη επιμέλεια προκειμένου να είναι συνεπή στην
άσκηση των καθηκόντων τους. Πλημμελής εκτέλεση των υποχρεώσεών τους
αποτελεί ιδίως η αποδεδειγμένη αναιτιολόγητη απουσία τους α) σε τρεις (3)
τουλάχιστον συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή συνολικά σε έξι (6) τουλάχιστον
τακτικές συνεδριάσεις μέσα σε ένα χρόνο, για τα μέλη των ΔΗΜ.Τ.Ε. και β) σε
δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή συνολικά σε τέσσερις (4)
τουλάχιστον τακτικές συνεδριάσεις μέσα σε ένα χρόνο, για τα μέλη των ΝΟ.Δ.Ε.
Η αθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, πλέον
των αναφερόμενων στο άρθρο 5 του Κανονισμού Πειθαρχικής Δικαιοδοσίας της
Κεντρικής Επιτροπής Δεοντολογίας.
Σε περίπτωση αμέλειας στην εκτέλεση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του
Προέδρου ή μέλους συλλογικού οργάνου της Πανελλαδικής Οργάνωσης όπως
αυτά περιγράφονται ανωτέρω, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης των αρχών
και ιδεών του Κόμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό,
το Καταστατικό του Κόμματος και τον Κανονισμό Πειθαρχικής Δικαιοδοσίας της
Κεντρικής Επιτροπής Δεοντολογίας, ο Γραμματέας Οργανωτικού δύναται να
καλέσει εγγράφως, τον Πρόεδρο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου, σε απολογία.
Ο κληθείς οφείλει εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης
να παρουσιασθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Γραμματέα Οργανωτικού ή να
υποβάλει ενώπιόν του γραπτό υπόμνημα εντός της ίδιας προθεσμίας. Εφόσον
διαπιστωθεί κάποια παράβαση κατά τα ανωτέρω, ο Γραμματέας Οργανωτικού
δύναται να απευθύνει προς τον κληθέντα έγγραφη επίπληξη, προς την οποία ο
τελευταίος οφείλει να συμμορφωθεί. Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την
κοινοποίηση της έγγραφης επίπληξης, και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο Πρόεδρος ή
το μέλος του συλλογικού οργάνου δεν έχει συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του
Γραμματέα Οργανωτικού, ο τελευταίος δύναται να εισηγηθεί στον Γραμματέα της
Πολιτικής Επιτροπής, την παραπομπή του Προέδρου ή του μέλους του συλλογικού
οργάνου στην Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας. Ο Γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής ζητεί από την ΚΕΔ με εισήγησή του, την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
με αίτημα την έκπτωση από το αξίωμα ή τη θέση που κατέχει, ο πειθαρχικά
ελεγχόμενος.

Άρθρο 14
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
1.

2.

3.

4.

Σε περίπτωση που μέλος ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΝΟ.Δ.Ε. παραιτηθεί ή εκπέσει του
αξιώματός του ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, αντικαθίσταται από τον πρώτο
επιλαχόντα κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης στην ψηφοφορία ανάδειξης
των αιρετών μελών του οργάνου. Αν δεν υπάρχει επιλαχών, αντικαθίσταται από
πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του ο Γραμματέας Οργανωτικού κατόπιν μη
δεσμευτικής εισήγησης του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. ή της ΝΟ.Δ.Ε. αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που παραιτηθούν ή εκπέσουν του αξιώματός τους ή εκλείψουν για
οποιονδήποτε λόγο όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου Πανελλαδικής
Οργάνωσης ή για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία του οργάνου κατά
μόνιμο τρόπο, εκδίδεται πράξη του Γραμματέα Οργανωτικού με την οποία
ορίζεται προσωρινή διοίκηση, με αρμοδιότητα τη διενέργεια εκλογών.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος μιας ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΝΟ.Δ.Ε.
κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, υπό την επιφύλαξη της παρ. 3
του άρθρου 13, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Αν ο Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. ή ΝΟ.Δ.Ε. παραιτηθεί ή εκπέσει του αξιώματός του ή
εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο Γραμματέας Οργανωτικού ορίζει με απόφασή
του Πρόεδρο μέχρι τη διενέργεια εκλογών.
Άρθρο 15
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η υφιστάμενη κατά την ψήφιση του παρόντος, σύνθεση των συλλογικών οργάνων της
Πανελλαδικής Οργάνωσης και κάθε αξίωμα που έχει ανατεθεί στο πλαίσιο λειτουργίας
της, διατηρούνται έως τη διενέργεια των επόμενων εσωκομματικών εκλογών, υπό την
επιφύλαξη των άρθρων 13 και 14 του παρόντος Κανονισμού.
Ο Κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας
Δημοκρατίας κατά την 6η Σύνοδό της, στις 24 Ιανουαρίου 2018 και τίθεται σε
εφαρμογή από την ψήφισή του.
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