
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Τίτλος, έδρα και έμβλημα Του Κόμματος. 

 
1. Το πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1974 από τον 

αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή, φέρει τον τίτλο «ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (και συντετμημένα ΝΔ) και εδρεύει στην Αθήνα. 

 
2. Έμβλημα του Κόμματος είναι τα αρχικά κεφαλαία γράμματα του τίτλου 

του (ΝΔ) χωρίς διάκενο ανάμεσά τους. Το γράμμα Ν είναι γραμμένο με 
ανοικτό γαλάζιο χρώμα και το γράμμα Δ με γαλάζιο χρώμα. Πάνω και 
αριστερά από το γράμμα Ν απεικονίζεται σπειροειδές σχήμα πορτοκαλί 
χρώματος, η προς τα επάνω απόληξη του οποίου εκτείνεται προς τα 
δεξιά. Ανάμεσα σ’ αυτό το σχήμα και στο γράμμα Ν παρεμβάλλεται 
έντονη κεκλιμένη γραμμή, πράσινου χρώματος, με κατεύθυνση από 
κάτω αριστερά προς επάνω δεξιά. Το σύνολο του εμβλήματος είναι 
τοποθετημένο σε μπλε φόντο. 

 
3. Το έμβλημα του Κόμματος, που περιγράφεται λεπτομερώς στην 

προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί συνέχεια και σύγχρονη σχεδιαστική 
απεικόνιση του παραδοσιακού εμβλήματος της Νέας Δημοκρατίας που 
καθιερώθηκε και κατοχυρώθηκε νόμιμα από την ίδρυσή της, κεντρικό 
στοιχείο του οποίου είναι ο πυρσός και η φλόγα, πλαισιωμένα από τα 
αρχικά του ονόματος του Κόμματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Μέλη – Υποχρεώσεις και δικαιώματα. 
 

1. Μέλος του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να γίνει κάθε 
Έλληνας πολίτης, ή Έλληνας το γένος, που έχει συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας του, αποδέχεται τις ιδεολογικές και προγραμματικές 
αρχές, καθώς και τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος και αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να τηρεί το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις 
αποφάσεις του.  

 
2. Μέλη του Κόμματος μπορούν να γίνουν και πολίτες των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αλλοδαποί πολίτες που διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι οργανωτικές 
λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ρυθμίζονται από τον 
Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης και από ειδικές εγκυκλίους των 
αρμοδίων Οργάνων του Κόμματος. 

 
3. Η συμμετοχή σε οργανώσεις ή ομάδες που ασκούν δραστηριότητες οι 

οποίες αντιστρατεύονται τις ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές, τις 



πολιτικές θέσεις και το Καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας είναι 
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος. 

 
4. Κάθε μέλος της Νέας Δημοκρατίας έχει υποχρέωση: 

4.1. Να μετέχει ενεργά στην κομματική ζωή και δράση και να εργάζεται 
για την ανάπτυξη, προβολή και πραγμάτωση των ιδεολογικών και 
προγραμματικών αρχών, καθώς και των πολιτικών θέσεων του 
Κόμματος. 

4.2. Να συμμετέχει στα όργανα του Κόμματος, στα οποία έχει εκλεγεί ή 
τοποθετηθεί, αλλιώς χάνει το αξίωμα ή την ιδιότητά του και 
αντικαθίσταται όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί και οι αποφάσεις 
των αρμοδίων Οργάνων του Κόμματος.   

4.3. Να τηρεί και να εφαρμόζει το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και 
τις αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων του Κόμματος.   

4.4. Να μην προβαίνει, με λόγο ή πράξη, σε ενέργειες που 
αντιστρατεύονται τις ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές, 
καθώς και τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος. 

4.5. Να τηρεί εχεμύθεια για όσα θέματα συζητούνται μέσα στα Όργανα 
του Κόμματος. 

4.6. Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως             
καθορίζονται από τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των 
αρμοδίων Οργάνων του Κόμματος.  

 
5. Κάθε μέλος της Νέας Δημοκρατίας έχει δικαίωμα: 

5.1. Να εκλέγει, σε όλα τα Όργανα του Κόμματος, αμέσως μετά την 
εγγραφή του και να εκλέγεται έξι (6) μήνες μετά από αυτήν. 

5.2. Να μετέχει ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις, συζητήσεις, εκλογές, 
ψηφοφορίες και λοιπές δραστηριότητες του Κόμματος, στα 
πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού, των Κανονισμών και 
των αποφάσεων των αρμοδίων Οργάνων του Κόμματος. 

5.3. Να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του, στα πλαίσια των Οργάνων 
στα οποία μετέχει και να απευθύνεται στα αρμόδια Όργανα του 
Κόμματος, ακόμη και εάν δεν συμμετέχει σ’ αυτά. 

5.4. Να απολαμβάνει την ηθική και πολιτική κάλυψη του Κόμματος για 
την δράση που αναπτύσσει μέσα στα πλαίσια των αρχών και των 
θέσεων της παράταξης. 

 
6. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης επαρκούς αριθμού υποψηφιοτήτων, μέλη 

και των δύο φύλων συμμετέχουν στις διοικήσεις των συλλογικών 
Οργάνων του Κόμματος, καθώς και στα ίδια τα συλλογικά Όργανα κατά 
το μέρος που απαρτίζονται από εκλεγμένα μέλη, σε ποσοστό 
τουλάχιστον ίσο με το 30% του συνόλου των μελών τους. 

 
7. Μέλη του Κόμματος, τα οποία τοποθετούνται σε κυβερνητική θέση που 

έχει ως αντικείμενο την άσκηση διοίκησης και διαχείρισης, δεν μπορούν 



να κατέχουν ταυτόχρονα και κομματική θέση ή αξίωμα που έχει ως 
αντικείμενο την άσκηση διοίκησης και διαχείρισης.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Κτήση και απώλεια της ιδιότητας του μέλους. 
 
1. Η ιδιότητα του μέλους του Κόμματος αποκτάται με την εγγραφή του 

ενδιαφερόμενου στην Κομματική Οργάνωση του τόπου κατοικίας ή 
εργασίας του, καθώς και με την εγγραφή του στην Ο.Ν.ΝΕ.Δ., σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην § 4 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού. 

 
2. Η εγγραφή στο Κόμμα γίνεται μόνον ατομικά. Η ομαδική προσχώρηση 

στελεχών ή μελών άλλων Κομμάτων ή πολιτικών οργανώσεων γίνεται 
αποδεκτή ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας. 

 
3. Η διαδικασία εγγραφής στο Κόμμα γίνεται με έναν από τους 

ακόλουθους τρόπους: 
3.1. Με την αυτοπρόσωπη υποβολή αίτησης του υποψήφιου 

μέλους στην Κομματική Οργάνωση του τόπου κατοικίας ή 
εργασίας του.  

3.2. Με αίτηση του υποψήφιου μέλους που υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Νέας 
Δημοκρατίας. Στην περίπτωση αυτή, η αποδοχή της 
ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς της, 
που γίνεται από τα αρμόδια Όργανα του Κόμματος ύστερα 
από ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντος. 

3.3. Ειδικά κατά την διαδικασία εκλογής Προέδρου, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού, με αίτηση που 
υποβάλλεται στο εκλογικό τμήμα στο οποίο προσέρχεται το 
υποψήφιο νέο μέλος για να ψηφίσει. Στην περίπτωση αυτή, η 
εγγραφή συντελείται με την καταχώρηση των στοιχείων του 
νέου μέλους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Κόμματος. 

 
4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει 

εκείνα τα ατομικά στοιχεία και δηλώσεις του αιτούντος που 
προβλέπονται από τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης, καθώς 
και ρητή διαβεβαίωσή του ότι αποδέχεται τις ιδεολογικές και 
προγραμματικές αρχές, καθώς και τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος. 
Πρέπει επίσης να καταβάλλεται η εκάστοτε καθοριζόμενη συνδρομή.  

 
5. Ως ημερομηνία εγγραφής μέλους της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. σε Οργάνωση του 

Κόμματος, θεωρείται η ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου έτους της 
ηλικίας του.  

 



6. Τα μητρώα των μελών των Κομματικών Οργανώσεων που τηρούνται 
στην Κεντρική Διοίκηση του Κόμματος αποτελούν τα μόνα επίσημα 
μητρώα μελών του Κόμματος και υπερισχύουν κάθε άλλου κομματικού 
μητρώου ή κατάστασης μελών. 

 
7. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται: 

7.1. Με την οικειοθελή αποχώρηση από το Κόμμα, ύστερα από 
σχετική έγγραφη δήλωση του αποχωρούντος προς την Κομματική 
Οργάνωση στην οποία  ανήκει. 

7.2. Με την αυτόβουλη απομάκρυνσή του από την Νέα Δημοκρατία, 
που προκύπτει με κατάδηλο τρόπο, ιδίως μάλιστα εάν γίνει μέλος 
άλλου πολιτικού κόμματος, η οποία διαπιστώνεται με πράξη του 
Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ύστερα από έγγραφη 
εισήγηση του αρμόδιου κομματικού Οργάνου.  

7.3. Με την διαγραφή του από τα μητρώα των μελών του Κόμματος, η 
οποία συντελείται με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού 
Οργάνου, όταν το μέλος: 
7.3.1. Προβαίνει σε ενέργειες που αντιστρατεύονται τις 

ιδεολογικές αρχές και τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος. 
7.3.2. Δεν τηρεί το Καταστατικό και τους Κανονισμούς του 

Κόμματος. 
7.3.3. Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων και 

δεν εκπληρώνει τις βασικές του υποχρεώσεις, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου 
άρθρου. 

7.3.4. Προκαλεί με την συμπεριφορά του και τις ενέργειες ή 
παραλείψεις του βλάβη στην λειτουργία της Κομματικής 
Οργάνωσης.  

7.3.5. Δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. 
7.3.6. Εκθέτει το Κόμμα με το ήθος και την εν γένει κοινωνική 

συμπεριφορά του. 
7.3.7. Καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα ή στερηθεί τα 
πολιτικά του δικαιώματα. Ανάλογα με την φύση του 
αδικήματος και τα στοιχεία της υπόθεσης, από την έκδοση 
της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης και έως ότου 
αυτή καταστεί αμετάκλητη, μπορεί να αναστέλλεται η 
άσκηση όλων ή ορισμένων δικαιωμάτων του μέλους, με 
διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Πολιτικής 
Επιτροπής. 

 
8. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την απώλεια όλων των 

δικαιωμάτων και αξιωμάτων που απορρέουν απ’ αυτήν. Το ίδιο ισχύει και 
για την προσωρινή απώλεια της ιδιότητας του μέλους, καθώς και για την 
αναστολή της, για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκεί. 



 
9. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού 

ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης, τον Κανονισμό 
Πειθαρχικής Δικαιοδοσίας και τις ειδικές εγκυκλίους των αρμοδίων 
Κομματικών Οργάνων. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Βασικές οργανωτικές και λειτουργικές αρχές. 
 

1. Η Οργάνωση του Κόμματος βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 
1.1. Στην αξιοκρατική και δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του, 

όπως ορίζει το παρόν Καταστατικό. 
1.2. Στην αρχή της κοινωνικής ευθύνης, η οποία είναι 

προσανατολισμένη προς τα προβλήματα του λαού και λειτουργεί 
σ’ ένα πλαίσιο αμφίδρομης επικοινωνίας με το κοινωνικό 
περιβάλλον. 

1.3. Στην αρχή της αποκέντρωσης, στην οποία βασίζεται το σύστημα 
λειτουργίας και λήψης των αποφάσεων. Η Κεντρική Διοίκηση 
ασκεί εποπτεία και ενιαία καθοδήγηση σε όλο το φάσμα των 
Κομματικών Οργανώσεων.  

1.4. Στην αρχή της ατομικής ευθύνης, που διέπει την δραστηριότητα 
των μελών και των Οργάνων του Κόμματος. 

1.5. Στην διαδραστικότητα και την αμφίδρομη επικοινωνία των 
Οργάνων και Οργανώσεων όλων των βαθμίδων και των μελών  
και φίλων του Κόμματος.  

1.6. Στην χρήση των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης για την διάχυση της ιδεολογίας και του πολιτικού λόγου 
του Κόμματος.   

 
2. Τα συλλογικά Όργανα συγκροτούνται από τα μέλη του Κόμματος, 

αναπτύσσονται από την βάση προς την κορυφή και λειτουργούν 
αμφίδρομα. Κάθε όργανο είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί, κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα, στο σώμα από το οποίο προέκυψε, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από τους σχετικούς Κανονισμούς. 

 
3. Οι Οργανώσεις του Κόμματος εκπροσωπούνται στα συλλογικά Όργανα, 

ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους, όπως ορίζουν οι Κανονισμοί 
Λειτουργίας τους. 

 
4. Η λειτουργία των συλλογικών Οργάνων του Κόμματος βασίζεται στην 

αρχή της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του 
προεδρεύοντος. Οι αποφάσεις των συλλογικών Οργάνων είναι 
υποχρεωτικές για όλα τα μέλη τους, οι δε αποφάσεις των υπερκειμένων 
Οργάνων υπερισχύουν των αποφάσεων των υποκειμένων. Τα 



υπερκείμενα Όργανα μπορούν να αναθέτουν, κατ’ εξουσιοδότηση, την 
ενάσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων τους σε υποκείμενα Όργανα.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Οργανωτική διάρθρωση. 
 

1. Από οργανωτική άποψη, το Κόμμα αναπτύσσει την λειτουργία και δράση 
του σε κεντρικό επίπεδο (Κεντρική Οργάνωση) και σε περιφερειακό 
επίπεδο (Πανελλαδική Οργάνωση). 

 
2. Τα όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης είναι: 

2.1. Το Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος. 
2.2. Ο Πρόεδρος του Κόμματος. 
2.3. Ο ή οι Αντιπρόεδροι του Κόμματος. 
2.4. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα. 
2.5. Η Πολιτική Επιτροπή.  
2.6. Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής. 
2.7. Ο ή οι Αναπληρωτές Γραμματείς της Πολιτικής Επιτροπής. 
2.8. Η Εκτελεστική Γραμματεία. 
2.9. Οι Γραμματείες του Κόμματος. 
2.10. Το Διαγραμματειακό Συντονιστικό Όργανο. 
2.11. Η Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας. 
2.12. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών. 

 
3. Η Πανελλαδική Οργάνωση μπορεί να διαρθρώνεται σε επίπεδο Δήμου, 

πρώην Επαρχίας, Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομού) και 
Περιφέρειας. Για την εκάστοτε διάρθρωσή της λαμβάνονται υπόψη οι 
οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες του Κόμματος καθώς και η 
διοικητική δομή της χώρας, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς ωστόσο να συμπίπτει, κατ’ ανάγκη, προς 
αυτήν. 

 
4. Στα πλαίσια της Πανελλαδικής Οργάνωσης μπορεί να αναπτύσσονται 

επίσης: 
4.1. Ειδικές Κομματικές Οργανώσεις, που έχουν ως αποστολή την 

κομματική δραστηριοποίηση των μελών της Νέας Δημοκρατίας 
που ανήκουν σε συγκεκριμένο επιστημονικό, πολιτιστικό, 
επαγγελματικό ή εργασιακό χώρο και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο 
κοινωνικής, πολιτικής ή οικονομικής δραστηριότητας. 

4.2. Θεματικές Οργανώσεις, που έχουν ως αποστολή τη 
δραστηριοποίηση των πολιτών σε θέματα κοινωνικού, 
οικονομικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Κατ’ εξαίρεση των 
οριζομένων στην διάταξη της  § 2 του άρθρου 4 του παρόντος 
Καταστατικού, ειδικά στις Θεματικές Οργανώσεις μπορεί να 
συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Κόμματος.  



4.3. Οργανώσεις Ετεροδημοτών, που συγκροτούνται από μέλη του 
Κόμματος με κοινό τόπο καταγωγής, που διαμένουν εκτός των 
γεωγραφικών διαμερισμάτων από όπου κατάγονται, με σκοπό την 
προβολή και ανάπτυξη των ιδεολογικών και προγραμματικών 
αρχών του Κόμματος στους τόπους καταγωγής τους. 

4.4. Οργανώσεις των Ελλήνων του Εξωτερικού, κατά το πρότυπο των 
Οργανώσεων της Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόμματος, με 
σκοπό την προβολή των εθνικών θεμάτων και την επίλυση των 
γενικότερων προβλημάτων των Ελλήνων που κατοικούν ή 
διαμένουν στην περιοχή ευθύνης τους. 

 
5. Οι Οργανώσεις του Κόμματος έχουν οικονομική και διαχειριστική 

αυτοτέλεια, υπό την εποπτεία της Κεντρικής Διοίκησης. Κάθε θέμα που 
αφορά την συγκρότηση, την λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους 
ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης. 

 
6. Ύστερα από πρόταση της κατά περίπτωση αρμόδιας Γραμματείας του 

Κόμματος και ασκώντας την αρμοδιότητά της που προβλέπεται από την 
διάταξη της περ. 2.2. της § 2 του άρθρου 17 του παρόντος 
Καταστατικού, η Εκτελεστική Γραμματεία αποφασίζει για την εκάστοτε 
οργανωτική διάρθρωση, αρμοδιότητες και λειτουργία των Οργανώσεων 
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού και εισάγει τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις του Καταστατικού, του Κανονισμού Πανελλαδικής 
Οργάνωσης και των υπόλοιπων ειδικών Κανονισμών Λειτουργίας, προς 
έγκριση από την Πολιτική Επιτροπή. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Συγκρότηση του Εθνικού Συνεδρίου. 
 

1. Το Εθνικό Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο Όργανο της Νέας 
Δημοκρατίας. Όσα μέλη του καλούνται ως σύνεδροι εξ αιτίας της 
ιδιότητας ή του αξιώματός τους (ex officio) πρέπει να διατηρούν την 
ιδιότητα ή το αξίωμά τους 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία έναρξης των εργασιών του. Τα μέλη που καλούνται ως 
σύνεδροι με περισσότερες από μια ιδιότητες μετέχουν στο Εθνικό 
Συνέδριο με μία από αυτές και δεν αναπληρώνονται στις υπόλοιπες. Τα 
μέλη του Εθνικού Συνεδρίου που αναφέρονται στις περ. 1.3., 1.9.,1.10. 
και 1.11. της § 1, καθώς και στις §§ 2 και 3 του άρθρου αυτού πρέπει να 
είναι μέλη του Κόμματος. Στο πλαίσιο του τακτικού Εθνικού Συνεδρίου 
διεξάγεται και το Συνέδριο Οικουμενικού Ελληνισμού. Το Εθνικό 
Συνέδριο συγκροτείται: 

 
1.1. Από τον Πρόεδρο του Κόμματος. 
1.2. Από τον ή τους Αντιπροέδρους του Κόμματος. 
1.3. Από τους πρώην Προέδρους του Κόμματος. 



1.4. Από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μέλη του Εθνικού και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

1.5. Από τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. 
1.6. Από τον η τους Αναπληρωτές Γραμματείς της Πολιτικής 

Επιτροπής.  
1.7. Από τους Γραμματείς και τους Αναπληρωτές Γραμματείς του 

Κόμματος. 
1.8. Από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.  
1.9. Από τους πρώην Βουλευτές και Ευρωβουλευτές.  
1.10. Από τους υποψήφιους Βουλευτές που δεν εξελέγησαν στις 

τελευταίες, πριν από το Συνέδριο, εκλογές για το Εθνικό και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

1.11. Από τα διατελέσαντα, από συστάσεως του Κόμματος, μέλη της 
Εκτελεστικής Γραμματείας και των αντίστοιχης αρμοδιότητας 
Οργάνων του παρελθόντος.  

1.12. Από τους Προέδρους των ΝΟ.Δ.Ε.  
1.13. Από τους Προέδρους των Νομαρχιακών Οργανώσεων της 

Ο.Ν.ΝΕ.Δ. 
 
2. Από εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και κοινωνικών φορέων, οι 

οποίοι μετέχουν στο Συνέδριο εξ αιτίας της ιδιότητάς τους (ex officio) 
ως εξής:  
2.1. Από την αυτοδιοίκηση: 

2.1.1. Οι εν ενεργεία Περιφερειάρχες. 
2.1.2. Οι εν ενεργεία αιρετοί Αντιπεριφερειάρχες. 
2.1.3. Οι εν ενεργεία Δήμαρχοι. 
2.1.4. Τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου της 

Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε. 
2.1.5. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, σε αριθμό ίσο με τους 

εκλεγέντες Βουλευτές της Ν.Δ. κατά εκλογική 
περιφέρεια. Από τους νομούς που δεν έχει εκλεγεί 
Βουλευτής της Ν.Δ. θα συμμετέχει ο πρώτος σε ψήφους 
Περιφερειακός Σύμβουλος. 

2.2. Από τον αγροτικό τομέα: 
2.2.1. Οι Πρόεδροι των Δευτεροβαθμίων Ενώσεων Αγροτικών 

Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) και των πρώην Ε.Α.Σ. που 
έχουν μετατραπεί σε Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς ή 
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις. 

2.2.2. Ο πρώτος σε ψήφους Σύμβουλος των Ε.Α.Σ. και των 
πρώην Ε.Α.Σ. που έχουν μετατραπεί σε Πρωτοβάθμιους 
Συνεταιρισμούς ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, εφ’ 
όσον δεν μετέχει ο Πρόεδρος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
παραπάνω στην περ. 2.2.1. Σε περίπτωση που 
υπήρξαν περισσότεροι συνδυασμοί, μετέχει ο πρώτος 



σε σταυρούς προτίμησης, μεταξύ όλων των 
συνδυασμών, Σύμβουλος.  

2.2.3. Οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών Δημοκρατικών 
Αγροτικών Συλλόγων (Ο.Δ.Α.Σ.) 

2.2.4. Τα μέλη των Δ.Σ. των τριτοβάθμιων Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων (π.χ. ΣΥΚΙΚΗ), καθώς και τα μέλη των 
Δ.Σ. οποιασδήποτε μορφής τριτοβάθμιων Οργανώσεων 
που λειτουργούν εκ μετατροπής. 

2.2.5. Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 
2.3. Από τον συνδικαλιστικό τομέα:  

2.3.1. Τα μέλη του Δ.Σ., του Γενικού Συμβουλίου και της 
Ελεγκτικής Επιτροπής της Γ.Σ.Ε.Ε.  

2.3.2. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής 
Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

2.3.3. Οι Πρόεδροι ή οι Γεν. Γραμματείς ή οι Αντιπρόεδροι των 
Εργατικών Κέντρων 

2.3.4. Οι Πρόεδροι ή οι Γεν. Γραμματείς ή οι Αντιπρόεδροι των 
Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

2.3.5. Οι Πρόεδροι ή οι Γεν. Γραμματείς ή οι Αντιπρόεδροι των 
Ομοσπονδιών που υπάγονται στην Γ.Σ.Ε.Ε. και την 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

2.3.6. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Δ.Α.Κ.Ε. του 
Ιδιωτικού Τομέα.  

2.3.7. Τα μέλη του Συμβουλίου Αντιπροσώπων της Δ.Α.Κ.Ε. 
του Δημοσίου Τομέα.                                 

2.3.8. Οι Πρόεδροι των δευτεροβάθμιων Δ.Α.Κ.Ε. Ιδιωτικού και 
Δημοσίου Τομέα των πρώην νομών.  

2.3.9. Οι Πρόεδροι των δευτεροβάθμιων Δ.Α.Κ.Ε. Ιδιωτικού και 
Δημοσίου των Ομοσπονδιών.  

2.3.10. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ειδικής Υπηρεσίας. 
2.4. Από τον επιστημονικό τομέα:  

2.4.1. Από τους Επιστημονικούς Συλλόγους: 
2.4.1.1. Τα μέλη του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού 

Συλλόγου.  
2.4.1.2. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας.  
2.4.1.3. Τα μέλη του Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευ-

τικού Συλλόγου.  
2.4.1.4. Οι Πρόεδροι ή οι Αντιπρόεδροι ή οι Γεν. 

Γραμματείς των Δικηγορικών Συλλόγων.  
2.4.1.5. Οι Πρόεδροι ή οι Γεν. Γραμματείς ή οι 

Αντιπρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων.  
2.4.1.6. Οι Πρόεδροι ή οι Γεν. Γραμματείς ή οι 

Αντιπρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων.  



2.4.1.7. Οι Πρόεδροι ή οι Αντιπρόεδροι ή οι Γεν. 
Γραμματείς των Οδοντιατρικών Συλλόγων.  

2.4.1.8. Ο Πρόεδρος ή ο Γεν. Γραμματέας ή ο 
Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου 
Φυσιοθεραπευτών. 

2.4.1.9. Ο Πρόεδρος ή ο Γεν. Γραμματέας ή ο 
Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. 

2.4.2. Από τα Επιμελητήρια: 
2.4.2.1. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.  
2.4.2.2. Τα μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελη-

τηρίου Ελλάδος.  
2.4.2.3. Τα μέλη του Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελη-

τηρίου Ελλάδος.  
2.4.2.4. Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Παραρτη-

μάτων του Τεχνικού, Οικονομικού και Γεωτε-
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.  

2.4.2.5. Το πρώτο σε ψήφους μέλος από καθένα από 
τα Περιφερειακά Παραρτήματα των Επιμελητη-
ρίων της προηγούμενης περίπτωσης, εφ’ όσον 
καλείται ως σύνεδρος ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Παραρτήματος, ή τα δύο πρώτα 
σε ψήφους μέλη, εφ’ όσον δεν καλείται ως 
σύνεδρος ο Πρόεδρος. 

2.4.2.6. Τα μέλη της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής 
της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

2.5. Από τον εμπορικό - επιχειρηματικό τομέα: 
2.5.1. Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής της 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.  
2.5.2. Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής της 

Ε.Σ.Ε.Ε.  
2.5.3. Οι Πρόεδροι ή οι Γεν. Γραμματείς ή οι Αντιπρόεδροι των 

Επιμελητηρίων.  
2.5.4. Οι Πρόεδροι των Εμπορικών Συλλόγων των 

πρωτευουσών των πρώην νομών και των Εμπορικών 
Συλλόγων που εδρεύουν σε πόλεις με πληθυσμό πάνω 
από 10.000 κατοίκους.  

2.5.5. Τα μέλη του Δ.Σ. της Κεντρικής Δ.Α.Κ. - Μ.Μ.Ε. και οι 
Πρόεδροι των Περιφερειακών Δ.Α.Κ. - Μ.Μ.Ε. 

2.5.6. Οι Πρόεδροι ή οι Αντιπρόεδροι ή οι Γενικοί Γραμματείς 
των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων της 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.  

2.5.7. Οι Πρόεδροι ή οι Γεν. Γραμματείς ή οι Αντιπρόεδροι των 
δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων της 
Ε.Σ.Ε.Ε.  



2.5.8. Τα μέλη του Δ.Σ. των τριτοβαθμίων συνδικαλιστικών 
οργάνων των πανελληνίων οργανώσεων επαγγελμα-
τικών κλάδων.  

2.5.9. Οι Πρόεδροι ή οι Γεν. Γραμματείς ή οι Αντιπρόεδροι των 
δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
επαγγελματικών κλάδων. 

2.6. Από τις οργανώσεις των Ελλήνων του Εξωτερικού:  
2.6.1. Το προεδρείο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού 

(Σ.Α.Ε.).  
2.6.2. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας 

από κάθε Ομοσπονδία Ελληνικής Κοινότητας του 
εξωτερικού. 

2.7. Από κοινωνικούς φορείς: 
2.7.1. Οι Πρόεδροι ή οι Αντιπρόεδροι ή οι Γενικοί Γραμματείς 

των τριτοβάθμιων πανελλήνιων οργανώσεων των 
ατόμων με αναπηρία.  

2.7.2. Οι Πρόεδροι ή οι Αντιπρόεδροι ή οι Γενικοί Γραμματείς 
των τριτοβάθμιων πανελλήνιων οργανώσεων των 
πολυτέκνων. 

2.7.3. Οι Πρόεδροι ή οι Αντιπρόεδροι ή οι Γενικοί Γραμματείς 
των τριτοβάθμιων πανελλήνιων οργανώσεων γονέων.  

 
3. Από μέλη του Κόμματος, που εκπροσωπούν κάθε φύλο σε ποσοστό 

τουλάχιστον 30% και εκλέγονται ως εξής: 
3.1. Άνδρες και γυναίκες αντιπρόσωποι (Σύνεδροι) που εκλέγονται 

ανά Νομαρχιακή Οργάνωση από το σύνολο των μελών της, με 
τον ακόλουθο τρόπο: 
3.1.1. Από γενικό πίνακα υποψηφίων, στον οποίο μπορούν να 

εγγράφονται αδιακρίτως ιδιότητας άνδρες και γυναίκες, 
εκλέγονται αντιπρόσωποι (σύνεδροι) σε αριθμό 
τριπλάσιο από τον αριθμό των βουλευτικών εδρών κάθε 
εκλογικής περιφέρειας συν ένας. Σε κάθε Νομαρχιακή 
Οργάνωση που τα όρια αρμοδιότητάς της συμπίπτουν 
με τα όρια μιας εκλογικής περιφέρειας ή σε 
περισσότερες Νομαρχιακές Οργανώσεις που τα όρια 
αρμοδιότητάς τους εμπίπτουν στην ίδια εκλογική 
περιφέρεια, εκλέγονται επιπλέον αντιπρόσωποι 
(Σύνεδροι) ως εξής:  
3.1.1.1. Εάν η εκλογική περιφέρεια έχει μια έως και τρεις 

έδρες, εκλέγεται ένας επιπλέον Σύνεδρος.  
3.1.1.2. Εάν η εκλογική περιφέρεια έχει τέσσερεις έως και 

έξι έδρες, εκλέγονται δύο επιπλέον Σύνεδροι.  
3.1.1.3. Εάν η εκλογική περιφέρεια έχει επτά ή 

περισσότερες έδρες, εκλέγονται τρεις επιπλέον 
Σύνεδροι.  



3.1.2. Από ειδικό πίνακα υποψηφίων, στον οποίο μπορούν να 
εγγράφονται αδιακρίτως ιδιότητας μόνον γυναίκες, 
εκλέγονται πέντε (5) αντιπρόσωποι (Σύνεδροι) ανά 
Νομαρχιακή Οργάνωση, συν επί πλέον αριθμός 
γυναικών Συνέδρων ίσος προς το ήμισυ των 
βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας. Σε 
περίπτωση που προκύπτει δεκαδικός αριθμός, 
στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια 
μονάδα. 

3.2. Από εκατό (100) αντιπροσώπους (συνέδρους) των 
Κομματικών Οργανώσεων του Εξωτερικού, εκ των οποίων 
τριάντα (30) τουλάχιστον από κάθε φύλο, που εκλέγονται από 
τα μέλη των Τ.Ε. των Νομαρχιακών Οργανώσεων των 
Ελλήνων του Εξωτερικού. Η αναλογία συμμετοχής των 
Οργανώσεων αυτών καθορίζεται με απόφαση της 
Εκτελεστικής Γραμματείας, με βάση τον αριθμό των μελών 
τους.  

 
4. Από τετρακόσιους (400) αντιπροσώπους της Ο.Ν.ΝΕ.Δ., που 

εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας 
της. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Σύγκληση του Εθνικού Συνεδρίου. 
 

1. Το Εθνικό Συνέδριο συνέρχεται τακτικά (Τακτικό Εθνικό Συνέδριο) κάθε 
τρία χρόνια, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος ή της Πολιτικής 
Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος 
σύγκλησής του, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα 
από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας. Η Σύγκληση του Τακτικού 
Εθνικού Συνεδρίου μπορεί να αναβληθεί, για ένα το πολύ έτος, με 
αιτιολογημένη απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μη 
τήρησης των παραπάνω προθεσμιών, τίθεται αυτοδικαίως σε 
αμφισβήτηση ο Πρόεδρος και κινείται η προβλεπόμενη, κατά το άρθρο 
10 του παρόντος Καταστατικού, διαδικασία εκλογής Προέδρου. 

 
2. Το Εθνικό Συνέδριο μπορεί να συγκληθεί και έκτακτα (Έκτακτο Εθνικό 

Συνέδριο) όταν συντρέχει ειδικός λόγος, με απόφαση του Προέδρου του 
Κόμματος, την οποία γνωστοποιεί στην Πολιτική Επιτροπή, ή με 
απόφαση των 2/3 των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και συνεδριάζει 
νόμιμα με την σύνθεση του αμέσως προηγούμενου Τακτικού Εθνικού 
Συνεδρίου. 

 
3. Το Τακτικό Εθνικό Συνέδριο συγκαλείται τουλάχιστον δύο μήνες πριν 

από την ημερομηνία της συνόδου του. Κατά το διάστημα αυτό τελούνται 



οι προσυνεδριακές διαδικασίες διαλόγου και η εκλογή των 
αντιπροσώπων για το Εθνικό Συνέδριο. Το χρονικό αυτό διάστημα 
περιορίζεται σε ένα (1) μήνα στην περίπτωση σύγκλησης Εκτάκτου 
Εθνικού Συνεδρίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Αρμοδιότητες του Εθνικού Συνεδρίου.       
 
1. Το Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος, όταν συγκαλείται ως τακτικό, έχει τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 
1.1. Καθορίζει τις ιδεολογικές αρχές του Κόμματος. 
1.2. Χαράσσει την γενική πολιτική γραμμή. 
1.3. Εγκρίνει το πλαίσιο του προγράμματος. 
1.4. Εγκρίνει και τροποποιεί το Καταστατικό του Κόμματος, με την 

επιφύλαξη της διάταξης της περ. 2.7. της § 2 του άρθρου 14 του 
παρόντος. 

1.5. Εκλέγει τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. 
1.6. Εγκρίνει την λογοδοσία της Πολιτικής Επιτροπής για τα 

πεπραγμένα του Κόμματος. 
1.7. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια 

διάταξη, καθώς και για τυχόν αμφισβήτηση του Προέδρου του 
Κόμματος, κατά το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού. 

 
2. Το Εθνικό Συνέδριο που συγκαλείται εκτάκτως έχει όλες τις παραπάνω 

αρμοδιότητες, εκτός από αυτές που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1.1. 
και 1.5. της προηγούμενης παραγράφου.  

 
3. Η διαδικασία των συζητήσεων στο Εθνικό Συνέδριο, καθώς και ο τρόπος 

λήψης των αποφάσεών του, ρυθμίζονται από τον ειδικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του που καταρτίζεται, τροποποιείται και εγκρίνεται από την 
Πολιτική Επιτροπή. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Ο Πρόεδρος του Κόμματος. 
 

1. Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο μονοπρόσωπο Όργανο του Κόμματος, του 
οποίου εκφράζει τις ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές αρχές και 
κατευθύνσεις. 

 
2. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

2.1. Ηγείται του ιδεολογικού αγώνα, της πολιτικής και  κομματικής 
δράσης του Κόμματος. 

2.2. Εκπροσωπεί το Κόμμα σε όλες του τις δραστηριότητες στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό. 



2.3. Διατυπώνει τις θέσεις του Κόμματος σε κάθε ζήτημα που 
παρουσιάζεται στην πολιτική ζωή της χώρας. 

2.4. Προΐσταται της Οργάνωσης του Κόμματος, της οποίας συντονίζει 
και εποπτεύει την λειτουργία. 

2.5. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Πολιτικής Επιτροπής, της 
Εκτελεστικής Γραμματείας, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και 
κάθε άλλου κομματικού Οργάνου στο οποίο παρίσταται. 

2.6. Συγκαλεί το τακτικό και έκτακτο Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος 
Καταστατικού. 

2.7. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εθνικού 
Συνεδρίου, της Πολιτικής Επιτροπής, της Εκτελεστικής 
Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 

2.8. Μπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους του 
Κόμματος, στους οποίους μπορεί να αναθέτει την προσωρινή 
αναπλήρωσή του όταν κωλύεται, την εποπτεία και τον συντονισμό 
ειδικότερων τομέων ευθύνης που καθορίζει ο ίδιος, καθώς και 
κάθε άλλη, κατά την κρίση του, αρμοδιότητα.  

2.9. Ορίζει τους Αναπληρωτές Γραμματείς της Πολιτικής Επιτροπής, 
τους Γραμματείς του Κόμματος και τους αναπληρωτές τους, τον 
Διευθυντή του Διαγραμματειακού Συντονιστικού Οργάνου, τον 
Εκπρόσωπο Τύπου του Κόμματος και τους αναπληρωτές του, 
καθώς και τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος και τους 
αναπληρωτές του. 

2.10. Ορίζει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του 
Εθνικού Συνεδρίου. 

2.11. Συγκροτεί με αποφάσεις του τις Γραμματείες του Κόμματος, την 
Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών και ορίζει τα 
μέλη τους. 

2.12. Ορίζει τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής που θα τον επικουρούν 
στα καθήκοντά του.  

2.13. Παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση σε μέλη του Κόμματος για 
την δικαστική ή εξώδική εκπροσώπησή του. 

2.14. Συγκαλεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, σε Εθνική Συνδιάσκεψη τα 
μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τα μέλη της Πολιτικής 
Επιτροπής, τους τέως Βουλευτές και τους υποψηφίους Βουλευτές 
που δεν εξελέγησαν  κατά τις αμέσως προηγούμενες εθνικές 
εκλογές και είναι μέλη του Κόμματος, τους Γραμματείς του 
Κόμματος, καθώς και τους επικεφαλής άλλων οργανωτικών 
μονάδων που λειτουργούν στην Κεντρική και την Πανελλαδική 
Οργάνωση του Κόμματος. 

 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 10 
Εκλογή Προέδρου του Κόμματος. 

 
1. Πρόεδρος του Κόμματος είναι αυτός που εκλέγεται νόμιμα, με τον τρόπο 

που ορίζεται στο παρόν άρθρο. 
 

2. Ο Πρόεδρος εκλέγεται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, που 
διενεργείται με κάλπη και ψηφοδέλτια. Η ψηφοφορία διεξάγεται στην 
Ελλάδα και στις χώρες στις οποίες λειτουργούν κομματικές Οργανώσεις 
Ελλήνων του Εξωτερικού.  

 
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. 5.1. της § 5 του άρθρου 2 και 

της § 8 του άρθρου 3 του παρόντος Καταστατικού, δικαίωμα εκλογής στο 
αξίωμα του Προέδρου έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος. Η 
υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως στην Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή και προϋπόθεση για την αποδοχή της είναι να συνοδεύεται 
από τις υπογραφές πενήντα (50) μελών της Πολιτικής Επιτροπής ή του 
ενός δεκάτου (1/10) των μελών του αμέσως προηγούμενου Εθνικού 
Συνεδρίου του Κόμματος.  

 
4. Με την επιφύλαξη της διάταξης της § 8 του άρθρου 3 του παρόντος 

Καταστατικού, δικαίωμα ψήφου για την εκλογή του Προέδρου έχουν όλα 
τα μέλη του Κόμματος, καθώς και όσοι εγγραφούν ως μέλη κατά την 
διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, όπως προβλέπεται στην διάταξη της 
περ. 3.3. της § 3 του άρθρου 3 του παρόντος Καταστατικού.   

 
5. Για την εκλογή του Προέδρου του Κόμματος απαιτείται η απόλυτη 

πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση που κανείς 
υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται, κατά τον συντομότερο δυνατό χρόνο που καθορίζεται 
με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, μεταξύ των δύο 
επικρατέστερων υποψηφίων.   

 
6. Κατά την τυχόν επαναληπτική ψηφοφορία, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον 

όσα μέλη του Κόμματος έλαβαν μέρος στην πρώτη ψηφοφορία και 
μάλιστα αποκλειστικά και μόνον στο ίδιο εκλογικό τμήμα που είχαν 
ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται ανάλογα 
η εκλογική διαδικασία της πρώτης ψηφοφορίας. Κατά την επαναληπτική 
ψηφοφορία Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα λάβει τον 
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. 

 
7. Σε περίπτωση που υποβληθεί μια μόνον έγκυρη υποψηφιότητα για το 

αξίωμα του Προέδρου του Κόμματος ή σε περίπτωση που υποβληθούν 
μεν περισσότερες υποψηφιότητες αλλά αποσυρθούν όλες, πλην μίας, 
έως την έναρξη της ψηφοφορίας, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 



αποφασίζει εάν θα εφαρμοσθεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού ή 
εάν θα ανακηρύξει ως Πρόεδρο του Κόμματος τον μοναδικό υποψήφιο. 

 
8. Η εκλογική διαδικασία διενεργείται υπό την εποπτεία και ευθύνη 

Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε.), η οποία επικουρείται στο 
έργο της από Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές, Εφορευτικές 
Επιτροπές Εκλογικών Τμημάτων και Επιτροπές Ψηφολεκτών ανά 
κάλπη. Οι αποφάσεις των Εφορευτικών Επιτροπών λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. Η ιδιότητα του υποψηφίου Προέδρου του Κόμματος είναι 
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους σε οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω Επιτροπές. 

 
9. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται από: 

9.1. Τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ως Πρόεδρο. 
9.2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 
9.3. Τα τρία αρχαιότερα σε κοινοβουλευτική θητεία μέλη της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 
9.4. Τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος 

Καραμανλής» 
9.5. Τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του προηγούμενου 

Εθνικού Συνεδρίου. 
9.6. Τους Αναπληρωτές Γραμματείς της Πολιτικής Επιτροπής. 
9.7. Το πρώτο σε ψήφους αιρετό μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας. 
9.8. Τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού Γραφείου της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. 
9.9. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος. 
9.10. Τον Γραμματέα Οργανωτικού. 
9.11. Τον Γραμματέα Νέων Τεχνολογιών. 
9.12. Τον Γραμματέα Εκλογών. 
9.13. Τον Διευθυντή του Διαγραμματειακού Συντονιστικού Οργάνου. 
Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος της Κ.ΕΦ.Ε. αναπληρώνεται από 
το επόμενο κατά σειρά μέλος.  

 
10. Αμέσως μόλις επισυμβεί γεγονός εξ αιτίας του οποίου ενεργοποιείται η 

διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Κ.ΕΦ.Ε. συγκαλείται σε συνεδρίαση 
από τον Πρόεδρό της και καθορίζει, με απόφασή της, την προθεσμία και 
την διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου 
του Κόμματος, την προθεσμία και την διαδικασία για την υποβολή και 
εκδίκαση ενστάσεων κατά υποψηφιοτήτων, καθώς και την διαδικασία για 
την ανακήρυξη των υποψηφίων.   

 
11. Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου του 

Κόμματος, η σύνθεση της Κ.ΕΦ.Ε. συμπληρώνεται από ένα μέλος με τον 
αναπληρωτή του, που ορίζει κάθε υποψήφιος με γραπτή δήλωσή του 
προς τον Πρόεδρό της. Σε περίπτωση απόσυρσης υποψηφιότητας, το 



μέλος της Κ.ΕΦ.Ε. και ο αναπληρωτής του, που ορίσθηκαν από τον 
υποψήφιο που αποσύρθηκε παύουν του λοιπού να μετέχουν σ’ αυτήν. 

 
12. Η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.) συγκροτείται από τον 

Πρόεδρο της οικείας ΝΟ.Δ.Ε. ως Πρόεδρο ή, εάν κωλύεται, από τον 
Αντιπρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα ή άλλο μέλος της ΝΟ.Δ.Ε., καθώς και 
από έναν εκπρόσωπο κάθε υποψηφίου ως μέλος. Στην Νομαρχιακή 
Εφορευτική Επιτροπή συμμετέχει, ως συμβουλευτικό μέλος χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. του οικείου Δικηγορικού 
Συλλόγου, που ορίζεται από την Κ.ΕΦ.Ε. 

 
13. Η Εφορευτική Επιτροπή Εκλογικού Τμήματος (Ε.Π.Ε.Τ.) συγκροτείται 

από τον Πρόεδρο, που ορίζεται από την Κ.ΕΦ.Ε. και μπορεί να είναι 
Δικηγόρος ή Συμβολαιογράφος, καθώς και από έναν εκπρόσωπο κάθε 
υποψηφίου, ως μέλος. 

 
14. Η Επιτροπή Ψηφολεκτών σε κάθε κάλπη (εφ’ όσον υπάρχουν 

περισσότερες από μια κάλπες στο εκλογικό τμήμα), συγκροτείται από 
τον Πρόεδρο, που ορίζεται από την Κ.ΕΦ.Ε., καθώς και από έναν 
εκπρόσωπο κάθε υποψηφίου, ως μέλος. 

 
15. Οι Ν.ΕΦ.Ε., Ε.Π.Ε.Τ. και Επιτροπές Ψηφολεκτών πρέπει να είναι 

τουλάχιστον τριμελείς. Εάν δεν εξασφαλίζεται η τριμελής τουλάχιστον 
σύνθεσή τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό, 
συμπληρώνονται κατάλληλα με απόφαση της Κ.ΕΦ.Ε. 

 
16. Για την διευθέτηση όλων των οργανωτικών και τεχνικών λεπτομερειών 

που συνδέονται με την διαδικασία της εκλογής, η Κ.ΕΦ.Ε εκδίδει 
εκτελεστικές αποφάσεις ή εγκυκλίους στις οποίες, μεταξύ άλλων, πρέπει 
υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνονται σαφείς και λεπτομερείς ρυθμίσεις 
για τα ακόλουθα θέματα: 
16.1. Για την ημερομηνία διεξαγωγής και την ώρα έναρξης και λήξης της 

πρώτης και της τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας στην Ελλάδα 
και στις χώρες του εξωτερικού. 

16.2. Για τον αριθμό και τους χώρους των εκλογικών τμημάτων, στην 
Ελλάδα και στις χώρες του εξωτερικού, με ειδική μέριμνα ώστε σε 
κάθε Δήμο της χώρας να υπάρχει τουλάχιστον ένα εκλογικό 
τμήμα. 

16.3. Για την συγκρότηση και τις ειδικότερες αρμοδιότητες των 
υφισταμένων της Εφορευτικών Επιτροπών και Επιτροπών 
Ψηφολεκτών. 

16.4. Για τα δικαιώματα των υποψηφίων κατά την εκλογική διαδικασία. 
16.5. Για την μορφή, το χρώμα, τις διαστάσεις και την εκτύπωση των 

ψηφοδελτίων, με ειδική μέριμνα ώστε αυτά να είναι ξεχωριστά για 
κάθε έναν υποψήφιο. 



16.6. Για την διαμόρφωση των εκλογικών τμημάτων, τον τρόπο 
διεξαγωγής της ψηφοφορίας, τα αποδεκτά νομιμοποιητικά 
έγγραφα για την αναγνώριση της ταυτότητας των ψηφοφόρων, τις 
τεχνικές λεπτομέρειες που συνδέονται με την άσκηση του 
εκλογικού τους δικαιώματος, καθώς και για την διασφάλιση της 
μυστικότητας της ψηφοφορίας. 

16.7. Για την κατάρτιση της κατάστασης ψηφισάντων σε κάθε κάλπη και 
το κλείσιμό της μετά το τέλος της ψηφοφορίας. 

16.8. Για την διαδικασία συγκριτικής επαλήθευσης του αριθμού των 
ψηφισάντων και των φακέλων που βρέθηκαν στην κάλπη, καθώς 
και της αποσφράγισής τους. 

16.9. Για την διαδικασία υποβολής και εκδίκασης ενστάσεων κατά της 
εγκυρότητας ψηφοδελτίων και για τις περιπτώσεις ακυροτήτων 
τους. 

16.10. Για την διαδικασία καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και της 
έκδοσης του αποτελέσματος ανά κάλπη και εκλογικό τμήμα. 

16.11. Για τον αριθμό, τον τύπο και τον τρόπο συμπλήρωσης και 
υπογραφής των σχετικών πρακτικών. 

16.12. Για την συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των εκλογικών 
τμημάτων και την έκδοση και ανακοίνωση του τελικού 
αποτελέσματος της εκλογής, με ειδική μέριμνα για την ταυτόχρονη 
ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στις χώρες 
του εξωτερικού με αυτά της ελληνικής επικρατείας. 

16.13. Για την συγκέντρωση του εκλογικού υλικού. 
 
17. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να ζητεί την συνδρομή των 

Γραμματειών, της Γενικής Διεύθυνσης και των υπηρεσιών του Κόμματος, 
για κάθε ζήτημα που αφορά την οργάνωση της διαδικασίας εκλογής του 
Προέδρου, καθώς και για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας 
και την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

 
18. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Κόμματος, που είναι ταυτόχρονα και 

Πρωθυπουργός, εκλείψει με οποιονδήποτε τρόπο εφαρμόζονται, 
ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις του πρώτου ή του τρίτου 
εδαφίου της § 2 του άρθρου 38 του Συντάγματος. Η εκλογή του νέου 
Προέδρου του Κόμματος γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο.  

 
19. Ο απερχόμενος Πρόεδρος συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του έως την 

εκλογή του νέου Προέδρου. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, καθήκοντα 
Προέδρου ασκεί προσωρινά ο Αντιπρόεδρος. Επί περισσοτέρων 
Αντιπροέδρων, τηρείται η τάξη ορισμού τους ή, επί ταυτόχρονου 
ορισμού, η αρχαιότητά τους σε κοινοβουλευτική θητεία. Εάν δεν 
υπάρχουν ή κωλύονται οι Αντιπρόεδροι, καθήκοντα Προέδρου ασκεί 



προσωρινά ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, οπότε εφαρμόζεται 
η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της § 9 του παρόντος άρθρου. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

Αμφισβήτηση του Προέδρου. 
 
1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος μπορεί να αμφισβητηθεί: 

1.1. Από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος. 
1.2. Από την Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. 
1.3. Από το Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος. 

 
2. Η διαδικασία αμφισβήτησης του Προέδρου από την Κοινοβουλευτική 

Ομάδα ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής πρότασης από το ένα 
τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών της. Η πρόταση γίνεται δεκτή εφ’ 
όσον υπερψηφισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών της. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καθορίζονται από τον 
Κανονισμό Λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 

 
3. Η διαδικασία αμφισβήτησης του Προέδρου από την Πολιτική Επιτροπή 

ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής πρότασης από το ένα τρίτο (1/3) 
του συνόλου των μελών της. Η πρόταση γίνεται δεκτή εφ’ όσον 
υπερψηφισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
της. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καθορίζονται από τον Κανονισμό 
Λειτουργίας της Πολιτικής Επιτροπής. 

 
4. Η διαδικασία αμφισβήτησης του Προέδρου από το Εθνικό Συνέδριο του 

Κόμματος ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής πρότασης από το ένα 
τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του.  
4.1. Η πρόταση κατατίθεται στον προεδρεύοντα του Εθνικού 

Συνεδρίου και μπορεί να υποβληθεί μέχρι την λήξη της πρώτης 
ημέρας των εργασιών του. 

4.2. Μόλις κατατεθεί η πρόταση, ο προεδρεύων διακόπτει τις εργασίες 
του Εθνικού Συνεδρίου, ανακοινώνει στους συνέδρους το 
περιεχόμενό της και κηρύσσει την έναρξη της συζήτησης επί της 
πρότασης αμφισβήτησης.  

4.3. Πρώτος λαμβάνει τον λόγο ο Πρόεδρος του Κόμματος και στην 
συνέχεια οι τρεις πρώτοι από αυτούς που υπέγραψαν την 
πρόταση και τρεις σύνεδροι που επιλέγονται από τον Πρόεδρο, οι 
οποίοι ομιλούν εναλλάξ. Η διάρκεια κάθε ομιλίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 10 λεπτά.  

4.4. Στην συνέχεια διεξάγεται μυστική ψηφοφορία επί της πρότασης 
αμφισβήτησης. Κάθε σύνεδρος ψηφίζει με ψηφοδέλτιο που 
αναγράφει την λέξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ, με την έννοια ότι ψηφίζει υπέρ ή 
κατά της πρότασης. 



4.5. Εάν η πρόταση αμφισβήτησης δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συνέδρων απορρίπτεται.  

 
5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εάν γίνει δεκτή η πρόταση 

αμφισβήτησης του Προέδρου του Κόμματος ενεργοποιείται η 
διαδικασία του προηγούμενου άρθρου. Για τον υπολογισμό του ενός 
τρίτου των μελών του κατά περίπτωση αρμόδιου σώματος, τυχόν 
δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια 
μονάδα, εφ’ όσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο προς το μισό της.  

 
ΑΡΘΡΟ 12 

Συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής. 
 
1. Η Πολιτική Επιτροπή είναι το ανώτατο συλλογικό Όργανο του Κόμματος 

μεταξύ δύο Συνεδρίων και συγκροτείται από μέλη που εκλέγονται από το 
τακτικό Εθνικό Συνέδριο και από μέλη που συμμετέχουν σ’ αυτήν εξ 
αιτίας της ιδιότητας ή του αξιώματός τους (ex officio). Η θητεία των 
μελών της Πολιτικής Επιτροπής διαρκεί μέχρι το επόμενο τακτικό Εθνικό 
Συνέδριο του Κόμματος. Όσα μέλη της δικαιούνται να συμμετέχουν σ’ 
αυτήν με περισσότερες από μια ιδιότητες καλούνται με μια από αυτές και 
δεν αναπληρώνονται στις υπόλοιπες, πρέπει δε να διατηρούν την 
ιδιότητα ή το αξίωμά τους κατά την εκάστοτε ημερομηνία συνεδρίασής 
της. Εφ’ όσον άσκησαν τα καθήκοντά τους οποτεδήποτε κατά την 
διάρκεια της θητείας της, οι Αναπληρωτές των μονοπρόσωπων οργάνων 
του Κόμματος συμμετέχουν στην Πολιτική Επιτροπή έως την λήξη της 
θητείας της.  

 
2. Η Πολιτική Επιτροπή  συγκροτείται από: 

2.1. Τον Πρόεδρο του Κόμματος. 
2.2. Τον ή τους Αντιπροέδρους του Κόμματος. 
2.3. Τους πρώην Προέδρους του Κόμματος. 
2.4. Τους υποψήφιους Προέδρους του Κόμματος που έλαβαν 

τουλάχιστον το 20% των ψήφων.  
2.5. Τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Βουλής. 
2.6. Τους διατελέσαντες  Προέδρους της Βουλής. 
2.7. Τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.  
2.8. Τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 
2.9. Τον ή τους Αναπληρωτές Γραμματείς της Πολιτικής Επιτροπής. 
2.10. Τους διατελέσαντες Γραμματείς της Πολιτικής Επιτροπής. 
2.11. Τον ή τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. 
2.12. Τους Βουλευτές του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
2.13. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος. 
2.14. Τους διατελέσαντες Γενικούς Διευθυντές του Κόμματος. 
2.15. Τα αιρετά μέλη της απερχόμενης Εκτελεστικής Γραμματείας. 
2.16. Τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού Γραφείου της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. 



2.17. Τους πρώην Προέδρους της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. 
2.18. Διακόσια (200) μέλη του Κόμματος, που εκλέγονται από το 

τακτικό Εθνικό Συνέδριο. 
2.19. Τους Προέδρους των ΝΟ.Δ.Ε. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
2.20. Δεκαεπτά (17) μέλη της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που εκλέγονται από το 

Συνέδριό της. 
2.21. Τους εκλεγέντες Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, καθώς 

και τους υποψηφίους Περιφερειάρχες κατά την τελευταία εκλογή. 
2.22. Τους Δημάρχους των πρωτευουσών των Περιφερειακών 

Ενοτήτων (πρώην νομών) και τους Δημάρχους των πόλεων με 
πληθυσμό περισσότερο από εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) 
κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή. 

2.23. Το Δ.Σ της Κ.Ε.Δ.Ε. και το Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.  
2.24. Τα μέλη του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Ε., της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ., του Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και των τριτοβαθμίων 
αγροτοσυναιτεριστικών οργανώσεων, καθώς και τα προεδρεία της 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος. 

2.25. Τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. 

2.26. Τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα ή τον Αντιπρόεδρο του 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. 

2.27. Τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα ή τον Αντιπρόεδρο της 
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. 

2.28. Τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα ή τον Αντιπρόεδρο του 
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

2.29. Τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα ή τον Αντιπρόεδρο του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

2.30. Τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα ή τον Αντιπρόεδρο του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

2.31. Τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα ή τον Αντιπρόεδρο του 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

2.32. Τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα ή τον Αντιπρόεδρο της 
Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

2.33. Τους Προέδρους των Ε.Β.Ε. Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. 
2.34. Τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του 

Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και επτά (7) 
αντιπροσώπους των Αποδήμων, που εκλέγονται με μυστική 
ψηφοφορία από το Συνέδριο Οικουμενικού Ελληνισμού. 

2.35. Τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα της 
Ελληνικής Παραολυμπιακής  Επιτροπής. 

2.36. Τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα της 
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
(Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α.). 



2.37. Τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα της 
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.). 

2.38. Τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα της 
Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας 
(Α.Σ.Γ.Μ.Ε.).  

 
ΑΡΘΡΟ 13 

Εκλογή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. 
 
1. Η εκλογή των αιρετών μελών της Πολιτικής Επιτροπής της περ. 2.16 

της § 2 του προηγούμενου άρθρου γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, 
που απαρτίζεται από δύο τμήματα, ένα για τους υποψηφίους που 
προέρχονται από τις κομματικές Οργανώσεις του Λεκανοπεδίου 
Αττικής και ένα για τους υποψηφίους που προέρχονται από τις 
υπόλοιπες κομματικές Οργανώσεις της χώρας.  
1.1. Καθένα από τα δύο τμήματα του ψηφοδελτίου υποδιαιρείται σε 

δύο ιδιαίτερους πίνακες:  
1.1.1. Ειδικό πίνακα ποσόστωσης γυναικών, στον οποίο 

αναγράφονται αλφαβητικά μόνον τα ονόματα των γυναικών 
υποψηφίων που επιθυμούν να εκλεγούν με βάση την 
διάταξη της § 6 του άρθρου 2 του παρόντος Καταστατικού. 

1.1.2. Γενικό πίνακα στον οποίο αναγράφονται αλφαβητικά τα 
ονόματα των υπολοίπων υποψηφίων, στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι γυναίκες που τυχόν δεν επιθυμούν 
να κάνουν χρήση της παραπάνω υπό στοιχείο 1.1.1. 
δυνατότητας. 

1.2. Από το πρώτο τμήμα του ψηφοδελτίου, που αφορά το 
Λεκανοπέδιο Αττικής, εκλέγονται 85 μέλη, δηλαδή 25 γυναίκες 
υποψήφιες από τον ειδικό πίνακα ποσόστωσης γυναικών και 
60 υποψήφιοι από τον γενικό πίνακα. Στους πίνακες αυτούς 
κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει:  
1.2.1. Στον ειδικό πίνακα ποσόστωσης γυναικών έως και 5 

σταυρούς προτίμησης. 
1.2.2. Στον γενικό πίνακα υποψηφίων έως και 12 σταυρούς 

προτίμησης. 
1.3. Από το δεύτερο τμήμα του ψηφοδελτίου, που αφορά την 

Περιφέρεια, εκλέγονται 115 μέλη, δηλαδή 35 γυναίκες 
υποψήφιες από τον ειδικό πίνακα ποσόστωσης γυναικών και 
80 υποψήφιοι από τον γενικό πίνακα. Στους πίνακες αυτούς 
κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει:  
1.3.1. Στον ειδικό πίνακα ποσόστωσης γυναικών έως και 7 

σταυρούς προτίμησης. 
1.3.2. Στον γενικό πίνακα υποψηφίων έως και 15 σταυρούς 

προτίμησης. 



1.4. Τυχόν επισημείωση, σε κάποιον από τους πίνακες, 
περισσότερων σταυρών προτίμησης από αυτούς που 
προβλέπονται παραπάνω, δεν συνεπάγεται την συνολική 
ακυρότητα του ψηφοδελτίου αλλά μόνον την ακυρότητα του 
συγκεκριμένου πίνακα. 

 
2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της περ. 5.1. της § 5 του άρθρου 2 του 

παρόντος Καταστατικού, κάθε μέλος της Νέας Δημοκρατίας (με εξαίρεση 
τους υπαλλήλους του Κόμματος, για τους οποίους υφίσταται κώλυμα 
εκλογιμότητας) έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή του 
ως μέλους της Πολιτικής Επιτροπής, σε έναν μόνον πίνακα υποψηφίων.  
2.1. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει αυτοπροσώπως και 

εμπρόθεσμα έγγραφη δήλωση για την υποψηφιότητά του, στην 
οποία οφείλει να προσδιορίσει επακριβώς τον πίνακα στον οποίο 
επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Με την επιφύλαξη της διάταξης του 
β΄ εδαφίου της περ. 2.2. του άρθρου αυτού, η δήλωση 
υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση μελών του 
τακτικού Εθνικού Συνεδρίου, με τις ακόλουθες διακρίσεις:  
2.1.1. Τα σύνεδρα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι 

εγγράφονται στους σχετικούς πίνακες ύστερα από 
πρόταση 20 τουλάχιστον συνέδρων.  

2.1.2. Τα μη σύνεδρα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι 
εγγράφονται μετά από πρόταση 40 τουλάχιστον συνέδρων. 

2.1.3. Τα μέλη της απερχόμενης Πολιτικής Επιτροπής δικαιούνται 
να θέσουν υποψηφιότητα, χωρίς η σχετική έγγραφη 
δήλωσή τους να συνοδεύεται από πρόταση μελών του 
τακτικού Εθνικού Συνεδρίου. 

2.2. Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Εθνικού Συνεδρίου 
ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων που μπορεί να προτείνει κάθε 
σύνεδρος σε κάθε ένα από τα τμήματα ή τους πίνακες του 
ψηφοδελτίου.  

 
 
3. Η διαδικασία και ο τρόπος εκλογής των μελών της Πολιτικής Επιτροπής 

ρυθμίζεται από τον Κανονισμό του Εθνικού Συνεδρίου. Τυχόν 
κενούμενες θέσεις μελών της Πολιτικής Επιτροπής καταλαμβάνονται από 
τους επιλαχόντες του οικείου πίνακα, κατά την σειρά των σταυρών 
προτίμησης που έλαβαν. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

Σύγκληση και αρμοδιότητες της Πολιτικής Επιτροπής. 
 
1. Η Πολιτική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Κόμματος κάθε 

τρεις μήνες, έκτακτα δε σε επείγουσες περιπτώσεις, με απόφαση του 



ιδίου ή της Εκτελεστικής Γραμματείας ή μετά από έγγραφη αίτηση του 
ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των μελών της. 

 
2. Η Πολιτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

2.1. Χαράσσει την πολιτική του Κόμματος, με βάση την ιδεολογία και 
το Καταστατικό και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εθνικού 
Συνεδρίου. 

2.2. Έχει την ευθύνη της προβολής και της διάδοσης των ιδεολογικών 
και προγραμματικών αρχών και των πολιτικών θέσεων του 
Κόμματος. 

2.3. Συγκαλεί το Εθνικό Συνέδριο, ορίζει τον τόπο και την ημερομηνία 
της συνόδου του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη και τις γενικές 
εισηγήσεις που καταρτίζει η Εκτελεστική Γραμματεία. 

2.4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής 
διαχείρισης του Κόμματος. 

2.5. Υποβάλλει στο Εθνικό Συνέδριο έκθεση για τα πεπραγμένα του 
Κόμματος στην προηγούμενη περίοδο. 

2.6. Εισηγείται στο Εθνικό Συνέδριο τις τροποποιήσεις του 
Καταστατικού.  

2.7. Εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας, τις 
υποχρεωτικές τροποποιήσεις που επέρχονται στο Καταστατικό, 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης της § 6 του άρθρου 5 του παρόντος 
και επικαιροποιεί ανάλογα, με απόφασή της, το κείμενό του.    

2.8. Εγκρίνει και τροποποιεί τους ειδικούς Κανονισμούς οργάνωσης, 
συγκρότησης και λειτουργίας των Οργανώσεων και Οργάνων του 
Κόμματος μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας. 

2.9. Έχει την ευθύνη και μέριμνα για τη σωστή εφαρμογή των 
αποφάσεων του Εθνικού Συνεδρίου. 

2.10. Εκλέγει από τα μέλη της τον Γραμματέα της καθώς και τα μέλη της 
Εκτελεστικής Γραμματείας του Κόμματος. 

2.11. Αποφασίζει για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ’ αυτήν από τον 
Πρόεδρο του Κόμματος ή την Εκτελεστική Γραμματεία και μπορεί 
να αναθέσει σ’ αυτούς την ενάσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων 
της. 

2.12. Μπορεί να εκδίδει ψηφίσματα για οποιοδήποτε θέμα. 
 
3. Εκτός από την Ολομέλεια, στην Πολιτική Επιτροπή λειτουργούν τα 

τμήματα Αυτοδιοίκησης, Αγροτικού, Συνδικαλισμού, καθώς και όσα άλλα 
τυχόν συγκροτηθούν με απόφασή της. Η στελέχωση των τμημάτων 
γίνεται όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Μπορεί επίσης 
να συγκροτεί, με απόφασή της, ειδικές επιτροπές, ομάδες εργασίας και 
ομάδες μελέτης με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και 
το Κόμμα. Τα τμήματα, οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας και μελέτης 
επεξεργάζονται προτάσεις και διαμορφώνουν εισηγήσεις που 



συζητούνται στην Ολομέλεια της Πολιτικής Επιτροπής και τίθενται σε 
ψηφοφορία. 

 
4. Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής μετέχουν υποχρεωτικά στις 

συνεδριάσεις της Ολομέλειας, καθώς και των τμημάτων, επιτροπών και 
ομάδων εργασίας ή μελέτης στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. 

 
5. Τα θέματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας της Πολιτικής 

Επιτροπής και την διαδικασία λήψης των αποφάσεών της ρυθμίζονται 
από ειδικό Κανονισμό που εγκρίνεται από αυτήν. 

 
6. Δεν μπορούν να τοποθετούνται σε κυβερνητικές θέσεις που έχουν ως 

αντικείμενο την άσκηση διοίκησης και διαχείρισης στον Δημόσιο και στον 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περισσότερα από 50 μέλη της Πολιτικής 
Επιτροπής που εκλέχθηκαν σύμφωνα με την περ. 2.16. της 
παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού.   

 
ΑΡΘΡΟ 15 

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής. 
 
1. Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής είναι το δεύτερο ανώτατο 

μονοπρόσωπο Όργανο του Κόμματος, μετά τον Πρόεδρο. Εκλέγεται με 
άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία των μελών της Πολιτικής 
Επιτροπής και η θητεία του διαρκεί μέχρι το επόμενο τακτικό Εθνικό 
Συνέδριο του Κόμματος. Η εκλογή διεξάγεται με κάλπη και ενιαίο 
ψηφοδέλτιο, υπό την εποπτεία πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής 
που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Προέδρου του 
Κόμματος και αποτελείται από μέλη του σώματος που δεν είναι 
υποψήφια για το αξίωμα του Γραμματέα.  

 
2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Γραμματέα έχουν 

όλα τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και μόνον αυτά. Προϋπόθεση του 
παραδεκτού της υποψηφιότητας είναι να συνοδεύεται από τις υπογραφές 
τριάντα (30) μελών του σώματος. 

 
3. Για την εκλογή του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής απαιτείται η 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της. Σε 
περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, μεταξύ των δύο 
επικρατέστερων υποψηφίων, και Γραμματέας εκλέγεται αυτός που έλαβε 
τις περισσότερες ψήφους.    

 
4. Σε περίπτωση που υποβληθεί μια μόνον έγκυρη υποψηφιότητα για το 

αξίωμα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής ή σε περίπτωση που 
υποβληθούν μεν περισσότερες υποψηφιότητες αλλά αποσυρθούν όλες, 



πλην μίας, έως την έναρξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή 
αποφασίζει εάν θα εφαρμοσθεί η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της § 1 
του άρθρου αυτού ή εάν θα ανακηρύξει ως Γραμματέα τον μοναδικό 
υποψήφιο. 

 
5. Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

5.1. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Πολιτικής Επιτροπής και της 
Εκτελεστικής Γραμματείας, όταν κωλύεται ο Πρόεδρος του 
Κόμματος.  

5.2. Ανακοινώνει στην Πολιτική Επιτροπή την εισήγηση της 
Εκτελεστικής Γραμματείας για τις αναγκαίες τροποποιήσεις του 
Καταστατικού του Κόμματος, σύμφωνα με την διάταξη της περ. 
2.7 της § 2 του προηγούμενου άρθρου. 

5.3. Εισηγείται στην Πολιτική Επιτροπή τις αναγκαίες τροποποιήσεις 
των ειδικών Κανονισμών Λειτουργίας των συλλογικών κομματικών 
Οργάνων, πλην αυτού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 

5.4. Επιβλέπει την προβολή και την διάδοση των ιδεολογικών και 
προγραμματικών αρχών και των πολιτικών θέσεων του Κόμματος, 
η οποία αποτελεί αρμοδιότητα της Πολιτικής Επιτροπής. 

5.5. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων της Πολιτικής 
Επιτροπής και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους από τα 
υφιστάμενα κομματικά Όργανα. 

5.6. Εισηγείται στην Πολιτική Επιτροπή την σύνθεση της Κεντρικής 
Επιτροπής Δεοντολογίας. 

5.7. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ρητά στον 
Κανονισμό Λειτουργίας της Πολιτικής Επιτροπής. 

5.8. Προΐσταται των Γραμματειών του Κόμματος και συντονίζει το έργο 
των επικεφαλής τους. 

5.9. Συγκαλεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα το Διαγραμματειακό 
Συντονιστικό Όργανο και προεδρεύει των συνεδριάσεών του.  

5.10. Ορίζει, με απόφασή του, τον Ειδικό Γραμματέα της Πολιτικής 
Επιτροπής και εποπτεύει το έργο της Ειδικής Γραμματείας. 

5.11. Παρέχει άδεια σε μη μέλη της Πολιτικής Επιτροπής προκειμένου 
να λάβουν γνώση εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο της. 

5.12. Εκδίδει τις διαπιστωτικές πράξεις που προβλέπονται στις 
διατάξεις της περ. 7.2. και του στοιχ. 7.3.7. της περ. 7.3. της παρ. 
7 του άρθρου 3 του παρόντος Καταστατικού.   

5.13. Εκδίδει τις οργανωτικές και εκτελεστικές εγκυκλίους για τις οποίες 
του απονέμεται ρητά από τις διατάξεις του παρόντος 
Καταστατικού η σχετική αρμοδιότητα. 

5.14. Ασκεί όσα επιπλέον καθήκοντα και αρμοδιότητες του ανατίθενται 
με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος ή κατ’ εξουσιοδότηση 
της Πολιτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας. 

5.15. Αναφέρεται στον Πρόεδρο του Κόμματος ως προς την εκτέλεση 
των παραπάνω αρμοδιοτήτων του. 



  
6. Με αποφάσεις του Προέδρου του Κόμματος μπορεί να ορίζεται ένας ή 

περισσότεροι Αναπληρωτές Γραμματείς της Πολιτικής Επιτροπής, 
προκειμένου να συνδράμουν τον Γραμματέα στο έργο του και να τον 
αναπληρώνουν, όταν κωλύεται ή, εφ’ όσον εκλείψει με οποιοδήποτε 
τρόπο, έως την εκλογή του νέου Γραμματέα. Οι Αναπληρωτές 
Γραμματείς είναι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.  

 
7. Κατά την διάρκεια της καταστατικής του θητείας, ο Γραμματέας της 

Πολιτικής Επιτροπής δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την 
εκλογή του ως Βουλευτή του Εθνικού Κοινοβουλίου, όταν η εκλογή 
διεξάγεται με σταυρό προτίμησης, εκτός εάν παραιτηθεί από το 
αξίωμά του, οπότε αναπληρώνεται προσωρινά, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ή με απόφαση του 
Προέδρου του Κόμματος, έως την εκλογή νέου Γραμματέα. Μπορεί, 
όμως, να είναι υποψήφιος όταν η εκλογή διεξάγεται με λίστα 
υποψηφίων, κατά τις διακρίσεις του εκλογικού νόμου ή να είναι 
υποψήφιος Βουλευτής Επικρατείας. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

Συγκρότηση και λειτουργία της Εκτελεστικής Γραμματείας. 
 
1. Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκροτείται από: 

1.1. Τον Πρόεδρο του Κόμματος. 
1.2. Τον ή τους Αντιπροέδρους του Κόμματος. 
1.3. Τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. 
1.4. Τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 
1.5. Τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Βουλής. 
1.6. Τον ή τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Κόμματος. 
1.7. Τον ή τους Αναπληρωτές Γραμματείς της Πολιτικής Επιτροπής. 
1.8. Τον Εκπρόσωπο Τύπου του Κόμματος. 
1.9. Τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος. 
1.10. Τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού Γραφείου της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. 
1.11. Εννέα μέλη που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την 

Πολιτική Επιτροπή, μεταξύ των μελών της. 
 
2. Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Κόμματος 

και προεδρεύεται από τον ίδιο ή, σε περίπτωση κωλύματός του, από τον 
Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά 
κάθε δύο μήνες, έκτακτα δε, κατά την κρίση του Προέδρου, όταν το 
επιβάλλουν ειδικές περιστάσεις. Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκαλείται 
επίσης όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών της. 

 
3. Ο Πρόεδρος του Κόμματος μπορεί να συγκαλεί την Εκτελεστική 

Γραμματεία με διευρυμένη σύνθεση, με την συμμετοχή των τέως 



Προέδρων του Κόμματος και των υποψηφίων που έλαβαν τουλάχιστον 
το 20% των ψήφων κατά την διαδικασία εκλογής Προέδρου του 
Κόμματος. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις του και άλλα 
στελέχη του Κόμματος, κατά την κρίση του, ανάλογα με τα προς 
συζήτηση θέματα. 

 
4. Ο Πρόεδρος του Κόμματος μπορεί να αναθέτει στα μέλη της  

Εκτελεστικής  Γραμματείας  την  εποπτεία τομέων δράσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Γραμματείας. 

 
1. Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι το ανώτερο καθοδηγητικό και εκτελεστικό 

Όργανο του Κόμματος μεταξύ δύο συνεδριάσεων της Πολιτικής 
Επιτροπής. Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι διαρκές Όργανο, που 
υλοποιεί τις αποφάσεις του Κόμματος και είναι αρμόδιο για όλα τα 
θέματα που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων Οργάνων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 

 
2. Η Εκτελεστική Γραμματεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

2.1. Εισηγείται στην Πολιτική Επιτροπή σχετικά με την πολιτική του 
Κόμματος και παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της 
εφαρμογής των αποφάσεων της Πολιτικής Επιτροπής. 

2.2. Καθορίζει την οργανωτική διάρθρωση του Κόμματος, στα πλαίσια 
των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού. 

2.3. Προπαρασκευάζει και εποπτεύει τις εργασίες του Εθνικού 
Συνεδρίου, σε συνεργασία με την Οργανωτική του Επιτροπή. 

2.4. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών του Εθνικού 
Συνεδρίου και τις γενικές εισηγήσεις που υποβάλλονται σ’ αυτό. 

2.5. Ερμηνεύει αυθεντικά τις διατάξεις των Κανονισμών του Κόμματος. 
2.6. Μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της, ύστερα από εισήγηση του 

αρμοδίου κομματικού Οργάνου:   
2.6.1. Να προβαίνει στην αντικατάσταση της διοίκησης 

οποιασδήποτε κομματικής Οργάνωσης, σε περίπτωση που 
διαπιστώνεται κατάφωρη δυσλειτουργία της και να διορίζει 
ταυτόχρονα άλλη, με την υποχρέωση να διενεργήσει 
εκλογές για την ανάδειξη νέας αιρετής διοίκησης μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα. 

2.6.2. Να προβαίνει στην αντικατάσταση ορισμένων από τα μέλη 
της διοίκησης οποιασδήποτε κομματικής Οργάνωσης, όταν 
με πράξεις ή παραλείψεις τους παραβλάπτουν έκδηλα την 
ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της. 

 
3. Τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία της Εκτελεστικής Γραμματείας, 

την διαδικασία λήψης αποφάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, 



ρυθμίζονται από τον ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας της, που εγκρίνεται 
από την Πολιτική Επιτροπή. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

Κοινοβουλευτική Ομάδα. 
 
1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από τους Βουλευτές που ανήκουν 

στο Κόμμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. Μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας θεωρούνται και οι Ευρωβουλευτές του 
Κόμματος. Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι ο Πρόεδρος 
του Κόμματος, ο οποίος εκπροσωπεί και κατευθύνει τη δράση της. Η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα της και τους 
Αναπληρωτές του. 

 
2. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Κόμματος 

και μπορεί να συνεδριάζει και εκτός Αθηνών.  
 
3. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχουν δικαίωμα και υποχρέωση 

να μετέχουν ενεργά στη γενικότερη λειτουργία και ζωή του Κόμματος, 
χωρίς να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης των Περιφερειακών 
Οργανώσεων. Υπό την εποπτεία του Γραμματέα της Πολιτικής 
Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οι 
Γραμματείες του Κόμματος και οι Τομείς Κοινοβουλευτικού Έργου της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας συνεργάζονται και συντονίζουν την δράση 
τους, στα πλαίσια των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους. 

 
4. Τα θέματα που αφορούν στην εκλογή του Γενικού Γραμματέα της και των 

Αναπληρωτών του, στην οργάνωση και λειτουργία καθώς και στην 
πειθαρχική διαδικασία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ρυθμίζονται από 
Κανονισμό που καταρτίζεται από την ίδια και εγκρίνεται από τον 
Πρόεδρο του Κόμματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

Επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών. 
 
1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της 

επιλογής των υποψηφίων Βουλευτών του Κόμματος που δεν εκλέγονται 
ατομικά με σταυρό προτίμησης, κατά τις διακρίσεις του εκάστοτε 
ισχύοντος εκλογικού νόμου, καθώς και των υποψηφίων Ευρωβουλευτών 
του Κόμματος.  

 
2. Με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, στις περιπτώσεις και στις 

εκλογικές περιφέρειες που η εκλογή διεξάγεται με σταυρό 
προτίμησης, κατά τις διακρίσεις του εκάστοτε ισχύοντος εκλογικού 
νόμου, είναι δυνατόν να συμμετέχουν στην διαδικασία της επιλογής 



των υποψηφίων Βουλευτών για το Εθνικό Κοινοβούλιο και τα μέλη 
του Κόμματος, με τον ακόλουθο τρόπο: 
2.1. Κάθε πολίτης που έχει τα προσόντα που προβλέπονται από 

τον εκλογικό νόμο μπορεί να υποβάλλει αίτηση προκειμένου 
να επιλεγεί ως υποψήφιος Βουλευτής του Κόμματος, σε μια 
και μόνη εκλογική περιφέρεια. Η αίτηση υποβάλλεται 
εγγράφως και αυτοπροσώπως στην ΝΟ.Δ.Ε. της οικείας 
εκλογικής περιφέρειας. Σε περίπτωση που μέσα στα όρια της 
εκλογικής περιφέρειας λειτουργούν περισσότερες από μια 
ΝΟ.Δ.Ε., η αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης ορίζεται με 
απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού. 

2.2. Με βάση τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν, σχηματίζεται 
ενιαίο ψηφοδέλτιο και διεξάγεται εκλογική διαδικασία, με 
καθολική μυστική ψηφοφορία των μελών του κόμματος που 
είναι εγγεγραμμένα στις κομματικές οργανώσεις της εκλογικής 
περιφέρειας. Από την διαδικασία αυτή επιλέγονται, με σχετική 
πλειοψηφία: 
2.2.1. Ένας υποψήφιος Βουλευτής στις εκλογικές περιφέρειες 

όπου προβλέπονται, κατά τις διατάξεις του εκλογικού 
νόμου, έως 6 θέσεις υποψηφίων βουλευτών στο 
ψηφοδέλτιο του Κόμματος. 

2.2.2. Δύο υποψήφιοι Βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες 
όπου προβλέπονται από 7 έως και 12 θέσεις 
υποψηφίων βουλευτών στο ψηφοδέλτιο του Κόμματος. 

2.2.3. Το ένα πέμπτο των υποψηφίων Βουλευτών στις 
εκλογικές περιφέρειες όπου προβλέπονται 
περισσότερες από 12 θέσεις υποψηφίων βουλευτών στο 
ψηφοδέλτιο του Κόμματος. Τυχόν δεκαδικός αριθμός 
στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια 
μονάδα, εφ’ όσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο προς 
το μισό της. 

2.3. Οι επιλεγόμενοι σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία 
αποτελούν, ανά εκλογική περιφέρεια, την πρόταση των μελών 
του Κόμματος προς τον Πρόεδρο για την στελέχωση των 
ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας στο σύνολο της 
επικρατείας.  

2.4. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας 
καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Πανελλαδικής 
Οργάνωσης και με ειδική εγκύκλιο του  Γραμματέα της 
Πολιτικής Επιτροπής. Με την εγκύκλιο αυτή μπορεί να 
καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή της 
αίτησης, όπως π.χ. να συνοδεύεται αυτή από τις υπογραφές 
ορισμένου αριθμού μελών του Κόμματος που είναι 
εγγεγραμμένα στις κομματικές Οργανώσεις της οικείας 
εκλογικής περιφέρειας.   



2.5. Η υποβολή αίτησης για την επιλογή ως υποψηφίου Βουλευτή 
του Κόμματος με την διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρούσα παράγραφο δεν αποκλείει την ταυτόχρονη υποβολή 
αίτησης από το ίδιο πρόσωπο με την διαδικασία της επόμενης 
παραγράφου. 

 
3. Η επιλογή του υπόλοιπου αριθμού των υποψηφίων Βουλευτών για το 

Εθνικό Κοινοβούλιο γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 
3.1. Κάθε πολίτης που έχει τα προσόντα που προβλέπονται από τον 

εκλογικό νόμο μπορεί να υποβάλλει αίτηση προκειμένου να 
επιλεγεί ως υποψήφιος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. 

3.2. Το αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης Όργανο, ο τύπος της, 
τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολα, ο τυχόν 
αριθμός των υπογραφών των μελών του Κόμματος ή της οικείας 
ΝΟ.Σ. που πρέπει να την συνοδεύουν καθώς και κάθε άλλη 
απαραίτητη οργανωτική λεπτομέρεια, καθορίζονται με ειδική 
εγκύκλιο του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία 
εκδίδεται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές. 

 
4. Αφού συγκεντρώσει και εξετάσει τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν 

για κάθε εκλογική περιφέρεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δύο 
προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, η Εκτελεστική 
Γραμματεία καταρτίζει πίνακα υποψηφίων και εισηγείται σχετικά στον 
Πρόεδρο του Κόμματος. Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται 
αυτοδικαίως οι εν ενεργεία Βουλευτές του Κόμματος. 

 
5. Ο Πρόεδρος του Κόμματος επιλέγει τους υποψηφίους Βουλευτές και 

καταρτίζει τους συνδυασμούς του Κόμματος. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
Γραμματείες. 

 
1. Οι Γραμματείες είναι Όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης του Κόμματος, 

με αρμοδιότητα την οργανωτική και λειτουργική ανάπτυξη, κατεύθυνση 
και συντονισμό των κατ’ ιδίαν τομέων δράσης τους. Οι Γραμματείες 
συνιστώνται με αποφάσεις του Προέδρου του Κόμματος, ο οποίος 
προσδιορίζει τον αριθμό, την συγκρότηση και τις αρμοδιότητές τους. Τα 
δύο φύλα συμμετέχουν στην στελέχωση των Γραμματειών κατά ποσοστό 
τουλάχιστον το 30% των μελών τους. 

 
2. Ως επικεφαλής των Γραμματειών τοποθετούνται, με αποφάσεις του 

Προέδρου του Κόμματος, οι Γραμματείς και οι Αναπληρωτές τους. Οι 
Γραμματείς του Κόμματος συμμετέχουν στο Διαγραμματειακό 
Συντονιστικό Όργανο, υπό την προεδρία του Γραμματέα της Πολιτικής 



Επιτροπής και συνεργάζονται με τους επικεφαλής των Τομέων 
Κοινοβουλευτικού Έργου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 

 
Άρθρο 21 

Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών. 
 
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών είναι αρμόδια 

για την αξιολόγηση των προσόντων και της προσφοράς, καθώς και 
την ορθολογική αξιοποίηση και την ανανέωση του στελεχιακού 
δυναμικού του Κόμματος. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να καταρτίζει 
και να ενημερώνει το Εθνικό Μητρώο Στελεχών του Κόμματος. 

 
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών συγκροτείται με 

απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, ύστερα από πρόταση της 
Εκτελεστικής Γραμματείας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται και 
εξειδικεύονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και κάθε ζήτημα που 
αφορά τον τρόπο λειτουργίας της.  

 
ΑΡΘΡΟ 22 

Επιτροπές Δεοντολογίας. 
 

1. Οι Επιτροπές Δεοντολογίας είναι αρμόδιες για την εκδίκαση των 
πειθαρχικών αδικημάτων που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και 
τους οικείους ειδικούς Κανονισμούς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και 
του Κόμματος.  
1.1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

συγκροτείται όπως προβλέπεται στον ειδικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του σώματος και εκδικάζει, σε πρώτο και τελευταίο 
βαθμό, τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για τους Βουλευτές, που καταρτίζονται από την  
Κοινοβουλευτική Ομάδα και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του 
Κόμματος.  

1.2. Η πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας συγκροτείται από 
μη Κοινοβουλευτικά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, που ορίζονται 
με απόφασή της και εκδικάζει:  
1.2.1. Σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τα πειθαρχικά 

παραπτώματα των μη Κοινοβουλευτικών μελών της 
Πολιτικής Επιτροπής, των υποψηφίων Βουλευτών ή 
Ευρωβουλευτών των τελευταίων εκλογών, εφόσον δεν 
χρημάτισαν Βουλευτές, καθώς και των μελών των 
διοικήσεων των συλλογικών κομματικών Οργανώσεων και 
Οργάνων. 

1.2.2. Σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό, τις προσφυγές κατά των 
αποφάσεων των Νομαρχιακών Επιτροπών Δεοντολογίας 



και των Επιτροπών Δεοντολογίας των Ειδικών Κομματικών 
Οργανώσεων. 

1.3. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές Δεοντολογίας συνιστώνται στην έδρα 
κάθε ΝΟ.Δ.Ε. συγκροτούνται από μη κοινοβουλευτικά μέλη του 
Κόμματος που ορίζονται με απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής 
και εκδικάζουν, σε πρώτο βαθμό, πειθαρχικά αδικήματα των 
μελών των κομματικών Οργανώσεων που υπάγονται σ’ αυτές. 

1.4. Οι Επιτροπές Δεοντολογίας των Ειδικών Κομματικών 
Οργανώσεων (Ε.Κ.Ο.) συγκροτούνται από μη κοινοβουλευτικά 
μέλη τους που ορίζονται με απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής και 
εκδικάζουν, σε πρώτο βαθμό, πειθαρχικά παραπτώματα των 
μελών των αντίστοιχων Ε.Κ.Ο. 

 
2. Τα θέματα που αφορούν τα αδικήματα, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις και 

την λειτουργία των Επιτροπών Δεοντολογίας, ρυθμίζονται από 
Κανονισμό που εγκρίνεται από την Πολιτική Επιτροπή. 

 
ΑΡΘΡΟ 23 

Γενική Διεύθυνση του Κόμματος. 
 
1. Η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών του Κόμματος και έχει την ευθύνη για το 
προσωπικό που απασχολείται σ’ αυτό με οποιουδήποτε είδους 
εργασιακή σχέση.  

 
2. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης υπάγεται και η οικονομική 

διαχείριση του Κόμματος, που ασκείται σύμφωνα με τον ειδικό 
Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης στον οποίο, μεταξύ άλλων, 
προβλέπεται υποχρεωτικά η λειτουργία κατάλληλα στελεχωμένου 
Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

 
3. Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση διαχειρίζεται την τακτική επιχορήγηση 

του Κράτους, τις συνδρομές των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
και των μελών του Κόμματος, τις προσόδους από την περιουσία του, τα 
έσοδα από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του, τις δωρεές που 
δέχεται και κάθε εν γένει άλλο χρηματικό πόρο που προβλέπεται ή 
επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Διαχειρίζεται επίσης 
και τις πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις του Κόμματος. 

 
4. Της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος 

ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος χωρίς θητεία και 
μπορεί να επικουρείται στο έργο του από έναν ή περισσότερους 
Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές. Ο Γενικός Διευθυντής ορίζει, με 
απόφασή του, τους Διευθυντές Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 



5. Ο Γενικός Διευθυντής είναι επίσης αρμόδιος για όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες που αφορούν, ενδεικτικά, την αγορά, πώληση, χρηματοδοτική 
μίσθωση και κάθε άλλη αναγκαία διαχειριστική πράξη που σχετίζεται με 
την πάσης φύσεως κινητή και ακίνητη περιουσία του Κόμματος.  

 
ΑΡΘΡΟ 24 

Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» 
 
1. Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» (Ι.Δ.Κ.Κ.) είναι 

επιστημονικός φορέας που λειτουργεί στα πλαίσια του Κόμματος. 
 
2. Το Ινστιτούτο έχει ως σκοπό την ανάλυση και διάδοση των αρχών του 

δημοκρατικού πολιτεύματος, την ανάλυση και διάδοση των ιδεολογικών 
αρχών του Κόμματος, την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών 
και αναλύσεων για τη λειτουργία των θεσμών της δημοκρατίας, την 
υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε πολιτικής και ιδεολογικής 
δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία 
της δημοκρατίας, στην επιμόρφωση των στελεχών του Κόμματος και 
στην συνεργασία με ιδρύματα και οργανώσεις του εσωτερικού και του 
εξωτερικού που επιδιώκουν ταυτόσημους σκοπούς. 

 
ΑΡΘΡΟ 25 

Οργάνωση Νέων Νέας Δημοκρατίας. 
 

1. Η νεολαία του Κόμματος εκφράζεται μέσα από την «Οργάνωση Νέων 
Νέας Δημοκρατίας» (Ο.Ν.ΝΕ.Δ.), εμφορείται από τις ιδεολογικές και 
πολιτικές αρχές του Κόμματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Η 
Ο.Ν.ΝΕ.Δ. αγωνίζεται για τη διάδοση της ιδεολογίας του Κόμματος και 
την εφαρμογή της πολιτικής του. 

 
2. Η Ο.Ν.ΝΕ.Δ. έχει οργανωτική αυτοτέλεια και πλήρη δημοκρατική 

διάρθρωση και δομή, τα δε Όργανά της συντονίζουν την δράση τους με 
τα αντίστοιχα κομματικά Όργανα. 

 
3. Μέλη της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. μπορούν να γίνουν νέοι, που αποδέχονται την 

ιδεολογία της και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τον 
Κανονισμό Λειτουργίας της. Τα όρια ηλικίας των μελών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. 
ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της. 

 
4. Τα μέλη της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. θεωρούνται αυτοδίκαια και μέλη του Κόμματος, 

μόλις συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Υπό τον όρο της 
προηγούμενης παραγράφου, κάθε μέλος της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. εγγράφεται 
αμέσως και στην Κομματική Οργάνωση του τόπου κατοικίας ή εργασίας 
του. 

 



5. Η Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. διέπεται από τον Κανονισμό 
Λειτουργίας της, ο οποίος καταρτίζεται από αυτήν και εγκρίνεται από την 
Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 26 

Κανονισμοί Λειτουργίας. 
 

1. Οι ειδικοί Κανονισμοί που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό, πλην 
του Κανονισμού Λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εγκρίνονται 
από την Πολιτική Επιτροπή και καθορίζουν τις διαδικασίες συγκρότησης 
και λειτουργίας των Οργάνων και Οργανώσεων του Κόμματος. Με 
αποφάσεις της Πολιτικής Επιτροπής μπορεί να εγκρίνονται Κανονισμοί 
και για οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο κρίνεται αναγκαίο να 
υπάρξει ειδική ρύθμιση. 

 
2. Υπό την εποπτεία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής και με 

ευθύνη των κατά περίπτωση αρμόδιων Γραμματειών ή άλλων 
κομματικών Οργάνων, το αργότερο εντός έξη (6) μηνών μετά από κάθε 
τροποποίηση του Καταστατικού του Κόμματος οφείλουν να εισάγονται 
προς έγκριση από την Πολιτική Επιτροπή οι αντίστοιχες αναγκαίες 
τροποποιήσεις και στους Κανονισμούς Λειτουργίας. Μέχρι την έγκριση 
των νέων Κανονισμών ισχύουν οι υφιστάμενοι, με εξαίρεση όσες τυχόν 
προβλέψεις τους είναι ευθέως αντίθετες προς τις τροποποιημένες 
διατάξεις του Καταστατικού του Κόμματος. 

 
 
 
Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε από το Θ΄ τακτικό 
Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος και ισχύει από την ψήφισή του. Οι 
διατάξεις του είναι προσαρμοσμένες στην υφιστάμενη οργανωτική 
διάρθρωση του Κόμματος. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην 
περ. 2.7. της § 2 του άρθρου 14, οι διατάξεις του παρόντος 
Καταστατικού μπορούν να  τροποποιηθούν μόνον από το επόμενο 
Εθνικό Συνέδριο.  
 
Η τήρηση του παρόντος Καταστατικού επαφίεται στην κομματική 
συνείδηση των μελών της Νέας Δημοκρατίας. 


