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ΑΝΤΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ  

Προοίμιο στο καταστατικό δεν νοείται με την καθιερωμένη έννοια και ρόλο του 

προοιμίου. 

Όσο κουραστικό και μεγάλο να είναι ένα νομικό ιδρυτικό κείμενο, είναι απαραίτητο να 

διαβαστεί ολόκληρο πριν υιοθετηθεί. Υπάρχουν όμως βασικές επισημάνσεις που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στο Καταστατικό ορίζονται οι αρχές, τα όργανα, οι βασικές 

θέσεις και πολιτικές δεσμεύσεις· ο τρόπος που συνυπάρχουμε και συναποφασίζουμε. 

Οι λεπτομέρειες και οι τυπικοί κανόνες στην πλειονότητά τους, δεν ορίζονται στο παρόν 

Καταστατικό αλλά σε κανονισμούς λειτουργίας  όπως προβλέπονται σε αυτό.  

Το καταστατικό συνοδεύεται από Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του. οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Το καταστατικό δεν φιλοδοξεί 

να προβλέψει εξαρχής και να ρυθμίσει τα πάντα αλλά να αποτελέσει την πυξίδα που θα 

ρυθμίζει τη λειτουργία και τη δράση του Κόμματος.  

Το Βολτ Ελλάδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Volt Europa AISBL (που θα 

αναφέρεται εφεξής ως «Volt Europa»). Συνδιαμορφώνει τις θέσεις του μαζί με τα 

υπόλοιπα Βολτ της Ευρώπης, προωθεί τις κοινά συμφωνημένες πολιτικές του στην 

Ελλάδα  και χαράζει πολιτική με το βλέμμα στο απώτερο μέλλον. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Κεφάλαιο Α΄:  ΙΔΡΥΣΗ 

Άρθρο 1: Επωνυμία, έδρα, έμβλημα, σφραγίδα 
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1. Ιδρύεται πολιτικό Κόμμα με την επωνυμία  “Βολτ Ελλάδας”, αναφερόμενο 

εφεξής στο παρόν ως «Βολτ» ή ως «Κόμμα». Για τις σχέσεις με το εξωτερικό η  

ονομασία του Κόμματος είναι «Volt Greece». Το Κόμμα μπορεί να χρησιμοποιεί χάριν 

απλούστευσης, ως διακριτικό τίτλο, την ονομασία «Βολτ» ή «Volt».  

2. Η έδρα του Κόμματος είναι στην Αθήνα. 

3. Το έμβλημα του Κόμματος είναι η ονομασία του με μωβ γράμματα, όπως 

παρατίθεται στο Παράρτημα 4 του παρόντος ή όπως αλλιώς τυχόν αποφασίσει το 

Συνέδριο του Κόμματος.  

4. Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική και περιλαμβάνει το έμβλημα και το 

έτος ίδρυσης του. 

Άρθρο 2: Συμμετοχή στο Ευρωκοινοβούλιο 

Το Κόμμα θα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή ομάδα  στην οποία την ένταξη με τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες θα αποφασίζουν τα θεσμικά όργανα του Volt Europa 

AISBL (AISBL, Association Intenationale Sans But Lucratif, Διεθνής Μη Κερδοσκοπική 

Ένωση, που θα΄αναφέρεται εφεξής ως «Volt Europa»). Οι ευρωβουλευτές του 

Κόμματος θα συμμετέχουν στις δομές και τις λειτουργίες της συγκεκριμένης ομάδας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Κεφάλαιο Β΄: ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 3: Πολιτικός Χαρακτήρας  

Το Βολτ Ελλάδας: 

1. Υποστηρίζει χωρίς δισταγμούς και επιφυλάξεις την ευρωπαϊκή πορεία της 

χώρας και την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προς μία λειτουργική 

Ομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει χαρακτήρα προοδευτικό, πραγματιστικό και 

πανευρωπαϊκό, όπως ορίζεται στα ιδρυτικά κείμενα του Volt Europa.  

2. Κινείται με γνώμονα την κοινή λογική, χωρίς προκαταλήψεις και ιδεολογικές 

αγκυλώσεις. Είναι Κόμμα πολυσυλλεκτικό, που δεσμεύεται πολιτικά από 

καταγεγραμμένες, συμφωνημένες και ψηφισμένες αρχές. Αξιοποιεί ιδέες του 

σύγχρονου κοινωνικού φιλελευθερισμού, της πράσινης οικολογίας, της 

σοσιαλδημοκρατίας και του μεταρρυθμιστικού κέντρου. Επιλέγει να μην παγιδευτεί σε 

ταμπέλες και εστιάζει στην ουσία. Προτείνει λύσεις που αποδίδουν στην πράξη. 

○ Στο ατομικό πεδίο υποστηρίζει την πλήρη ελευθερία του ατόμου, το δικαίωμά 

του στην αυτοπραγμάτωση, στην εργασία, στην ιδιοκτησία, στην έκφραση, με 

σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο δημόσιο χώρο και στο φυσικό περιβάλλον.  
○ Στο συλλογικό πεδίο υποστηρίζει την κοινωνική και διαγενεακή δικαιοσύνη, την 

ισότητα, την αλληλεγγύη και την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

Άρθρο 4.  Πολιτικές Αρχές 

1. Το Κόμμα είναι Κόμμα πολιτικών αρχών.  

2. Η δράση του και η πολιτική του εδράζεται σε πλαίσιο αρχών που χαράσσονται, 

σχεδιάζονται, θεσμοθετούνται και διασφαλίζονται σύμφωνα με το παρόν 

καταστατικό. 

3. Ειδικότερα, οι πολιτικές αρχές του διακρίνονται σε Θεμελιώδεις Αρχές και σε 

Αρχές Λειτουργίας.  

 

4.1 Θεμελιώδεις Αρχές 

1. Χαρακτηρίζουν την πολιτική του ταυτότητα, περιγράφουν το όραμά του για τη 

χώρα και ως εκ τούτου καθορίζονται από αυτό. 

2. Οι Θεμελιώδεις Αρχές είναι μακροχρόνιας προοπτικής, δεν σχετίζονται με την 

επικαιρότητα ούτε εξαρτώνται από αυτήν αλλά αποτελούν τη βάση για τις πολιτικές σε 

κάθε περίσταση. Αναθεωρούνται με αποφάσεις Αναθεωρητικής Ολομέλειας ή 

Συνεδρίου, όταν αλλάξουν οι συνθήκες που τις καθόρισαν. 

3. Οι Θεμελιώδεις Αρχές του Κόμματος παρατίθενται στο Παράρτημα 1.  
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4.2 Αρχές Λειτουργίας 

 

1. Στην επεξεργασία των προτάσεών μας, επιλέγουμε τον ομαδικό τρόπο δουλειάς 

που διασφαλίζει και την επικοινωνία και σεβασμό μεταξύ των μελών. 

2. Η λειτουργία με ανοιχτές δημοκρατικές, συμμετοχικές διαδικασίες σε όλα τα 

επίπεδα της οργάνωσης και της δράσης μας είναι αυτονόητη. 

3. Η λήψη των αποφάσεων βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας και της 

διαφάνειας. Οι προτάσεις που πλειοψηφούν αλλά και οι αντίθετες προτάσεις 

καταγράφονται στα πρακτικά κάθε συνεδρίασης κάθε οργάνου και κάθε απόφαση ή 

πράξη δημοσιοποιείται και αναρτάται στον δικτυακό τόπο του Κόμματος. 

4. Η αξιολόγηση και η λογοδοσία των οργάνων και των στελεχών, όπως και η 

δημοσιοποίηση των οικονομικών είναι τακτική και αφορά όλα τα επίπεδα οργάνωσης 

και λειτουργίας μας. 

5. Κάθε όργανο του Κόμματος λογοδοτεί στο σώμα από το οποίο προέκυψε ή σε 

ειδικές επιτροπές. 

6. Η αποδοχή από τα μέλη και τα στελέχη δώρων ή παροχών των οποίων η 

χρηματική αξία εγείρει ζητήματα μεροληπτικής άσκησης των κομματικών καθηκόντων 

τους δεν επιτρέπεται.  

7. Η ελευθερία στις ιδεολογικές αναζητήσεις, στην έκφραση, στον διάλογο, στην 

αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων μεταξύ των μελών είναι επιθυμητή. Ωστόσο, η 

δημοσιοποίηση διαφορετικών απόψεων από αυτές του Κόμματος οφείλει να γίνεται 

με τη διευκρίνιση ότι δεν αποτελεί την επίσημη θέση του. 

8. Σε όλα τα όργανα του Κόμματος θα γίνεται προσπάθεια να υπάρχει ισάριθμη 

εκπροσώπηση των φύλων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

Άρθρο 5: Μέλη 

1. Μέλη του Κόμματος είναι οι πολίτες που συμφωνούν με τον πολιτικό χαρακτήρα 

του, τις πολιτικές αρχές του, τις επιδιώξεις, την οργάνωση και τη λειτουργία του, 

αποδέχονται το παρόν Καταστατικό και επιθυμούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων του, στην προώθηση των θέσεών του, στην προβολή της δράσης του και στην 

ενδυνάμωσή του. 

2. Μέλος του Κόμματος μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δικαίωμα ψήφου ή μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, 

που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του 

δικαιώματα και δεν είναι μέλος άλλου ελληνικού Κόμματος.  

3. Η εγγραφή του Μέλους γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτησή του στην 

ιστοσελίδα του Κόμματος ή γραπτή αίτηση που υποβάλλεται στα γραφεία του.  

4. Τα αρμόδια όργανα του Κόμματος δύνανται να μην εγκρίνουν την εγγραφή ενός 

νέου Μέλους αν κρίνουν ότι η προηγούμενη δράση και συμπεριφορά του αντιβαίνει 

στον πολιτικό χαρακτήρα και τις αρχές του Κόμματος. 

5. Τα μέλη που υπογράφουν το παρόν Καταστατικό με τα Παραρτήματά του, 

έχοντας εκλέξει και τα μεταβατικά όργανα του Κόμματος, που αναφέρονται στο 

Παράρτημα 3,  αποκαλούνται Ιδρυτικά Μέλη. 

6. Το Κόμμα τηρεί Μητρώο Μελών, με ευθύνη του/της Γραμματέα, στο οποίο 

καταγράφονται όλα τα Μέλη ενώ σημειώνονται και οι τυχόν διαγραφές. 

5.1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Μέλους 

1. Τα Μέλη συμμετέχουν στο σύνολο της πολιτικής ζωής του Κόμματος και 

διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο σε αυτό: 

● Εκλέγουν τους εκπροσώπους τους και μπορούν να εκλέγονται σε όλα τα όργανα 

του Κόμματος. 

● Πληροφορούνται για τις πολιτικές αποφάσεις και τη διαδικασία λήψης τους, την 

οργανωτική λειτουργία του Κόμματος και την οικονομική του διαχείριση.  

● Κρίνουν τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις των οργάνων. 

● Συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη 

διαμόρφωση του προγράμματος και των πολιτικών του Κόμματος, μετέχοντας στους 

τομείς πολιτικής. 

● Συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάδειξης υποψηφίων για εκλογή σε πολιτικούς 

θεσμούς και στα δημοψηφίσματα που διοργανώνονται από το Κόμμα. 

2. Τα Μέλη είναι ισότιμα, δεσμεύονται από τις αρχές, υλοποιούν τους στόχους και 

τις αποφάσεις του Κόμματος, προβάλλουν τις θέσεις και το πρόγραμμά του, 

υπερασπίζονται τη δημοκρατική λειτουργία του. 

3. Βασική υποχρέωση του κάθε Μέλους είναι να τηρεί και να απαιτεί την τήρηση 

των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού. 

4. Τα Μέλη οφείλουν να τακτοποιούν την ετήσια συνδρομή τους στο Κόμμα ή να 

προσκομίζουν δικαιολογητικά για την απαλλαγή τους από αυτήν. Η Οικονομική 
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Επιτροπή  είναι καθορίζει το ύψος της συνδρομής και τα δικαιολογητικά για την 

απαλλαγή.  

5. Η εξόφληση της συνδρομής γίνεται με πάγια εντολή, με κατάθεση στους 

τραπεζικούς λογαριασμό του Κόμματος ή με πιστωτική κάρτα.  

6. Τα μη οικονομικά ενήμερα Μέλη δεν συμμετέχουν σε ψηφοφορίες και 

μετακινούνται από το Μητρώο Μελών στο Μητρώο Φίλων έως ότου καλύψουν τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις.  

7. Μέλη που έχουν έμμισθη θέση εργασίας στο Κόμμα δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχουν ως Μέλη στην Κεντρική Επιτροπή και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, 

Διαμεσολάβησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. 

5.2  Απώλεια της ιδιότητας του Μέλους 

Η απώλεια της ιδιότητας του Μέλους και η συνακόλουθη διαγραφή του από το Μητρώο 

Μελών επέρχεται είτε  

● λόγω θανάτου, είτε 

● οικειοθελώς, με απλή δήλωσή του, που γνωστοποιείται εγγράφως ή 

ηλεκτρονικά στο Κόμμα, είτε  

● λόγω μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων του (με ευθύνη της Επιτροπής 

Οικονομικών), είτε 

● λόγω μη τήρησης των καταστατικών υποχρεώσεών του (με ευθύνη της 

Επιτροπής Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Ανθρώπινου Δυναμικού). Η απόφαση 

περί διαγραφής καταργεί αμέσως την ιδιότητα του Μέλους. 

Άρθρο 6: Φίλοι 

6.1 Ορισμός Φίλου 

Οι Φίλοι συμμετέχουν στην πολιτική ζωή του Κόμματος και παίζουν σημαντικό ρόλο σε 

αυτήν. Φίλος του Κόμματος ορίζεται κάθε Έλληνας και αλλοδαπός πολίτης με δικαίωμα 

ψήφου ή μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα που  συμφωνεί με την πλειοψηφία των αρχών 

του και επιθυμεί να συμβάλλει στην διάδοση αυτών όπως  και των πολιτικών του 

θέσεων, να συμμετέχει σε δράσεις του και να ενδυναμώνει την παρουσία του στην 

δημόσια σφαίρα.  

6.2 Εγγραφή Φίλου  

1. Φίλος του Κόμματος μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας και αλλοδαπός πολίτης με 

δικαίωμα ψήφου ή μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της 

ηλικίας του και δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, αρκεί να αποδέχεται τον 

πολιτικό χαρακτήρα και τις αρχές του Κόμματος όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν 

Καταστατικό.  

2. Η εγγραφή Φίλων γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του 

Κόμματος ή γραπτή αίτηση στα γραφεία του.  
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3. Τα αρμόδια όργανα του Κόμματος δύνανται να μην εγκρίνουν την εγγραφή ενός 

ατόμου ως Φίλου αν κρίνουν ότι η προηγούμενη δράση και συμπεριφορά του 

αντιβαίνει  τις αρχές του Κόμματος. 

4. Το Κόμμα τηρεί Μητρώο Φίλων, με ευθύνη του/της Γραμματέα, στο οποίο 

καταγράφονται όλοι οι Φίλοι, ενώ σημειώνονται και οι τυχόν διαγραφές. 

6.3 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Φίλων του Κόμματος 

1. Οι Φίλοι δικαιούνται να λαμβάνουν πληροφορίες που αναφέρονται σε πολιτικές 

αποφάσεις και οικονομική διαχείριση. Συμμετέχουν σε διαδικασίες που αφορούν σε 

διαμόρφωση πολιτικών θέσεων και πολιτικού προγράμματος. συμμετέχουν σε 

εκδηλώσεις και δράσεις του Κόμματος. Συμμετέχουν σε συμβουλευτικά 

δημοψηφίσματα ή και αποφασιστικά αν προκύπτει από την προκήρυξή τους. 

2. Οι Φίλοι δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε εκλογές για τα όργανα του 

Κόμματος, έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν στην ψηφοφορία ανάδειξης 

Συμπροέδρων αν έτσι ορίζει η προκήρυξή της. 

6.4 Απώλεια της ιδιότητας του Φίλου 

Η απώλεια της ιδιότητας του Φίλου επέρχεται είτε: 

● λόγω θανάτου, είτε 

● οικειοθελώς, με απλή δήλωσή του, που γνωστοποιείται εγγράφως ή 

ηλεκτρονικά στο Κόμμα, είτε  

● λόγω μη τήρησης των καταστατικών υποχρεώσεών του (με ευθύνη της 

ΕΔΔΑΔ). Η απόφαση περί διαγραφής καταργεί αμέσως την ιδιότητα του Φίλου. 

 
  



12 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 7: Ολομέλεια 

1. Η γενική συνέλευση όλων των Μελών αποτελεί την Ολομέλεια του Κόμματος.  

2. Η Ολομέλεια είναι το ανώτατο όργανο του Κόμματος. 

● Αποφασίζει για το σύνολο της πολιτικής του.  

● Εκλέγει όργανα και τα ελέγχει.  

● Προτείνει και διαμορφώνει πολιτικές. 

● Διαμορφώνει τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος μετά από προτάσεις των 

ομάδων πολιτικής.  

● Εγκρίνει ή απορρίπτει συνεργασίες με όμορους πολιτικούς χώρους. 

● Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και ελέγχει τον οικονομικό απολογισμό. 

● Εκλέγει με αυτή τη σειρά: τους δύο Συμπροέδρους, την/τον Γραμματέα, την 

Κεντρική Επιτροπή (εφεξής ΚΕ) και την Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Κόμματος (ΕΔΔΑΔ).  

● Τροποποιεί το Καταστατικό του Κόμματος εφόσον αυτό αποφασιστεί από την 

Κεντρική Επιτροπή με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται παρακάτω για την 

σύγκληση της Αναθεωρητικής Ολομέλειας. 

● Εγκρίνει και επικυρώνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής. 

● Αναθεωρεί τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κόμματος με την προϋπόθεση πως έχει 

αρμοδίως χαρακτηριστεί ως Αναθεωρητική. 

● Επικαιροποιεί την Ιδρυτική Διακήρυξη του Βολτ (βλ. Παράρτημα 2). 

3. Η Ολομέλεια διεξάγεται τακτικά ανά δύο χρόνια και ψηφίζει τις αποφάσεις που 

ισχύουν μέχρι την επόμενη Ολομέλεια.  

4. Ειδικά η πρώτη τακτική Ολομέλεια δεν μπορεί να απέχει πλέον του ενός έτους 

από την επίσημη ίδρυση του Κόμματος, δυνάμενη όμως να αντικατασταθεί από το 

πρώτο Τακτικό Συνέδριο, εντός της ίδιας προθεσμίας. Έκτακτη Ολομέλεια μπορεί να 

συγκληθεί πριν από αυτή την προθεσμία από την Εκτελεστική Γραμματεία για ειδικά 

θέματα. Μια τέτοια έκτακτη Ολομέλεια δεν επέχει θέση Τακτικού Συνεδρίου.  

5. Για τη διοργάνωση και θεματολογία της Ολομέλειας ορίζεται Οργανωτική 

Επιτροπή Ολομέλειας με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής (ή, πριν το πρώτο 

Συνέδριο, της Εκτελεστικής Γραμματείας) κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 

Λειτουργίας της. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται –με απόφαση η οποία λαμβάνεται με 

την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της ΚΕ ή του 75% των παρόντων– αν η 

Ολομέλεια θα είναι Αναθεωρητική και τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στο 

περιεχόμενο και τις διαδικασίες της διαβούλευσης πριν την Ολομέλεια. Δεν 

επιτρέπονται δύο κατά σειρά Αναθεωρητικές Ολομέλειες. 

6. Οι λεπτομέρειες οργάνωσης της Ολομέλειας καθορίζονται με εγκύκλιο της 

Οργανωτικής Επιτροπής της Ολομέλειας δύο μήνες πριν από την ημερομηνία 

διοργάνωσής της. 

7. Στην Ολομέλεια μπορούν να οργανώνονται και θεματικές συνεδρίες, οι οποίες 

διεξάγονται παράλληλα. Τα αποτελέσματα των εργασιών τους παρουσιάζονται στην 

Ολομέλεια, συζητούνται και, αν είναι απαραίτητο, επικυρώνονται από αυτήν. 
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8. Στη διαβούλευση πριν την Ολομέλεια συμμετέχουν Μέλη και Φίλοι που 

περιλαμβάνονται στο Μητρώο Μελών και Φίλων, όπως αυτά θα έχουν επικαιροποιηθεί 

ένα (1) μήνα πριν από την Ολομέλεια. 

9. Στην Ολομέλεια συμμετέχουν όλα τα Μέλη του Κόμματος με δικαίωμα λόγου και 

ψήφου στη λήψη όλων των αποφάσεων. 

10. Η Ολομέλεια συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προεδρείου  (αποτελούμενο 

από δύο Συμπροέδρους και έναν/μία Γραμματέα). Τα μέλη του Προεδρείου αυτού δεν 

πρέπει να συγχέονται με τους δύο Συμπροέδρους και τον/τη Γραμματέα του Κόμματος. 

11. Όλες οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των 

παρόντων κατά την ψηφοφορία, εφόσον υπάρχει απαρτία. Απαρτία υπάρχει εάν ο 

αριθμός των παρισταμένων είναι τουλάχιστον ίσος ή υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου 

των Μελών του Κόμματος. 

12. Ο Κανονισμός Ολομέλειας και Συνεδρίων συντάσσεται από τον/την Γραμματέα 

του Κόμματος και εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή. 

13. Όταν ο αριθμός των μελών ξεπεράσει τα 500, η Ολομέλεια αντικαθίσταται, με 

Τακτικό Συνέδριο αντιπροσώπων, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8.1. 

14. Η σύγκληση Έκτακτης Ολομέλειας γίνεται είτε με απόφαση ενός/μίας εκ των 

Συμπροέδρων και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΔΔΑΔ, είτε με αίτημα του 1/3 των Μελών, 

είτε με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής (ή της Εκτελεστικής Γραμματείας πριν το 

πρώτο Συνέδριο). 

Άρθρο 8: Συνέδρια 

              8.1 Τακτικό Συνέδριο 

1. Όταν δεν είναι εφικτή η διοργάνωση Ολομέλειας λόγω μεγάλου συνολικού 

αριθμού Μελών, άνω των πεντακοσίων (500), αυτή αντικαθίσταται από Τακτικό 

Συνέδριο αντιπροσώπων, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Για τον λόγο αυτόν, 

όπου στο παρόν Καταστατικό αναφέρεται ο όρος Ολομέλεια θα νοείται  και το 

διαζευκτικό “ή Συνέδριο”. 

2. Ως εκ τούτου, το Τακτικό Συνέδριο έχει όλες τις αρμοδιότητες της Ολομέλειας. 

3. Ειδικά το πρώτο Τακτικό Συνέδριο συγκαλείται με απόφαση της Εκτελεστικής 

Γραμματείας και εκλέγει τα πρώτα τακτικά όργανα του Κόμματος. 

4. Για τη σύγκληση των μετέπειτα Τακτικών Συνεδρίων ισχύουν και εφαρμόζονται 

όσα και στην περίπτωση της Ολομέλειας. 

5. Για τη διοργάνωση και θεματολογία του Συνεδρίου ορίζεται Οργανωτική 

Επιτροπή Συνεδρίου με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής κατά τα διαλαμβανόμενα 

στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται –με πλειοψηφία 

τουλάχιστον 75% των παρόντων– αν το Συνέδριο θα είναι Αναθεωρητικό και τις 

επιπτώσεις που αυτό θα έχει στο περιεχόμενο και τις διαδικασίες της διαβούλευσης 

πριν από αυτό. Δεν επιτρέπονται δύο συνεχόμενα Αναθεωρητικά Συνέδρια. 

6. Το μέτρο αντιπροσώπευσης αποφασίζεται από την Κεντρική Επιτροπή στην 

προσυνεδριακή σύνοδό της. 

 

Στο Συνέδριο συμμετέχουν ως Σύνεδροι:  
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● Μέλη που εκλέγονται και εκπροσωπούν όλες τις οργανώσεις του Κόμματος με 

μονοσταυρία και ενιαία μέτρα σύμφωνα με τα παραπάνω. Τον αριθμό τους καθορίζει 

το μέγεθος της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. 

● Οι απερχόμενοι Συμπρόεδροι. 

● Η/ο απερχόμενη/ος Γραμματέας. 

● Τα μέλη της απερχόμενης Επιτροπής Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Κόμματος. 

● Τα μέλη της  απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής. 

● Οι Βουλευτές και οι Ευρωβουλευτές του Κόμματος. 

● Οι υπεύθυνοι ομάδων πολιτικής. 

8.2  Έκτακτο Συνέδριο 

1. Το Έκτακτο Συνέδριο μπορεί να έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τακτικού 

Συνεδρίου, οι οποίες ορίζονται στην απόφαση σύγκλισής του. 

2. Η απόφαση σύγκλησης λαμβάνεται το λιγότερο ένα μήνα πριν από την 

καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του Έκτακτου Συνεδρίου.  

3. Ο προσυνεδριακός διάλογος, η εκλογή Συνέδρων και όλες οι δραστηριότητες 

διεξάγονται κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για το Τακτικό Συνέδριο. 
4. Στις διαδικασίες εκλογής συνέδρων συμμετέχουν όσα Μέλη      περιλαμβάνονται 

στο Μητρώο την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση σύγκλησης Έκτακτου Συνεδρίου. 

5. Η σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου γίνεται είτε με απόφαση ενός/μίας εκ των 

Συμπροέδρων και σύμφωνη γνώμη της ΕΔΔΑΔ, είτε με αίτημα του 1/3 των Μελών, είτε 

με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. 

6. Η διεξαγωγή Έκτακτου Συνεδρίου ανανεώνει τον χρόνο της διετίας για την 

υποχρεωτική σύγκληση Τακτικού Συνεδρίου μόνον αν αυτό προβλέπεται στην 

απόφαση σύγκλισής του. 

7. Οι διαδικασίες σύγκλησης Έκτακτου Συνεδρίου, η διοργάνωσή του, το 

περιεχόμενο και ο τρόπος διεξαγωγής των προσυνεδριακών διαδικασιών, και 

οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την οργάνωση και διεξαγωγή του, καθώς και οι επιτροπές 

που επιφορτίζονται τις σχετικές ευθύνες, καθορίζονται στον Κανονισμό Ολομέλειας 

και Συνεδρίων. 

 

Άρθρο 9: Οργανώσεις Βάσης 

Οι οργανώσεις βάσης είναι ο θεμέλιος λίθος του Κόμματος. Είναι η συμμετέχουσα 

κοινωνία. Είναι η λαϊκή συμμετοχή. 

9.1 Τοπική Ομάδα 

1. Οι Τοπικές Ομάδες (ΤΟ) ιδρύονται στο πλαίσιο και κατά τη δομή των Δήμων της 

Χώρας και, αν παραστεί ανάγκη, μπορούν να ιδρύονται και ανά διαμέρισμα. Με 

απόφαση της ΚΕ, είναι δυνατόν μία ΤΟ να αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν 

Δήμους ή σε έναν Δήμο να ιδρυθούν περισσότερες από μία ΤΟ. 
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2. Οι απόδημοι Έλληνες μπορούν να επιλέξουν να ανήκουν σε οποιαδήποτε ΤΟ της 

χώρας ή να δημιουργήσουν ΤΟ στον τόπο διαμονής τους στην αλλοδαπή, εφόσον αυτό 

είναι εφικτό λόγω αριθμού Μελών ή ανάγκης συλλογικής έκφρασης. Για την ίδρυση 

μιας ΤΟ αποφασίζει η ΚΕ. 

3. Η ΤΟ, ως μέσο συμμετοχής και αμφίδρομης επικοινωνίας, είναι απαραίτητη για 

να μεταφέρει τις αρχές και τις ιδέες του Κόμματος στην κοινωνία και να αφουγκράζεται 

αυτήν έτσι, ώστε να μεταφέρει τις ανάγκες και τα «θέλω» των πολιτών στη διοίκηση 

του Κόμματος. 

4. Η ΤΟ έχει τον/την δικό/ή της Γραμματέα, αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία, που 

εκλέγονται ή κληρώνονται (είναι στην ευχέρεια κάθε ΤΟ να το αποφασίσει) κάθε δύο 

(2) χρόνια, τον επόμενο μήνα από την Ολομέλεια ή Συνέδριο και συναπαρτίζουν το 

Συμβούλιό της. Σε περίπτωση παραίτησής τους ακολουθούν οι επιλαχόντες. Έχει 

δικαίωμα με τις υπογραφές του 1/3 των Μελών της να προσφύγει σε έκτακτες εκλογές 

σε συνεννόηση με το Πολιτικό Συμβούλιο. 

5. Τα μέλη του Συμβουλίου της ΤΟ εκπροσωπούν το Κόμμα όπου και όταν 

χρειάζεται. 

6. Η Ολομέλεια κάθε ΤΟ μπορεί να αποφασίζει αν θα διεξαχθούν κανονικές 

εκλογές ή εκλογές με κλήρωση. Σε περίπτωση κλήρωσης οι υποψήφιοι για να έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση θα πρέπει να έχουν την έγγραφη υποστήριξη δύο 

Μελών της ΤΟ που δεν θα είναι υποψήφιοι. 

7. Το Συμβούλιο της ΤΟ ορίζει την συχνότητα των συναντήσεων της ΤΟ. 

8. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η ΤΟ διοργανώνει δράσεις, πολιτικά 

καφενεία και οτιδήποτε θεωρεί πως θα βοηθήσει στην αμφίδρομη επικοινωνία 

ανάμεσα στο Κόμμα και τους πολίτες. Προς επίτευξη του σκοπού της, έχει δικαίωμα να 

συνεργάζεται με συλλόγους, επιστημονικά ή επαγγελματικά σωματεία, δίκτυα πολιτών 

ή με οποιαδήποτε κίνηση οργανωμένων πολιτών, αποκλειομένων μόνο των 

φασιστικών ή ρατσιστικών οργανώσεων. 

9. Στις ΤΟ συμμετέχουν και οι φίλοι του Κόμματος χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν 

και του εκλέγεσθαι στο Συμβούλιο της ΤΟ. 

10. Οι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται προς την οργάνωση εκδηλώσεων 

αντιμετωπίζονται εκ των ενόντων, όταν πρόκειται για μικρές δράσεις χαμηλών 

εξόδων. Στην επόμενη της συνάντησης της ΤΟ στην οποία αποφασίστηκε η εκδήλωση, 

ο Ταμίας παρουσιάζει τον προϋπολογισμό της. Με το πέρας της εκδήλωσης, στην 

επόμενη συνάντηση παρουσιάζει τον απολογισμό της εκδήλωσης. 

11. Οι μεγάλες δράσεις και εκδηλώσεις μπορούν να προτείνονται από τις Τ.Ο στις 
αντίστοιχες Περιφερειακές Ομάδες, οι οποίες προωθούν την πρόταση στα αρμόδια 
κεντρικά όργανα του Κόμματος για έγκριση και για να εξασφαλίζουν τη 
χρηματοδότησή τους. 

9.2 Περιφερειακή Ομάδα 

1. Οι Περιφερειακές Ομάδες (ΠΟ) συγκροτούνται ανά Περιφέρεια. Στην διάσκεψη 

της ΠΟ συμμετέχουν τα Συμβούλια των τοπικών ομάδων και στην πρώτη διάσκεψη 

εκλέγουν τον Περιφερειακό Συντονιστή.  
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2. Οι ΠΟ συνεδριάζουν ηλεκτρονικά τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο και 

συχνότερα όταν διοργανώνονται  εκδηλώσεις. Οι ΤΟ του εξωτερικού εντάσσονται 

στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ομάδα ή αν δεν υπάρχει, στην Περιφερειακή Ομάδα 

που αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή,  έτσι ώστε κάθε ΤΟ του εξωτερικού να μην είναι 

αποκομμένη από τις Περιφερειακές Ομάδες. Σε περίπτωση που σε κάποιο κράτος 

υπάρχουν άνω των τριών Τοπικές Ομάδες, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να 

συγκροτήσουν ανεξάρτητη Περιφερειακή Ομάδα. Δουλειά των ΠΟ είναι να βοηθούν 

με ιδέες για δράσεις και να συντονίζουν την οργάνωσή τους.  

 
  



17 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 10.  Μεταβατικά Όργανα 

Τα αρχικά όργανα του Κόμματος, κατά την ίδρυση και την έναρξη της λειτουργίας του, 

μέχρι να εκλεγούν νέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, είναι η Εκτελεστική 

Γραμματεία, στην οποία συμμετέχουν οι δύο Συντονιστές, που εκτελούν χρέη 

Συμπροέδρων του Κόμματος, και η Γραμματέας, καθώς  και η Επιτροπή Δεοντολογίας, 

όπως ονομαστικά η σύνθεσή τους αναφέρεται στο Παράρτημα 3 του παρόντος. Τα 

μεταβατικά αυτά όργανα αντικαθίστανται από τα τακτικά όργανα των Άρθρων 11-15 

που θα εκλεγούν κατά το πρώτο τακτικό Συνέδριο. 

Άρθρο 11: Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) 

1. Η ΚΕ εκλέγεται από την Ολομέλεια. Αποτελεί το ανώτερο πολιτικό όργανο 

μεταξύ δύο Ολομελειών ή δύο Συνεδρίων. 

2. Είναι αρμόδια για την υλοποίηση των αποφάσεων των Ολομελειών και στο 

πλαίσιο αυτών, χαράσσει και συνθέτει τις πολιτικές, τις δράσεις και την τακτική του 

Κόμματος σε όλα τα πεδία παρέμβασής του. 

3. Η ΚΕ διορίζει δύο Εκπροσώπους Τύπου, διαφορετικού φύλου, και εγκρίνει την 

ίδρυση άλλων οργάνων ειδικού σκοπού μετά από εισήγηση του Πολιτικού Συμβουλίου 

ή της ΕΔΔΑΔ. 

4. Τα μέλη της ΚΕ είναι επιφορτισμένα και για τη διάχυση στην κοινωνία των 

αρχών και των πολιτικών προτάσεων του Κόμματος. 

5. Συμμετέχουν στις οργανώσεις βάσης στις οποίες ανήκουν, αναλαμβάνουν 

συγκεκριμένα καθήκοντα, αναλαμβάνουν ευθύνες στο πλαίσιο των αποφάσεων της ΚΕ 

και εντάσσονται στους Τομείς Πολιτικής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και την 

εμπειρία τους. 

6. Οι αποφάσεις της ΚΕ είναι απολύτως δεσμευτικές για όλα τα όργανα του 

Κόμματος μονοπρόσωπα ή/και πολυπρόσωπα. 

7. Όποιος παραβιάζει τις αποφάσεις της παραπέμπεται στην ΕΔΔΑΔ με πιθανότητα 

διαγραφής. 

8. Η ΚΕ απαρτίζεται από Μέλη του Κόμματος και εκλέγονται από την Ολομέλεια. Ο 

αριθμός των Μελών που μετέχουν στην ΚΕ ορίζεται ως γενικό ποσοστό 1% των Μελών 

του Κόμματος, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριάντα 

(30) ή μεγαλύτερος των εκατόν πενήντα (150). Δεν μπορούν πάνω από τα δύο τρίτα (⅔) 

των μελών της να είναι του ιδίου φύλου. 

9. Για την εκλογή των Μελών της ΚΕ εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στο παρόν 

για την εκλογή πολυπρόσωπων οργάνων. 

10. Στην ΚΕ επιπλέον του παραπάνω αριθμού εκλεγμένων μετέχουν με δικαίωμα 

λόγου και ψήφου: 

● Οι Συμπρόεδροι 

● Η/ο Γραμματέας  

11. Στην ΚΕ συμμετέχουν μόνο με δικαίωμα λόγου: 
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● Τα Μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Ανθρώπινου 

Δυναμικού (ΕΔΔΑΔ) 

● Οι συντονιστές των ομάδων πολιτικής, εφόσον δεν είναι εκλεγμένα μέλη της 

Κεντρικής Επιτροπής 

● Οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος 

● Μέλη με γνωστικό αντικείμενο συγγενές με τα προς συζήτηση κάθε φορά 

θέματα, και μετά από πρόσκληση του Προεδρείου της ΚΕ 

12. Οποιοδήποτε Μέλος μπορεί να παρακολουθήσει τις εργασίες της ΚΕ χωρίς 

δικαίωμα λόγου και ψήφου. 

13. Η ΚΕ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον τρεις (3) φορές τον χρόνο και εκτάκτως, 

αν ζητηθεί από τον έναν τουλάχιστον Συμπρόεδρο, το Πολιτικό Συμβούλιο ή το ένα 

τρίτο (⅓) των μελών της. 

14. Η πρώτη τακτική σύνοδος της ΚΕ, υπό τη νέα κάθε φορά σύνθεσή της, διεξάγεται 

μετά από πρόσκληση των Συμπροέδρων το πολύ ένα μήνα μετά την εκλογή της από την 

Ολομέλεια. Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνόδου αυτής αποτελεί 

υποχρεωτικώς η εκλογή του προεδρείου που διευθύνει τις εργασίες της, κατά τα 

διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της, όπως αυτός εγκριθεί από 

Ολομέλεια. Τη συνεδρίαση διευθύνουν οι Συμπρόεδροι μέχρι να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία εκλογής. 

15. Απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει και μπορούν έγκυρα να ληφθούν αποφάσεις 

όταν παρίστανται μέλη που αντιστοιχούν τουλάχιστον στα δύο τρίτα (⅔)  του συνόλου 

των μελών της ΚΕ. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης της απαρτίας αναβάλλεται η 

συνεδρίαση για μία εβδομάδα. Αν στην επαναληπτική συνεδρίαση της ΚΕ δεν 

συγκεντρωθούν τουλάχιστον τα δύο πέμπτα (⅖) των μελών της, η ΚΕ παραιτείται και 

γίνεται έκτακτη Ολομέλεια για την αντικατάστασή της. 

16. Οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής γίνονται στη βάση ημερήσιας διάταξης 

που είναι από πριν γνωστή στα μέλη της. Το Πολιτικό Συμβούλιο εισηγείται και 

κοινοποιεί τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από τη συνεδρίαση οποιοδήποτε θέμα 

θέλει να θέσει στα μέλη της.  

17. Κατά τις συνεδριάσεις της ΚΕ τηρούνται πρακτικά. Το προεδρείο της ΚΕ 

εισηγείται ένα τελικό κείμενο απόφασης και το θέτει προς ψήφιση στο Σώμα. 

18. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης ενός μέλους της 

ΚΕ, αυτό αντικαθίσταται από το επόμενο με βάση τη σειρά εκλογής. Σε περίπτωση 

αδικαιολόγητης απουσίας σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις το Μέλος της ΚΕ 

θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται. 

19. Η ΚΕ κάνει τον απολογισμό της κατά την επόμενη Ολομέλεια μετά την εκλογή 

της, που αποτελεί και το τέλος της θητείας της εκτός αν προκύψει απώλεια της 

εμπιστοσύνης προς αυτήν σε έκτακτη Ολομέλεια. 

Άρθρο 12: Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 

(ΕΔΔΑΔ) 

1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 

(ΕΔΔΑΔ) είναι το όργανο που μεριμνά διαρκώς για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των 

ικανοτήτων των Μελών. Είναι επίσης το όργανο που επιλύει συγκρούσεις, 
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παρακολουθεί και διασφαλίζει πως το σύνολο των λειτουργιών και της δράσης του 

Κόμματος συνάδουν με τις Αρχές και το Καταστατικό του.  

2. Για την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ανάδειξη και αξιοποίηση των 

ικανοτήτων των Μελών, η Επιτροπή σχεδιάζει, προτείνει και προτρέπει τα αρμόδια 

όργανα και ομάδες εργασίας του Κόμματος να αναλάβουν δράσεις και να 

δρομολογήσουν διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Για όλες τις θέσεις ευθύνης 

η επιτροπή είναι αρμόδια για την σαφή περιγραφή της θέσης και των προσόντων που 

απαιτεί όπως και για την έκδοση εισηγητικών δελτίων για κάθε υποψηφιότητα. 

3. Οι εισηγήσεις της ΕΔΔΑΔ για τις υποψηφιότητες είναι μόνο συμβουλευτικές και 

όχι αποτρεπτικές στο να θέσει κάποιος υποψηφιότητα.  Οι αποφάσεις της που 

αφορούν στην αφαίρεση ή αναστολή της ιδιότητας Μέλους ή Φίλου του Κόμματος είναι 

δεσμευτικές. 

4. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την τήρηση των αρχών του Κόμματος, η 

ΕΔΔΑΔ δικαιούται να λαμβάνει γνώση όλων των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής, 

των Συμπροέδρων, της/του Γραμματέα, του Πολιτικού Συμβουλίου, και να παρεμβαίνει 

καταλλήλως και αρμοδίως όταν και όπου κατά την κρίση της χρειάζεται, 

γνωμοδοτώντας κατόπιν σχετικού ερωτήματος ή αυτεπάγγελτα για ενέργειες και 

αποφάσεις τους. Το όργανο που τις έλαβε οφείλει να τις επανεξετάσει στο πλαίσιο που 

έθεσε η ΕΔΔΑΔ και να την τροποποιήσει ώστε να συνάδει με τις Αρχές και το 

Καταστατικό του Κόμματος. 

5. Η ΕΔΔΑΔ έχει κατ’ αρχήν αρμοδιότητα για ζητήματα ερμηνείας διατάξεων του 

Καταστατικού, με επιφύλαξη της γενικής αρμοδιότητας της Ολομέλειας.  

6. Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης αποφάσεων ανάμεσα στην 

ΕΔΔΑΔ και τα όργανα του Κόμματος για κάποιο θέμα που θα έχει προκύψει, 

αποφασίζουν προσωρινά  από κοινού οι Συμπρόεδροι του Κόμματος. Για οριστική 

απόφαση, το θέμα υποβάλλεται στην ΚΕ προς συζήτηση και διευθέτηση ή 

αντιμετωπίζεται με έκτακτη ηλεκτρονική ψηφοφορία μεταξύ των Μελών. Η απόφαση 

της ΚΕ ή το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι δεσμευτικά για όλα τα 

μέρη. 

7. Η ΕΔΔΑΔ συντάσσει ή αναθεωρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας, και τον υποβάλλει 

προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή.  

8. Η ΕΔΔΑΔ είναι αρμόδια να εξετάζει και να αποφασίζει για ζητήματα που 

άπτονται του κώδικα δεοντολογίας και αφορούν τα Μέλη του Κόμματος. 

9. Οποιοδήποτε όργανο του Κόμματος, Μέλος ή φίλος μπορεί να διατυπώσει 

αίτημα διερεύνησης ενδεχόμενης παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας από άλλο 

όργανο, Μέλος ή φίλο. 

10. Η ΕΔΔΑΔ εκλέγεται από την Ολομέλεια. Για την εκλογή της εφαρμόζονται τα 

διαλαμβανόμενα για την εκλογή πολυπρόσωπων οργάνων (Άρθρο 25).  

11. Η θητεία της ΕΔΔΑΔ διαρκεί από την εκλογή της μέχρι την επόμενη Ολομέλεια, 

εκτός αν υπάρξει απώλεια της εμπιστοσύνης προς αυτήν σε έκτακτη Ολομέλεια. 

12. Η Επιτροπή συγκροτείται από επτά (7) Μέλη. Συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση 

το πολύ ένα μήνα μετά την εκλογή της από το Μέλος της που έλαβε τις περισσότερες 

ψήφους ή σε περίπτωση ισοψηφίας, από το Μέλος που είναι για μεγαλύτερο διάστημα 

Μέλος του Βολτ και αναδεικνύει Συντονιστή/Συντονίστρια και Γραμματέα. 
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13. Τα Μέλη που εκλέγονται στην Επιτροπή δεν μπορούν να θητεύουν σε αυτή 

συνολικά  για  περισσότερο από συνολικά έξι (6) έτη. 

14. Εφόσον μέλος της Επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται μέχρι την 

επόμενη Ολομέλεια  από το επόμενο μέλος με βάση τη σειρά εκλογής του. 

15. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται από 

Κανονισμό Λειτουργίας, που συντάσσεται από τα Μέλη της, εγκρίνεται με αυξημένη 

πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και επικυρώνεται από την Κεντρική Επιτροπή. 

Άρθρο 13: Συμπρόεδροι       

1. Οι Συμπρόεδροι του Κόμματος είναι δύο, με διαφορετική ταυτότητα φύλου. 

Λειτουργούν στο πλαίσιο των ιδρυτικών αρχών, των καταστατικών διατάξεων και των 

αποφάσεων της Ολομέλειας  και της ΚΕ. Καθένας από τους Συμπροέδρους μπορεί να 

εκπροσωπεί το Κόμμα ενώπιον οποιασδήποτε ιδιωτικής, διοικητικής ή δικαστικής 

Αρχής, εκτός από την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων, για την οποία 

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 29 του παρόντος. 

Οι Συμπρόεδροι: 

● Πρωτοστατούν στην δράση του Κόμματος εσωτερικά και εξωτερικά. 

● Εκφράζουν και εκπροσωπούν το Κόμμα. 

● Κατευθύνουν τις δραστηριότητές του Κόμματος προς την επίτευξη των στόχων 

του. 

● Παρακολουθούν αν το Κόμμα δρα και λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της 

Ολομέλειας και τις καταστατικές προβλέψεις, παραπέμποντας κάθε αντίθετη 

περίπτωση  στην ΕΔΔΑΔ, αν δεν έχει επέμβει αυτεπαγγέλτως. 

● Συγκαλούν το Πολιτικό Συμβούλιο. 

2. Εκλέγονται από την Ολομέλεια, για θητεία που διαρκεί μέχρι την επόμενη 

τακτική Ολομέλεια, εκτός αν υπάρξει απώλεια της εμπιστοσύνης προς αυτούς σε 

έκτακτη Ολομέλεια. Για την εκλογή τους εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στο παρόν 

για την εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων. 

3. Η ΚΕ με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων, δύναται να 

αποφασίσει εκλογή Συμπροέδρων με ανοικτή διαδικασία, δηλαδή με τη συμμετοχή 

όλων των Μελών και Φίλων του Κόμματος. 

4. Αν ένας εκ των Συμπροέδρων παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, 

αντικαθίσταται προσωρινά στα καθήκοντά του από τον/την Γραμματέα μέχρι να 

εκλεγεί το πολύ εντός τριμήνου νέος-α Συμπρόεδρος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες των παραπάνω παραγράφων. 

5. Κανείς δεν επιτρέπεται να διατελέσει Συμπρόεδρος για περισσότερα από εννέα 

(9) συνεχή έτη  ή δώδεκα (12)  συνολικά. 

 

 

 

Άρθρο 14: Γραμματέας 
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1. Η/Ο Γραμματέας του Κόμματος λειτουργεί στο πλαίσιο των ιδρυτικών αρχών, 

των καταστατικών διατάξεων, των αποφάσεων της Ολομέλειας και της Κεντρικής 

Επιτροπής, και: 

● Αντικαθιστά έναν εκ των Συμπροέδρων σε περίπτωση που παραιτηθεί ή 

εκλείψει ή έχει οποιοδήποτε κώλυμα για περίοδο το πολύ τριών μηνών, σε όλες τις 

αρμοδιότητες, δραστηριότητες και υποχρεώσεις που αφορούν το Κόμμα. 

● Αναλαμβάνει αρμοδιότητες που του/της εκχωρούν έκτακτα οι Συμπρόεδροι. 

● Μεριμνά για την καλή λειτουργία των Δημοτικών, Περιφερειακών ομάδων και 

ομάδων εξωτερικού, καθώς και για την ομαλή διασύνδεση μεταξύ των οργάνων του 

Κόμματος. 

● Έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης της λειτουργίας της Κεντρικής 

Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου. 

● Έχει την ευθύνη της σύνταξης, συντήρησης και διαφύλαξης του Μητρώου 

Μελών και του Μητρώου Εθελοντών του Κόμματος. 

● Δέχεται και προωθεί αιτήματα από όλα τα άλλα όργανα του Κόμματος προς το 

Πολιτικό Συμβούλιο. 

2. Εκλέγεται από την Ολομέλεια. Για την εκλογή του/της εφαρμόζονται τα 

διαλαμβανόμενα στο παρόν για την εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων. 

3. Εάν ο/η Γραμματέας παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, 

αντικαθίσταται από το επιλαχόν μέλος που προέκυψε από την εκλογή του. Αν δεν 

υπάρχει επιλαχόν μέλος, εκλέγεται το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες 

αντικαταστάτης από την ΚΕ, με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των ⅔ των 

παρόντων. 

4. Η θητεία του/της Γραμματέα διαρκεί από την εκλογή του/της μέχρι την επόμενη 

Ολομέλεια εκτός αν υπάρξει απώλεια της εμπιστοσύνης σε έκτακτη Ολομέλεια. 

5. Κανείς δεν επιτρέπεται να διατελέσει Γραμματέας για περισσότερα από εννέα 

(9) συνεχή έτη ή δώδεκα (12) συνολικά. 

Άρθρο 15: Πολιτικό Συμβούλιο (ΠΣ) 

1. Το ΠΣ είναι όργανο πολιτικού και οργανωτικού σχεδιασμού και αποφάσεων. 

Έχει την ευθύνη της υλοποίησης και της διαχείρισης της πολιτικής του Κόμματος, 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας και της ΚΕ.  

2. Ως εκτελεστικό όργανο της Κεντρικής Επιτροπής, το Πολιτικό Συμβούλιο  έχει 

την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεών της. Επίσης, αντιμετωπίζει τα τρέχοντα 

θέματα μεταξύ των συνόδων της και εισηγείται σ’ αυτήν. 

3. Το ΠΣ απαρτίζεται από τα παρακάτω έντεκα (11) άτομα, με ισότιμο δικαίωμα 

ψήφου:  

● τους δύο Συμπρόεδρους 

● την/τον Γραμματέα 

● τα οκτώ (8) μέλη της ΚΕ που πλειοψήφησαν κατά την εκλογή της (με πρόνοια 

ποσόστωσης φύλου για πολυπρόσωπα όργανα).  

4. Σε περίπτωση που ένα από τα πλειοψηφούντα μέλη κατά την εκλογή της ΚΕ δεν 

επιθυμεί να συμμετάσχει στο ΠΣ, αντικαθίσταται από το επόμενο σε ψήφους μέλος, με 
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την πρόνοια της ποσόστωσης για την εκπροσώπηση των φύλων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση 

παραίτησης μέλους του ΠΣ ή αδικαιολόγητης απουσίας του από τρεις (3) συνεχόμενες 

συνεδριάσεις. 

5. Στο ΠΣ μπορεί να συμμετέχει το επιλαχόν μέλος,  χωρίς δικαίωμα ψήφου, για να 

μπορεί να αναλάβει καθήκοντα αν χρειαστεί. 

6. Το ΠΣ έχει θητεία ίδια με της ΚΕ από την οποία προέκυψε. Σε περίπτωση 

απώλειας της εμπιστοσύνης στην ΚΕ, αντιστοίχως ανασυντίθεται και το ΠΣ. Σε 

περίπτωση απώλειας της εμπιστοσύνης μόνο στο ΠΣ, διενεργείται ειδική εκλογή για 

νέο ΠΣ, με υποψηφίους μόνο ανάμεσα στα μέλη της ΚΕ. 

7. Οι Συμπρόεδροι μπορούν να καλούν στις συνεδριάσεις του ΠΣ, με δικαίωμα 

λόγου μόνον, πρόσωπα που κρίνουν πως μπορούν να βοηθήσουν τις εργασίες του. 

8. Κάθε χρόνο κατά την πρώτη συνεδρίασή της,  η ΚΕ προβαίνει υποχρεωτικώς σε 

διαδικασία ανανέωσης της εμπιστοσύνης της στο ΠΣ ως σώμα. Σε περίπτωση μη 

ανανέωσης της εμπιστοσύνης της, διεξάγονται διαδικασίες εκλογής νέου ΠΣ με 

υποψηφίους μόνο ανάμεσα στα μέλη της ΚΕ. 

9. Το ΠΣ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε ζητηθεί από 

τους Συμπροέδρους ή από το 1/3 των μελών του. 

10. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΣ καθορίζονται από σχετικό 

Κανονισμό Λειτουργίας, που συντάσσεται και αναθεωρείται από τον/την Γραμματέα 

και εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή. 

Άρθρο 16: Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης  

1. Η Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (ΕΟΔ) είναι αρμόδια για τη διαχείριση των 

πόρων του Κόμματος και για την τήρηση των εκάστοτε νομοθετικών διατάξεων περί 

των οικονομικών των κομμάτων. 

2. Υπάγεται στην/στον Γραμματέα του Κόμματος. 

3. Είναι πενταμελής και συγκροτείται με απόφαση της ΚΕ, ύστερα από εισήγηση 

της ΕΔΔΑΔ. Η θητεία της είναι ίση με τη θητεία της ΚΕ που την ανέδειξε.  

4. Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης δεν μετέχουν σε κανένα άλλο 

εκλεγμένο ή διορισμένο όργανο του Κόμματος. Αν κατέχουν τέτοια θέση, θα πρέπει να 

παραιτηθούν από αυτήν για να γίνουν μέλη της Επιτροπής. 

5. Η Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης ενημερώνει υποχρεωτικά για τα ταμειακά 

διαθέσιμα του Κόμματος σε κάθε συνεδρίαση της ΚΕ, καθώς και για οποιοδήποτε τυχόν 

άλλο θέμα κρίνει και παρουσιάζει οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό στην 

πρώτη συνεδρίαση της ΚΕ κάθε έτους. 

6. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης ενός μέλους 

της, αυτό αντικαθίσταται με απόφαση της ΚΕ στην επόμενη συνεδρίασή της, μετά από 

εισήγηση της ΕΔΔΑΔ. 

7. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται από σχετικό 

Κανονισμό Λειτουργίας, που συντάσσεται από την/τον Γραμματέα  και εγκρίνεται από 

την ΚΕ. 

Άρθρο 17: Κοινοβουλευτική Ομάδα  
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1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα απαρτίζεται από το σύνολο των Βουλευτών του 

Κόμματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.  

2. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα οργανώνεται με βάση τους κανόνες της Βουλής. 

3. Οι Βουλευτές εκλέγονται από τον λαό και τον αντιπροσωπεύουν στο πλαίσιο 

που ορίζει το Σύνταγμα, δρουν όμως και πολιτεύονται πάντα σύμφωνα με τις αρχές και 

τις αξίες του Κόμματος μετέχοντας  πλήρως στην κομματική ζωή και δράση. 

4. Σε περίπτωση που Βουλευτής ή Ευρωβουλευτής αποχωρήσει ή διαγραφεί από 

το Κόμμα οφείλει να παραιτηθεί και από τη Βουλή ή Ευρωβουλή, εκτός αν η ΕΔΔΑΔ  

κρίνει πως συνεχίζει να δρα και να πολιτεύεται σύμφωνα με τις Αρχές του Κόμματος. 

Προς επιβεβαίωση της ανάληψης της προαναφερόμενης καταστατικής υποχρέωσης-

δέσμευσης, κάθε φορά πριν από την επίσημη υποβολή των υποψηφιοτήτων στις 

εθνικές εκλογές ή τις εις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάθε υποψήφιος του 

Κόμματος παραδίδει στην ΕΔΔΑΔ υπογεγραμμένη παραίτησή του με εξουσιοδότηση 

προς τους Συμπροέδρους, ανέκκλητη επειδή αφορά και στο συμφέρον του Κόμματος, 

να την υποβάλουν αρμοδίως για λογαριασμό του. 

5. Σε περίπτωση οριστικής καταδίκης Βουλευτή/-τριας μετά από άρση της ασυλίας, 

θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει διαγραφεί από το Κόμμα. 

6. Με βάση τα παραπάνω και τις αρχές της συλλογικής δημοκρατικής λειτουργίας 

και, κατ΄απόλυτη προτεραιότητα, του σεβασμού της νομιμότητας καθορίζονται, με 

απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, οι σχέσεις, η διασύνδεση και οι τρόποι 

αλληλεπίδρασης του Κόμματος με τους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του. Στην ίδια 

απόφαση καθορίζονται και θέματα που αφορούν τις παθογένειες που έχει 

κληροδοτήσει το παρελθόν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, παθογένειες όπως η 

ενεργητική και η παθητική αποστασία Βουλευτών, κλπ. 

Άρθρο 18: Επιλογή και Ανάδειξη Υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών 

Προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος 

εφαρμόζονται τα παρακάτω: 

● Το Πολιτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την ΕΔΔΑΔ και μετά από διαβούλευση, 

εισηγείται και καθορίζει σύστημα αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων βουλευτών. 

● Το σύστημα αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων βουλευτών κοινοποιείται 

στα Μέλη. 

● Τα Μέλη και οι οργανώσεις του Κόμματος καταθέτουν προτάσεις για 

υποψήφιους βουλευτές προς το Πολιτικό Συμβούλιο μέσω διαδικασίας που ορίζεται 

από το ίδιο το Πολιτικό Συμβούλιο και τους κοινοποιείται εγκαίρως. 

● Το Πολιτικό Συμβούλιο αξιολογεί και ιεραρχεί τις προτάσεις και εισηγείται στους 

Συμπροέδρους και την/τον Γραμματέα τη λίστα με τους υποψήφιους βουλευτές και 

ευρωβουλευτές. Οι Συμπρόεδροι με κοινή απόφασή τους έχουν την τελική ευθύνη της 

κατάρτισης των ψηφοδελτίων, κοινοποιώντας στο ΠΣ το σκεπτικό αποδοχής και 

απόρριψης όλων των υποψηφιοτήτων.   

● Έως την ανάδειξη του πρώτου Πολιτικού Συμβουλίου, με την εκλογή της πρώτης 

Κεντρικής Επιτροπής, οι παραπάνω αρμοδιότητές της στην διαδικασία επιλογής 

υποψηφίων θα ασκούνται από την Εκτελεστική Γραμματεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ΄: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 19: Ομάδες Εργασίας 

1. Οι Ομάδες Εργασίας αναλαμβάνουν συγκεκριμένους τομείς όπως Επικοινωνία, 

Πολιτική, Κοινότητα, Επέκταση, Νομικά, κτλ. Κάθε ομάδα εργασίας συντάσσει και 

υποβάλει κανονισμό λειτουργίας της προς έγκριση από το ΠΣ.  

2. Οι Ομάδες Εργασίας συγκροτούνται με απόφαση του ΠΣ, διευθύνονται από δύο 

(2) συντονιστές, διαφορετικού φύλου, με διετή θητεία. Οι συντονιστές μπορεί να είναι 

είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είτε απλά Μέλη του Κόμματος και εκλέγονται με 

απόφαση της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας  κατά την πρώτη της συνεδρίαση. Το ΠΣ 

αξιολογεί το έργο των ομάδων εργασίας και μπορεί να ζητήσει αναδιάρθρωση τους αν 

το κρίνει απαραίτητο. 

 

Άρθρο 20: Ομάδες Πολιτικής 

1. Οι Ομάδες Πολιτικής είναι όργανα τεκμηρίωσης που παράγουν προτάσεις 

πολιτικής και συνεπικουρούν επιστημονικά το κοινοβουλευτικό έργο, αλλά και τις 

σχετικές δράσεις και πολιτικές του Κόμματος. Οι παραγόμενες προτάσεις πολιτικής 

αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης στα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα του Κόμματος.  

2. Οι Ομάδες Πολιτικής ασχολούνται με τη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών 

θέσεων καθώς και με την παρακολούθηση των πολιτικών προτάσεων και 

τοποθετήσεων άλλων κομμάτων, κυβερνήσεων, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Πρώτιστο καθήκον των Ομάδων Πολιτικής είναι να εισηγούνται τις αρχές 

σχεδιασμού των πολιτικών προτάσεων του Κόμματος στο πλαίσιο που θέτουν οι 

ανάγκες της χώρας, η ιδεολογία και οι πολιτικές αρχές του Κόμματος, οι θέσεις του Volt 

Europa και οι απαιτήσεις της  πολιτικής επικαιρότητας. 

4. Οι Ομάδες Πολιτικής συγκροτούνται με απόφαση του ΠΣ, διευθύνονται από δύο 

(2) συντονιστές, διαφορετικού φύλου, με διετή θητεία. Οι συντονιστές μπορεί να είναι 

είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είτε απλά Μέλη του Κόμματος και εκλέγονται με 

απόφαση της αντίστοιχης Ομάδας Πολιτικής κατά την πρώτη της συνεδρίαση. 

5. Όλες οι Ομάδες Πολιτικής συγκροτούν τον Τομέα Πολιτικής τον οποίο συντονίζει 

τριμελής συντονιστική γραμματεία που ορίζεται από το ΠΣ. Η διαδικασία συγκρότησης 

καθώς και οι λοιποί όροι οργάνωσης και λειτουργίας των Ομάδων Πολιτικής 

καθορίζονται από σχετικό κανονισμό λειτουργίας, που συντάσσεται από την 

συντονιστική γραμματεία και εγκρίνεται από το ΠΣ.  

6. Οι προτάσεις των Ομάδων Πολιτικής προωθούνται στον/την Γραμματέα για να 

τεθούν υπόψη των Συμπροέδρων και του υπόλοιπου Πολιτικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 21: Ψηφιακές Λειτουργίες και Διαφάνεια 



26 

 

 

1. Η χρήση του διαδικτύου είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη διεύρυνση της 

συμμετοχικής λειτουργίας του Κόμματος. 

2. Σε σταθερή βάση θα λειτουργεί διαδικτυακός τόπος του Κόμματος καθώς και 

λογαριασμοί στα κοινωνικά μέσα οι οποίοι θα αποτελούν κεντρικά εργαλεία 

ενημέρωσης για τους πολίτες.  

3. Κάθε Μέλος έχει δυνατότητα συμμετοχής στις εσωκομματικές διαδικασίες που 

τον αφορούν και μέσω του διαδικτύου. Στόχος είναι η δυνατότητα άσκησης των 

δικαιωμάτων και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους με ηλεκτρονικό τρόπο,  αφού 

προηγουμένως έχει διασφαλιστεί, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, το απόρρητο της 

επικοινωνίας και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των ψηφοφοριών λειτουργεί το 

πιστοποιημένο, κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφοριών του Volt 

Europa ή άλλου πιστοποιημένου αδιάβλητου συστήματος όταν το σύστημα του Volt 

Europa δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. 

4. Σε μόνιμη βάση λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και 

διαβούλευσης. Η πλατφόρμα επιτρέπει επιμέρους συζητήσεις μεταξύ Μελών, οργάνων 

και επιτροπών και διευκολύνει τις διεργασίες στη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων και 

ψηφοφοριών επί προτάσεων και θέσεων.  

5. Στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας, όλα τα όργανα 

υποχρεούνται να διατηρούν στον διαδικτυακό τόπο του Κόμματος ημερολόγιο με τις 

δράσεις τους και να δημοσιεύουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όλες τις αποφάσεις 

τους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται πως τα Μέλη έχουν τακτική ενημέρωση και 

πρόσβαση σε όλες τις εργασίες, τις αποφάσεις και τα οικονομικά δεδομένα του 

Κόμματος. 

6. Εξαιρούνται από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο οι αποφάσεις της 

ΕΔΔΑΔ που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα. Αυτές δημοσιεύονται μόνο κατά το 

αναγκαίο μέτρο για την ενημέρωση των Μελών και τη λειτουργία του Κόμματος, 

σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, 

εκτός εαν το εμπλεκόμενο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων) ζητήσει 

εγγράφως να δημοσιοποιηθεί ολόκληρη η απόφαση που το αφορά.  

7. Ο Γραμματέας σε σταθερή βάση, μεριμνά για τις τεχνικές λεπτομέρειες, τους 

κανόνες λειτουργίας και τη διαρκή ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των 

πληροφοριακών συστημάτων και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με τη συνδρομή 

ειδικών και της ομάδας τεχνολογίας του Volt Europa. 

8. Τέλος, και εφόσον καταστάσεις έκτακτης ανάγκης το επιβάλλουν, η Ολομέλεια 

και οι συνεδριάσεις επιτροπών δύναται να οργανωθούν διαδικτυακά και όχι 

απαραιτήτως με φυσική παρουσία. Επίσης, δύναται να ορισθεί η δυνατότητα 

συμμετοχής Μελών και από απόσταση (διαδικτυακά) σε συνεδριάσεις με φυσική 

παρουσία, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν τα παρόντα. 

9. Όλες οι ψηφοφορίες του Κόμματος μπορούν να διεξάγονται ηλεκτρονικά με 

αδιάβλητο σύστημα. 

Άρθρο 22: Δημοψηφίσματα 
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1. Για σημαντικά ζητήματα και σε περίπτωση κρίσιμων αποφάσεων διενεργούνται 

εσωκομματικά ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη 

συνέχεια.  

2. Η πρόταση για δημοψήφισμα πρέπει να αναφέρει τη συγκεκριμένη διατύπωση 

της ερώτησης, τον χαρακτήρα του ίδιου του δημοψηφίσματος και εάν η συμμετοχή σε 

αυτό είναι ανοιχτή μόνο σε Μέλη. 

3. Τα δημοψηφίσματα μπορούν να έχουν συμβουλευτικό ή δεσμευτικό 

χαρακτήρα.  

22.1 Συμβουλευτικά Δημοψηφίσματα 

1. Διεξάγονται με απόφαση των Συμπροέδρων ή με απόφαση του Πολιτικού 

Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον του 1/2 του συνόλου των 

μελών του ή με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ή εάν ζητηθεί από το 1/4 του 

συνόλου των Μελών.  

2. Το αποτέλεσμα των Συμβουλευτικών Δημοψηφισμάτων δεν δεσμεύουν τα 

όργανα του Κόμματος.  

3. Συμβουλευτικά Δημοψηφίσματα διεξάγονται ενδεικτικά για θέματα που 

αφορούν τη λειτουργία, τις θέσεις, καθώς και ζητήματα πολιτικής κατεύθυνσης του 

Κόμματος. Μπορούν να έχουν τη μορφή ερωτηματολογίου και να αφορούν 

περισσότερα από ένα θέματα ταυτόχρονα. 

4. Η διαδικασία διεξαγωγής και οι τεχνικές λεπτομέρειές του Συμβουλευτικού 

Δημοψηφίσματος καθορίζονται με απόφαση των Συμπροέδρων. 

22.2 Αποφασιστικά Δημοψηφίσματα 

1. Διεξάγονται με απόφαση των Συμπροέδρων ή με απόφαση του Πολιτικού 

Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ του συνόλου των 

μελών του ή με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 

τουλάχιστον των 3/5 των παρόντων ή εάν ζητηθεί από το 1/3 των Μελών του 

Κόμματος. 

2. Το αποτέλεσμα του Αποφασιστικού Δημοψηφίσματος δεσμεύει τα όργανα του 

Κόμματος εφόσον είναι έγκυρο κατά τα διαλαμβανόμενα στη συνέχεια. 

3. Προκειμένου να θεωρηθεί το αποτέλεσμα Αποφασιστικού Δημοψηφίσματος 

έγκυρο, πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των Μελών 

και να υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των ψηφισάντων.   

4. Αποφασιστικό Δημοψήφισμα διεξάγεται για θέμα που αφορά τη στάση του 

Κόμματος απέναντι σε κρίσιμες επιλογές για τη χώρα. Μπορεί να έχει και τη μορφή 

ερωτηματολογίου και να αφορά περισσότερα από ένα θέματα ταυτόχρονα. 

5. Για λήψη απόφασης που σχετίζεται με συμμετοχή του Κόμματος σε κυβερνητική 

συνεργασία και συμμετοχή σε ευρύτερα σχήματα, διεξάγεται υποχρεωτικά 

Αποφασιστικό Δημοψήφισμα, εκτός αν για το θέμα αυτό έχει ήδη ληφθεί απόφαση 

από την τελευταία Ολομέλεια. 

6. Τα δημοψηφίσματα δεν μπορούν να αφορούν στις ιδρυτικές αρχές του 

Κόμματος, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου που 
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προστατεύονται από εθνικά και ευρωπαϊκά κείμενα και διεθνείς συμβάσεις, τα 

δικαιώματα της χώρας,  όπως και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που απορρέουν από 

τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς. 

7. Η διαδικασία διεξαγωγής και οι τεχνικές λεπτομέρειές του Αποφασιστικού 

Δημοψηφίσματος καθορίζονται με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 23: Ασυμβίβαστα 

1. Στο πλαίσιο των αρχών του διαχωρισμού Κόμματος - κράτους και της 

αποκομματικοποίησης του Κράτους θεσμοθετούνται τα εξής ασυμβίβαστα: 

2. Η/Ο Πρωθυπουργός επιτρέπεται να μετέχει στο Κόμμα μόνον με την ιδιότητα 

του Μέλους. Σε περίπτωση που στο Κόμμα δοθεί εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης, η/ο 

Συμπρόεδρος που θα αναλάβει καθήκοντα Πρωθυπουργού (ή όποιο Μέλος προταθεί 

από το Κόμμα) παραιτείται από τη θέση που κατέχει στο Κόμμα και αντικαθίσταται από 

τον/την επιλαχόντα του ιδίου φύλου που προέκυψε κατά την αντίστοιχη εκλογή. Οι 

Συμπρόεδροι μπορούν να εναλλαχθούν στη θέση του Πρωθυπουργού με σειρά που θα 

αποφασιστεί είτε μεταξύ τους, είτε με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, είτε με 

κλήρωση. 

3. Οι Συμπρόεδροι, η/ο Γραμματέας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, της ΕΔΔΑΔ  

και οποιουδήποτε άλλου οργάνου του Κόμματος που αναλαμβάνουν θέση ευθύνης 

μέσω της οποίας ασκείται κυβερνητική πολιτική ή και εκτελεστική εξουσία στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, θεωρείται ότι παραιτούνται αυτοδικαίως από τα όργανα 

αυτά. 

4. Τα μέλη της ΕΔΔΑΔ δεν μπορούν να είναι εν ενεργεία ούτε υποψήφιοι Βουλευτές 

ή Ευρωβουλευτές. Μπορούν να μετέχουν σε εκλογές ως υποψήφιοι μόνο σε τιμητικές 

θέσεις. 

5. Τα Μέλη του Κόμματος δεν μπορούν να αποδέχονται δημόσιο αξίωμα μέσω του 

οποίου ασκείται κυβερνητική πολιτική ή και εκτελεστική εξουσία, ενώ το Κόμμα 

βρίσκεται στην αντιπολίτευση, παρά μόνο με συγκατάθεση του Πολιτικού Συμβουλίου. 

6. Όσα Μέλη κατέχουν, κατόπιν διορισμού ή εκλογής, έμμισθη θέση πολιτικού 

χαρακτήρα στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση, 

δεν μπορούν να είναι υποψήφια σε μονοπρόσωπα όργανα του Κόμματος. 

7. Κανένα Μέλος δεν μπορεί να παραμείνει στο ίδιο αξίωμα περισσότερο από 

εννέα (9) συνεχόμενα έτη ή δώδεκα (12) συνολικά. 

8. Είναι ασυμβίβαστη η διατήρηση δύο αιρετών θέσεων, όπως π.χ. αυτή του 

Βουλευτή/Ευρωβουλευτή με αιρετή θέση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

9. Είναι ασυμβίβαστη η εκλογή μελών που έχουν έμμισθη θέση στο Κόμμα στην 

Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτικό Συμβούλιο, την ΕΔΔΑΔ, την Επιτροπή Οικονομικής 

Διαχείρισης και στα μονοπρόσωπα όργανα. 

Άρθρο 24: Διαδικασία Εκλογής Μονοπρόσωπων Οργάνων 

1. Για την εκλογή μονοπρόσωπου οργάνου του Κόμματος εφαρμόζεται η 

παρακάτω διαδικασία: 
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2. Οι Υποψήφιοιες/-οι πρέπει να είναι Μέλη του Κόμματος και Μέλη του σώματος 

εκλογής (δηλαδή να διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι).  

3. Οι Υποψήφιες/-οι καταθέτουν την υποψηφιότητά τους στο προεδρείο του 

σώματος εκλογής πριν την ορισθείσα κάθε φορά καταληκτική ημερομηνία και με τις 

προϋποθέσεις που αυτό θα θέσει.  

4. Οι Υποψήφιοι/-ες για τα μονοπρόσωπα όργανα, εφόσον εκλεγούν, δεν έχουν 

δικαίωμα υποψηφιότητας για άλλο μονοπρόσωπο όργανο, μπορούν όμως να 

καταθέσουν υποψηφιότητα και για πολυπρόσωπα όργανα, σε περίπτωση που δεν 

εκλεγούν στο μονοπρόσωπο. 

5. Κάθε υποψηφιότητα Μέλους του Κόμματος που δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα 

του εκλέγεσθαι μπορεί να γίνει αποδεκτή.  

6. Οι προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων πρέπει να απέχουν εύλογο χρόνο 

από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής ώστε να επιτρέπουν την κατάθεση 

ενστάσεων και την εξέτασή τους από την ΕΔΔΑΔ. 

7. Η ψηφοφορία για μονοπρόσωπα όργανα γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα 

ονόματα όλων των υποψηφίων αν δεν υπάρχει περιορισμός φύλου ή με δύο χωριστά 

ψηφοδέλτια σε περίπτωση που εκλέγονται δύο άτομα διαφορετικού φύλου. 

8. Το εκλογικό σύστημα, ανάλογα με το σώμα εκλογής και τον αριθμό των 

υποψηφίων, μπορεί να περιλαμβάνει σειρά επιλογών προτίμησης. 

Άρθρο 25: Διαδικασία Εκλογής Πολυπρόσωπων Οργάνων 

Για την εκλογή πολυπρόσωπου οργάνου του Κόμματος εφαρμόζεται η παρακάτω 

διαδικασία: 

● Οι Υποψήφιες/-οι πρέπει να είναι Μέλη του Κόμματος και να έχουν δικαίωμα 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

● Τα Υποψήφια Μέλη καταθέτουν την υποψηφιότητά τους στο προεδρείο του 

σώματος εκλογής πριν την καταληκτική ημερομηνία και με τις προϋποθέσεις που αυτό 

θα θέσει. 

● Κάθε υποψηφιότητα Μέλους του Κόμματος που δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα 

του εκλέγεσθαι μπορεί να γίνει αποδεκτή.  

● Οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων πρέπει να απέχουν εύλογο χρόνο από 

την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής για να επιτρέπουν την κατάθεση ενστάσεων 

και την εξέτασή τους από την ΕΔΔΑΔ. 

Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία από την οποία εκλέγονται τα μέλη του πολυπρόσωπου 

οργάνου. Η ψηφοφορία γίνεται με πολυσταυρία με αριθμό επιλογών που αντιστοιχεί 

στο 50% των μελών του οργάνου που είναι υπό εκλογή, όταν είναι αυτός άρτιος, 

διαφορετικά μέχρι τον αμέσως μεγαλύτερό του ακέραιο αριθμό.  

Άρθρο 26: Εκπροσώπηση των Φύλων 

Σε όλα τα πολυπρόσωπα όργανα, εκλεγμένα και μη, ισχύει αρχή ποσόστωσης που 

διασφαλίζει ότι δεν θα είναι του ιδίου φύλου πάνω από τα ⅔ των μελών του.  
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Άρθρο 27: Σχέσεις του Κόμματος με τους Πολίτες 

1. Το Κόμμα αποστρέφεται την εμπορευματοποίηση των σχέσεων της εξουσίας με 

τον πολίτη και την αντιμετώπιση του πολίτη ως πελάτη συναλλασσόμενου με την 

εξουσία. Με άλλα λόγια, αποστρέφεται αυτό που στο δημόσιο διάλογο αποκαλείται 

«πελατειακό κράτος». 

2. Το Κόμμα επιδιώκει να ανατρέψει την κυρίαρχη πολιτική αισθητική, να αλλάξει 

τον κώδικα επικοινωνίας με τους Έλληνες πολίτες. 

3. Όλα τα Μέλη που είτε αναλαμβάνουν θέση ευθύνης στο κράτος είτε 

εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε παραγωγή νομοθετικού έργου, δεσμεύονται 

πως δεν θα ασκήσουν πολιτική ούτε θα εφαρμόσουν πρακτικές που θα τροφοδοτούν 

και θα αναπαράγουν το πελατειακό κράτος καθ’ οιονδήποτε τρόπο.  

4. Η δέσμευσή τους είναι απόλυτη και η παραβίασή της επισύρει ποινή διά παντός 

διαγραφής από το Κόμμα. 

5. Τα μέλη του Κόμματος που ασχολούνται, από οποιαδήποτε θέση, με την 

παραγωγή της πολιτικής του, δεσμεύονται πως θα καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια και διαρκώς θα μεριμνούν, ώστε οι πολιτικές που θα σχεδιάζουν να μην 

υπηρετούν κατά κανένα τρόπο το πελατειακό κράτος. 

Άρθρο 28: Σχέσεις του Κόμματος με το Κράτος 

1. Το Κόμμα δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτης της κυβέρνησης, η κυβέρνηση δεν 

μπορεί να είναι ιδιοκτήτης του κράτους. Το Κόμμα αποστρέφεται την κομματικοποίηση 

του Κράτους, δηλαδή την αθέμιτη επιβολή των απόψεών του στη δραστηριότητα του 

κράτους Με άλλα λόγια, αποστρέφεται αυτό που στον δημόσιο διάλογο αποκαλείται 

«κομματικό κράτος».  

2. Όλα τα Μέλη που είτε αναλαμβάνουν θέση ευθύνης στο κράτος είτε 

εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε παραγωγή νομοθετικού έργου, δεσμεύονται 

πως δεν θα ασκήσουν πολιτική ούτε θα εφαρμόσουν πρακτικές που θα τροφοδοτούν 

και θα αναπαράγουν το κομματικό κράτος καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η δέσμευσή τους 

αυτή είναι απόλυτη και η παραβίασή της επισύρει ποινή διά παντός διαγραφής από το 

Κόμμα. 

3. Η δέσμευσή τους είναι απόλυτη και η παραβίασή της επισύρει ποινή διά παντός 

διαγραφής από το Κόμμα. 

4. Τα μέλη του Κόμματος που ασχολούνται, από οποιαδήποτε θέση, με την 

παραγωγή της πολιτικής του, δεσμεύονται πως θα καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια και διαρκώς θα μεριμνούν, ώστε οι πολιτικές που θα σχεδιάζουν να μην 

υπηρετούν κατά κανένα τρόπο το κομματικό κράτος. 

Άρθρο 29: Τα Οικονομικά του Κόμματος 
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1. Η οικονομική διαχείριση, ο ισολογισμός και ο απολογισμός αναρτώνται δημόσια 

στην ιστοσελίδα του Κόμματος από την ΕΟΔ και όλα τα οικονομικά στοιχεία είναι ανά 

πάσα στιγμή διαθέσιμα στα Μέλη.  

2. Τηρείται ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Η πιστοποίηση της χρηστής 

οικονομικής διαχείρισης  πραγματοποιείται ετησίως από ορκωτούς λογιστές.   
3. Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος προέρχονται από την κρατική 

χρηματοδότηση, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές και δωρεές των Μελών      και των 

Φίλων καθώς και από δωρεές ή προσφορές άλλων ιδιωτών ή φορέων, όπως αυτές 

προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους.  

4. Η ετήσια τακτική εισφορά κάθε μέλους, καθώς και οι τυχόν έκτακτες, ορίζονται 

με αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Οι δωρεές και οι προσφορές των Μελών, των 

Φίλων και των άλλων ιδιωτών ή φορέων που ξεπερνούν το ποσό της ετήσιας τακτικής 

ή έκτακτης εισφοράς, δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Κόμματος. 

5. Το Κόμμα εκπροσωπούν ενώπιον κάθε δημόσιας ή ιδιωτικής αρχής και 

δικαιούνται να αναλαμβάνουν οικονομικές δεσμεύσεις επ’ ονόματι και για λογαριασμό 

του οι Συμπρόεδροι, ενεργώντας από κοινού ή ο ένας μόνο εξουσιοδοτηθείς από τον 

άλλο, ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα. 
6. Σε περίπτωση διάλυσης του Κόμματος, η περιουσία του αποδίδεται με ευθύνη 

της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης και της/του τελευταίου Γραμματέα σε 

κοινωφελείς σκοπούς, τους οποίους αποφασίζει η Ολομέλεια. Η περιουσία του 

Κόμματος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταβιβαστεί σε φυσικά πρόσωπα. 

Άρθρο 30: Η Σχέση του Κόμματος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

1. Το Κόμμα στηρίζει και συνεργάζεται με παρατάξεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

που εκφράζουν τα συμφέροντα των πολιτών μιας περιοχής, σύμφωνα με τις αρχές και 

τις θέσεις του. Τα Μέλη προτρέπονται να δραστηριοποιούνται στις παρατάξεις αυτές, 

εφόσον δεν αντιτίθενται στις αρχές του Κόμματος. 

2. Η γενική εκλογική τακτική του Κόμματος για τις εκλογές της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης αποφασίζεται κάθε φορά από το Πολιτικό Συμβούλιο.  

3. Δεν επιτρέπεται Μέλη της ίδιας ΤΟ να μετέχουν σε διαφορετικές παρατάξεις 

στην πόλη τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποφασίζει σχετικώς το ΠΣ. 

4. Οι αποφάσεις του ΠΣ και των λοιπών οργάνων του Κόμματος παρουσιάζονται 

και εξειδικεύονται από τις Τοπικές και Περιφερειακές Ομάδες, που λαμβάνουν σχετικές 

αποφάσεις με τη συμμετοχή και την έκφραση της βούλησης των Μελών.  

Άρθρο 31: Οι Σχέσεις του Κόμματος με τα Μαζικά Κινήματα 

1. Το Κόμμα σέβεται την αυτονομία των μαζικών φορέων και των κινημάτων των 

πολιτών. Έχει μαζί τους σχέση διαλόγου, ενσωματώνει στοιχεία από την προβληματική 

τους και εμπλουτίζει τις επεξεργασίες του από τις ιδέες και τη δράση τους. 

2. Τα Μέλη προτρέπονται να συμμετέχουν σε μαζικούς φορείς και κινήματα 

πολιτών ανάλογα με τα επαγγελματικά και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, εφόσον 

η φυσιογνωμία και η δράση τους δεν αντιβαίνουν στις ιδρυτικές Αρχές του Κόμματος. 



32 

 

 

3. Το Κόμμα δεν πιστεύει στους ηλικιακούς διαχωρισμούς και για το λόγο αυτό δεν 

θα έχει ξεχωριστή οργάνωση νεολαίας. Τα νεότερα μέλη μπορούν να ζητήσουν να 

δημιουργηθεί ξεχωριστή Ομάδα Πολιτικής για θέματα νεολαίας. Η συμμετοχή του 

Κόμματος σε φοιτητικές εκλογές θα επαφίεται στο Πολιτικό Συμβούλιο. Αντίστοιχα και 

άτομα άλλων ηλικιακών ομάδων μπορούν να ζητούν να συγκροτηθεί ανάλογες Ομάδες 

Πολιτικής. 

4. Το Κόμμα στηρίζει τον εθελοντισμό, που βασίζεται σε κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές αξίες. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την οργάνωση εθελοντικών 

δράσεων συνάδει με τις Αρχές του Κόμματος. 

Άρθρο 32: Άλλες Διατάξεις 

1. Οι διατάξεις των Κανονισμών Λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος, που 

συντάσσονται και εγκρίνονται κατά τα διαλαμβανόμενα στα επιμέρους άρθρα του 

παρόντος, οφείλουν να είναι εναρμονισμένες με τις διατάξεις του παρόντος 

Καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ή σύγκρουσης αποφαίνεται η ΕΔΔΑΔ. 

2. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας κάθε οργάνου θεσπίζονται το πολύ δύο μήνες μετά 

από την πρώτη συγκρότηση του συγκεκριμένου  οργάνου. 

3. Όποιο μέλος εκλεγμένου ή διορισμένου οργάνου απουσιάζει αδικαιολόγητα 

από τα καθήκοντά του για δύο μήνες θεωρείται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά 

και αντικαθίσταται (από το επόμενο επιλαχόν μέλος για τα εκλεγμένα). 

4. Όσα θέματα δεν περιέχονται στο παρόν Καταστατικό, θα αντιμετωπίζονται με 

προσωρινή απόφαση της ΕΔΔΑΔ, συμπληρώνοντας τις διατάξεις του, έως την 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο και το παρόν επίσημη τροποποίησή του, μετά από 

σχετική απόφαση της Ολομέλειας.  

‘Αρθρο 33. Σχέσεις με το Volt Europa 

Το Βολτ Ελλάδας είναι το ελληνικό Κόμμα, μέλος του κινήματος Volt Europa, διεθνή μη 

κερδοσκοπική ένωση με έδρα τις Βρυξέλλες, που στοχεύει σε μια Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία δημοκρατική, ισότιμη και δίκαιη για όλους τους πολίτες της. Έχει 

χαρακτήρα προοδευτικό, πραγματιστικό και πανευρωπαϊκό, όπως ορίζεται στα 

ιδρυτικά του κείμενα. Με την επίσημη Ίδρυση του ως Κόμμα σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία στην Ελλάδα, το Βολτ  υποβάλει αίτηση εγγραφής του ως νομικό πρόσωπο 

στο Volt Europa, με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό του Volt 

Europa. 

              33.1 Εκπρόσωποι στο Συμβούλιο Κρατών (Volt Country Council)   

Με βάση τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας  του Volt Europa σε σχέση με τα εθνικά 

Volt, αναδεικνύονται δύο (2) εκπρόσωποι του Βολτ Ελλάδας, προκειμένου να μας 

εκπροσωπούν στο Συμβούλιο Κρατών. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να έχουν τα 

κατάλληλα  χαρακτηριστικά (όπως καλή γνώση αγγλικών). Επιλέγονται από το ΠΣ, από 

μια λίστα υποψηφίων, στην οποία αρχικά συμπεριλαμβάνονται όσα Μέλη εκδηλώσουν 

σχετικό ενδιαφέρον, απευθυνόμενα προς τον/την Γραμματέα. Στη συνέχεια εκείνος/-
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η, μετά από σύσταση της ΕΔΑΔΔ, την περιορίζει σε τέσσερα (4) άτομα, με βάση τα 

ακόλουθα κριτήρια προτεραιότητας: 

1. Τυπικά προσόντα (συντάσσονται και ανακοινώνονται από την ΕΔΔΑΔ) 

2. Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου 

3. Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής 

4. Μέλη του Κόμματος 

Η τελική αυτή λίστα με τους τέσσερις επικρατέστερους υποψηφίους (εφόσον 

υπάρχουν) πηγαίνει προς ψηφοφορία στο Πολιτικό Συμβούλιο, για την εκλογή των δύο 

εκπροσώπων. 

            33.2 Εκπρόσωποι στις ευρωπαϊκές Ομάδες Πολιτικής 

Στις Ομάδες Πολιτικής του Volt Europa θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα 

Μέλος του Βολτ Ελλάδας. Συνιστάται αυτό το Μέλος να είναι μέλος της αντίστοιχης 

Ομάδας Πολιτικής, η οποία και το επιλέγει. 

Άρθρο 34. Τροποποίηση του Καταστατικού 

Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση Αναθεωρητικής 

Ολομέλειας ή Συνεδρίου. Όλες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν 

γνωστές στο σώμα τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη διεξαγωγή της Αναθεωρητικής 

Ολομέλειας ή Συνεδρίου, προκειμένου να μελετηθούν. Η πρόταση τροποποίησης 

μπορεί να προέρχεται:  

● είτε από το Πολιτικό Συμβούλιο, με απλή πλειοψηφία,  

● είτε από την ΚΕ, με υπογραφές του ¼ του σώματος,  

● είτε από μια οποιοδήποτε ομάδα Μελών, με τη συγκέντρωση τουλάχιστον είκοσι 

(20) υπογραφών.  

Άρθρο 35. Διάλυση του Κόμματος 

Απόφαση διάλυσης του Βολτ μπορεί να ληφθεί μόνο με απόφαση των δύο τρίτων (⅔) 

της Ολομέλειας. Με την ίδια απόφαση η Ολομέλεια ορίζει Εκτελεστική Γραμματεία 

διάλυσης του Βολτ Ελλάδας, με όλες τις εκ του νόμου αρμοδιότητες του εκκαθαριστή, 

η οποία θα αποφασίσει και πού θα περιέλθει η περιουσία του Κόμματος μετά τη 

διάλυσή του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αρχές του Βολτ Ελλάδας 

 

1. Πολιτικός Χαρακτήρας 

Το Βολτ Ελλάδας είναι το ελληνικό Κόμμα-μέλος του κινήματος Volt Europa που στοχεύει σε 

μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δημοκρατική, ισότιμη και δίκαιη για όλους τους πολίτες της. Έχει 

χαρακτήρα προοδευτικό, πραγματιστικό και πανευρωπαϊκό, όπως ορίζεται στα ιδρυτικά 

κείμενα του Volt Europa.  

Το Βολτ κινείται με γνώμονα την κοινή λογική, χωρίς προκαταλήψεις και ιδεολογικές 

αγκυλώσεις. Είναι Κόμμα πολυσυλλεκτικό, που δεσμεύεται πολιτικά από καταγεγραμμένες, 

συμφωνημένες και ψηφισμένες αρχές. Αξιοποιεί ιδέες του σύγχρονου κοινωνικού 

φιλελευθερισμού, της πράσινης οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας και του μεταρρυθμιστικού 

κέντρου. Επιλέγει να μην παγιδευτεί σε ταμπέλες και εστιάζει στην ουσία. Προτείνει λύσεις που 

αποδίδουν στην πράξη. 

● Στο ατομικό πεδίο υποστηρίζουμε την πλήρη ελευθερία του ατόμου, το δικαίωμά του 

στην αυτοπραγμάτωση, στην εργασία, στην ιδιοκτησία, στην έκφραση, με σεβασμό στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, στο δημόσιο χώρο και στο φυσικό περιβάλλον.  

● Στο συλλογικό πεδίο υποστηρίζουμε την κοινωνική και διαγενεακή δικαιοσύνη, την 

ισότητα, την αλληλεγγύη και την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

2. Μια Πραγματικά Ενωμένη Ευρώπη  

Το Βολτ προσαρμόζει το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα του Volt Europa στην ελληνική 

πραγματικότητα. Θέτει εθνικές προτεραιότητες για την Ελλάδα μέσα στην ευρύτερη 

διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Συνεργαζόμαστε με όλους όσους προσβλέπουν 

στην πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η 

διαδρομή και η Ευρώπη να αποκτήσει την ενιαία οντότητα που θέλουμε, θα πρέπει να 

φροντίζουμε τα εθνικά ζητήματα με τρόπο αποτελεσματικό και υπεύθυνο, μέσα στο 

υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

Πιστεύουμε ότι τα εθνικά κόμματα έχουν φτάσει στα όριά τους και γι’ αυτό συμμετέχουμε στη 

δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού κόμματος. Θεωρούμε την Ομοσπονδιακή Ευρώπη ως την 

επιθυμητή λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες, μαζί και η δική 

μας. Μόνο αν ενωθούν και ενεργήσουν από κοινού οι λαοί της Ευρώπης μπορούν να 

ανταποκριθούν στις παγκόσμιες προκλήσεις και να υπερασπιστούν τις κατακτήσεις 

της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, της 

ελεύθερης οικονομίας και του κράτους δικαίου. 

Για να επιτύχουμε αυτή την ισχυρή ένωση, πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα για τη 

δημιουργία μιας Ομοσπονδίας με έναν κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό στρατό, με έναν Πρόεδρο 

εκλεγμένο από τους Ευρωπαίους πολίτες, ένα Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και 

Οικονομίας. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να διευρυνθεί και να 

συμπεριλάβει την καταπολέμηση της ανεργίας και όχι μόνο του πληθωρισμού ώστε να 

θωρακίσει την Ένωση από μελλοντικές κρίσεις.  
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Σε αυτές μας τις αξιώσεις δεν είμαστε μόνοι. Ανήκουμε σε ένα πανευρωπαϊκό κίνημα με μέλη 

από χώρες του Βορρά και του Νότου, της Ανατολής και της Δύσης, με κοινές θέσεις και κοινό 

όραμα. 

Πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες της και θέλουμε να 

τη βελτιώσουμε. Η Ε.Ε. χρειάζεται δραστικές αλλαγές για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις της εποχής μας. Ζητάμε μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τα θεσμικά της όργανα 

ώστε να πετύχουμε μια πιο δημοκρατική, δίκαιη, ισχυρή και αλληλέγγυα ομοσπονδιακή ένωση. 

 

3. Οικολογική Μέριμνα  

Το Βολτ θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα είναι 

η περιβαλλοντική και κλιματική κρίση. Η Ελλάδα έχει ήδη δοκιμαστεί σκληρά από μεγάλες 

φυσικές καταστροφές και έχει γίνει φανερή η ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Η κίνησή μας έρχεται να απαντήσει σε 

αυτήν την ανάγκη και θα δουλέψει προς αυτήν την κατεύθυνση, υιοθετώντας πανευρωπαϊκές 

επιλογές. 

• Υποστηρίζουμε την αειφόρο ανάπτυξη, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, τις πράσινες 

ενεργειακές πολιτικές, την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Δεσμευόμαστε πως οι πολιτικές που θα προτείνουμε θα εντάσσονται σε έναν επιστημονικά 

τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων της χώρας και την κλιματική αλλαγή. 

• Προτάσσουμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση όλου του πληθυσμού ως απαραίτητο μέσο για 

να αλλάξει η νοοτροπία μας, στοχεύοντας στην ανάληψη δράσης σε προσωπικό και κοινωνικό 

επίπεδο και ένα βιώσιμο μέλλον και τρόπο ζωής. 

 

4. Μεταρρύθμιση του Κράτους  

Υποστηρίζουμε σθεναρά τη μεταρρύθμιση της Ελλάδας σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, 

ισότιμο μέλος της ομοσπονδίας που προωθούμε. Η μεταρρύθμιση της χώρας απαιτεί μεγάλες 

αλλαγές που προϋποθέτουν επίμονο όραμα, αποφασιστική διαχείριση, βαθύ αξιακό 

περιεχόμενο και εμπνευσμένη πολιτική καθοδήγηση. Δεν θα φοβηθούμε τις ρήξεις με 

μεμονωμένα συμφέροντα, εφόσον ευνοούν το κοινωνικό σύνολο. 

Είναι ώρα να δράσουμε ως υπεύθυνοι πολίτες, αποδίδοντας και αναλαμβάνοντας ευθύνες, 

διεκδικώντας σθεναρά ισονομία και ισοπολιτεία για όλους. Στηλιτεύουμε την ανεκτικότητα της 

ελληνικής κοινωνίας στο πελατειακό κράτος, στην  παραβατικότητα των λίγων που 

καταστρέφουν τη χώρα και στην παθητικότητα των πολλών που το επιτρέπουν. 

Το Βολτ θα αντιπαλέψει την κομματικοποίηση του κράτους, την αθέμιτη επιβολή των 

συμφερόντων του Κόμματος στα κυβερνητικά προγράμματα, όπως και όλες τις παθογένειες 

της κομματοκρατίας. Το Κόμμα δεν είναι ιδιοκτήτης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δεν είναι 

ιδιοκτήτρια του κράτους.  

Θεωρούμε ασυμβίβαστη την κατοχή κυβερνητικού αξιώματος από ηγετικά στελέχη των 

κομμάτων. Απορρίπτουμε κάθε ενδεχόμενο να ταυτίζεται η ηγεσία της χώρας με αυτήν του 

Βολτ ή οι βουλευτές και ευρωβουλευτές του να κατέχουν αξίωμα στο Κόμμα. Οι εκλεγμένοι 

μας αντιπρόσωποι ναι μεν οφείλουν να δρουν και να πολιτεύονται σύμφωνα  με τις αρχές και 

τις αξίες του Κόμματος, αλλά εκλέγονται από τον λαό και σε αυτόν είναι υπόλογοι.  
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Πέρα από τον απεγκλωβισμό από την κομματοκρατία, ο διαχωρισμός των εξουσιών που 

απαιτεί η σύγχρονη δημοκρατία συνεπάγεται μια εντελώς ανεξάρτητη δικαιοσύνη, 

πλουραλισμό στην ενημέρωση με αδέσμευτα ΜΜΕ, και αποκομματικοποιημένη κρατική 

ραδιοτηλεόραση, όπως και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Κράτους και Θρησκείας με 

σκοπό τον πλήρη διαχωρισμό τους. 

Δημόσια Διοίκηση 

Υποστηρίζουμε τον εκ βάθρων ανασχεδιασμό της δημόσιας διοίκησης με αποκέντρωση των 

λειτουργιών της, αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και καθιέρωση της Διαύγειας πάντα 

και παντού. Υποστηρίζουμε την αξιολόγηση δομών και προσώπων σε όλα τα επίπεδα 

της δημόσιας διοίκησης, με τις αντίστοιχες επιβραβεύσεις και συνέπειες. Μια ανεξάρτητη αρχή 

πρέπει να καθορίζει τους κανόνες συμπεριφοράς, απόδοσης και ελέγχου των δημοσίων 

λειτουργών καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους. Η διαρκής επιμόρφωση και η τακτική 

αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση τού 

πλεονάζοντος δυναμικού τους,  με μετατάξεις όπου χρειάζονται. Η άρση της μονιμότητας στο 

δημόσιο δεν πρέπει να μας φοβίζει. Οι ανεπίδεκτοι και επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει 

να υφίστανται άμεσα συνέπειες και να απολύονται εφόσον χρειαστεί. 

Υποστηρίζουμε την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών για τη μείωση της σπατάλης και 

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους, με ειδική μέριμνα για τις κατηγορίες πολιτών που 

δυσκολεύονται στα ψηφιακά μέσα.  Ως προς αυτό, υποστηρίζουμε ενδυναμωμένα ΚΕΠ με νέα 

και βελτιωμένη μορφή για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης. 

Η ψηφιοποίηση πρέπει να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, να διευκολύνει τη συμμετοχή 

του πολίτη στις δημοκρατικές διαδικασίες, να συμβάλει  στην εξυπηρέτηση των πολιτών τόσο 

στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, να συντελεί στην αποτελεσματική επιβολή του νόμου 

και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Κράτος Δικαίου 

Η διαφθορά, η πολυνομία και η μη εφαρμογή των νόμων είναι μάστιγα του τόπου μας. Για την 

καταπολέμησή τους απαιτείται αυστηροποίηση των ποινών για φαινόμενα διαφθοράς και 

επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, ώστε να μην καθυστερούν χρόνια οι δικαστικές 

αποφάσεις.  

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εθνικών αρχών 

όπως ο Συνήγορος του Πολίτη πρέπει να είναι δεσμευτικές. Πρέπει να καταργηθεί κάθε 

παραγραφή για σκάνδαλα διαφθοράς πολιτικών, να διευρυνθεί ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» 

σε όσους ασκούν οποιοδήποτε είδος εξουσίας και να εξασφαλιστεί ο ελεύθερος 

ανταγωνισμός.  

Το σωφρονιστικό μας σύστημα απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις για να αποσυμφορηθεί, να γίνει 

πιο ανθρώπινο για να σπάσει ο κύκλος εγκληματικότητας, περιθωριοποίησης και υποτροπής. 

Η αστυνομία μας χρειάζεται διαρκή εκπαίδευση και επαφή με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες 

ώστε να αντλεί στελέχη και γνώση από αυτές. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη ταυτόχρονα από 

μεγαλύτερη ασφάλεια με περιορισμό της παραβατικότητας, όσο και από μείωση των 

κοινωνικών εντάσεων και της αστυνομικής αυθαιρεσίας. 

 

5. Οικονομική Ανάπτυξη  

Βασική πολιτική μας κατεύθυνση είναι ο αναπτυξιακός εκσυγχρονισμός της οικονομίας. Η 

Ελλάδα εξακολουθεί να έχει την ανάγκη ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, διαφορετικού από το 

κρατικοδίαιτο που οδήγησε στην κρίση του χρέους. Δεν υιοθετούμε την άποψη «όλα τα 
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προβλήματα από το κράτος, όλες οι λύσεις από την αγορά», αλλά αναγνωρίζουμε πως η 

αύξηση του παραγόμενου πλούτου προέρχεται από την υγιή επιχειρηματικότητα σε πλαίσιο 

ρυθμίσεων και κανόνων που διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, την οικονομική διαφάνεια, 

τις ίσες ευκαιρίες, την προστασία των εργαζομένων και τα δικαιώματα του καταναλωτή.  

Η οικονομία πρέπει να γίνει κινητήριος μοχλός της προόδου της κοινωνίας και να επιτρέπει ένα 

αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για όλους. Έχοντας αυτό κατά νου, πρέπει να προβάλουμε την 

καινοτομία, την εκπαίδευση, την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη διευκόλυνση της 

σύστασης/λύσης επιχειρήσεων .  

Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι ισόρροπη, με μέριμνα περιβαλλοντική και κοινωνική.  

Γι΄αυτό είναι σημαντικό να ενισχύσουμε οικονομικά αδύναμες περιοχές, να προωθήσουμε την 

κυκλική οικονομία, να σχεδιάσουμε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της 

τεχνητής νοημοσύνης, να εισάγουμε πανευρωπαϊκό εταιρικό φόρο, να περιορίσουμε 

ολιγοπωλιακά φαινόμενα, να εξαφανίσουμε φαινόμενα οικονομικής διαπλοκής και ασύδοτης 

πλουτοκρατίας, να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κοινωνικό και φορολογικό 

σύστημα. 

Ειδικότερα για την Ελλάδα, αποτελούν προτεραιότητες: 

● η αύξηση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας 
● η πάταξη της φοροδιαφυγής με τη γενικευμένη χρήση ψηφιακών συναλλαγών 
● η καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση για την μείωση των ελλειμμάτων  
● η αύξηση της απασχόλησης και η πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας 
● η προώθηση βιώσιμων μορφών οικοτουρισμού, γεωργίας και κτηνοτροφίας 
● η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον 

Εργασία και Ασφάλιση 

Η ελληνική αγορά εργασίας είναι χρόνια δυσλειτουργική, καθώς ακόμα και σε περιόδους 

οικονομικής ανάπτυξης η ανεργία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα ενώ η απασχόληση σε 

πολύ χαμηλά, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τους νέους. 

 

Το Βολτ θέτει δύο βασικούς στόχους: 

● Να μειώσουμε την ανεργία όχι μόνο στα επίπεδα πριν την κρίση, αλλά μακροχρόνια 

κάτω του 5%, αντίστοιχα με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

● Να δημιουργήσουμε δουλειές υψηλής προστιθέμενης αξίας, και να μειώσουμε το 

ποσοστό εργαζομένων που δουλεύουν με κατώτατο μισθό. 

 

Περαιτέρω, η ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από ανισότητες και αδυναμίες που 

καθιστούν αμφίβολο αν η χώρα θα μπορέσει να προσαρμοστεί στις επερχόμενες αλλαγές στη 

φύση της εργασίας. Η εκπαίδευση των εργαζομένων, η εξοικείωσή τους με ψηφιακές 

τεχνολογίες, η τηλεργασία και το ευέλικτο ωράριο μπορούν να ωφελήσουν πολλές οικογένειες 

και να επιφέρουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και ευρύτερης ζωής. Ωστόσο, 

χρειάζεται εποπτεία της αγοράς εργασίας για να καταπολεμηθεί η αυθαιρεσία και η 

ανασφάλιστη ή επισφαλής εργασία. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το Βολτ προωθεί την 

περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με κοινό ευρωπαϊκό συμβόλαιο, 

κατώτατους μισθούς προσαρμοσμένους ανά περιοχή (όχι μόνο ανά χώρα), πανευρωπαϊκή 

ηλεκτρονική πλατφόρμα εύρεσης εργασίας και ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (Eurozone+) για 

πληρωμή επιδομάτων σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση. 
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Το συνταξιοδοτικό μας σύστημα χρειάζεται δραστική αλλαγή γιατί δαπανά υπερβολικά πολλά 

χρήματα και δεν είναι βιώσιμο. Προτείνουμε την αναμόρφωσή του εφαρμόζοντας παρόμοιες 

πρακτικές με τα πιο επιτυχημένα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αξιοποιώντας επιστημονικά πορίσματα όπως αυτά της έκθεσης της Επιτροπής Πισσαρίδη και 

άλλων ειδικών.  

 

6. Κοινωνική Πολιτική  

Το κοινωνικό κράτος στη χώρα μας έχει αποδυναμωθεί μετά την οικονομική κρίση και οι 

ανισότητες έχουν οξυνθεί. Απαιτούνται πολλαπλές παρεμβάσεις στην υγεία, στην κατοικία και 

στα εργασιακά για τη στήριξη του πληθυσμού και της κοινωνικής συνοχής. 

Υγεία 

Η πανδημία της Covid-19 απέδειξε παγκοσμίως ότι η ενίσχυση της δημόσιας υγείας είναι η 

καλύτερη απάντηση στις υγειονομικές προκλήσεις. Για τον σκοπό αυτό και επειδή η πρόληψη 

είναι όχι μόνο προτιμότερη αλλά και πολύ λιγότερο δαπανηρή από τη θεραπεία, ζητούμε: 

● Nα καθιερωθούν εκστρατείες για την προώθηση των συνηθειών υγιεινής διαβίωσης 

στον πληθυσμό μας, με έμφαση στην προληπτική ιατρική. 
● Ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε επίπεδο Κέντρου Υγείας, με 

βελτιωμένη συνεργασία των Κέντρων Υγείας με τις υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας περίθαλψης (Γενικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία) σε κάθε Περιφερειακή 

Ενότητα. 
● Ένα σύστημα κάλυψης της υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλισης υγείας ανεξάρτητο 

από το συνταξιοδοτικό σύστημα, σύμφωνα με τις πρακτικές των περισσότερων κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Απώτερος στόχος μας είναι να επιδιώξουμε ένα καθολικό σύστημα υγειονομικής κάλυψης σε 

όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα παρέχει τις ίδιες ισότιμες, έγκαιρες και οικονομικά 

αποδοτικές υπηρεσίες σε όλους τους κατοίκους της Ένωσης. 

Κοινωνική Αλληλεγγύη 

Υποστηρίζουμε την καθιέρωση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τη μείωση της 

ανέχειας στον πληθυσμό μας, το οποίο να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα ενός πιο 

δίκαιου φορολογικού συστήματος. Ως προς αυτό, προτείνουμε ένα σύστημα με προοδευτική 

φορολόγηση των εισοδημάτων και των κληρονομιών, και με τολμηρή φορολόγηση του 

μεγάλου πλούτου. 

Οι αποκλεισμοί σε μια σύγχρονη κοινωνία πρέπει να εξαλειφθούν. Απαιτούνται τολμηρές και 

εφαρμόσιμες πολιτικές κοινωνικής ένταξης αδύναμων πληθυσμιακών ομάδων, όπως οι 

μετανάστες, οι Ρομά, οι αποφυλακισμένοι, οι απεξαρτημένοι και πολλοί ακόμη. Ιδιαίτερη 

ευαισθησία και μεγάλη γενναιοδωρία πρέπει να δείχνει ο ετήσιος προϋπολογισμός του 

κράτους σε συμπολίτες μας με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, σε αστέγους και αρκετές ακόμη 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Κατοικία και Οικογένεια 

Το έντονο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας απαιτεί μέτρα έμπρακτης στήριξης της 

οικογένειας με:  

● Αύξηση του μηνιαίου οικογενειακού επιδόματος ανά παιδί ώστε η οικονομική 

δυνατότητα να μην αποτελεί εμπόδιο στην τεκνοποίηση. 
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● Στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών. 
● Ενίσχυση και επέκταση των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και 

καθιέρωση διευκολύνσεων σε γονείς για πιο ευέλικτο ωράριο.  
● Εξίσωση άδειας μητρότητας και πατρότητας (και επέκταση στα ομόφυλα ζευγάρια). 
● Διευκόλυνση της τεκνοθεσίας για όλους (ζευγάρια και μεμονωμένα άτομα). 

Παράλληλα, απαιτούνται προγράμματα που θα καταστήσουν προσιτές τις κατοικίες στους 

νέους και τα φτωχότερα στρώματα, και θα παρέχουν καταλύματα σε άστεγους. 

 

7. Παιδεία 

Το εκπαιδευτικό σύστημα του 21ου αιώνα πρέπει να εφοδιάζει τους μαθητές με δεξιότητες 

τόσο γνωστικές όσο και συναισθηματικές που θα τους βοηθούν να ανταποκρίνονται στις 

προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος αντί να προσκολλάται σε ένα εθνοκεντρικό 

παρελθόν. Οι παιδαγωγικοί στόχοι πρέπει να μετατοπισθούν από την απλή συσσώρευση 

πληροφοριών στην οικοδόμηση δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης με 

εισαγωγή βιωματικής διδασκαλίας και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων.  

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για την παιδεία, αλλά αυτή 

η αύξηση πρέπει να γίνει σωστά σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές για τη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και του παραγόμενου έργου.  

Η εναλλαγή υπουργών και κυβερνήσεων έχει οδηγήσει σε αλλεπάλληλες “εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις” που συχνά αλληλοακυρώνονται. Απαιτείται μια συνολική αξιολόγηση του 

παραγόμενου έργου ολόκληρου του εκπαιδευτικού μας συστήματος από μια ανεξάρτητη 

υπερκομματική επιστημονική αρχή βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων της οποίας τα 

αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν σε βάθος χρόνου.  

Στις προσχολικές και σχολικές ηλικίες χρειάζεται περισσότερη αυτοτέλεια των σχολικών 

μονάδων, περισσότερα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών εκτός 

σχολικού ωραρίου και χρήση νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της εκπαίδευσης στις 

δυσπρόσιτες και υποβαθμισμένες περιοχές. Πρέπει να στηρίξουμε τα ειδικά, καλλιτεχνικά, 

μουσικά και αθλητικά σχολεία, να προωθήσουμε το σύστημα της επαγγελματικής/τεχνικής 

εκπαίδευσης και να βελτιώσουμε την ποιότητά του ως εναλλακτικής του πανεπιστημίου στο 

πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης.  

Ειδική μέριμνα απαιτείται για την ένταξη τόσο των παιδιών των μεταναστών όσο και των 

ενηλίκων μεταναστών με στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτείται εκ βάθρων αναδιάρθρωση της νομοθεσίας για τη 

στελέχωση και τη διοίκηση των σχολών που έχει οδηγήσει στην ιδιοποίησή τους από 

κομματικά, πελατειακά και συντεχνιακά συμφέροντα. Αλλαγές απαιτούνται στον τρόπο 

διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων και στο καθεστώς των διδακτορικών και 

μεταδιδακτορικών ερευνητών ώστε να ενδυναμωθεί το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και 

να αξιοποιούνται οι νέοι με τίτλους σπουδών, αντί να ωθούνται στη μετανάστευση. Τα ελληνικά 

πανεπιστήμια πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν σύνδεση με την αγορά εργασίας και να 

διεθνοποιηθούν, προσελκύοντας ξένους καθηγητές και φοιτητές. 

Θεωρούμε σημαντική τη διά βίου μάθηση και θα υποστηρίξουμε προγράμματα που θα 

προωθήσουν την αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων με κίνητρα και διευκολύνσεις.  
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8. Ισότητα και Δικαιώματα
 

Κάθε άτομο στην Ελλάδα πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες όπως όλοι οι Ευρωπαίοι 

συμπολίτες του. Αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ασφαλέστερο μέρος του 

πλανήτη σήμερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στην οποία επίσης έχουν τα περισσότερα 

ισότιμα δικαιώματα. Όμως μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα. Χρειάζονται πολιτικές που 

καταπολεμούν ανισότητες και κάθε είδους διακρίσεις με βάση την ταυτότητα φύλου, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνική ή άλλη καταγωγή. 

Υποστηρίζουμε το δικαίωμα του ατόμου στο σώμα του με πανευρωπαϊκά εναρμονισμένους 

κανόνες σχετικά με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, την εργασία στο σεξ και το δικαίωμα στην 

ευθανασία. 

Το Βολτ αντιλαμβάνεται, αναγνωρίζει και αξιολογεί τα συμφέροντα όλων των κοινωνικών 

ομάδων για να τα συνθέσει ισότιμα και δίκαια στην κατεύθυνση του γενικού συμφέροντος, 

επιδιώκοντας την κοινωνική συνοχή με ένα σύγχρονο κοινωνικό συμβόλαιο. 

● Θέτουμε την ισότητα των γυναικών ως αταλάντευτο στόχο μας και θα επιδιώξουμε την 

ισότιμη συμμετοχή τους παντού, με πρώτα τα δικά μας συλλογικά όργανα. Βάζουμε στόχο την 

εξάλειψη της σεξιστικής βίας κάθε είδους, όπως και την οριστική απαλλαγή από διακρίσεις 

βάσει του φύλου. 
● Υποστηρίζουμε την πλήρη ανεξιθρησκεία και την απάλειψη του όρου περί κυρίαρχης 

θρησκείας από το ελληνικό σύνταγμα. 
● Υποστηρίζουμε: 
○ την εξάλειψη του ιδιότυπου κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία, 
○ τις πολιτικές ένταξης και συμμετοχής για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους 

μετανάστες και τους πρόσφυγες, 
○ την πλήρη ισονομία για ανθρώπους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή 

ταυτότητα φύλου (ΛΟΑΤΚΙ+), την εξίσωση δικαιωμάτων γάμου και τεκνοθεσίας στα ομόφυλα 

ζευγάρια, την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερα για τον επαναπροσδιορισμό 

φύλου και την αναπαραγωγή. 
○ τη θεσμική αντιμετώπιση φαινομένων εκφοβισμού και ρητορικής μίσους από όπου και 

αν προέρχονται. 

 

9. Εξωτερική πολιτική και Άμυνα  

Η ανάπτυξη της χώρας μας απαιτεί ειρήνη και σχέσεις συνεργασίας με τις γειτονικές μας χώρες. 

Όντας στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ιδιόμορφες 

προκλήσεις που απαιτούν ευρύτερη συναίνεση και διάλογο μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων 

για να εξασφαλίζεται συνέπεια και συνέχεια στη στρατηγική της. 

Πάγιος στόχος μας είναι η ανάδειξη των συνόρων μας σε ευρωπαϊκά σύνορα, η προστασία τους 

από έναν κοινό ευρωπαϊκό στρατό, και η υιοθέτηση μιας ενιαίας, συνεπούς ευρωπαϊκής 

εξωτερικής πολιτικής. Μέχρι να συμβεί αυτό, η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να διατηρεί ισχυρή 

αποτρεπτική ικανότητα για να υπερασπίζεται την εθνική της κυριαρχία. Αυτό δεν πρέπει να μας 

αποσπά από τον μακροπρόθεσμο στόχο που δεν μπορεί να είναι άλλος από την ειρηνική 

συνύπαρξη με τους γείτονές μας, με εγγυητή μια ισχυρή ευρωπαϊκή ομοσπονδία. 

Για την οριστική επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού η μόνη ασφαλής 

εγγύηση είναι ο πλήρης εκδημοκρατισμός της Τουρκίας και η σύγκληση της με τις άλλες 

ευρωπαϊκές κοινωνίες. Στο Κυπριακό, το Βολτ στηρίζει τις προσπάθειες της Κύπρου για μια 

δίκαιη λύση σύμφωνη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και υποστηρίζει 

τον διάλογο μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.  
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Οι παραδοσιακοί στενοί δεσμοί με τον Ελληνισμό της διασποράς πρέπει να ενισχυθούν μέσα 

από την πολιτική συμμετοχή όλων των αποδήμων πολιτών που το επιθυμούν, με διευκόλυνση 

ψήφου από τον τόπο κατοικίας τους, και με δραστήρια πολιτιστική πολιτική από ένα δίκτυο 

ιδρυμάτων ελληνικής γλώσσας και παιδείας που θα φέρουν πιο κοντά μας τους ομογενείς 

τρίτης και τέταρτης γενιάς. 

Η αγάπη για την πατρίδα μας δεν πρέπει να ταυτίζεται με τον ρατσισμό ή τον εθνικισμό, αλλά 

με την αλληλεγγύη μεταξύ των συνανθρώπων μας σε αυτή τη χώρα που αγαπάμε, για  να τη 

φροντίσουμε μαζί και να  χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. 

 

10. Μετανάστευση 

Η υποδοχή και ένταξη μεταναστών και προσφύγων είναι σημαντική για τη χώρα μας που 

αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα, αρκεί να μην γίνεται ανεξέλεγκτα. Ως Βολτ 

υποστηρίζουμε αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το μεταναστευτικό: 

● Αναθεώρηση της Συνθήκης του Δουβλίνου, με κατάργηση των επαναπροωθήσεων στη 

χώρα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
● Δημιουργία συστήματος ανθρωπιστικών διαδρομών για την ασφαλή δίοδο των 

αιτούντων ασύλου. Ειδική φροντίδα και εκπαίδευση για ασυνόδευτα ανήλικα άτομα. Ανάπτυξη 

ελεύθερων ζωνών υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών και όχι τοπικών κυβερνήσεων, για 

την αξιοπρεπή διαβίωση τους, στις οποίες θα εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου με βάση την 

ανάγκη τους για διεθνή προστασία και το κριτήριο της τρωτότητας. 
● Ένα δίκαιο και ισότιμο σύστημα για τη μετεγκατάσταση όσων προσφύγων έχουν λάβει 

καθεστώς ασύλου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

11. Τρόπος Άσκησης Πολιτικής 

Το Βολτ ως κίνημα από τη βάση (grassroots movement) προτείνει την ενδυνάμωση των 

πολιτών και τη δημοκρατική ανάδειξη των θέσεών τους με ενθάρρυνση της συμμετοχής τους 

στα συλλογικά όργανα της πολιτείας. 

Το Βολτ αποστρέφεται την εκδοχή του πολίτη ως πελάτη συναλλασσόμενου με την εξουσία. 

Το Βολτ δεν θα υιοθετήσει την κυρίαρχη πελατειακή τακτική των κομμάτων στην Ελλάδα αλλά 

θα αλλάξει τον κώδικα επικοινωνίας με τους Έλληνες πολίτες. 

Το Βολτ δεσμεύεται ότι:   

● Θα μελετά και θα προτείνει συγκεκριμένες λύσεις βασισμένες σε αποδεδειγμένα 

βέλτιστες πρακτικές, χωρίς ιδεοληψίες.  
● Θα κάνει δημιουργική αντιπολίτευση, θα υπερψηφίζει αυτά που κρίνει σωστά, 

θα καταψηφίζει αυτά που κρίνει λάθος, θα κάνει αντιπροτάσεις. 
● Θα εισέρχεται σε ειλικρινή και υπεύθυνο δημόσιο διάλογο, με σεβασμό προς 

στοιχειοθετημένες αντίθετες απόψεις, χωρίς φωνασκίες για χάρη εντυπωσιασμού. 
● Θα υπερασπίζεται το σύνταγμα, τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη λαϊκή συμμετοχή 

σε όλα τα θεσμικά όργανα.   
● Θα πολιτεύεται για μια Ελλάδα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που 

πρεσβεύει. 

Το Βολτ ιδρύεται για να συμμετάσχει στη διακυβέρνηση του τόπου, όχι για να αποτελέσει 

κόμμα εσαεί διαμαρτυρίας. Δεν θα αρνηθεί τις συνεργασίες βάσει προγραμματικών αρχών  με 

άλλους πολιτικούς χώρους για το σχηματισμό πολυκομματικών κυβερνήσεων. Ανεξάρτητα του 
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μεγέθους του, θα επιδιώξει να παίξει καθοριστικό ρόλο στις κυβερνητικές αποφάσεις, 

αγωνιζόμενο σταθερά για την πρόοδο της χώρας στην προοπτική της ευρωπαϊκής της 

ολοκλήρωσης. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το Βολτ υποστηρίζει ένα αναλογικότερο 

εκλογικό σύστημα, που θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τις προτιμήσεις και τις απόψεις των 

ψηφοφόρων. 

12. Σχέση με το Volt Europa 

Το Volt Europa, διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι ένα ευρωπαϊκό 

πολιτικό κίνημα με όραμα την ομοσπονδιακή Ευρώπη. Το Βολτ Ελλάδας αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του Volt Europa και ταυτόχρονα το συνδιαμορφώνει μαζί με τα υπόλοιπα 

Βολτ της Ευρώπης. Το Βολτ θα εναρμονίζει το ευρωπαϊκό του πρόγραμμα με την ελληνική 

πραγματικότητα, αλλά και θα εμπλουτίζει το ευρωπαϊκό με προτάσεις από την ελληνική 

εμπειρία. Το Βολτ θα χαράσσει αυτόνομα τις εθνικές πολιτικές του, πάντα όμως στο πνεύμα 

του Volt Europa. 

Τα μέλη του Βολτ Ελλάδας είναι ταυτόχρονα μέλη του Volt Europa και μπορούν να 

συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις διεργασίες του, με δικαίωμα ψήφου και εκλογής στα 

πανευρωπαϊκά συλλογικά του όργανα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Ιδρυτική Διακήρυξη 

 

Ιδρύουμε το Βολτ Ελλάδας, ισότιμο μέλος του Volt Europa, του μεγάλου κινήματος 
Ευρωπαίων πολιτών για μια ομόσπονδη, ισχυρή και δίκαιη Ευρώπη. 

Υιοθετούμε ανεπιφύλακτα το όνομα Βολτ, που ακούγεται ήδη σε όλη την Ευρώπη και 
σηματοδοτεί την ενέργεια και τη δυναμική αυτού του κύματος υπεύθυνων πολιτών. Είμαστε 
Έλληνες και είμαστε Ευρωπαίοι. Διαμορφώνουμε κοινές θέσεις για όλες τις χώρες της 
Ευρώπης και εξειδικευμένο πρόγραμμα για τη δική μας. 

Τα παραδοσιακά εθνικά κόμματα, ακόμη κι όταν έχουν καλές προθέσεις, δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής μας. Είναι αρχηγοκεντρικά, συχνά 
οικογενειοκρατούμενα και βασισμένα σε ιδέες του παρελθόντος. Όμως πολλά από τα 
σημερινά προβλήματα δεν έχουν σύνορα και φυσικά δεν γίνεται να αντιμετωπιστούν μόνο σε 
εθνικό επίπεδο. Η κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό, η ορατή απειλή για την παγκόσμια 
ειρήνη, απαιτούν τη συνεργασία όλων των λαών πάνω σε νέες βάσεις. Ο πανευρωπαϊκός 
άξονας του Βολτ εξασφαλίζει ότι αυτές οι προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν με ενιαίο σχέδιο.  

Επιπλέον, στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε παθογένειες που δημιούργησε ένα κράτος κομματικό 
και πελατειακό. Τα υπάρχοντα κόμματα έχουν αποδείξει διαχρονικά πως θέτουν το συμφέρον 
τους υπεράνω του εθνικού. Δεν έχουν καταφέρει να συνεργαστούν για να αποκτήσουμε 
αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και μακρόπνοη στρατηγική στην εξωτερική πολιτική. Η 
παιδεία ποτέ δεν ήταν πραγματική τους μέριμνα. Ο πολιτισμός το ίδιο. Ο κρατικός μηχανισμός 
διαρκώς διογκώνεται προκειμένου να βολευτούν “τα δικά μας παιδιά”. Και επειδή όλα αυτά 
χρονίζουν, η αποχή από τα κοινά για πολλούς έγινε μονόδρομος. 

Αλλά σ’ αυτήν τη χώρα υπάρχουν πολίτες με όραμα, που αγωνιούν για τον τόπο τους, 
αποφασισμένοι να ηγηθούν ενός κινήματος αρχών και αξιών.  

Είμαστε δημοκράτες, υπέρμαχοι της κοινής λογικής και εκφραστές του κεντρώου χώρου. 
Έτοιμοι να προτείνουμε λύσεις που αποδεδειγμένα αποδίδουν στην πράξη. Ενεργοί πολίτες, 
προερχόμενοι κατευθείαν από την κοινωνία και όχι από κομματικούς σωλήνες.  

Δημιουργούμε ένα Κόμμα χτισμένο από τη βάση προς την κορυφή, δομημένο επί αρχών, που 
θα λειτουργεί ανοιχτά, δημοκρατικά και με απόλυτη διαφάνεια για να ξαναδώσει στην πολιτική 
την έμπνευση και το κύρος που οφείλει να έχει σε μια δημοκρατία. Για να εμπιστευτούν ξανά 
οι πολίτες την πολιτική και να συμμετέχουν ενεργά. 

Με την ενεργοποίηση των προοδευτικών πολιτών της χώρας μας μπορούμε να κάνουμε την 
Ελλάδα ισχυρή, σύγχρονη και πρωταγωνίστρια των εξελίξεων. Να έχουμε ένα κράτος κοσμικό 
και ευέλικτο, αρωγό και όχι  μόνο καθημερινό εμπόδιο. Να τολμήσουμε μεταρρυθμίσεις που 
θυσιάστηκαν στο βωμό της ψηφοθηρίας και του λαϊκισμού, να δώσουμε λύσεις σε 
προβλήματα που μονίμως φορτώνονται στις επόμενες γενιές.  

Οραματιζόμαστε ένα κράτος που θα προστατεύει τους αδύναμους, θα προασπίζεται τα δίκαια 
συμφέροντα των εργαζομένων και θα παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Ένα κράτος που θα 
λειτουργεί σαν δίκαιος ρυθμιστής της εσωτερικής αγοράς και θεματοφύλακας μιας οικονομίας 
ανοιχτής στην πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Δεν απαιτούμε απλώς 
την ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας αλλά την ελαχιστοποίησή της. 

Δηλώνουμε εξ αρχής πως όταν λέμε δίκαιη Ευρώπη, την οραματιζόμαστε έτσι για όλους, 
ανεξάρτητα από θρησκεία, φυλή, αναπηρία, καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό ή 
ταυτότητα φύλου.  

Για το Βολτ δεν νοείται ευημερία όταν αυτή υλοποιείται σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. 
Στον πυρήνα του κινήματός μας βρίσκονται αρχές πράσινης ανάπτυξης που στόχο έχουν την 
ενεργειακή μετάβαση, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη περιβαλλοντική 
διαχείριση. 
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Για όλα αυτά χρειάζονται βαθιές μεταρρυθμίσεις χωρίς τον φόβο του πολιτικού κόστους. Ένα 
τέτοιο Κόμμα, που θα τολμήσει ρήξεις, δεν υφίσταται σήμερα στο πολιτικό σκηνικό. Ήρθε η 
ώρα να το δημιουργήσουμε μαζί, από τη βάση, με τους πολίτες, για τους πολίτες. Να 
δημιουργήσουμε ένα Κόμμα που θα θέτει στο επίκεντρο το κοινό μέλλον των λαών της 
Ευρώπης· ένα Κόμμα που να ξέρει να ακούει, να θέλει να εξελίσσεται και να μπορεί να τολμά· 
ένα Κόμμα που να παίρνει ορμή από τη νέα γενιά και φρόνηση από τις παλαιότερες. 

Σας καλούμε όλους να μην περιμένετε παθητικά τη λύση που θα έρθει από κάποιους άλλους, 
εάν και… κάποτε. Πάρτε την πολιτική στα χέρια σας.  

 
Συνταχθείτε μαζί μας για να χτίσουμε το  Βολτ.  

 
Το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΓ) 

 

Η ΕΓ είναι μεταβατικό όργανο του Βολτ επιφορτισμένο με όλες τις διοικητικές αρμοδιότητες, 

μέχρι την πρώτη Ολομέλεια που θα εκλέξει τα όργανα όπως περιγράφονται στα άρθρα 11, 13, 

14,15 του παρόντος Καταστατικού. Έως τότε ασκεί προσωρινά τις αρμοδιότητες του Πολιτικού 

Συμβουλίου.  

Η σύνθεση της ΕΓ έχει ως εξής : 

Συντονιστές/Συμπρόεδροι : 

 Δούρου Όλγα 

 Φουρναράκης Νικόλαος 

Γραμματέας: 

Δόχτση Ηλέκτρα-Ρώμη  

Μέλη: 

Καλαφατάκης Κωνσταντίνος 

Κοντοπίδου Αικατερίνη 

Λιάρας Ευάγγελος 

Μακρυλάκης Δημήτριος 

Μπαχράς Βασίλειος 

Τάταρης Νικόλαος  

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔ) 

Είναι το μεταβατικό όργανο του Κόμματος που παρακολουθεί και διασφαλίζει πως το σύνολο 
των λειτουργιών και της δράσης του Κόμματος συνάδουν με τις Αρχές και το Καταστατικό του, 
μέχρι την λήξη της θητείας της, η οποία θα επέλθει όταν η Ολομέλεια εκλέξει την Επιτροπή 
Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΔΔΑΔ) του άρθρου 12 του 
παρόντος Καταστατικού, της οποίας τις αρμοδιότητες προσωρινά ασκεί. 

Η σύνθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας έχει ως εξής (αλφαβητικά): 

Συντονιστής: 

Βελής Δημήτριος  

Γραμματέας: 

Δήμογλου Ευβούλη  

Μέλη: 

Καβούνη Ροδή  

Παλαιολόγος Ιάκωβος  

Ρουσογιαννάκης Ευτύχιος  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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Το έμβλημα του Κόμματος είναι η λέξη Βολτ ή Volt με μωβ γράμματα ή με λευκά γράμματα σε 

μωβ φόντο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Volt Europa AISBL (RGB #502379). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 26.9.2022 

Τα ιδρυτικά μέλη: 


