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1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Κάνοντας χρήση των δικαιωµάτων που κατοχυρώνει το Σύνταγµα, αποφασίσαµε στις 9 
Οκτωβρίου 2006 το σχηµατισµό της Φιλελεύθερης Συµµαχίας, πολιτικού κόµµατος που 
εδράζεται στις αρχές του πολιτικού φιλελευθερισµού και φιλοδοξεί στην αποκατάσταση του 
ελλείµµατος εκπροσώπησης των φιλελεύθερων αρχών, ιδεών και προτάσεων στην ελληνική 
πολική σκηνή. Η Φιλελεύθερη Συµµαχία αποτελεί πολιτικό κόµµα που θα εξυπηρετεί την 
ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 29 του νόµου 
3023/2002, παρ. 1. 

Η επιλογή της λέξης "Συµµαχία" υπογραµµίζει την προέλευση µας από πολιτικούς χώρους 
όλου του πολιτικού φάσµατος. Καλούµε τους συµπολίτες µας να συµµαχήσουν µαζί µας για 
τη δηµοκρατία, την ισονοµία, την ατοµικότητα, την ευηµερία και την ανατροπή του 
καθεστώτος των λίγων παρασιτικών οµάδων που αντιστρατεύονται στα συµφέροντα των 
πολλών: δηλαδή όλων εµάς. 

Η Φιλελεύθερη Συµµαχία αντιστρατεύεται την έννοια  και τις τακτικές του παλαιοκοµµατισµού 
και του κοµµατισµού. Αντιστρατεύεται την έννοια του ‘κόµµατος-µαντριού’ και τις πλαστές 
συλλογικότητες που επιβάλλονται πάνω στα άτοµα. Απευθύνεται σε άτοµα, ελεύθερα και 
αυτόνοµα. Για αυτό και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της έχει στοιχεία πρωτοποριακά  
που αναδεικνύουν το ‘πρωτείο του ατόµου’ 

Οι αρχές της Δηµοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης, της διάκρισης των εξουσιών, της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων του ατόµου στην ελευθερία, 
την αυτοδιάθεση, την ανεξιθρησκία, την ιδιοκτησία, το ελευθέρως επιχειρείν, αποτελούν τα 
θεµέλια και τις πηγές της πολιτικής σκέψης και δράσης της Φιλελεύθερης Συµµαχίας. 

Η Φιλελεύθερη Συµµαχία αποτελεί µια πρωτοποριακή δηµοκρατική πολιτική πρωτοβουλία 
που φιλοδοξεί να εκφράσει τα συµφέροντα της πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας και 
τοποθετείται στον ιδεολογικό και πολιτικό χώρο της ευρωπαϊκής φιλελεύθερης πολιτικής 
οικογένειας, στην οποία και θα ενταχθεί και οργανωτικά (ALDE, ELDR). 

Η Φιλελεύθερη Συµµαχία υποστηρίξει οργανωτικά τις πρωτοβουλίες της, µέσω της 
δηµιουργίας Πολιτικών Οργανώσεων που θα καλύπτουν την ελληνική επικράτεια αλλά και 
τους Έλληνες του εξωτερικού. Η οργάνωση της θα βασίζεται στις φιλελεύθερες αρχές και 
κυρίως στο σεβασµό της µειοψηφίας. 

2 ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

2.1 Τίτλος κόµµατος 

Ιδρύεται πολιτικό κόµµα µε τίτλο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Ο τίτλος στα Αγγλικά είναι 
LIBERAL ALLIANCE. 

2.2 Έµβληµα 

Έµβληµα της Φιλελεύθερης Συµµαχίας είναι α) η επιγραφή ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - 
στάση πολιτών όπως παρακάτω και β) το γράµµα της αλφαβήτου Φ σε οποιαδήποτε 
απεικόνιση, τα οποία θα χρησιµοποιούνται από κοινού ή χωριστά και σε οποιαδήποτε 
χρωµατική απόχρωση αλλά µε βασικά χρώµατα µωβ-κίτρινο: 
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Σε εκλογικές αναµετρήσεις το έµβληµα της Φιλελεύθερης Συµµαχίας στα ψηφοδέλτια 
της µπορεί να είναι, εναλλακτικά, το γράµµα της αλφαβήτου Φ επικαλυπτόµενο µε 
εκείνες τις πολιτικές θέσεις που το κόµµα θεωρεί αναγκαίες για προβολή στη 
δεδοµένη εκλογική αναµέτρηση, όπως για παράδειγµα: 

 

Η Φιλελεύθερη Συµµαχία έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται η επωνυµία της. 

2.2 Έδρα 

Η Φιλελεύθερη Συµµαχία έχει την έδρα της στην Αθήνα και δραστηριοποιείται 
πολιτικά όπου υπάρχουν Έλληνες πολίτες. 

2.3 Παρουσία στο διαδίκτυο 

Η επίσηµη ιστοσελίδα της Φιλελεύθερης Συµµαχίας βρίσκεται στις διευθύθνσεις 
www.greekliberals.net και www.greekliberals.gr οι οποίες και αποτελούν ιδιοκτησία 
του κόµµατος. 

3     ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

3.1   Βασικές οργανωτικές αρχές 

a) Η οργάνωση, λειτουργία και δράση της Φιλελεύθερης Συµµαχίας αποσκοπεί 
στην αποτελεσµατική προώθηση των φιλελεύθερων αρχών και πολιτικών 
µεταρρυθµίσεων στην Ελληνική κοινωνία, όπως αυτές περιγράφονται στην 
ιδρυτική διακήρυξη της και το προγραµµατικό της πλαίσιο. Κάθε µέλος της 
Φιλελεύθερης Συµµαχίας οφείλει να συµβάλλει στην προώθηση αυτού του 
στόχου. 

b) Η οργάνωση, λειτουργία και δράση της Φιλελεύθερης Συµµαχίας στηρίζονται 
στη δηµοκρατία, τον πλουραλισµό, την αποκέντρωση των λειτουργιών, την 
ανανέωση των οργάνων και την ατοµική ευθύνη, αξιολόγηση και λογοδοσία 
των στελεχών της. 

c) Η στελεχιακή πολιτική της Φιλελεύθερης Συµµαχίας βασίζεται στην ανάδειξη 
στελεχών µε γνώµονα την υπευθυνότητα τους, το ήθος τους και την 
αποτελεσµατική συµβολή τους στην υλοποίηση των στόχων της. Τα µέλη της 
Φιλελεύθερης Συµµαχίας συµπαρίστανται µε κάθε διαθέσιµο τρόπο 
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σε όποιο µέλος της υφίσταται προσωπικές, επαγγελµατικές ή πολιτικές 
επιθέσεις λόγω της πολιτικής του δραστηριότητας στα πλαίσια του κόµµατος. 

d) Η διαχείριση των πόρων της Φιλελεύθερης Συµµαχίας βασίζεται στη διαφάνεια 
και τις αρχές της χρηστής διαχείρισης (νοµιµότητα, αποτελεσµατικότητα, 
οικονοµία, αποδοτικότητα). 

e) Η Φιλελεύθερη Συµµαχία αξιοποιεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις νέες 
τεχνολογίες και το διαδίκτυο, ενσωµατώνοντας τις λειτουργίες της σε αυτό. Για 
το σκοπό αυτό ακολουθούνται µε ακρίβεια από όλα τα µέλη οι σχετικοί 
κανόνες ώστε να διευκολύνεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπου και η 
διαδικτυακή παρουσία του κόµµατος. 

f) Η Φιλελεύθερη Συµµαχία λειτουργεί συλλογικά. Οι αποφάσεις όλων των 
οργάνων λαµβάνονται µε την αρχή της πλειοψηφίας. 

g) Τα µέλη της Φιλελεύθερης Συµµαχίας καταθέτουν τις απόψεις και προτάσεις 
τους στα αντίστοιχα όργανα. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων είναι 
σεβαστές από όλα τα µέλη τους, τα οποία στη συνέχεια επιδιώκουν την 
υλοποίηση τους. Το µέλος δικαιούται να διατυπώσει δηµόσια την προσωπική 
του γνώµη υπογραµµίζοντας ότι αυτή είναι προσωπική, αναφέροντας 
ταυτόχρονα και τη συλλογική απόφαση του κόµµατος. 

π) Η Φιλελεύθερη Συµµαχία αν και είναι κόµµα πολιτικά και οργανωτικά ενιαίο 
αναγνωρίζεται η δυνατότητα ύπαρξης και λειτουργίας τάσεων και ρευµάτων 
ιδεών στο εσωτερικό του. Για τη δυνατότητα δηµοσιοποίησης των απόψεων 
των τάσεων και ρευµάτων ισχύει ό,τι και για τις προσωπικές απόψεις των 
µελών του κόµµατος που τις απαρτίζουν. Όλες οι εκδηλώσεις των τάσεων και 
ρευµάτων είναι ανοιχτές και δηµόσιες και το κάθε µέλος του κόµµατος έχει το 
δικαίωµα της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτές. 

3.2 Μέλη της Φιλελεύθερης Συµµαχίας 

Μέλος της Φιλελεύθερης Συµµαχίας µπορεί να είναι κάθε άτοµο που έχει 
συµπληρώσει το 16ο έτος, αποδέχεται την ιδρυτική διακήρυξη, το προγραµµατικό 
πλαίσιο, και το καταστατικό και επιθυµεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της. 

Μέλος της Φιλελεύθερης Συµµαχίας µπορεί να είναι και κάθε άτοµο χωρών µελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και κάθε άτοµο που δεν είναι Έλληνας 
πολίτης αλλά ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. 

Εφόσον υπάρχουν µέλη που δεν γνωρίζουν ελληνικά όλα τα επίσηµα κείµενα είναι 
διαθέσιµα και στα αγγλικά, και ο ιστότοπος του κόµµατος διαθέτει στον µέγιστο 
τεχνικά δυνατό βαθµό δίγλωσσες λειτουργίες. Στο µέτρο του δυνατού, ανάλογες 
διευκολύνσεις παρέχονται στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (χρήση νοηµατικής 
γλώσσας, φιλικές ιστοσελίδες). 

3.3 Εγγραφή µέλους, δικαιώµατα, υποχρεώσεις. 

Η εγγραφή µέλους στη Φιλελεύθερη Συµµαχία γίνεται µέσω της καταγραφής του από 
τον ίδιο στον δικτυακό τόπο του κόµµατος www.greekliberals.net των πραγµατικών 
του στοιχείων στις σχετικές φόρµες. 
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Η ηλεκτρονική καταγραφή προαιρετικά συνοδεύεται από εκτύπωση, από τον ίδιο, της 
σχετικής αίτησης, της συµπλήρωσης της, υπογραφής της και αποστολής της στην 
έδρα του κόµµατος. 

Η συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη αίτηση θα πρέπει πριν αποσταλεί, να είναι 
κατάλληλα πιστοποιηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από το τοπικό αστυνοµικό 
τµήµα ή ΚΕΠ, ή τοπικό προξενείο για τους έλληνες του εξωτερικού, ή εναλλακτικά 
από κάποιο µέλος της Συντονιστικής επιτροπής. 

Κάθε  αίτηση νέου µέλους υποβάλλεται  στην ΜΓΣ εντός 3 ηµερών. Σε περίπτωση µη 
έκφρασης αντίρρησης εντός 3 ηµερών η αίτηση θεωρείται αποδεκτή και ο αιτών / 
αιτούσα θεωρείται πλήρες µέλος. Σε περίπτωση αντίρρησης το θέµα τίθεται σε 
ψηφοφορία από τη ΜΓΣ και η ΣΕ επικυρώνει την απόφαση και την κοινοποιεί στο 
υποψήφιο µέλος 

Εφόσον έχουν υλοποιηθεί οι προηγούµενες ενέργειες ο διαχειριστής του δικτυακού 
τόπου του κόµµατος www.greekliberals.net ενεργοποιεί τον λογαριασµό του νέου 
µέλους, αµέσως µε την παραλαβή της υπογεγραµµένης αίτησης. 

Από τη στιγµή αυτής της ενεργοποίησης του λογαριασµού, το νέο µέλος αποκτά τα 
πλήρη δικαιώµατα και υποχρεώσεις του µέλους της Φιλελεύθερης Συµµαχίας που 
προβλέπει το παρόν καταστατικό. 

3.4 Άρση ιδιότητας µέλους 

Η άρση της ιδιότητας του µέλους της Φιλελεύθερης Συµµαχίας µπορεί να γίνει µόνο 
µε αιτιολογηµένη απόφαση της Μόνιµης Γενικής Συνέλευσης και εφόσον έχουν 
παραβιαστεί οι βασικές οργανωτικές αρχές του παρόντος καταστατικού, ιδίως: 

• εφόσον η συµπεριφορά του είναι απαράδεκτη µε την έννοια ότι δηµιουργεί 
µέγιστο πρόβληµα στο εσωτερικό του κόµµατος, ή σε µεµονωµένα µέλη του, ή 
προκαλεί ζηµία στην εικόνα της Φιλελεύθερης Συµµαχίας στη κοινωνία 

• η συµµετοχή ή/και ενεργοποίηση του υπέρ άλλου κόµµατος σε οποιαδήποτε 
εκλογική αναµέτρηση 

• η αποδοχή δηµόσιου αξιώµατος µέσω του οποίου ασκείται κυβερνητική 
πολιτική, χωρίς την έγκριση του κόµµατος. 

3.5 Συνέδριο 

Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόµµατος. Συγκαλείται κάθε δύο χρόνια 
ή/και εκτάκτως µετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής ή αίτηµα 30% των 
µελών του προηγούµενου συνεδρίου και ψηφίζει αποφάσεις που ισχύουν για τη 
Φιλελεύθερη Συµµαχία µέχρι το επόµενο Συνέδριο. 

Το Τακτικό Συνέδριο συγκαλείται κάθε δυο χρόνια, το δεύτερο σαββατοκύριακο του 
Νοεµβρίου. 

 
Έκτακτο Συνέδριο µπορεί να συγκληθεί µετά από αίτηµα της Συντονιστικής 
Επιτροπής ή 30% των µελών του κόµµατος που συµµετείχαν στο προηγούµενο 
Συνέδριο και έγκριση του αιτήµατος αυτού από τα 2/3 των µελών της Μόνιµης 
Γενικής Συνέλευσης. Στη ψηφοφορία για ένα Έκτακτο Συνέδριο, µη τοποθέτηση 
µέλους θα εκλαµβάνεται ως αρνητική ψήφος προς τη τέλεση του Συνεδρίου. 
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Μέλη του Συνεδρίου είναι τα ταµειακώς τακτοποιηµένα µέλη του κόµµατος. 

Το Συνέδριο διεξάγεται υπό την ευθύνη τριµελούς προεδρείου που απαρτίζεται από 
τον Πρόεδρο και άλλα δύο µέλη. Το προεδρείο του συνεδρίου εκλέγεται από τους 
συνέδρους, βάσει διαδικασίας που αποφασίζεται από τα µέλη του Συνεδρίου. Το 
προεδρείο του συνεδρίου οφείλει να  παραδώσει αµέσως µετά τη λήξη της πρώτης 
συνεδρίασης της νεοεκλεγείσας Συντονιστικής Επιτροπής, στον νέο Πρόεδρο, λεπτοµερή, 
ακριβή και υπογεγραµµένο -από όλα τα µέλη του προεδρείου- πρακτικό των αποφάσεων του 
Συνεδρίου όπως επίσης και των αποφάσεων της πρώτης συνέλευσης της Συντονιστικής 
Επιτροπής. Το πρακτικό οφείλει να συµπεριλαµβάνει και τα επί µέρους πρακτικά των όποιων 
ψηφοφοριών διεξαχθούν στη διάρκεια του Συνεδρίου, κατάλληλα υπογεγραµµένα από τα 
µέλη των εφορευτικών επιτροπών που επέβλεψαν τη διεξαγωγή τους. 
 
Το Συνέδριο εκλέγει, µε µυστική ψηφοφορία, τα επτά µέλη της  Συντονιστικής Επιτροπής. 
Δικαίωµα υποψηφιότητας έχει κάθε ενεργό µέλος. Στη σχετική ψηφοφορία, τα ονόµατα των 
υποψηφίων αναγράφονται σε ψηφοδέλτιο µε αλφαβητική σειρά και  ο αριθµός 
σταυροδοτήσεων από κάθε ψηφίσαντα δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο. 
Επίσης 2 επιπλέον µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής επιλέγονται µε κλήρωση ανάµεσα στα 
υπόλοιπα ενεργά µέλη.  
 
Η κλήρωση διεξάγεται µετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την ΣΕ, συµµετέχουν όλα 
τα µέλη της ΜΓΣ εκτός από µέλη που θα δηλώσουν ρητά ότι δεν θέλουν να συµµετάσχουν 
στη κλήρωση 
 
Οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία. Επιτρέπεται η εκλογή µε 
αντιπρόσωπο, εφόσον έχει προβλεφθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή τέτοια διαδικασία. 

Η προκήρυξη του Συνεδρίου, η οργάνωση της προσυνεδριακής διαδικασίας, τα 
προσυνεδριακά κείµενα και ο τρόπος αντιπροσώπευσης είναι αρµοδιότητες της 
Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

3.6 Μόνιµη Γενική Συνέλευση 

Το σύνολο των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών της Φιλελεύθερης Συµµαχίας αποτελούν 
την Μόνιµη Γενική Συνέλευση. 

Η Μόνιµη Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε µόνιµη συνεδρίαση µε την έννοια ότι τα µέλη 
ευρίσκονται σε µόνιµη, κυρίως µε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, επικοινωνία µεταξύ 
τους. 

Η Μόνιµη Γενική Συνέλευση εκλέγει µε φανερή ψηφοφορία νέα µέλη της Συντονιστικής 
Επιτροπής στη περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, µια ή περισσότερες θέσεις της 
Συντονιστικής Επιτροπής µείνουν κενές. 

Κάθε µέλος, ή οµάδα µελών, µπορεί να κοινοποιεί στη Μόνιµη Γενική Συνέλευση δράσεις 
στοχευµένες, αυτάρκεις από πλευράς πόρων, µε επιτεύξιµους στόχους. Εφόσον η 
Συντονιστική Επιτροπή ή η πλειοψηφία της Μόνιµης Γενικής Συνέλευσης δεν αντιδράσει 
αρνητικά, εντός εικοσιτεσσάρων ωρών, στη πρόταση τότε αυτή θεωρείται εγκριθείσα. Το 
χρονικό αυτό όριο επεκτείνεται σε τριήµερη διαβούλευση εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από ένα 
ή περισσότερα µέλη. 
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3.7 Συντονιστική Επιτροπή 

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει την ευθύνη του συντονισµού των δραστηριοτήτων του 
κόµµατος µε στόχο την υλοποίηση της στρατηγικής του. Η Συντονιστική Επιτροπή εξειδικεύει 
τις αποφάσεις του Συνεδρίου που την εξέλεξε σε λεπτοµερές πολιτικό πρόγραµµα και µέσω 
των αποφάσεων της παίρνει θέσεις σε κάθε πολιτικό ζήτηµα που ανακύπτει. 

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι επταµελής και στη πρώτη της συνεδρίαση, αµέσως µετά την 
εκλογή της από το συνέδριο εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον γενικό Γραµµατέα  
και τον Οικονοµικό Υπεύθυνο του κόµµατος και καθορίζει τις αρµοδιότητες των 
υπολοίπων µελών της. Στη διάρκεια της θητείας της µπορεί µε νέα απόφαση της να 
ανακατανείµει αυτές τις θέσεις και αρµοδιότητες. 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δηµόσια το κόµµα, είναι Πρόεδρος των Κοινοβουλευτικών 
Οµάδων της στο εθνικό και Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και κατέχει τον τίτλο του 
κόµµατος, την σφραγίδα, τον δικτυακό τόπο του κόµµατος και το όνοµα του 
δικτυακού τόπου. 

Ο Αντιπρόεδρος έχει την ευθύνη των διεθνών σχέσεων του κόµµατος και αντικαθιστά 
τον Πρόεδρο όταν αυτός δεν είναι διαθέσιµος. Εφόσον ούτε ο ίδιος είναι διαθέσιµος, 
ο Πρόεδρος ορίζει το µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής που θα τον εκπροσωπήσει. 

Ο Γενικός Γραµµατέας αποτελεί τον σύνδεσµο της Φιλελεύθερης Συµµαχίας µε τις 
Πολιτικές Οργανώσεις της Φιλελεύθερης Συµµαχίας και τις Κινήσεις Πολιτών και έχει 
την ευθύνη για τη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής, των οµάδων εργασίας της 
και των υπηρεσιών της. 

Ο Οικονοµικός Υπεύθυνος έχει την ευθύνη των οικονοµικών του κόµµατος. 

Η Συντονιστική Επιτροπή γνωστοποιεί στη Μόνιµη Γενική Συνέλευση κάθε 
προγραµµατιζόµενη συνεδρίαση της, όπως και την θεµατολογία της, µε στόχο ο 
διάλογος που θα ακολουθεί να τροφοδοτεί µε χρήσιµες απόψεις τις συνεδριάσεις της. 

Σε κάθε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής, 
µέσω διαδικτυακής τηλεφωνίας, σε όλα τα µέλη της που δεν παρευρίσκονται µε 
φυσική παρουσία, σε αυτήν. 

Η αδικαιολόγητη απουσία µέλους της Συντονιστικής Επιτροπής για 6 µήνες από τις 
λειτουργίες της θεωρείται παραίτηση από την ιδιότητα αυτή. 

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει την ευθύνη της επιλογής των υποψήφιων βουλευτών 
της Φιλελεύθερης Συµµαχίας στις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές λαµβάνοντας 
υπόψη τα ειδικά προσόντα και τις επιθυµίες των υποψηφίων. 

Η Συντονιστική Επιτροπή κάνει τον απολογισµό της στο τέλος της θητείας της. 

Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει µετά από πρόσκληση του Προέδρου ή 3 
µελών της. 
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3.8  Πολιτικές Οργανώσεις 

Οι Πολιτικές Οργανώσεις της Φιλελεύθερης Συµµαχίας µπορούν να συγκροτηθούν, 
σε περιφερειακό, νοµαρχιακό ή δηµοτικό επίπεδο. Επίσης µπορούν να 
δηµιουργηθούν και µη γεωγραφικές, δηλαδή θεµατικές, πολιτικές οργανώσεις 

Κάθε µέλος µπορεί να προσχωρήσει σε Πολιτική Οργάνωση της Φιλελεύθερης 
Συµµαχίας, ή να δηµιουργήσει νέα εφόσον δεν υπάρχει. 

Οι Πολιτικές Οργανώσεις της Φιλελεύθερης Συµµαχίας λειτουργούν µε διαδικασίες 
που συµφωνούνται από τα µέλη τους, αρκεί να µην παραβιάζουν τις βασικές 
οργανωτικές αρχές ή άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

 
3.9  Κινήσεις Πολιτών 

Οι Κινήσεις Πολιτών δεν αποτελούν κοµµατικές οργανώσεις της Φιλελεύθερης 
Συµµαχίας αλλά ανεξάρτητες από αυτήν κινήσεις. 

Τα µέλη και οι φίλοι της Φιλελεύθερης Συµµαχίας, και άλλοι πολίτες, µπορούν να 
ιδρύουν Κινήσεις Πολιτών σε περιφερειακό, νοµαρχιακό ή δηµοτικό επίπεδο. Επίσης 
µπορούν να ιδρύουν και µη γεωγραφικές, δηλαδή Κινήσεις Πολιτών θεµατικού 
χαρακτήρα. 

Οι Κινήσεις Πολιτών αποτελούν οµάδες πολιτών που συµφωνούν, σε κάποια 
µίνιµουµ βάση, να προωθήσουν ένα ή περισσότερα αιτήµατα φιλελεύθερου-
εκσυγχρονιοτικού-µεταρρυθµιστικού χαρακτήρα στο χώρο τους. 

Στις Κινήσεις Πολιτών µπορούν να µετέχουν, µε ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, 
µέλη και φίλοι της Φιλελεύθερης Συµµαχίας, όπως επίσης και άλλοι πολίτες του 
ευρύτερου φιλελεύθερου-εκσυγχρονιοτικού-µεταρρυθµιστικού χώρου. 

Οι Κινήσεις Πολιτών, τοπικές ή θεµατικές, λειτουργούν µε διαδικασίες που θα 
συµφωνηθούν από τα µέλη τους, καθορίζουν τις προτεραιότητες και δράσεις τους, 
διαθέτουν ιδίους πόρους, και επωνυµία και νοµικό καθεστώς της επιλογής τους. 

Οι Κινήσεις Πολιτών, ή οι αντιπρόσωποι τους µπορούν να εισηγούνται, ξεχωριστά ή 
σαν σύνολο, προτάσεις προς τη Μόνιµη Γενική Συνέλευση και τη Συντονιστική 
Επιτροπή της Φιλελεύθερης Συµµαχίας. 

Η ίδρυση Κίνησης Πολιτών γνωστοποιείται, από τα µέλης της Φιλελεύθερης 
Συµµαχίας που συµµετέχουν σε αυτήν, µε σχετικό µήνυµα τους στη Συντονιστική 
Επιτροπή και τη Μόνιµη Γενική Συνέλευση. 

Τα µέλη των Κινήσεων Πολιτών, των οποίων η ίδρυση έχει κοινοποιηθεί στη 
Συντονιστική Επιτροπή και τη Μόνιµη Γενική Συνέλευση µπορούν να παρευρίσκονται 
στα συνέδρια της Φιλελεύθερης Συµµαχίας µε δικαίωµα λόγου. 

Εφόσον οι αποφάσεις της Πολιτικής Κίνησης στην οποία συµµετέχουν µέλη της 
Φιλελεύθερης Συµµαχίας βρίσκονται σε διάσταση µε απόφαση της Φιλελεύθερης 
Συµµαχίας, τότε, µόνο οι αποφάσεις των οργάνων της Φιλελεύθερης Συµµαχίας είναι 
δεσµευτικές για τα µέλη αυτά. 
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4    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

4.1   Ευθύνες Οικονοµικού Υπευθύνου 

Ο Οικονοµικός Υπεύθυνος έχει την ευθύνη των οικονοµικών του κόµµατος, της 
είσπραξης εισφορών, των πληρωµών, του ανοίγµατος και διαχείρισης των 
τραπεζικών λογαριασµών του κόµµατος συµπεριλαµβανοµένων και των 
διαδικτυακών λογαριασµών και συναλλαγών, των σχέσεων µε τις οικονοµικές 
υπηρεσίες του κράτους και την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, και της εκπλήρωσης 
κάθε άλλης, σχετικής µε τα οικονοµικά, νοµικής υποχρέωσης του κόµµατος. 

 
4.2 Έσοδα - δαπάνες 

a. Έσοδα της Φιλελεύθερης Συµµαχίας θεωρούνται τα ποσά που 
συγκεντρώνουν από την κρατική χρηµατοδότηση και κάθε άλλη πηγή και 
ιδίως από τακτικές και έκτακτες εισφορές µελών, βουλευτών και φίλων, 
οικονοµικές εξορµήσεις, δωρεές, δάνεια, µερίσµατα, τόκους, την 
εκµετάλλευση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους ή οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα. 

b. Δαπάνες της Φιλελεύθερης Συµµαχίας θεωρούνται, για την εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος νόµου, τα ποσά που διαθέτουν για την 
αντιµετώπιση κάθε είδους αναγκών τους κατά τη διάρκεια τόσο της 
βουλευτικής περιόδου όσο και του εκλογικού αγώνα. 

c Οι δαπάνες της Φιλελεύθερης Συµµαχίας διακρίνονται σε λειτουργικές και 
εκλογικές. Λειτουργικές δαπάνες είναι τα ποσά που διατίθενται κατά τη διάρκεια 
της βουλευτικής περιόδου. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται ιδίως όσες 
καταβάλλονται για την αντιµετώπιση των αναγκών της οργάνωσης, της 
διοίκησης και της λειτουργίας, την προβολή του προγράµµατος και των θέσεων, 
την επιµόρφωση των στελεχών και τη λειτουργία κέντρων µελετών, καθώς και 
την ανάληψη επιµορφωτικών δραστηριοτήτων. Εκλογικές δαπάνες είναι τα 
ποσά που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του εκλογικού αγώνα για τις ανάγκες 
του, καθώς και η αζ\α των αποτιµώµενων σε χρήµα παροχών και 
διευκολύνσεων προς την Φιλελεύθερη Συµµαχία. Ως εκλογικές δαπάνες µπορεί 
να θεωρηθούν και ποσά που καταβλήθηκαν πριν από την προκήρυξη των 
εκλογών, εφόσον από τα οικεία παραστατικά προκύπτει ότι τα ποσά αυτά 
σχετίζονται άµεσα µε την κάλυψη εκλογικών αναγκών. 

d. Τα έσοδα και οι δαπάνες της Φιλελεύθερης Συµµαχίας διακινούνται µέσω 
λογαριασµών, που τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, σε 
ποσοστό τουλάχιστον 80% του ετήσιου ύψους τους. Οι λογαριασµοί αυτοί 
γνωστοποιούνται από τον Οικονοµικό Υπεύθυνο, εντός πέντε ηµερών από το 
άνοιγµα τους, στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Τα εκλογικά έσοδα και οι 
εκλογικές δαπάνες διακινούνται, οµοίως, µέσω χωριστών τραπεζικών 
λογαριασµών, κατά το ίδιο ποσοστό, µε αντίστοιχη υποχρέωση 
γνωστοποίησης στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής από τον Οικονοµικό 
Υπεύθυνο. Κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασµούς επιτρέπεται µόνο 
επώνυµα, µε ευθύνη της τράπεζας ως προς τη διαπίστωση των στοιχείων 
ταυτότητας του καταθέτη. 

e. Ο Οικονοµικός Υπεύθυνος οφείλει να είναι είναι ενήµερος και να παίρνει τα 
απαραίτητα µέτρα για την υλοποίηση κάθε νέας νοµικής ρύθµισης καθώς και 
κάθε κοινής Υπουργικής απόφασης, ιδίως αυτής που -σε περιόδους εκλογών- 
εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Διακοµµατικής Επιτροπής Εκλογών και 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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4.3 Οικονοµική συνδροµή 

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει την ευθύνη ορισµού της οικονοµικής συνδροµής των 
µελών, και την προθεσµία καταβολής της, µε σχετική απόφαση της. 

Η χρηµατοδότηση της Φιλελεύθερης Συµµαχίας, από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη 
διάρκεια του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε 
χιλιάδων (15.000) ευρώ. 

 
4.4  Κρατική επιχορήγηση 

Σε περίπτωση κρατικής επιχορήγησης τα λογιστικά του κόµµατος ανατίθενται σε 
ιδιωτική λογιστική εταιρεία. Στη περίπτωση αυτή η Συντονιστική Επιτροπή αναθέτει 
σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών τη διενέργεια ελέγχων και έκδοση ετήσιας αναφοράς 
ελέγχου σχετικά µε τη χρηστή διαχείριση των χρησιµοποιηθέντων πόρων. 

5     ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

5.1 Εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

Το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για τα όργανα του κόµµατος το έχουν 
όλα τα µέλη της Φιλελεύθερης Συµµαχίας που είναι τακτοποιηµένοι οικονοµικά. 

Κάθε συνεδρίαση οργάνου του κόµµατος θεωρείται ότι έχει απαρτία εφόσον σε αυτό 
συµµετέχουν πάνω από τα µισά µέλη του. 

Κάθε απόφαση οργάνου του κόµµατος λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των 
συµµετεχόντων. 

Η συµµετοχή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή διαδικτυακής τηλεφωνίας, ή µε 
άλλο τεχνικό µέσο, είναι αποδεκτή σε όλα τα επίπεδα εκτός από το συνέδριο. 

5.2 Διάλυση του κόµµατος 

Το κόµµα διαλύεται ή τίθεται σε αναστολή µε απόφαση Συνεδρίου του, εφόσον η 
πρόταση έχει τεθεί σε διαβούλευση τουλάχιστον για 30 µέρες και η οποία λαµβάνεται 
µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων των µελών του Συνεδρίου. 

5.3 Αρµόδια δικαστική αρχή, αλλαγή καταστατικού 

Για την επίλυση οποιονδήποτε δικαστικών διαφορών που σχετίζονται µε το παρόν 
καταστατικό, αποκλειστικά αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Τροποποιήσεις 
και αλλαγές στο παρόν καταστατικό γίνονται µόνο από το συνέδριο του Κόµµατος. 

5.4 Τελική διάταξη 

Η εφαρµογή του καταστατικού της Φιλελεύθερης Συµµαχίας και η προώθηση των 
πολιτικών στόχων και αρχών της εναπόκειται στην πολιτική βούληση, την ωριµότητα 
και το αίσθηµα ευθύνης των µελών της. 
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