
1 

 

 

 

 

 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

 
 

 

 

Καταστατικό της Παρατάξεως  
 

 



2 

 

Πίνακας Περιεχομένων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .......................................................................... 5 

Άρθρο 1: Ίδρυση ............................................................................................... 5 

Άρθρο 2: Έδρα .................................................................................................. 5 

Άρθρο 3: Έμβλημα ............................................................................................ 5 

Άρθρο 4: Γενικές αρχές ..................................................................................... 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΛΗ ................................................................................................... 6 

Άρθρο 5: Ορισμός μέλους ................................................................................. 6 

Άρθρο 6: Διαδικασία εγγραφής νέου μέλους ..................................................... 6 

Άρθρο 7: Διαδικασία διαγραφής μέλους ........................................................... 6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ .............................................................................................. 7 

Άρθρο 8: Δομή - Διοίκηση ................................................................................. 7 

Άρθρο 9: Πρόεδρος ή Τρεις Συνδιοικηταί: Καθήκοντα και αρμοδιότητες .......... 7 

Άρθρο 10: Εκλογή – Παραίτηση Προέδρου ή των  Συνδιοικητών –Σύσταση 

Προσωρινής Διοικούσης  Επιτροπής ................................................................ 8 

Άρθρο 11: Κεντρική Επιτροπή ........................................................................... 9 

Άρθρο 12: Γραφείο Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών ........................... 10 

Άρθρο 13:  Γραφείο Τύπου και Εκπροσώπου Τύπου ......................................... 11 

Άρθρο 14: Επιτροπή Εκλογών ......................................................................... 11 

Άρθρο 15: Υπηρεσία Εκκλησιαστικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων ........... 11 

Άρθρο 16: Υπηρεσία Ασφαλείας ..................................................................... 12 

Άρθρο 17: Υπηρεσία της Πληροφορικής ......................................................... 12 

Άρθρο 18: Νομική Υπηρεσία ........................................................................... 13 

Άρθρο 19: Κοινοβουλευτική Ομάδα ................................................................ 13 

Άρθρο 20: Οικονομική Υπηρεσία .................................................................... 13 

Άρθρο 21: Υπηρεσία Υλοποιήσεως Πολιτικής ................................................. 13 

Άρθρο 22: Πειθαρχικά  Συμβούλια .................................................................. 14 

Άρθρο 23: Βεβαίωση γνησιότητας του παρόντος αντιγράφου ......................... 15 



3 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Δεν είναι δυνατόν πλέον να μείνει κανείς αμέτοχος, βλέποντας τον κατήφορο που 

έχει πάρει η δημόσια ζωή, η απλή καθημερινότητα όλων μας, το έθνος μας ολόκληρο. 

 

«Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα 

ανεξέλεγκτα, χωρίς αντίσταση στο κακό, χωρίς αντίσταση στην πνευματική μας 

υποδούλωση, αδιαφορώντας για το ότι με την στάση μας αυτή συντελούμε στο να γίνει 

σχεδόν αδύνατη η πνευματική ζωή των ανθρώπων, αφού γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι, με 

τους ρυθμούς που γκρεμίζονται τα πάντα, θα 'ρθει πολύ σύντομα η ημέρα που 

ελάχιστοι άνθρωποι θα έχουν πια τις ψυχικές αντιστάσεις για να ζήσουν χριστιανικά. 

 

Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως η πατρίδα μας, που ανέδειξε τόσους ανιδιοτελείς και 

ηρωϊκούς Κυβερνήτες δεν έχει τη δύναμη να αναστήσει και πάλι άνδρες τίμιους, ηγέτες 

στην εύδρομη πορεία του λαού και της πατρίδος μας, αλλά θα πρέπει να παραδοθεί 

αμαχητί στους ποικίλους κουλτουριάρηδες και πανούργους "κατακτητές", που 

"σφάζουν" καθημερινά την ψυχή μας με το βαμβάκι!» 

 

Επόμενοι λοιπόν τοις πατράσι ημών και των ρημάτων αυτών, έχοντες πλήρη 

επίγνωση και βαθιά συναίσθηση του ότι η όντως Ελευθερία και Δικαιοσύνη βρίσκεται 

στο ανόθευτο Χριστιανικό ήθος και όχι στα ψευδοκαλύμματα της λογολαγνείας των 

συγχρόνων πολιτικών κομμάτων, μια ομάδα αποκλειστικά νέων ανθρώπων 

προβαίνουμε στη σύσταση της Πολιτικής Παράταξης με το όνομα «Κοινωνία» γιατί 

είμαστε πια πεπεισμένοι ότι καμιά υγιής παρουσία δεν μπορεί να ευδοκιμήσει και να 

φέρει θετικό αποτέλεσμα μέσα από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα. 

 

Σκοπεύουμε να τιμήσουμε τα αιματοβαμμένα χώματα αυτού του τόπου με τον τρόπο 

που πραγματικά τους αξίζει. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση συμβιβασμό με 

κανένα οικονομικό ή πολιτικό συμφέρον. Δεν μας απασχολεί και δεν μας ενδιαφέρει 

η εναρμόνιση μας σε ένα πολιτικό γκέτο που θα προσφέρει αδιέξοδα. Δεν αποτελούμε 

μια ακόμη "εναλλακτική" πρόταση, όπως συνηθίσαμε να ακούμε τελευταία. 

 

Θέλουμε να πούμε τα πράγματα όπως έχουν! Όπως πραγματικά έχουν! Πέρα και έξω 

από κάθε σκοπιμότητα! Πέρα και έξω από κάθε πολιτικό πάθος! Πέρα και έξω από 

κάθε προσωπικό συμφέρον! Έτοιμοι να θυσιάσουμε τα πάντα προκειμένου να μην 

"πουλήσουμε" τις αξίες μας! Σημαία μας είναι το Πιστεύω μας! Το Πιστεύω μας όμως 

δεν είναι αόριστο ή μεταβλητό ανάλογα με το ποιος μας ακούει! Το Πιστεύω μας 

διατυπώθηκε περίτρανα πριν από πολλά χρόνια και παραμένει αναλλοίωτο στο 

πέρασμα των αιώνων. Το Πιστεύω μας δόθηκε από την Αρχή που δεν "σηκώνει" 

διαπραγματεύσεις! Δεν ερμηνεύεται ανάλογα με συμφέροντα και προσταγές 

ανθρώπων! Κριτής μας, γνώμονας μας, πυξίδα μας και γραμμή μας είναι το 

Ευαγγέλιο της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας! Αυτό για το οποίο πολέμησαν και 

πέθαναν όλα τα μεγάλα αναστήματα που ανέδειξε ο ευλογημένος τόπος μας που 

λέγεται Ελλάδα! 

 

Δηλώνουμε ευθαρσώς ότι θέλουμε να διακονήσουμε και όχι να διακωμωδήσουμε τις 
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αρχές της πνευματικής ζωής και του ήθους των Πατέρων μας - όπως έγινε κατά το 

παρελθόν και γίνεται συχνά και σήμερα - σεβόμενοι και τους αρχαίους προγόνους 

μας οι οποίοι με πνευματική ωριμότητα και πλήρη συνείδηση αντάλλαξαν τον 

χαροπαλαίοντα αρχαίο κόσμο με την Αιώνια Ζωή. 

 

Δεν σκοπεύουμε να καταλύσουμε την δημοκρατία και το πολίτευμα της πατρίδος μας 

γιατί αυτό δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν από τους γνήσιους Πατέρες μας αλλά μόνο 

από εκείνους που η καπηλεία της αλήθειας ήταν η μόνη επιβίωσή τους. Δεν μας 

εξέφρασε ποτέ η δια της βίας επιβολή της εξουσίας. Δεν μας έθελξε ποτέ καμία 

ακραία εκδήλωση φανατισμού και βιαιοπραγίας. Πρέπει όμως όλοι μας να 

αγωνισθούμε για τη γη των Πατέρων μας. Να αγωνιστούμε τον καλό και δίκαιο 

αγώνα που έκαναν οι πρόγονοί μας, έτσι ώστε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι.  

Είναι η πατρίδα μας και την θέλουμε πίσω! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1: Ίδρυση 

Εις το Όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, ιδρύθηκε στις 24 

Ιανουαρίου του 2008  η πολιτική Παράταξη με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ πολιτική 

Παράταξη συνεχιστών της Πολιτικής του Καποδίστρια». 

 

Άρθρο 2: Έδρα  

Ως έδρα της Παράταξης, ορίζεται η Αθήνα.  

 

Άρθρο 3: Έμβλημα 

Έμβλημά της είναι το πλοίο, ζωγραφισμένο στα πρότυπα της Βυζαντινής 

ζωγραφικής, σε χρώμα καφέ. Το κατάρτι και τα πανιά του σχηματίζουν σε χρώμα 

κόκκινο το γράμμα κάπα «Κ», που είναι αρχικό του ονόματος της Παράταξης. Η 

θάλασσα έχει χρώμα μωβ. Πάνω από το καράβι και κατά μήκος όλου του εμβλήματος 

αναγράφεται η ονομασία της Παράταξης, «ΚΟΙΝΩΝΙΑ πολιτική Παράταξη 

συνεχιστών της Πολιτικής του Καποδίστρια». 

 

Άρθρο 4: Γενικές αρχές 

Είμαστε μία ομάδα νέων ανθρώπων που βρισκόμαστε υπό την καθοδήγηση 

Πνευματικών Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και προχωρήσαμε στην 

σύσταση μιας  πολιτικής Παράταξης η οποία όπως τονίζεται και στην ιδρυτική της 

διακήρυξη αποσκοπεί στο να λειτουργήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

μαρτυρικού κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος έθεσε ως προϋπόθεση και 

σκοπό υπάρξεως του Έθνους την Εκκλησία. Οι μέρες είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες και γι' 

αυτό προχωρήσαμε σε αυτό το εγχείρημα χωρίς καμία οικονομική υποστήριξη αλλά 

μόνο γιατί αισθανόμαστε την ανάγκη να αρθρώσουμε μια φωνή που θα «στεγάσει» 

τους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου μας που και αυτοί έχουν κέντρο της ζωής 

τους την Εκκλησία.  

Το μήνυμά μας αυτό το απευθύνουμε σε όλες τις ενορίες της πατρίδος μας αλλά και 

των Ορθοδόξων ομογενών αδελφών μας. Η νέα Παράταξη δεν έχει καμία σχέση με 

τα υπάρχοντα κόμματα, ούτε ως προς την λειτουργία της, ούτε ως προς τα πιστεύω 

της, ούτε ως προς τον σκοπό υπάρξεώς της. Πρόκειται για ένα πολιτικό φορέα που 

θέλει να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση, ότι το σύνθημα «ανήκομεν εις την Δύσιν» 

είναι η ύψιστη έκφραση πνευματικής και πολιτικής μειοδοσίας καθότι ανήκουμε στην 

«καθ' ημάς Ανατολή» και η Δύση ανήκει σε εμάς γιατί από εμάς έλαβε τα φώτα. 

Είμαστε βέβαιοι ότι ο ασφαλέστερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για την 

υιοθέτηση του ελπιδοφόρου μηνύματός μας, που πηγάζει από την ενοριακή μας ζωή 

είναι η στόμα με στόμα ενημέρωση των συμπατριωτών μας στους χώρους που 

καλλιεργείται και καρποφορεί η πνευματική ζωή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΛΗ 

 

Άρθρο 5: Ορισμός μέλους 

Μέλος της Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ πολιτική Παράταξη συνεχιστών της Πολιτικής 

του Καποδίστρια» μπορεί να γίνει μόνο όποιος έχει ενηλικιωθεί και συμφωνεί χωρίς 

καμία παρέκκλιση με τις βασικές αρχές της Παράταξης, όπως αυτές περιγράφονται 

στην διακήρυξή και στο Καταστατικό της και εφόσον εγκριθεί η αίτησή της από την 

Νομική Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 6: Διαδικασία εγγραφής νέου μέλους 

Για να εγγραφεί κάποιος/α μέλος στην «ΚΟΙΝΩΝΙΑ πολιτική Παράταξη συνεχιστών 

της Πολιτικής του Καποδίστρια», θα πρέπει : 

α) να συμπληρώσει και να υπογράψει την σχετική αίτηση, όπως αυτή 

περιγράφεται στο παράρτημα του παρόντος Καταστατικού,  

β) να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία αποκηρύσσει την 

Μασωνία και κάθε μορφής αποκρυφισμό,  

γ)  να έχει ελληνική υπηκοότητα και μην έχει στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά 

του/ης, 

δ) να μην έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε 

ποινικό αδίκημα, 

ε) να καταθέσει εφ’ άπαξ ποσό 20 ευρώ, το οποίο για το χρόνο εγγραφής θα 

υπολογίζεται και ως συνδρομή. Το ποσό εγγραφής δυνατόν να τροποποιείται 

κατά χρονικά διαστήματα, χωρίς τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού 

με απόφαση του Προέδρου ή των  Συνδιοικητών της Παρατάξεως, κατόπιν 

συμβουλευτικής γνωμοδοτήσεως του Γενικού Δ/ντού. 

στ) να εγκριθεί η αίτησή του από την Νομική Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 7: Διαδικασία διαγραφής μέλους 

α) Για να διαγραφεί κάποιος/α από μέλος της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ πολιτική Παράταξη 

συνεχιστών της Πολιτικής του Καποδίστρια», με τη συγκατάθεσή του πρέπει να 

υπογράψει και να υποβάλει γραπτή σχετική αίτηση. 

β) Για να διαγραφεί κάποιος/α από μέλος της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ πολιτική Παράταξη 

συνεχιστών της Πολιτικής του Καποδίστρια», χωρίς τη θέληση ή την αίτησή του, 

απαιτείται σύγκληση Συνεδριάσεως των Διευθυντών όλων των Υπηρεσιών, για το 

σκοπό αυτόν, υπό την Προεδρία του Γενικού Διευθυντού, και κατά την ψηφοφορία 5 

ψήφοι, τουλάχιστον, υπέρ της διαγραφής του. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή είναι 

τελεσίδικη και δεν απαιτείται γραπτή αιτιολόγησή της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Άρθρο 8: Δομή - Διοίκηση 

Η δομή της Παράταξης περιγράφεται στο οργανόγραμμα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

Άρθρο 9: Πρόεδρος ή Τρεις Συνδιοικηταί: Καθήκοντα και 

αρμοδιότητες  

Η Παράταξη δύναται να διοικείται είτα από ένα Πρόεδρο είτε από Τρεις Συνδιοικητές. 

Στη δεύτερη περίπτωση, οι Συνδιοικητές αναλαμβάνουν όλα τα παρακάτω 

καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου ή των  Συνδιοικητών και το δικαίωμα της 

υπογραφής και δεσμεύσεως της Παρατάξεως ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού 

προσώπου ή δικαστικής αρχής οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, διατηρείται 

ακέραιο στα πρόσωπα και των τριών Συνδιοικητών. Εφεξής όπου γίνεται αναφορά 

στον Πρόεδρο εννοείται ο Πρόεδρος ή οι Τρεις Συνδιοικητές, οι οποίοι και οι τρείς 

έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Προέδρου ή των  Συνδιοικητών της Παράταξης 

είναι: 

1. Διατυπώνει(ουν) και εκφράζει(ουν) τις αρχές, τις θέσεις και τις κατευθύνσεις 

της Παράταξης.  

2. Προΐσταται, συντονίζει και οργανώνει τη λειτουργία της Παράταξης.  

3. Προεδρεύει στην Κεντρική Επιτροπή και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Στην 

περίπτωση Συνδιοικητών, Προεδρεύει σε κάθε συνεδρία ένας εκ των 

συνδιοικητών εκ περιτροπής.  

4. Συγκαλεί(ούν) τις τακτικές και τις έκτακτες συνεδριάσεις της Κεντρικής 

Επιτροπής. 

5. Συγκαλεί(ούν) τα τακτικά και τα έκτακτα Συνέδρια της Παράταξης. 
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6. Υπογράφει(ουν) τα Διοριστήρια των νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής.  

7. Εγκρίνει(ουν) και υπογράφει(ουν) τον συνταχθέντα Κανονισμό Λειτουργίας 

της Παρατάξεως. 

8. Εκπροσωπεί(ούν) την Παράταξη σε όλες τις εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το 

Εξωτερικό ή αναθέτει την εκπροσώπησή του, δικαστικώς και εξωδίκως.   

9. Κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία και στην έκφραση της Παράταξης και η 

ρύθμισή της δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό αντιμετωπίζεται με 

απόφαση  του Προέδρου ή των  Συνδιοικητών της. Οίκοθεν νοείται ότι τα 

αποφασισθέντα δεν πρέπει να  προσκρούουν σε διατάξεις του παρόντος 

Καταστατικού. 

 

Άρθρο 10: Εκλογή – Παραίτηση Προέδρου ή των  Συνδιοικητών 

–Σύσταση Προσωρινής Διοικούσης  Επιτροπής 

Η θητεία του Προέδρου ή των  Συνδιοικητών είναι τετραετής, ενώ των τριών 

Συνδιοικητών είναι τριετής. Ο Πρόεδρος ἠ οι Συνδιοικηταί  εκλέγονται από την 

Ολομέλεια της Κεντρικής  Επιτροπής με σχετική πλειοψηφία. 

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για την ανάδειξη νέου Προέδρου ή των  

Συνδιοικητών, ορίζεται από τον Πρόεδρο ένα μήνα προ της λήξεως της θητείας του. Η 

ημερομηνία της συνεδριάσεως αυτής δεν πρέπει να υπολείπεται του δεκαήμερου από 

της λήξεως της θητείας του Προέδρου ή των  Συνδιοικητών. 

Η ψηφοφορία είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων, έως ότου αναδειχθεί Πρόεδρος με 

σχετική πλειοψηφία. 

 Σε περίπτωση απουσίας στελέχους της Κεντρικής Επιτροπής κατά την ημέρα των 

αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου ή των  Συνδιοικητών που θα οφείλεται σε 

αδήριτη ανάγκη – πέραν της θελήσεώς του – η ψήφος του απουσιάζοντος πρέπει να 

κατατίθεται εντός σφραγισμένου φάκελου το αργότερο έως την προηγούμενη ημέρα 

και θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων.  

Εάν τα 4/5 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, πλην του απερχόμενου Προέδρου ή 

των  Συνδιοικητών, δεν επιθυμούν αλλαγή Προέδρου ή των  Συνδιοικητών ζητούν με 

έγγραφό τους έκτακτη σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής για τον λόγο αυτό 

επιδίδοντες το έγγραφο τους αυτό με αποδεικτικό παραλαβής. Κατά την συνεδρία, 

την οποία υποχρεούται να ορίσει ο απερχόμενος Πρόεδρος εντός μίας εβδομάδος από 

της ημερομηνίας παραλαβής του ανωτέρω εγγράφου, τα μέλη της Κεντρικής 

Επιτροπής εκφράζουν και δια ζώσης την απόφασή τους. Εφόσον ο Πρόεδρος επιθυμεί 

την ανανέωση της θητείας του, αποδέχεται την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής και 

συντάσσεται πάραυτα Πρακτικό, το οποίο αποτυπώνει την απόφαση για την 

ανανέωση της θητείας του Προέδρου ή των  Συνδιοικητών. 

Σε περίπτωση παραίτησης  ή αποβιώσεως του Προέδρου ή των  Συνδιοικητών ή ενός 

των Τριών Συνδιοικητών, συνέρχεται εντός 48 ωρών η Κεντρική Επιτροπή και 

προβαίνει στην εκλογή - σύσταση προσωρινής Τριμελούς  Διοικούσης Επιτροπής, 

στην οποία περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες του απελθόντος Προέδρου ή των  

Συνδιοικητών μέχρι την αντικατάσταση αυτού. Σε περίπτωση παραίτησης των 
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Συνδιοικητών (όλων ή ενός ή δύο) οι αρχαιρεσίες θα αφορούν στην αντικατάσταση 

των παραιτηθέντων Συνδιοικητών.    

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ή προθεσμία για τη λήξη της θητείας της 

προσωρινής Τριμελούς Διοικούσης Επιτροπής. Κατάργηση της προσωρινής Τριμελούς 

Διοικούσης Επιτροπής γίνεται μόνο με την εκλογή νέου Προέδρου ή των  

Συνδιοικητών ἠ Συνδιοικητών της Παρατάξεως. 

Ένας εκ της προσωρινής Τριμελούς Διοικούσης Επιτροπής ορίζεται ως Εκπρόσωπος, ο  

οποίος θα:  

α. Εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Παράταξη ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού 

προσώπου ή δικαστικής αρχής οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. 

β. Θα εκτελεί οποιαδήποτε Απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής και θα δεσμεύει κατ’ 

εντολή της την Παράταξη δια μόνης της υπογραφής του υπό την επωνυμία της 

Παράταξης κατά τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον πάσης δημόσιας και διοικητικής αρχής, 

οργανισμού, υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 11: Κεντρική Επιτροπή 

Κάθε Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, μετά την εκλογή του από την Ολομέλεια   

διορίζεται από τον Πρόεδρο της Παρατάξεως ή από τούς Συνδιοικητάς. Η Κεντρική 

Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο  ή τρεις Συνδιοικητάς. Εκ των μελών της 

Κεντρικής Επιτροπής επιλέγεται από τον Πρόεδρο ή τους Συνδιοικητάς ένας ως 

Γραμματέας, ο οποίος έχει μοναδική αρμοδιότητα την σύνταξη των Πρακτικών κατά 

τις συνεδριάσεις τις Κεντρικής Επιτροπής.  

Η αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής είναι: 

α) Η τήρηση του Καταστατικού και των Αρχών της Παρατάξεως, όπως, επίσης, και η 

χάραξη της Πολιτικής της Παρατάξεως και 

β) Η τακτική σύγκλιση της την 1η εβδομάδα κάθε μηνός. Η Κεντρική Επιτροπή 

ευρίσκεται σε απαρτία και δύναται να συνεδριάσει, εφόσον είναι παρόντα 

τουλάχιστον τα ¾ των μελών της. 

Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους της Κεντρικής Επιτροπής δεν είναι 

απαραίτητη η αντικατάσταση του, εκτός εάν τα μέλη γίνουν λιγότερα από επτά, 

οπότε η αναπλήρωση των μελών, τουλάχιστον έως του αριθμού των επτά,  είναι 

επιβεβλημένη. Ο αριθμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής δύναται να 

αυξομειώνεται έως του αριθμού εικοσιενός (21) μελών, αναλόγως των αναγκών της 

Παρατάξεως, αλλά δεν μπορεί να μειωθεί κάτω των επτά (7) μελών. 

Κατά τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής παρίσταται ο εκπρόσωπος του 

Γραφείου Προέδρου ή των  Συνδιοικητών της Παρατάξεως, άνευ ψήφου ή με δικαίωμα 

ψήφου εάν είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. 

Με απόφαση  της Κ.Ε. γίνονται Ομιλίες – Διαλέξεις – Δημόσιες Συζητήσεις με θέματα 

που αναδεικνύουν την Πολιτική της Παρατάξεως και συντελούν στην κατανόηση του 
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Πολιτικού Οράματος της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Η απόφαση της Κ.Ε. για κάποια τέτοια 

διοργάνωση γνωστοποιείται στον εκπρόσωπο του Γραφείου  Προέδρου ή των 

Συνδιοικητών, ο οποίος πρέπει να ενεργήσει τα δέοντα για την πραγματοποίησή της. 

 

Άρθρο 12: Γραφείο Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών  

Το Γραφείο Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών διευθύνεται από πρόσωπο της 

απολύτου εμπιστοσύνης του Προέδρου ή των Συνδιοικητών και διορίζεται  και 

παύεται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή τους Συνδιοικητές. 

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο ή τους Συνδιοικητές γίνεται πάντοτε μόνο μέσω του 

ιδιαιτέρου Γραφείου του, εκτός εάν ο ίδιος ο Πρόεδρος ή οι Συνδιοικητές προβούν σε 

απευθείας επικοινωνία. 

Το Γραφείο Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών δέχεται τις ενστάσεις των 

διαγεγραμμένων μελών καθώς και τις ενστάσεις των Διευθυντών των οποίων 

εποπτεύει.  

Το Γραφείο Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών διορίζει και εποπτεύει τον 

Διευθυντή του Γραφείου Τύπου. Ἐως τον διορισμό Διευθυντού Γραφείου Τύπου τό 

Γραφείο Τύπου διευθύνεται από τόν Εκπρόσωπο του Προέδρου ή των Συνδιοικητών.  

Το Γραφείο Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών επίσης εποπτεύει την Υπηρεσία 

Πληροφορικής, την Υπηρεσία  Ασφαλείας, τη Νομική Υπηρεσία, την Επιτροπή 

Εκλογών και την Υπηρεσία Εκκλησιαστικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων. 

Στην περίπτωση κατά την οποία μέλος της Κεντρικής Επιτροπής επιθυμεί να 

αναλάβει επί πλέον της ιδιότητος του ως μέλους της Κ.Ε. άλλα καθήκοντα, έχει τη 

δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στο Γραφείο Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών 

και θα υπαχθεί στην Υπηρεσία που θα του ανατεθεί, λογοδοτών στο εν λόγω 

Γραφείο. 

Ο Δ/ντης του Γραφείου Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών έχει δικαίωμα να είναι 

παράλληλα και Δ/ντης οιωνδήποτε Υπηρεσιών, εκείνων που εποπτεύει, πλην της 

Νομικής Υπηρεσίας, εάν δεν είναι νομικός. Η παράλληλη με την ιδιότητά του ως 

Διευθυντού του Γραφείου Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών και Τύπου, 

ανάληψη Διευθυντικής θέσεως γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής εγκρίσεως του 

Προέδρου ή Συνδιοικητών.   

Ο Δ/ντης του Γραφείου Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών παρίσταται 

υποχρεωτικώς στις Συνεδριάσεις της Κ.Ε. άνευ ψήφου (σε περίπτωση που δεν είναι 

και ο ίδιος μέλος της Κ.Ε, άλλως ψηφίζει) με δικαίωμα αναγνώσεως των πρακτικών 

και λήψεως αντιγράφων εξ ‘ αυτών που θεωρεί απαραίτητα για την απρόσκοπτη και 

αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων του.  

Προκειμένου να καθορισθεί συνάντηση προσώπων με τον Πρόεδρο ή τους 

Συνδιοικητάς, υποβάλλεται προφορική ή γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου, στο 

Γραφείο Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών και Τύπου, το οποίο καθορίζει τον 

τόπο και τον χρόνο της συναντήσεως. 
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Άρθρο 13:  Γραφείο Τύπου και Εκπροσώπου Τύπου 

Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου είναι ταυτόχρονα και Εκπρόσωπος Τύπου και 

διορίζεται από τον  Δ/ντή του Γραφείου Εκπροσώπου Προέδρου ή των  Συνδιοικητών. 

Εισηγείται εντός εβδομάδος από τον διορισμό του γραπτώς στον Δ/ντή του Γραφείου 

Εκπροσώπου Προέδρου ή των  Συνδιοικητών, την σύνθεση με την οποία επιθυμεί να 

στελεχώσει το Γραφείο και λαμβάνει έγκριση από αυτόν. Ο Εκπρόσωπος Τύπου 

διορίζεται και παύεται από το Γραφείο Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών και 

Τύπου. Έργο του είναι να εκπροσωπεί την Παράταξη στα Μ.Μ.Ε., Τηλεοπτικά, 

Ραδιοφωνικά, Διαδικτυακά, Έντυπα κ.λ.π.   

Λαμβάνει άμεσα εντολές και κατευθυντήριες οδηγίες από το Γραφείο Εκπροσώπου 

Προέδρου ή των  Συνδιοικητών σχετικά με την γραμμή και την στάση που 

ακολουθείται απέναντι στον Τύπο, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. 

Επίσης συνεννοείται με τα Μ.Μ.Ε για την προβολή και παρουσία της Παρατάξεως 

μέσω εκπροσώπων της. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η Παράταξη 

διοικείται από προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. 

Οι γραπτές επιστολές που απευθύνονται στο Γραφείο Τύπου (εκτός εκείνων που 

αφορούν θέματα του Γραφείου Τύπου) παραδίδονται στο Γραφείο Εκπροσώπου 

Προέδρου ή των  Συνδιοικητών, το οποίο τις διαβιβάζει στις αντίστοιχες με το 

περιεχόμενο υπηρεσίες.  

Κατά τό διάστημα που είναι κενή η θέση του Διευθυντού Τύπου, το Γραφείο 

διευθύνεται από τόν Εκπρόσωπο τοῦ Προέδρου ή τών Συνδιοικητών. 

 

Άρθρο 14: Επιτροπή Εκλογών 

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Δ/ντή του Γραφείου Εκπροσώπου Προέδρου ή 

Συνδιοικητών και Τύπου, ως Πρόεδρο και τους Δ/ντές Γραφείων Πληροφορικής, 

Οικονομικής και Νομικής Υπηρεσίας καθώς και του Γενικού Υπευθύνου Εκδηλώσεων. 

Τις εργασίες της Επιτροπής έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει και να συμβουλεύει, 

άνευ ψήφου, εξουσιοδοτημένο από την Κ.Ε. μέλος της. 

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την σύνταξη των καταλόγων των υποψηφίων κάθε 

εκλογικής αναμετρήσεως στην οποία συμμετέχει η Παράταξη και για την υποβολή 

τους στην Κ.Ε. προς έγκριση. 

 

Άρθρο 15: Υπηρεσία Εκκλησιαστικών και Θρησκευτικών 

Υποθέσεων 

Η Υπηρεσία αυτή έχει Διευθυντή ο οποίος διορίζεται και παύεται από το Γραφείο 

Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών και Τύπου. Την Διεύθυνση αυτής της 
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Υπηρεσίας μπορεί νά την ασκεί ο Εκπρόσωπος του Γραφείου Προέδρου ή των 

Συνδιοικητών εάν είναι Θεολόγος. 

Έργο του Διευθυντού είναι να συγκροτήσει επιτροπή από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, 

η οποία θα ενημερώνεται, θα συντάσσει κείμενα, θα παρακολουθεί όλα τα 

εκκλησιαστικά ζητήματα που αφορούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος και τις 

όπου Γης Ορθόδοξες Εκκλησίες, Αρχιεπισκοπές και Πατριαρχεία, όπως, επίσης, θα 

ερευνά και θα αντιμετωπίζει και ζητήματα που αφορούν ετεροδόξους και 

αλλοθρήσκους.  

Με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή η Επιτροπή θα μελετήσει λεπτομερώς τις σχέσεις 

Εκκλησίας και Πολιτείας και θα προτείνει λύσεις για την καλυτέρα εναρμόνιση 

αυτών των σχέσεων. 

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας αυτής, θα ενημερώνει τακτικά το Γραφείο Εκπροσώπου 

Προέδρου ή Συνδιοικητώνγια τα Εκκλησιαστικά και Διαθρησκειακά θέματα, θα το  

τροφοδοτεί με κείμενα και πληροφορίες που έχουν άμεση επικαιρότητα και θα του 

προτείνει θέματα που κατά την κρίση της Υπηρεσίας πρέπει η Παράταξη να 

αντιμετωπίσει άμεσα με κατάθεση  δημόσιου λόγου.  

 

Άρθρο 16: Υπηρεσία Ασφαλείας 

 Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφαλείας διορίζεται εγγράφως από το Γραφείο 

Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών. Πρόκειται γιά μιά εντελώς ανεξάρτητη 

Υπηρεσία.  Η Διεύθυνση Ασφαλείας αποτελείται από εννέα (9) Τμήματα: 1) Τμήμα 

Πληροφορικής, 2) Τμήμα Ερευνών, 3) Τμήμα Ανάπτυξης και Προμήθειας Εξοπλισμού, 

4) Τμήμα Προσωπικών Φρουρών, 5) Τμήμα Εκπαιδευτών, 6) Τμήμα Ιατρικής 

Υποστήριξης, 7) Τμήμα Πυρόσβεσης, 8) Τμήμα Μεταφορών και 9) Τμήμα Χωροταξικής 

Ασφαλείας. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων ορίζονται από τον Διευθυντή Ασφαλείας. 

 

 

Άρθρο 17: Υπηρεσία της Πληροφορικής 

Η Υπηρεσία της Πληροφορικής ἐχει τρεις Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση 

Μηχανοργανώσεως, β) Διεύθυνση Πληροφορήσεως και γ) Διεύθυνση Τεχνολογικής 

υποστηρίξεως της Παρατάξεως. Οι Διευθυντές της διορίζεται εγγράφως από το 

Γραφείο Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών και Τύπου. Είναι υπεύθυνες οι 

Διευθύνσεις αυτές για την μηχανοργάνωση της Παράταξης, τις τεχνικές ρυθμίσεις 

και τη στήριξη του Διαδικτυακού τόπου αυτής και για την εξυπηρέτηση των 

εντεταλμένων οργάνων με την παροχή πληροφοριών υλικού, συνεργατών και 

πλείστων άλλων αναγκών της Παρατάξεως. Λεπτομέρειες σχετικά με τις 

αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Πληροφορικής θά αναγράφονται στα διοριστήρια 

των Διευθυντών κάθε μιάς από αυτές. 
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Άρθρο 18: Νομική Υπηρεσία 

 Ο Διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας διορίζεται εγγράφως από το Γραφείο 

Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητώνκαι έχει δυνατότητα διευρύνσεως μελών, κατά 

την κρίση του Διευθυντού της, πρέπει όμως να απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο 

από δικηγόρους. Είναι υπεύθυνη να διεκπεραιώνει οποιοδήποτε νομικό ζήτημα 

προκύπτει ενώπιων των κρατικών αρχών (δικαστηρίων, δημόσιων υπηρεσιών κλπ), να 

διασφαλίζει την έγκυρη συμμετοχή της Παράταξης στις εκάστοτε εκλογικές 

αναμετρήσεις, καθώς και να εγκρίνει ή να απορρίπτει τις αιτήσεις εγγραφής νέων 

μελών, πάντοτε σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο Εκπροσώπου Προέδρου ή 

Συνδιοικητών και Τύπου. 

 

Άρθρο 19: Κοινοβουλευτική Ομάδα 

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα υπάγεται στον Πρόεδρο και εποπτεύεται από αυτόν.  

Αποτελείται από τους εκλεγμένους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές της Παρατάξεως. 

Ο Πρόεδρος ορίζει υπεύθυνο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση του 

Κοινοβουλευτικού έργου. 

 

Άρθρο 20: Οικονομική Υπηρεσία 

Ο Διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας, ο οποίος είναι και Ταμίας της Παρατάξεως 

διορίζεται εγγράφως από τον Πρόεδρο. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 

βιβλίων εσόδων-εξόδων, των γραμματίων εισπράξεων και πληρωμών, την 

διεκπεραίωση των αναλήψεων και καταθέσεων μέσω των τραπεζικών βιβλιαρίων της 

Παράταξης, καθώς και για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται από την Επιτροπή 

Ελέγχου Οικονομικών και Κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων. Ο ταμίας στο τέλος 

εκάστου έτους θα καταθέτει στην Κεντρική Επιτροπή τον ετήσιο οικονομικό 

απολογισμό προς έλεγχο. Οι πόροι της Παρατάξεως προκύπτουν από τις Εγγραφές 

νέων Τακτικών μελών, από τις Συνδρομές των Τακτικών μελών και από τις χορηγίες 

φίλων και οπαδών της Παρατάξεως. 

 

Άρθρο 21: Υπηρεσία Υλοποιήσεως Πολιτικής 

Στην Υπηρεσία Υλοποιήσεως Πολιτικής εντάσσονται τα ακόλουθα:  

1. Γραφεία 

Η Παράταξη δύναται να ιδρύει γραφεία απανταχού της Ελληνικής 

Επικράτειας. Τα  Γραφεία της Παρατάξεως διοικούνται από  Διευθυντές οι οποίοι 

διορίζονται και εποπτεύονται από τον Διευθυντή του Γραφείου Εκπροσώπου 

Προέδρου ή Συνδιοικητώνκαι στελεχώνονται από τους Διευθυντές με έγκριση του 

Πίνακος Στελεχών από τον Πρόεδρο ή τους Συνδιοικητές. 
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2. Τακτικές και Έκτακτες Συγκεντρώσεις δρώντων Μελών 

Οι συγκεντρώσεις των Μελών που έχουν αναλάβει συγκεκριμένες αρμοδιότητες 

καθορίζονται από το Γραφείο Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητών και Τύπου,  

προεδρεύονται  από το Δ/ντή αυτού και σε περίπτωση κωλύματός του αναπληρώνεται 

εγγράφως από πρόσωπο της επιλογής του, υπό την προϋπόθεση το πρόσωπο αυτό να 

έχει την ιδιότητα του μέλους. 

3. Εκδηλώσεις - Γενικός Υπεύθυνος Εκδηλώσεων 

Ο Γενικός Υπεύθυνος των Εκδηλώσεων διορίζεται από τον Πρόεδρο ή τους 

Συνδιοικητές. Προτείνει στο Γραφείο Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητώντους 

κατά τόπους υπευθύνους των εκδηλώσεων, οι οποίοι και διορίζονται από τον Πρόεδρο 

ή τους Συνδιοικητές και τελούν υπό τις οδηγίες τους. 

4. Προώθηση και Προβολή της Παρατάξεως 

Για την προώθηση και την υλοποίηση του έργου της προβολής και διαδόσεως της 

Παρατάξεως συνιστώνται δύο (2) τριμελείς επιτροπές με αντιστοίχους Διευθυντές, οι 

οποίοι διορίζονται από τον Πρόεδρο: 

     1) Η πρώτη με αρμοδιότητα Καταρτισμού Ομάδων με Διευθυντή και δύο μέλη 

και  

     β) Η δεύτερη με αρμοδιότητα διοργανώσεως Εκδρομών και Γνωριμίας με  

         την Παράταξη με Διευθυντή και δύο μέλη. 

 

 

Άρθρο 22: Πειθαρχικά  Συμβούλια 

1.  Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Δ/ντή του Γραφείου 

Εκπροσώπου Προέδρου ή Συνδιοικητώνως Πρόεδρο και Μέλη τους Διευθυντές των 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εκτός εάν ο κρινόμενος για πειθαρχικό παράπτωμα είναι 

ένας εκ των Δ/ντων αυτών, οπότε δεν μετέχει. 

 Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο εισάγονται οποιαδήποτε μέλη, πλην των μελών της Κ.Ε. 

Η εκάστοτε απόφαση για την επιβληθείσα ποινή, είναι στην διακριτική ευχέρεια  της 

πλειοψηφίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να είναι από μία απλή 

σύσταση έως και την οριστική διαγραφή από μέλους της Παράταξης. Ο διαγραφείς 

από το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της 

Κ.Ε., εντός 10 ημερών. Η ένσταση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέσω του Γραφείου 

Προέδρου ή των  Συνδιοικητών της Παρατάξεως.   

2. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται υπό την προεδρία του 

Προέδρου ή των  Συνδιοικητών της Παρατάξεως  για την πειθαρχική κρίση μέλους 

της Κεντρικής Επιτροπής. Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συμμετέχει η 

Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής. 
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Άρθρο 23: Βεβαίωση γνησιότητας του παρόντος αντιγράφου 

Κάθε αντίγραφο του Καταστατικού, για να είναι γνήσιο και αυθεντικό αντίγραφο του 

ισχύοντος, σφραγίζεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, ή τους τρεις Συνδιοικητάς 

ή την προσωρινή Τριμελή Διοικούσα Επιτροπή της Παράταξης στην τελευταία 

(παρούσα) σελίδα. 

 

 

Ακριβές αντίγραφο           

 

Οι Συνδιοικηταί 

 

 

 


