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ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟ B΄  ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 02 ΦΕΒ 14 
 

 

1)  ΣΕΛ. 6 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
 
Παράγραφος γ(2)(γ). Προστέθηκε: 
 
         « ………. καθώς και κάθε Έλληνος και Ελληνίδος που 
προσφέρει προς την Πατρίδα.»  
 

2) ΣΕΛ. 8 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
 
Παράγραφος β. Τροποποιήθηκε: 
 
        « β. Η ομαδική εγγραφή μελών δια προσχωρήσεως 
εγκρίνεται από το ΑΠΣ» .  
 

3)  ΣΕΛ. 9 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
 
Παράγραφος β. τροποποιήθηκε: 
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          « ……. Τα ποσά αυτά ορίζονται με απόφαση του ΑΠΣ 
κατόπιν εισηγήσεως του Οικονομικού Τμήματος του 
Εκτελεστικού Τομέα του κόμματος……»   
 

4) ΣΕΛ. 13 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
 
Παράγραφος δ(2)(δ). τροποποιήθηκε: 
 

                  «Σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου ή 
χηρεύσεως  της θέσεώς του για οποιοδήποτε λόγο,  με 
χρόνο διεξαγωγής εντός 3 μηνών για την εκλογή προέδρου, 
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 12.»  
 

5) ΣΕΛ. 14 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
 
Παράγραφος γ. Τροποποιήθηκε: 

 «Συνέρχεται σε μηνιαία βάση και εκτάκτως μετά από 
πρόσκληση του προέδρου. Βρίσκεται σε απαρτία όταν 
συμμετέχουν τουλάχιστον τα μέλη του σε ποσοστό 50% + 1. 
Λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργανώσεως και 
λειτουργίας του Κόμματος.»  
 
Προστέθηκε νέα παράγραφος δ.  

           «Λειτουργεί νόμιμα έστω και με ελλιπή σύνθεση , που 
δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών 
που απαιτείται για την απαρτία, σε περίπτωση παραιτήσεως 
των μελών ή χηρεύσεως της θέσεώς τους για οποιοδήποτε 
λόγο και μέχρι την συμπλήρωση κενών θέσεων είτε με 
αναπλήρωση είτε με εκλογές. »  
 
Αναριθμήθηκαν οι υπόλοιπες παράγραφοι. 
 

6) ΣΕΛ. 16 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
 



3 
 

-3- 
 
Παράγραφος ζ.  Τροποποιήθηκε: 

           «ζ. Σε περίπτωση παραιτήσεως του ή χηρεύσεως της 
θέσεώς του  για οποιοδήποτε λόγο: 

(1) Μετά  παρέλευση τουλάχιστον των δύο 
τρίτων της  θητείας του,  το ΑΠΣ ορίζει προσωρινό πρόεδρο 
και  αποφασίζει τη διεξαγωγή εκτάκτου ή τακτικού συνεδρίου  
για εκλογή προέδρου εντός 3 μηνών σύμφωνα με το άρθρο 
9. 

 
                   (2)    Προ της παρελεύσεως τουλάχιστον των 
δύο τρίτων της θητείας του, η ΚΕ εκλέγει νέο πρόεδρο  και 
ορίζει ταυτόχρονα το χρόνο θητείας του μέχρι τη διεξαγωγή 
εκτάκτου ή τακτικού συνεδρίου».     

 
7)   ΣΕΛ. 17 

 
ΑΡΘΡΟ 13 
 
Παράγραφος β(6). Τροποποιήθηκε: 

                   « Σε κάθε περίπτωση μέλη της ΚΕ είναι : 
  

(1) Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΑΠΣ.  
 

(2) Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Πολιτικών 
Συμβουλίων του κόμματος των Περιφερειών και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας . 

 
         (3) Όλα τα αναπληρωματικά μέλη του ΑΠΣ του 

τελευταίου Συνεδρίου.» 
  

8) ΣΕΛ. 18 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
 
Προστέθηκε νέα υποπαράγραφος ζ(9):  
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        « Εκλέγει νέο πρόεδρο, σε περίπτωση παραιτήσεως 
του  ή χηρεύσεως της θέσεώς του για οποιοδήποτε λόγο  ,  
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 12.»  
 
Προστέθηκε νέα υποπαράγραφος ζ(10):  
 
        «  Εκλέγει τα μέλη του ΑΠΣ για τη συμπλήρωσή του , εκ 
των μελών της ΚΕ, σε περίπτωση μη υπάρξεως 
αναπληρωματικών» . 
 

9) ΣΕΛ. 21 
 
ΑΡΘΡΟ 20 
 
Παράγραφος β. Τροποποιήθηκε: 

« Ασκεί αποκλειστική διεύθυνση στο τμήμα 
οικονομικού του εκτελεστικού τομέα του κόμματος το οποίο  
περιλαμβάνει γραφεία προϋπολογισμού, εσόδων – εξόδων, 
οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης υλικού.   
 
Προστέθηκε νέα παράγραφος δ: 
 
           «Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εγγράφου 
δεσμεύσεως του κόμματος, για οικονομικές υποχρεώσεις της  
κεντρικής και περιφερειακής οργάνωσης έναντι τρίτων, 
κατόπιν συγκεκριμένης αποφάσεως του ΑΠΣ» .  

 
10) ΣΕΛ. 28 

 
ΑΡΘΡΟ 27 
 
Προστέθηκε νέα παράγραφος  ζ: 

        «Απαγορεύεται στα όργανα της περιφερειακής 
οργάνωσης να δεσμεύουν το κόμμα για οικονομικές 
υποχρεώσεις έναντι τρίτων, παρά μόνον σε εξαιρετικά 
επείγουσες καταστάσεις και μόνο κατόπιν προηγούμενης 
έγγραφης και συγκεκριμένης εξουσιοδοτήσεως του Ταμία 
του κόμματος».    

 
 


