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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 (GREEK LIBERALS). 

 
2.2 Έμβλημα 

 
Έμβλημα της Φιλελεύθερης Συμμαχίας είναι α) η επιγραφή ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
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. 

 
2.3 Έδρα 

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

 
2.4 Παρουσία στο διαδίκτυο 

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

 

 
3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 
3.1 Βασικές οργανωτικές αρχές 

 
α) 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. 

 
β) Η οργάνωση, λειτουργία και δράση της Φιλελεύθερης Συμμαχίας στηρίζονται στη 
δημοκρατία, τον πλουραλισμό, την αποκέντρωση των λειτουργιών, την ανανέωση των 

http://www.fisy.gr/
http://www.greekliberals.net/
http://www.greekliberals.gr/
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οργάνων και την ατομική ευθύνη, αξιολόγηση και λογοδοσία των στελεχών της. 
 

γ) 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 σε όποιο μέλος της υφίσταται προσωπικές, επαγγελματικές ή πολιτικές 
επιθέσεις λόγω της πολιτικής του δραστηριότητας στα πλαίσια του κόμματος. 

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

 
ε) 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. 

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

 
η) 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. 

 
θ) 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). 
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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.fisy.gr των πραγματικών του στοιχείων στις 

σχετικές ηλεκτρονικές φόρμες. 

 
Κάθε αίτηση νέου μέλους υποβάλλεται στη Μόνιμη Γενική Συνέλευση εντός 3 (τριών) 

ημερών. Σε περίπτωση μη έκφρασης αντίρρησης εντός τριών (3) ημερών η αίτηση θεωρείται 

αποδεκτή και ο αιτών / αιτούσα θεωρείται πλήρες μέλος. Σε περίπτωση αντίρρησης το θέμα 

τίθεται σε ψηφοφορία από τη Μόνιμη Γενική Συνέλευση και η Συντονιστική Επιτροπή 

επικυρώνει την απόφαση και την κοινοποιεί στο υποψήφιο μέλος. 

 
Το υποψήφιο μέλος οφείλει να καταβάλει την ορισμένη από τη Συντονιστική Επιτροπή 

οικονομική συνδρομή εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της 

αίτησής του. Σε περίπτωση που το υποψήφιο μέλος καταβάλει την οικονομική συνδρομή 

πριν την έγκριση της αίτησής του και αυτή απορριφθεί, του επιστρέφεται το ποσό. 

 
3.4 Άρση ιδιότητας μέλους 

 
Η άρση της ιδιότητας του μέλους της Φιλελεύθερης Συμμαχίας γίνεται με αιτιολογημένη 

απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου 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 μετά από 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. 

 

http://www.fisy.gr/
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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 τρεις. Για τα μέλη 

που θα εγγραφούν την ημέρα του Συνεδρίου και τα οποία θα εγκριθούν επιτόπου από 

τα μέλη της ΜΓΣ που θα είναι παρόντα στο Συνέδριο υπάρχει ο περιορισμός ότι δεν 

μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για τη Συντονιστική Επιτροπή 

 
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 και δεν υπάρχουν ή αρνούνται να τις καλύψουν τα 

αναπληρωματικά της μέλη. 

 
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. 

 

Οι επιλαχόντες στην ψηφοφορία για την εκλογή της θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη της 

και καλύπτουν τις κενές θέσεις της, σε περίπτωση που μία ή περισσότερες εξ αυτών μείνουν 

κενές για οποιοδήποτε λόγο. 

 

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 προγραμ-

ματιζόμενη 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 3 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. 
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Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή 3 μελών της. 

 
 

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-εκσυγχρονιστικού-

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-εκσυγχρονιστικού-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 μέλη 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 
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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. 

 
 

3.10 Πειθαρχικό Συμβούλιο 
 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Φιλελεύθερης Συμμαχίας είναι το αρμόδιο όργανο για να 

λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την άρση της ιδιότητας μέλους της Φιλελεύθερης 

Συμμαχίας, έπειτα από έγγραφη αναφορά μέλους της Μόνιμης Γενικής Συνέλευσης προς 

τον Πρόεδρό του για παραβίαση, από ένα ή περισσότερα μέλη, κάποιου εκ των 

αναφερομένων στο άρθρο 3.4 του παρόντος καταστατικού. 

 
Συγκροτείται εντός τριάντα (30) ημερών από το Συνέδριο του κόμματος και είναι 

πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του και τέσσερα (4) μέλη, με θητεία μέχρι τη 

διεξαγωγή του επόμενου Συνεδρίου, τακτικού ή έκτακτου. 

 
Οι άλλες τρεις (3) θέσεις καλύπτονται από μέλη της Μόνιμης Γενικής Συνέλευσης, τα 

οποία εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για αυτές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το 

Συνέδριο κόμματος στη Συντονιστική Επιτροπή και δεν είναι μέλη της. Εφόσον υπάρχουν 

περισσότερα από τρία (3) ενδιαφερόμενα μέλη, διεξάγεται φανερή ψηφοφορία μεταξύ 

των μελών της Μόνιμης Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον υπάρξουν λιγότερα από τρία (3) 

ενδιαφερόμενα μέλη, η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει μέλη της στις κενές θέσεις. 

 
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος 

ορίζει και άλλο ένα (1) μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο πρέπει να είναι 

μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. 

 
Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μέλος που ανήκει στη 

Συντονιστική Επιτροπή αντικαθίσταται, με σχετική της απόφαση, από άλλο μέλος της. 

Μέλος που δεν ανήκει σε αυτή αντικαθίσταται με τη διαδικασία της προηγούμενης 

παραγράφου, με τη διαφορά ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει εντός τριών 

(3) ημερών. Κάθε θέση παραιτηθέντος μέλους πρέπει να καλύπτεται εντός επτά (7) 

ημερολογιακών ημερών. 

 

Σε περίπτωση αναφοράς κατά μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αυτό αντικαθίσταται 

από μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής μέχρι το πέρας της εξέτασης της αναφοράς. Αν 

δεν αρθεί η ιδιότητα μέλους, επανέρχεται στη θέση του. Αν αρθεί η ιδιότητα μέλους, 

αντικαθίσταται με βάση τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. 

 

Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι οι εξής: 
 

α) Άρση ιδιότητας μέλους για ένα (1) μήνα, 
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 β) Οριστική άρση ιδιότητας μέλους 
 
 

Σε περίπτωση που η αναφορά αφορά μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει ποινή αποβολής του από τη Συντονιστική Επιτροπή, 

συνδυαστικά ή μη με μία από τις παραπάνω αναφερόμενες ποινές. 

 
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να εκδώσει απόφαση εντός δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών από τη λήψη έγγραφης αναφοράς, στις οποίες δεν προσμετρώνται 

οι ημέρες που απαιτούνται για τυχόν αντικατάσταση μέλους του, πριν ή μετά τη λήψη της 

αναφοράς. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση, 

η αναφορά θεωρείται απορριπτέα. 

 

Αναφορές εξετάζονται κανονικά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο μέχρι και 30 μέρες πριν από 

συνέδριο, τακτικό ή έκτακτο. Κατ’εξαίρεση, μπορούν να εξεταστούν αναφορές που 

υποβάλλονται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από συνέδριο, εφόσον συναινέσουν 

τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου. Τελική ημερομηνία έκδοσης απόφασης για 

αναφορές που έχουν γίνει είτε κανονικά είτε κατ’εξαίρεση είναι δέκα (10) ημέρες πριν από 

συνέδριο. 

 
 

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 

 
α) 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. 

 
β) 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. 

 
γ) 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 
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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 αξία 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. 

 

δ) 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. 

 
ε) Ο Οικονομικός Υπεύθυνος οφείλει να 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. 

 
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, επιτρέπεται μέχρι το ύψος που η σχετική ισχύουσα νομοθεσία ορίζει. 

 
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. 
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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. 

 
 

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. 


