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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ - ΑΛΙΕΩΝ 

 

Άρθρο 1 

ΙΔΡΥΣΗ - ΟΝΟΜΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ - ΕΔΡΑ 

1.1. Σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 30-6-2021, ιδρύεται πολιτικό κόμμα υπό την ονομασία: 

«ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΑΛΙΕΩΝ: ΦΥΣΗ, ΚΥΝΗΓΙ, ΨΑΡΕΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ» 

και το διακριτικό τίτλο: «ΚΕΚΑ». 

 

1.2. Στο έμβλημα του κόμματος απεικονίζονται, κατά την ελληνική ιστορική μυθολογία, o 

Ολύμπιος θεός των υδάτων Ποσειδώνας και η Ολύμπια θεά του κυνηγιού Άρτεμις, 

ένα ψάρι και ένα ελάφι, που περικλείονται από κυκλικό πλαίσιο. Έξωθεν του 

κυκλικού πλαισίου αναφέρεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα του κόμματος ως 

εξής: «ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΑΛΙΕΩΝ ꙳ ΦΥΣΗ • ΚΥΝΗΓΙ • ΨΑΡΕΜΑ • 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ꙳», το οποίο περικλείεται περαιτέρω από κυκλικό περίγραμμά δύο 

γραμμών, εκ των οποίων η εξωτερική γραμμή έχει μεγαλύτερο πάχος. Το έμβλημα 

είναι ασπρόμαυρο και αποτυπώνεται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

1.3. Έδρα του κόμματος είναι η Περιφέρεια Αττικής και η δραστηριότητά του ασκείται σε 

όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό. 
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Άρθρο 2 

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 

2.1. Το ΚΕΚΑ είναι ένωση πολιτών που απαρτίζουν πολιτικό κόμμα του οποίου η διαρκής 

οργάνωση και δράση υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία πολιτεύματος δημοκρατικής 

μορφής. Λειτουργεί υπό καθεστώς διαφάνειας των οργανωτικών δομών και στόχων 

του, με σεβασμό στο Σύνταγμα, την μορφή και τις οργανωτικές βάσεις του 

πολιτεύματος. Βασίζεται στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, τους νόμους του κράτους 

και της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας, που υπηρετούν τις άνω αξίες και 

θεσμούς. 

 

2.2. Αρχές, Αξίες, Σκοποί: 

 

2.2.1. Η άσκηση και ο συγκαθορισμός της πολιτικής εξουσίας. Η απόκτηση γενικής 

επιρροής στην πολιτική ζωή και στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων σύμφωνα με 

τις αρχές, αξίες και σκοπούς του ΚΕΚΑ, πρωτίστως με τη συμμετοχή του σε κάθε 

είδους εκλογές, αλλά και με τη λειτουργία του ως οργάνου διαρκούς πολιτικής 

συμμετοχής του τμήματος του λαού που οργανώνεται σε αυτό. 

  

2.2.2. Η προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος, η ισότητα, η ισονομία, η δικαιοσύνη, 

η αλληλεγγύη, η καταπολέμηση της φτώχιας, της κοινωνικής και οικονομικής 

ανισότητας. 

 

2.2.3. Η εξασφάλιση προστασίας, προώθησης και εγγύησης των φυσικών και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, καθώς και του  αδιαίρετου και της οικουμενικότητάς τους. 

 

2.2.4. Η διασφάλιση του απαραβίαστου και η προστασία της αξιοπρέπειας και της 

ελευθερίας του ανθρώπου. Ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των ανθρώπων. 

 

2.2.5. Η ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και η εξασφάλιση ισοδύναμων συνθηκών 

διαβίωσης για όλους τους πολίτες της χώρας. Η επιδίωξη μιας ισότιμης κοινωνίας, 

στην οποία όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αποφασίσουν για τη ζωή τους.  

 

2.2.6. Δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες και αποτελεσματική κοινωνική μέριμνα. Η 

διάκριση των εξουσιών και αντιστοίχων λειτουργιών. 

 

2.2.7. Η καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων και όλων των μορφών ρατσισμού. Η 

διαρκής επιμόρφωση των πολιτών και η ανάπτυξη πνεύματος σεβασμού και 

αλληλεγγύης μεταξύ τους. 

 

2.2.8. Η προστασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής ελευθερίας και ανεξιθρησκείας, 

καθώς και η διαφύλαξη της Ορθοδοξίας. 

 

2.2.9. Η προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2.2.10. Η διαφύλαξη και προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
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2.2.11. Η εξέλιξη της Ελλάδας σε ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας.  

 

2.2.12. Η προστασία  του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και του οικοσυστήματος. Η 

διατήρηση της αειφορίας. 

 

2.2.13. Η αποφυγή και καταπολέμηση νοσογόνων, ρυπογόνων, βλαβερών και 

επιβαρυντικών για το περιβάλλον ενεργειακών επιλογών, σύμφωνα με τις αρχές τις 

αειφορίας.  

 

2.2.14. Η διαρκής αξιολόγηση της κλιματικής αλλαγής. Η οργάνωση ενεργειών για την 

πρόληψη καταστάσεων που θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην 

υγεία των πολιτών. 

 

2.2.15. Η τακτική εκτίμηση και αξιολόγηση της ποιότητας της πανίδας και της χλωρίδας της 

Ελλάδας και του πλανήτη μας. Η διάδοση και υπεράσπιση του σεβασμού προς το 

περιβάλλον και την οικολογία και η καταπολέμηση ασυμβίβαστων προς αυτά 

συμπεριφορών. 

 

2.2.16. Η εκπαίδευση των  πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα. 

 

2.2.17. Ο συντονισμός του ανθρωπίνου δυναμικού που ζει και κινείται στη φύση, η αρωγή 

και προστασία έναντι φυσικών καταστροφών ή άλλου κινδύνου και η συμβολή στη 

δράσης της πολιτικής προστασίας. 

 

2.2.18. H βελτίωση και εξέλιξη της περί δασών νομοθεσίας.  

 

2.2.19. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τα περιβαλλοντικά, οικολογικά, κυνηγετικά, 

αλιευτικά, αγροτικά και κτηνοτροφικά ζητήματα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 

εξωτερικό. 

 

2.2.20. Η διάδοση των κυνηγετικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων, της κτηνοτροφίας και 

της αγροκαλλιέργειας, με βασικό και απαραβίαστο κανόνα την προστασία των 

οικοσυστημάτων και των βιοτικών φυσικών πόρων του ανθρώπου. Εξορθολογισμός 

και επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 

2.2.21. Εξορθολογισμός των προστατευόμενων περιοχών κυνηγιού και αλιείας. Βελτίωση 

του νομικού πλαισίου αλιείας. Η δημιουργία προστατευόμενων περιοχών και 

οικοτόπων που σχετίζονται με την αλιεία, με σκοπό τη διασφάλιση της βιώσιμης 

προστασίας και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της θάλασσας. 

 

2.2.22. Η ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και η αξιοποίηση πόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ερασιτεχνική και την επαγγελματική αλιεία. 

 

2.2.23. Η αναβίωση και ανάδειξη παραδοσιακών Ελληνικών μορφών κυνηγίου. 

 

2.2.24. H ανάπτυξη και προώθηση της φιλοζωίας. Η ανάπτυξη της αθλητικής κυνοφιλίας, της 

αγωνιστικής κυνοφιλίας και η βελτίωση της ευζωίας και των όρων αναπαραγωγής 

των τετράποδων συντρόφων των κυνηγών, των κτηνοτρόφων κτλ.   
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2.2.25. Η ανάπτυξη δημοσίων και ιδιωτικών νόμιμων σκοπευτηρίων σε όλη την επικράτεια 

και η δωρεάν εκπαίδευση νέων στην κυνηγετική και αθλητική σκοποβολή. Η 

ανάπτυξη και διάδοση της νόμιμης αθλητικής σκοποβολής και τοξοβολίας. Η 

ανάπτυξη κυνηγετικής και αλιευτικής παιδείας. Η χρήση νέων τεχνολογιών για 

παρουσιάσεις σε σχολεία όλης της χώρας. 

 

2.2.26. Η διαρκής ενημέρωση των πολιτών για τις οικολογικές ενέργειες που γίνονται από το 

ΚΕΚΑ και η επικοινωνιακή κάλυψη στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

2.2.27. Η προτεραιότητα αποζημίωσης των ανθρώπων της επαρχίας από φυσικές 

καταστροφές ή από ζημίες στην παραγωγή τους, η προστασία των κτηνοτρόφων και 

καλλιεργητών από άρπαγες και η μέριμνα για προστασία από αρρώστιες. Προστασία 

και ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών και περιοχών με αυξημένη ανεργία. 

 

2.2.28. Η ανάπτυξη οικολογικού, κυνηγετικού και αλιευτικού τουρισμού. 

 

2.2.29. Η προώθηση, διάδοση και ανάπτυξη της ιερακοθηρίας. 

 

2.2.30. Η παραγωγή κοινωνικού έργου και η ανάπτυξη καλών σχέσεων με έχοντα ίδιους 

σκοπούς και αξίες αντίστοιχα κόμματα και μέλη αυτών, τα οποία θα δημιουργηθούν 

ή έχουν ήδη δημιουργηθεί, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, μέσω μιας 

διαρκούς επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων, τόσο για επίλυση 

κοινών προβλημάτων, όσο και για υλοποίηση και ανάπτυξη κοινών στόχων. Η 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή κυνηγετική κοινότητα. 

 

Άρθρο 3 

Μέλη ΚΕΚΑ 

 

3.1. Δικαίωμα εγγραφής: Ως μέλος του ΚΕΚΑ μπορεί να εγγραφεί κάθε Έλληνας υπήκοος 

α) άνω των δεκαεπτά (17) ετών, β) έχων το δικαίωμα ασκήσεως των εκλογικών και 

πολιτικών του δικαιωμάτων στην Ελλάδα, γ) που δεν συμμετέχει σε άλλο ενεργό 

πολιτικό κόμμα, δ) που δεν είναι μέλος σωματείων, ΜΚΟ ή άλλων φορέων, των 

οποίων οι αξίες, οι αρχές και οι σκοποί έρχονται σε αντίθεση με αυτούς του ΚΕΚΑ που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος και ε) που αποδέχεται το παρόν καταστατικό 

και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΚΑ, εφόσον αυτός αποφασισθεί.  

 

3.2. Εγγραφή Μελών: H εγγραφή νέων μελών του ΚΕΚΑ γίνεται, με την έγκριση 

υποβληθείσης έγγραφης ή ηλεκτρονικής αιτήσεως και την καταχώρηση αυτής στο 

ηλεκτρονικώς τηρούμενο μητρώο μελών του ΚΕΚΑ, από τον Γενικό Γραμματέα της 

Κεντρικής Επιτροπής ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Η εγγραφή των 

ιδρυτικών μελών λαμβάνει χώρα με την υπογραφή του παρόντος. Τα μέλη 

γνωστοποιούν με την αίτησή τους α) το ονοματεπώνυμο, β) το πατρώνυμο, γ) την 

διεύθυνση και τον τόπο κατοικίας, δ) την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ε) τον Αριθμό 

Δελτίου Ταυτότητας, στ) το κινητό τους τηλέφωνο. Επιπλέον, τα μέλη με την αίτησή 

τους δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και συμφωνούν με τους όρους του καταστατικού 

του ΚΕΚΑ και του εσωτερικού κανονισμού, εφόσον αυτός συνταχθεί. Ταυτόχρονα με 
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την εγγραφή στο μητρώο μελών του ΚΕΚΑ, το κάθε νέο μέλος εγγράφεται παράλληλα 

και στην Τοπική Οργάνωση που δραστηριοποιείται εντός του τόπου μόνιμης 

κατοικίας ή εργασίας του και λαμβάνει τον αποκλειστικό αριθμό μέλους. Η επιτυχής 

καταχώρηση μέλους στο μητρώο μελών του ΚΕΚΑ, ο αποκλειστικός αριθμός μέλους 

του ΚΕΚΑ, η Τοπική Οργάνωση εις την οποία το μέλος εντάχθηκε, καθώς και κάθε 

άλλη απαραίτητη πληροφορία γνωστοποιούνται με την αποστολή μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους που όρισε με 

την αίτησή του ή / και μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό του τηλέφωνο. 

 

3.3. Έγκριση / Διαγραφή Μέλους: Εις την περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι 

πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος στο ΚΕΚΑ ή ήδη εγγεγραμμένο μέλος 

του ΚΕΚΑ δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ή 7 του παρόντος άρθρου 

ή  η συμπεριφορά του δεν συνάδει με τις αξίες, τις αρχές και τους σκοπούς του ΚΕΚΑ, 

όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε 

μέλους της Κεντρικής Επιτροπής, η τελευταία αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, 

ανάλογα με την περίπτωση, την μη έγκριση εγγραφής, τη διαγραφή μέλους από το 

μητρώο μελών του ΚΕΚΑ και την αναστολή της ιδιότητας του ως μέλος του ΚΕΚΑ. 

Ενδεικτικά, η αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για 

οιοδήποτε μέλος του ΚΕΚΑ σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον έξι (6) μηνών για 

οποιοδήποτε αυξημένης απαξίας έγκλημα, το οποίο τελέστηκε με δόλο, αποτελεί 

λόγο αξιολογήσεως της διαγραφής του από την Κεντρική Επιτροπή. 

 

3.4. Αποχώρηση μέλους: Οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος του ΚΕΚΑ μπορεί να παύσει 

να είναι μέλος του και να αποχωρήσει από αυτό με την κοινοποίηση σχετικής 

γραπτής δήλωσής του στην έδρα του κόμματος ή την αποστολή αυτής δια μηνύματος 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΕΚΑ. Η 

ιδιότητα του μέλους δεν κληρονομείται ούτε μεταβιβάζεται. 

 

3.5. Γενικές Υποχρεώσεις: Τα μέλη του ΚΕΚΑ α) είναι όλα ισότιμα και έχουν την 

υποχρέωση να συμφωνούν με τις αρχές, τις αξίες, και τους σκοπούς του ΚΕΚΑ, να 

απέχουν από ενέργειες και πράξεις βίας ή εν γένει παράνομες και αξιόποινες και 

ουδέποτε να γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημίας του κόμματος, β) να 

αποδέχονται το πρόγραμμά του ΚΕΚΑ, το καταστατικό του και γ) και τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΚΑ, εφόσον αυτός αποφασισθεί.  να εκπληρώνουν τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή για την 

οικονομική ενίσχυση του ΚΕΚΑ, της οποίας το ποσό και ο τρόπος καταβολής ορίζεται 

από την Κεντρική Επιτροπή. 

 

3.6. Δικαιώματα: Τα μέλη του ΚΕΚΑ έχουν, μεταξύ άλλων νόμιμων και κατοχυρωμένων 

από το σύνταγμα, τους νόμους του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τα εξής δικαιώματα: Α) Να εκλέγουν και να εκλέγονται, όπου δεν προβλέπεται 

διαφορετικά, σε όλα τα αξιώματα της Κεντρικής Επιτροπής, της Οικονομικής 

Επιτροπής, των Πολιτικών Επιτροπών, των Τοπικών και Νομαρχιακών Οργανώσεων 

και της Ελεγκτικής Επιτροπής μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την εγγραφή τους, 

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς 

αυτό. Οι άνω περιορισμοί  δεν ισχύουν για τα ιδρυτικά μέλη, αποκλειστικά και μόνο 

κατά τον πρώτο χρόνο ιδρύσεως του ΚΕΚΑ, και στην περίπτωση που ειδικώς 

λαμβάνεται απόφαση με απλή πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής. Β) Να 
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ενημερώνονται για τις διαδικασίες επίτευξης των σκοπών  του ΚΕΚΑ, να διατυπώνουν 

και να καταθέτουν τις περί αυτών απόψεις και προτάσεις τους στην Κεντρική 

Επιτροπή. Γ) Να ενημερώνονται για όλες τις αποφάσεις του ΚΕΚΑ. Δ) Να συμμετέχουν 

στη διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής του ΚΕΚΑ. 

 

3.7. Προσωπικά Δεδομένα: Το ΚΕΚΑ έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τον νόμο 

περί προσωπικών δεδομένων Ν. 4624/2019 όπως αυτός θα ισχύει, καθώς και να 

συμμορφώνεται με τις αρχές της προστασίας δεδομένων, ιδίως τις αρχές της 

νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας. Τα μέλη του ΚΕΚΑ 

δηλώνουν σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που καταχωρούνται σύμφωνα 

με την παράγραφο 1 του παρόντος, καθώς και με αυτά που θα γνωστοποιηθούν στο 

ΚΕΚΑ στο μέλλον, είτε προφορικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο έγγραφο ή 

ηλεκτρονικό, μέσω των αρμόδιων εντολέων του ΚΕΚΑ ή άλλου εξουσιοδοτημένου 

από το ΚΕΚΑ προσώπου, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που χορηγείται με το παρόν, 

ότι επιτρέπουν την τήρηση αυτών σε αρχείο, την κατοχή, την επεξεργασία και την 

χρήση τους από τις αρμόδιες επιτροπές του ΚΕΚΑ και μόνο, με σκοπό την τακτική 

ενημέρωση αυτών για τις δραστηριότητες, τις συνελεύσεις, τις συνεδριάσεις, τις 

αποφάσεις, την τυχόν υπενθύμιση οικονομικών υποχρεώσεων, το πρόγραμμα του 

ΚΕΚΑ, καθώς και κάθε άλλη συναφή με το ΚΕΚΑ ενημέρωση ή συναλλαγή, για όσο 

χρόνο είναι εγγεγραμμένα ως μέλη του ΚΕΚΑ. Η διαβίβαση των προσωπικών τους 

δεδομένων μπορεί να γίνει μόνο προς άλλα εγγεγραμμένα μέλη του ΚΕΚΑ, 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική 

δράση του Κόμματος.  Τα προσωπικά δεδομένα του κάθε μέλους δύναται να 

διαβιβάζονται στις διοικήσεις των αρμόδιων για τον σκοπό επεξεργασίας και χρήσης 

επιτροπών του ΚΕΚΑ. Τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι τα ελάχιστα 

αναγκαία και θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία τους. Κάθε 

μέλος έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας των δεδομένων του, 

άρνησης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και κατάρτισης προφίλ,  

διαγραφής (λήθης), περιορισμού της επεξεργασίας και της εναντίωσης στην 

επεξεργασία. Αιτήματα προς εξάσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω 

δικαιώματα, θα πρέπει να είναι έγγραφα και υπογεγραμμένα και να αποστέλλονται 

στην κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΕΚΑ, όπως αυτή ισχύει στην επίσημη 

ιστοσελίδα του κόμματος. Εντός 30 ημερών, τα μέλη ενημερώνονται αν το αίτημά 

τους θα ικανοποιηθεί ή λαμβάνουν απάντηση για την σύννομη αιτία για την οποία 

δεν μπορεί αυτό να ικανοποιηθεί. 

 

Άρθρο 4 

Οργανωτική Δομή 

 

4.1. Τα όργανα του ΚΕΚΑ είναι: α) το Γενικό Συνέδριο, β) η Κεντρική Επιτροπή, γ) οι 

Νομαρχιακές Οργανώσεις, δ) οι Τοπικές Οργανώσεις, ε) η Οικονομική Επιτροπή, στ) 

η Ελεγκτική Επιτροπή, και ζ) οι Πολιτικές Οργανώσεις. 

 

Άρθρο 5 

Γενικό Συνέδριο 
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5.1. Ορισμός – Σύγκληση: Το Γενικό Συνέδριο είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο του 

ΚΕΚΑ. Αποτελείται από τους Νομαρχιακούς Εκπροσώπους του Γενικού Συνεδρίου 

που αντιστοιχούν στην κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή. Το Γενικό Συνέδριο συγκαλείται 

α) εκτάκτως από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΕΚΑ ανά πάσα στιγμή, 

β) κατόπιν αποφάσεως της Κεντρικής Επιτροπής που λαμβάνεται με απλή 

πλειοψηφία και γ) εις την περίπτωση λήξης της θητείας των μελών της Κεντρικής 

Επιτροπής. Τα εγγεγραμμένα μέλη του ΚΕΚΑ και οι Νομαρχιακοί Εκπρόσωποι του 

Γενικού Συνεδρίου ενημερώνονται για την ημερομηνία, τον τόπο και τα μέσα 

συνεδρίασης του Γενικού Συνεδρίου, όπως και για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από αυτή, μέσω προσκλήσεως δια 

μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς την δηλωθείσα ηλεκτρονική 

διεύθυνση του κάθε μέλους, εκτός της περιπτώσεως του εδαφίου 5.1.(α) όπου η 

προθεσμία αποστολής της προσκλήσεως ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία της συνεδρίασης. Για τις συνεδριάσεις του Γενικού Συνεδρίου 

συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραμματέα του ΚΕΚΑ. Μετά το τέλος κάθε συνεδρίασης, ο Γενικός Γραμματέας 

φυλάσσει το συνταχθέν πρακτικό στο σχετικό βιβλίο Πρακτικών του Γενικού 

Συνεδρίου.  

 

5.2. Απαρτία: Το Γενικό Συνέδριο συνεδριάζει με αυτούς που προσέρχονται. 

 

5.3. Ψηφοφορία: Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι Νομαρχιακοί Εκπρόσωποι του Γενικού 

Συνεδρίου. Κάθε Νομαρχιακός Εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα μίας ψήφου και 

εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό 

παραπλεύρως του ονόματός του. Ο κάθε Νομαρχιακός Εκπρόσωπος μπορεί να 

εκφράσει την προτίμησή του υπέρ έως είκοσι ενός (21) υποψηφίων για την εκλογή 

των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και υπέρ έως τριών (3) υποψηφίων για την 

εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και 

με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον διασφαλίζεται η αρχή της μυστικότητας της 

ψηφοφορίας και η ασφαλής διεξαγωγή της. Το Γενικό Συνέδριο αποφασίζει για όλα 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία συντάσσεται από τον Γενικό Γραμματέα 

του ΚΕΚΑ. Για να ληφθεί απόφαση για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης αρκεί 

απλή πλειοψηφία. Οι αποφάσεις του Γενικού Συνεδρίου είναι δεσμευτικές για όλα 

τα όργανα του ΚΕΚΑ. Ψηφοφορία διά αντιπροσωπεύσεως δεν επιτρέπεται. 

 

5.4. Αρμοδιότητες: Το Γενικό Συνέδριο α) εκλέγει κάθε τέσσερα (4) έτη τα μέλη της 

Κεντρικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής, β) έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να 

αποφασίζει για θέματα τροποποίησης του Καταστατικού του ΚΕΚΑ, ρητώς 

εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ορίζονται στο παρόν, όπου οι τροποποιήσεις 

του καταστατικού μπορούν νόμιμα να αποφασιστούν από την Κεντρική Επιτροπή και 

γ) αποφασίζει για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κατόπιν νομίμου συγκλήσεως 

του. 

 

5.5. Ιδρυτικό στάδιο: Κατά το ιδρυτικό στάδιο και μόνο, το Γενικό Συνέδριο αποτελείται 

από τα ιδρυτικά μέλη. Ο προσωρινός Πρόεδρος συγκαλεί το πρώτο Γενικό Συνέδριο 

του ΚΕΚΑ εντός εύλογης προθεσμίας από την ίδρυση του. Κατά τα λοιπά, στο στάδιο 

αυτό ισχύουν οι παράγραφοι 1 έως 4 του παρόντος, σύμφωνα με τα οποία τα 
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δικαιώματα των ιδρυτικών μελών εξισώνονται με τα δικαιώματα των Νομαρχιακών 

Εκπροσώπων. 

 

Άρθρο 6 

Κεντρική Επιτροπή 

 

6.1. Ορισμός /  Σύγκληση: Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του 

ΚΕΚΑ. Αποτελείται από είκοσι (20) μέλη των οποίων η θητεία είναι τετραετής. Αμέσως 

μετά την εκλογή των μελών της από το Γενικό Συνέδριο, αυτά εκλέγουν τον Πρόεδρο, 

τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του ΚΕΚΑ και της Κεντρικής 

Επιτροπής. Κάθε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής έχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου και 

εκφράζει την προτίμηση του για κάθε υποψήφιο αξιώματος σημειώνοντας στο 

ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του. Το Κάθε μέλος μπορεί να 

εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου για κάθε αξίωμα. Η θητεία του 

Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία λήγει ταυτόχρονα 

με την θητεία των λοιπών μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Στην περίπτωση που κανένα 

από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για τη θέση 

του Γενικού Γραμματέα, υποψήφιο για αυτή μπορεί να οριστεί οποιοδήποτε 

εγγεγραμμένο μέλος του ΚΕΚΑ, δίχως να έχει το δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις 

της Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ΚΕΚΑ 

ή από τουλάχιστον το 1/4 των μελών της, κάθε δύο (2) μήνες ή οποτεδήποτε προκύψει 

έκτακτο θέμα για συνεδρίαση. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ενημερώνονται και 

προσκαλούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο και η ενημέρωση περιλαμβάνει τον τόπο, 

τον χρόνο, τα μέσα της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. Όλως εξαιρετικώς, τα πρώτα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εκλέγονται από 

το Γενικό Συνέδριο εντός εύλογης προθεσμίας από την ίδρυση του ΚΕΚΑ. 

 

6.2. Συνεδρίαση: Κάθε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να θέτει θέματα προς 

συζήτηση στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης, εφόσον αυτά γνωστοποιηθούν εντός 

εύλογου χρόνου πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση ή και κατά την ημέρα αυτής, 

εφόσον τούτο αποφασιστεί με απλή πλειοψηφία από τα παρευρισκόμενα μέλη της. Σε 

περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και / ή του Γενικού 

Γραμματέα, αυτοί μπορεί να αναπληρώνονται από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που 

ορίζει ο Πρόεδρος. Για τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής συντάσσεται 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Ο 

τελευταίος φυλάσσει το πρακτικό συνεδρίασης στο σχετικό Βιβλίο Πρακτικών της 

Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει εξ αποστάσεως με 

ηλεκτρονικά μέσα.  

 

6.3. Απαρτία: Η Κεντρική Επιτροπή ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όταν συμμετέχουν 

τουλάχιστον τα μισά συν ένα (1) μέλη της. Εις την περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται 

απαρτία, επαναλαμβάνεται η πρόσκληση από τον Πρόεδρο, με την Κεντρική Επιτροπή 

να συνεδριάζει νόμιμα δίχως την προϋπόθεση απαρτίας. 

 

6.4. Ψηφοφορία: Κάθε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Όλες οι 

αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του 
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Προέδρου λαμβάνεται διπλή.  Απαγορεύεται ρητώς η ψηφοφορία δια αντιπροσώπου. 

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΕΚΑ μπορούν να ψηφίζουν και με ηλεκτρονικά 

μέσα. 

 

6.5. Αρμοδιότητες: Η Κεντρική Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) να τροποποιεί τα 

άρθρα του καταστατικού του ΚΕΚΑ εντός της πρώτης τετραετίας από την ίδρυσή του, 

ρητώς εξαιρουμένου του άρθρου 2, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από το 

Γενικό Συνέδριο, β) να συντάσσει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας για όσα θέματα 

δεν προβλέπονται στο παρόν, γ) να ιδρύει και να παύει Πολιτικές Επιτροπές και να 

ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, δ) να αποφασίζει σχετικά με την 

συγκρότηση, τη δράση, τις αρμοδιότητες, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των 

Τοπικών, Νομαρχιακών Οργανώσεων και της Επιτροπής Νεολαίας του ΚΕΚΑ, εφόσον 

συσταθεί, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα που δεν έχει ειδικώς ανατεθεί σε 

αυτές,  ε) να συγκαλεί το Γενικό Συνέδριο του κόμματος και να αποφασίζει για τα 

θέματα ημερήσιας διάταξης αυτού, την οποία συντάσσει ο Γενικός Γραμματέας, στ) να 

αποφασίζει για τον τρόπο επίτευξης και υλοποίησης των στόχων και του 

προγράμματος του ΚΕΚΑ, το οποίο και καταρτίζει, ζ) να εκλέγει τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του ΚΕΚΑ και την Οικονομική 

Επιτροπή, η) να διαχειρίζεται τις αιτήσεις των μελών που επιθυμούν να είναι 

υποψήφια για οιοδήποτε αξίωμα και να θέτει τα κριτήρια για την επιλογή αυτών ως 

υποψηφίων βουλευτών, ευρωβουλευτών και δημοτικών και περιφερειακών 

αξιωμάτων, θ) να συντάσσει τον απολογισμό της τετραετίας και να ενημερώνει τα μέλη 

του ΚΕΚΑ για τα αποτελέσματα πριν την εκλογή της νέας Κεντρικής και Ελεγκτικής 

Επιτροπής,  ι) να ορίζει τις λοιπές αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου, του Γενικού 

Γραμματέα, του Ταμία του ΚΕΚΑ, καθώς και οποιουδήποτε άλλου αξιώματος, ια) να 

αποφασίζει επί προτάσεως μομφής κατά του Προέδρου και μελών της Κεντρικής 

Επιτροπής, ιβ) να μπορεί να αποφασίζει για οιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται ειδικώς 

στο παρόν καταστατικό. 

 

6.6. Απώλεια ιδιότητας μέλους της Κεντρικής Επιτροπής: Εις την περίπτωση α) 

παραιτήσεως, β) θανάτου μέλους της Κεντρικής Επιτροπής ή γ) απώλειας της ιδιότητας 

μέλους του ΚΕΚΑ, αυτό θα αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα των 

τελευταίων εκλογών του Γενικού Συνεδρίου. Η απώλεια της ιδιότητας μέλους του 

ΚΕΚΑ, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3.3., συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 

απώλεια της ιδιότητας μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΕΚΑ. 

 

6.7. Μέλη Κεντρικής Επιτροπής: Οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος του ΚΕΚΑ μπορεί να 

θέτει υποψηφιότητα για να εκλεγεί ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΕΚΑ, 

εφόσον α) έχει προταθεί από πέντε (5) μέλη του ΚΕΚΑ, β) έχει συμπληρώσει το εικοστό 

πρώτο (21) έτος της ηλικίας του και γ) Πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 

3 του παρόντος. Κάθε μέλος του ΚΕΚΑ μπορεί να προτείνει μόνο έναν (1) υποψήφιο 

για την εκλογή του ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. 

 

 

Άρθρο 7 

Πρόεδρος / Αντιπρόεδρος / Γενικός Γραμματέας / Ταμίας 
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7.1. Γενικά: Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Ταμίας και ο Γενικός Γραμματέας του 

Κόμματος εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή. Η θητεία τους έχει διάρκεια 

τέσσερα (4) έτη. Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του κόμματος και ο έχων 

την εξουσία να εκπροσωπεί νομικά το ΚΕΚΑ με την υπογραφή του ενώπιον 

οιασδήποτε υπηρεσίας και αρχής.  

 

7.2. Αρμοδιότητες: Ο Πρόεδρος α) εφαρμόζει την πιστή τήρηση των όρων του 

Καταστατικού του ΚΕΚΑ, β) προεδρεύει, διευθύνει τη διαδικασία και προΐσταται σ΄ 

όλα τα όργανα του ΚΕΚΑ, υποστηριζόμενος από το Γενικό Γραμματέα του ΚΕΚΑ, γ) 

συγκαλεί το Γενικό Συνέδριο και την Κεντρική Επιτροπή, όποτε αυτός κρίνει ή όποτε 

προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, δ) Συνυπογράφει μαζί με τον Γενικό 

Γραμματέα τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, του Γενικού Συνεδρίου και, όπου 

προβλέπεται, των λοιπών Οργάνων του Κόμματος, ε) διορίζει αντιπροσώπους και 

χορηγεί πληρεξουσιότητες για τη διεκπεραίωση καθημερινών συναλλαγών του 

κόμματος (δημόσιες υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, κτλ).  

 

7.3. Κώλυμα / Παραίτηση: Εις την περίπτωση που ο Πρόεδρος αδυνατεί να παραστεί και 

να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω ασθενείας ή άλλου σοβαρού κωλύματος, τα 

καθήκοντά του ασκούνται προσωρινά από τον Αντιπρόεδρο. Με απόφαση που 

λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, ορίζεται ο 

χρόνος αντικατάστασης του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Ομοίως, εις την περίπτωση παραιτήσεως ή θανάτου του 

Προέδρου, όλες οι αρμοδιότητές του εκτελούνται προσωρινά από τον Αντιπρόεδρο, 

έως την ανάδειξη νέου Προέδρου. Σε αυτήν την περίπτωση και εντός προθεσμίας δύο 

(2) μηνών από αυτήν, η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται και αποφασίζει για την 

ανάδειξη νέου Προέδρου. 

 

7.4. Θητεία Προέδρου: Η θητεία του Προέδρου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του 

και είναι τετραετής, μπορεί δε να ανανεωθεί για ακόμη δύο τετραετείς θητείες - 

συνεχόμενες ή μη – με εξαίρεση την αυτοδίκαιη παράταση της θητείας του 

Προέδρου στις κάτωθι περιπτώσεις: (α) όσο Πρωθυπουργεύει ή το KEKA συμμετέχει 

σε κυβέρνηση συνεργασίας, (β) κατά τη διάρκεια της Προεκλογικής περιόδου (γ) 

κατά το χρονικό διάστημα από την διενέργεια βουλευτικών εκλογών μέχρι τη λήψη 

ψήφου εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης από την Βουλή. 

 

7.5. Ταμίας / Γενικός Γραμματέας: Οι αρμοδιότητες του Ταμία και του Γενικού 

Γραμματέα ορίζονται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Ταμίας είναι αρμόδιος 

για την είσπραξη και φύλαξη των συνδρομών και των μελών του ΚΕΚΑ και λοιπών 

χρηματοδοτήσεων και προϊστάμενος της Οικονομικής Επιτροπής. Ο Γενικός 

Γραμματέας υπογράφει και φυλάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεως του Γενικού 

Συνεδρίου και της Κεντρικής Επιτροπής, συντάσσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, 

όπως αυτά αποφασισθούν, και είναι υπεύθυνος για τις εγγραφές και συναφείς με 

αυτές ενέργειες των μελών του ΚΕΚΑ. Για οποιαδήποτε άλλη ανάθεση ή αφαίρεση 

αρμοδιοτήτων ή / και καθηκόντων στους ανωτέρω, αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή. 

Άρθρο 8 

Πρόταση Μομφής 
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8.1. Πρόταση Μομφής: Πρόταση Μομφής κατά των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, 

συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Ταμία και λοιπών 

αξιωμάτων, μπορεί να κατατεθεί και να αξιολογηθεί από την Κεντρική Επιτροπή, 

εφόσον είναι υπογεγραμμένη τουλάχιστον από τα μισά συν ένα (1) μέλη του Γενικού 

Συνεδρίου, ή από τα 3/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και μόνο στην 

περίπτωση που η συμπεριφορά αυτού κατά του οποίου στρέφεται δε συνάδει με τις 

αρχές, τις αξίες και τους καταστατικούς σκοπούς του ΚΕΚΑ. 

 

8.2. Η πρόταση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και απευθύνεται προς την 

Κεντρική Επιτροπή που αποφασίζει επί αυτής. Εάν η πρόταση μομφής στρέφεται 

κατά του Προέδρου, η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει με επικεφαλής τον 

Αντιπρόεδρο. Το πρόσωπο για το οποίο προτείνεται η μομφή έχει το δικαίωμα 

ακροάσεως, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμα να αρνηθεί την πρόταση και το 

αιτιολογικό της και να υποβάλλει έγγραφες εξηγήσεις προς την Κεντρική Επιτροπή. 

Η απόφαση επί της προτάσεως μομφής λαμβάνεται από την Κεντρική Επιτροπή με 

πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των μελών της. 

 

Άρθρο 9 

Οικονομική Επιτροπή –  

Οικονομική Διαχείριση 

 

9.1. Υπεύθυνος Διαχείρισης Οικονομικών: Η διαχείριση των οικονομικών του ΚΕΚΑ 

ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή. Προϊστάμενος αυτής είναι ο Ταμίας του ΚΕΚΑ, 

εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από την Κεντρική Επιτροπή. Τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής γνωστοποιούνται στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του 

Ν.3023/2002 έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Οποιαδήποτε μεταβολή κατά τη 

διάρκεια του έτους γνωστοποιείται αμέσως στην Επιτροπή. Τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής καθορίζουν τις αρμοδιότητες τους και θεσπίζουν τους κανόνες για την 

ομαλή λειτουργία της Επιτροπής, οι οποίοι γνωστοποιούνται στην Κεντρική 

Επιτροπή. 

 

9.2. Λογιστικά Βιβλία: Το ΚΕΚΑ τηρεί στην έδρα του λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας (ή ότι 

προβλέπει ο νόμος), στα οποία καταχωρούνται και μηχανογραφούνται πλήρως και 

υποχρεωτικά, κατά κατηγορίες και ξεχωριστά για κάθε έτος, όλα τα έσοδα και οι 

δαπάνες του. Επιπλέον, καταχωρούνται χωριστά τα ποσά που συγκεντρώθηκαν κατά 

τον εκλογικό αγώνα και οι εκλογικές δαπάνες. Το βιβλία αυτά ελέγχονται ετησίως, με 

βάση τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς που το ΚΕΚΑ 

οφείλει να τηρεί σύμφωνα με το νόμο. 

 

9.3. Αρχείο: Το ΚΕΚΑ τηρεί υποχρεωτικά στην έδρα του αναλυτικό αρχείο με τα στελέχη 

των παραστατικών, συμπεριλαμβανομένων των κουπονιών και των αποδείξεων που 

αντιστοιχούν σε κάθε έσοδο και δαπάνη του.  

 

9.4. Έκθεση Εκλογικών Εσόδων και Δαπανών: Εις την περίπτωση που το ΚΕΚΑ λάβει 

τακτική κρατική χρηματοδότηση, υποχρεούται να συντάσσει και να δημοσιεύει στην 

ιστοσελίδα του ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών αναφορικά με την 

περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων, το αργότερο εντός τριών (3) 
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μηνών από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη 

αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

9.5. Χρηματοδότηση: Το ΚΕΚΑ χρηματοδοτείται από τις συνδρομές των μελών του, 

δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και κληροδοσίες ιδιωτών, καθώς και με κάθε άλλο 

νόμιμο τρόπο, όπως ενδεικτικά από την κρατική εκλογική χρηματοδότηση ή άλλη 

κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς. 

Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχή προς το ΚΕΚΑ από: α) 

φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, β) νομικά πρόσωπα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, γ) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, 

δ) φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών 

εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή 

τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών. 

 

9.6. Ελεγκτική Επιτροπή: Η Ελεγκτική Επιτροπή του ΚΕΚΑ είναι τριμελής και εκλέγεται 

από το Γενικό Συνέδριο. Η θητεία των μελών της είναι τετραετής. Αποκλειστική 

αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της διαχείρισης των 

οικονομικών του ΚΕΚΑ και γενικότερα ο έλεγχος της νομιμότητας όλων των Οργάνων 

του ΚΕΚΑ, η ετήσια σύνταξη έκθεσης ελέγχου, καθώς και η σύνταξη έκθεσης πριν από 

κάθε Γενικό Συνέδριο, εφόσον το αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή. 

 

9.7. Μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής: Οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος του ΚΕΚΑ μπορεί να 

θέτει υποψηφιότητα για να εκλεγεί ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΚΕΚΑ, 

εφόσον α) έχει προταθεί από τρία (3) μέλη του ΚΕΚΑ β) έχει συμπληρώσει το εικοστό 

πρώτο (21) έτος της ηλικίας του και γ) Πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 

3 του παρόντος. Κάθε μέλος του ΚΕΚΑ μπορεί να προτείνει μόνο έναν (1) υποψήφιο 

για την εκλογή του ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. 

 

9.8. Άλλες Διατάξεις: Το ΚΕΚΑ έχει την υποχρέωση να τηρεί τα λογιστικά και φορολογικά 

του αρχεία για το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος. Οι Οικονομικές 

συναλλαγές πρέπει να διενεργούνται μέσω τραπεζικού λογαριασμού του κόμματος, 

εφόσον αυτό είναι εφικτό και πάντα σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του νόμου. 

 

 

Άρθρο 10 

Τοπικές και Νομαρχιακές Οργανώσεις 

 

10.1. Το ΚΕΚΑ διατηρεί Τοπικές και Νομαρχιακές Οργανώσεις. Στις Τοπικές Οργανώσεις 

εντάσσονται όλα τα εγγεγραμμένα στο μητρώο μέλη του.  Κάθε μέλος μπορεί να 

ενταχθεί σε αποκλειστικά μία (1) Τοπική Οργάνωση, βάσει του τόπου κατοικίας ή 

εργασίας του. 

 

10.2. Η γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας της κάθε Τοπικής Οργανώσεως ορίζεται από 

την Κεντρική Επιτροπή. Η κάθε Τοπική Οργάνωση αποτελείται από τριμελές Τοπικό 

Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία ή 

όπως αλλιώς αποφασισθεί από την Κεντρική Επιτροπή. Η θητεία του Τοπικού 

Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί για έως έξι (6) 

μήνες για σοβαρό λόγο, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που λαμβάνεται με 
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απλή πλειοψηφία. Όλως εξαιρετικώς για την πρώτη τετραετία, το κάθε Τοπικό 

Συμβούλιο εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή. Μετά την πρώτη τετραετία 

λειτουργίας του ΚΕΚΑ, τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου εκλέγονται από  τα μέλη της 

Τοπικής Οργάνωσης και μόνο. 

 

10.3. Η κάθε Νομαρχιακή Οργάνωση αποτελείται από τα μέλη του Συμβουλίου της κάθε 

Τοπικής Οργάνωσης που ανήκει στη γεωγραφική περιοχή δραστηριότητάς της και 

συγκροτείται κάθε τετραετία, μετά την ανάδειξη των Τοπικών Συμβουλίων των 

Τοπικών Οργανώσεων. Τα μέλη της Νομαρχιακής Οργάνωσης εκλέγουν α) το 

πενταμελές Νομαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος, καθώς και β) τους 

Νομαρχιακούς Εκπροσώπους του Γενικού Συνεδρίου, ο αριθμός των οποίων είναι 

ανάλογος με τον αριθμό των μελών του ΚΕΚΑ που είναι εγγεγραμμένα στην κάθε 

Νομαρχία.  Μόνο οι Νομαρχιακοί εκπρόσωποι του Γενικού Συνεδρίου έχουν 

δικαίωμα ψήφου στο Γενικό Συνέδριο. Η διάρκεια της θητείας των μελών του 

Νομαρχιακού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Εκπροσώπων είναι τετραετής και 

μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί για έως έξι (6) μήνες για σοβαρό λόγο, με 

απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. Όλως 

εξαιρετικώς για την πρώτη τετραετία, το κάθε Νομαρχιακό Συμβούλιο εκλέγεται από 

την Κεντρική Επιτροπή. Μετά την πρώτη τετραετία λειτουργίας του ΚΕΚΑ, τα μέλη 

του Νομαρχιακού Συμβουλίου εκλέγονται από  τα μέλη της κάθε Νομαρχιακής 

Οργάνωσης. 

 

10.4. Απώλεια ιδιότητας μέλους του Νομαρχιακού Συμβουλίου ή / και του Νομαρχιακού 

Εκπροσώπου του Γενικού Συνεδρίου: Εις την περίπτωση α) παραιτήσεως, β) 

θανάτου μέλους της Κεντρικής Επιτροπής ή γ) απώλειας της ιδιότητας μέλους του 

ΚΕΚΑ, αυτό θα αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα των τελευταίων 

εκλογών του Γενικού Συνεδρίου. 

 

10.5. Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες της Τοπικής και της Νομαρχιακής Οργάνωσης και η 

δράση αυτών και των μελών τους καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή, εντός (1) 

ενός μηνός από τη συγκρότησή τους. 

 

Άρθρο 11 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

 

11.1. Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να συντάσσει και να τροποποιεί τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΚΑ για όσα θέματα δεν προβλέπονται στο παρόν και 

δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τις διατάξεις του παρόντος. 

 

11.2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας, εφόσον συνταχθεί, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

παρόντος καταστατικού. 

Άρθρο 12 

Λύση 

 

12.1. Το ΚΕΚΑ μπορεί να λυθεί για σπουδαίο λόγο οποιαδήποτε στιγμή, με απόφαση της 

Κεντρικής Επιτροπής που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των 4/5 
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των μελών της ή με απόφαση του Γενικού Συνεδρίου, που λαμβάνεται με αυξημένη 

πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. 

 

12.2. Για να αποφασισθεί η λύση του ΚΕΚΑ από το Γενικό Συνέδριο, απαιτείται αυτό να 

ευρίσκεται σε απαρτία τουλάχιστον των 2/3 των μελών του, ενώ για να αποφασισθεί 

η λύση του ΚΕΚΑ από την Κεντρική Επιτροπή, απαιτείται αυτή να ευρίσκεται σε πλήρη 

απαρτία. 

 

 

Άρθρο 13 

Πράξεις κατά το Στάδιο της ιδρύσεως 

 

13.1 Κατά το στάδιο της ιδρύσεώς του, το ΚΕΚΑ εκπροσωπείται από τον προσωρινό 

Πρόεδρο Μπρέχα Χαράλαμπο του Ναπολέοντος και της Μαργαρίτας, κάτοικο 

Σταυράκη - Ιωαννίνων, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ. 16, με Α.Δ.Τ. ΑΗ-

739245, του Α.Τ. Ιωαννίνων, στον οποίο, σύμφωνα με το παρόν, παρέχεται ρητή 

εντολή και πληρεξουσιότητα από τα ιδρυτικά μέλη να προβαίνει σε κάθε νόμιμη 

ενέργεια για την ίδρυσή του, όπως και να διορίζει υποπληρεξουσίους για το σκοπό 

αυτό. Ο προσωρινός Πρόεδρος εκπροσωπεί νόμιμα το ΚΕΚΑ, μέχρι την εκλογή και 

συγκρότηση σε σώμα της Κεντρικής Επιτροπής από το πρώτο Γενικό Συνέδριο του 

ΚΕΚΑ. 

 

13.2 Ειδικότερα, το παραπάνω πρόσωπο ή πρόσωπα δύνανται να προβαίνουν σε όλες τις 

απαραίτητες πράξεις και ελέγχους για την εγγραφή μελών κατά το στάδιο ίδρυσης, 

καθώς και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό του υπό ίδρυση κόμματος 

όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το άνοιγμα και λειτουργία τραπεζικών 

λογαριασμών του και να ενημερώνονται για το περιεχόμενο αυτών, καθώς και 

οιασδήποτε ενέργειας ενώπιον της φορολογικής αρχής. 

 

Το παρόν, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται και συμφωνείται από τα κάτωθι ιδρυτικά 

μέλη: 


