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ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Φιλελευθέρη 
Κίνηση



Εμείς, τα μέλη της Φιλελεύθερης Κίνησης, ιδρύουμε σήμερα ένα Κόμμα με σκοπό να 
εκφράσουμε την ιδεολογία μας μέσα από δημοκρατικό διάλογο και να συνεισφέρουμε στην 
επίλυση των προβλημάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας συμμετέχοντας στα κοινά σε κάθε 
επίπεδο, και ιδιαίτερα στο ανώτατο όργανο της Πολιτείας μας, την Βουλή των Ελλήνων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1. Ίδρυση, Έδρα και Έμβλημα 

1. Το Κόμμα ιδρύθηκε το 2012 και εδρεύει στην Αθήνα. 
2. Το έμβλημα του Κόμματος είναι το περιστέρι, το αριστερό φτερό του οποίου απεικονίζεται σε 

χρώμα πορτοκαλί και μεγαλύτερο σε μέγεθος από το σώμα του. Το σώμα του περιστεριού 

παρατάσσεται στα δεξιά, σε χρώμα ανοιχτό γαλάζιο. Από κάτω παρατίθενται οι λέξεις “Φιλελεύθερη 

Κίνηση”, η πρώτη πάνω από την δεύτερη, σε χρώματα πορτοκαλί και ανοιχτό γαλάζιο αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 2. Αρχές του Κόμματος 

Το Κόμμα βασίζεται στην πολιτική φιλοσοφία του Φιλελευθερισμού, η οποία θεμελιώνει τις ιδέες της 

ατομικής ελευθερίας και της ατομικής ιδιοκτησίας. 

- Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Κόμματος μας είναι η πίστη στην ύπαρξη και τη φύλαξη μιας 

δίκαιης και ελεύθερης κοινωνίας μέσα στην οποία θα κυριαρχούν οι θεμελιώδεις αξίες της 
ελευθερίας και της ισότητας. 
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- Οι θεμελιώδεις αρχές της είναι η δημοκρατία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισονομία, η υπεράσπιση 

των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για 
όλους και η διαρκής επικοινωνία μέσω του διαλόγου με την κοινωνία. 

- Αναγνωρίζοντας ότι η προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ελευθερίας και της δικαιοσύνης πρέπει να 

συνεχίζεται εις το διηνεκές, προκρίνει την ανάγκη για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, την κοινωνική συμμετοχή στον πολιτικό βίο και την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών 

στα κοινωνικά αγαθά. 

Συγκεκριμένα, η Φιλελεύθερη Κίνηση: 

- Απορρίπτει κάθε διάκριση εις βάρος του ατόμου η οποία βασίζεται στη φυλή, στο χρώμα, στην 

εθνικότητα, στη θρησκεία, στην ηλικία, στην αναπηρία, στο φύλο ή στη σεξουαλική προτίμηση. 

- Προασπίζει την ενδυνάμωση των Δημοκρατικών Διαδικασιών μέσω ενός δίκαιου και 
αντιπροσωπευτικού κοινοβουλευτικού συστήματος διακυβέρνησης, του ελεύθερου δικαιώματος 

στην πληροφορία και της ανεμπόδιστης και δίκαιης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος κάθε 

πολίτη ως ύψιστο προνόμιο του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος. 

- Οικοδομεί, υιοθετεί και θα διαφυλάττει μια εύρωστη και βιώσιμη οικονομία, η οποία ενθαρρύνει 

την διαδικασία παραγωγής πλούτου, αναπτύσσει και χρησιμοποιεί τις δεξιότητες του ατόμου, 
εξυπηρετώντας το κοινωνικό συμφέρον. 

- Ενθαρρύνει τις Δημοκρατικές Αρχές και την ίση συμμετοχή στην βιομηχανία και το εμπόριο μέσα 

σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο διαφυλάσσει η Πολιτεία με όρους ελεύθερης 

οικονομίας, όπου η αγορά αναπτύσσεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς, εκτός από τις περιπτώσεις 

όπου η παρέμβαση της Πολιτείας ως ρυθμιστικός παράγοντας απαιτείται για την διαφύλαξη των 
αγαθών που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

- Επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή κοινωνικοποίηση και την ίση πρόσβαση στις παρεχόμενες δημόσιες 

υπηρεσίες όλων των πολιτών εντός της Πολιτείας. 

- Αναγνωρίζει ότι η προσωπική ελευθερία του ατόμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσωπική 

ιδιοκτησία. 

- Δεσμεύεται ότι η ευθύνη για δικαιοσύνη και ισότητα δεν θα περιοριστεί από τα εθνικά σύνορα της 

Πολιτείας και τάσσεται εναντίον της φτώχειας, της καταπίεσης και της επιθετικότητας όποτε και 

όπου εμφανιστούν.  

- Αναγνωρίζει ως ύψιστη προτεραιότητα τον διάλογο και την συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και 

έτερων κρατών ή Διεθνών Οργανισμών ή Συμμαχιών και γενικότερα μεταξύ οποιουδήποτε 
συμμερίζεται και μπορεί να προάγει τα ιδανικά και τις αξίες που πρεσβεύει το Κόμμα. 

Το όραμά μας είναι μια Ελλάδα η οποία θα αποτελεί τον πυλώνα της Δημοκρατίας, της ανάπτυξης και 

της ελεύθερης αγοράς, σε όρους ισότητας και ίσων ευκαιριών εις το διηνεκές για όλους τους πολίτες, 

ανεξαρτήτως διακρίσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΛΗ 

          
Άρθρο 3. Μέλη του Κόμματος 
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1. Μέλος του Κόμματος μπορεί να είναι κάθε Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος ή πολίτης κράτους 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και οποιοσδήποτε διαμένει νόμιμα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

2. Το κάθε μέλος απαιτείται να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, να έχει δικαίωμα ψήφου 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και να αποδέχεται την ιδεολογία και τις αρχές 

λειτουργίας του Κόμματος. 

Άρθρο 4. Κτήση της Ιδιότητας Μέλους 

Η κτήση της ιδιότητας του μέλους του Κόμματος αποκτάται από κάθε μέλος της κατά την τρέχουσα 

Κοινοβουλευτική Περίοδο καθώς και από όσους έχουν υπηρετήσει ως βουλευτές, στην ίδιο κόμμα για 

τουλάχιστον δύο προηγούμενες Κοινοβουλευτικές Περιόδους.  

Άρθρο 5. Απώλεια και αναστολή ιδιότητας μέλους 

1. Απώλεια της ιδιότητας μέλους επέρχεται: 

i) Με την οικειοθελή αποχώρησή του από το Κόμμα, κατόπιν έγγραφης δήλωσης του αποχωρούντος, 

η οποία κατατίθεται στον Πρόεδρό του. 

ii) Με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος,, εφόσον καταδικαστεί αμετάκλητα για την τέλεση 
κακουργήματος, σύμφωνα με τον ελληνικό Ποινικό Κώδικα. 

iii) Με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, εφόσον επιδεικνύει επανειλημμένως ανάρμοστη και 

αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, καθώς και σε περίπτωση που προβαίνει σε πράξει και 

δηλώσεις που αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις πολιτικές και ιδεολογικές αρχές του Κόμματος.  

iv) Με την αυτόβουλη απομάκρυνσή του από το Κόμμα, σε περίπτωση που έχει προσχωρήσει ή 
πρόκειται να προσχωρήσει σε άλλο Κόμμα. Η απομάκρυνση συντελείται με διαγραφή του κατόπιν 

αποφάσεως του Προέδρου του Κόμματος και είναι αμετάκλητη. 

2. Αναστολή της ιδιότητας μέλους επέρχεται: 

i) Με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, εφόσον του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 

κακούργημα, όταν κρίνεται απαραίτητο. 
ii) Με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, για όσο διάστημα έχει στερηθεί τα πολιτικά του 

δικαιώματα. 

3. Επανεγγραφή του πρώην μέλους στο Κόμμα είναι δυνατή μόνον έπειτα από απόφαση του 

Προέδρου, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από διάταξη του παρόντος καταστατικού. 

4. Η απώλεια της ιδιότητας μέλους συνεπάγεται και αυτοδίκαιη απώλεια όλων των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αναστολής της, για όσο 

χρόνο αυτή διαρκεί.  

Άρθρο 6. Δικαιώματα Μελών 

Όλα τα μέλη του Κόμματος έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν με ισοδύναμη ψήφο τον Πρόεδρό του, 
καθώς και να εκλέγονται στο αξίωμα αυτό, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν 

καταστατικό.  

Άρθρο 7. Υποχρεώσεις μελών 

1. Τα μέλη του Κόμματος οφείλουν να τηρούν το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις του Προέδρου 
και των αρμοδίων οργάνων του. 
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2. Τα μέλη του Κόμματος οφείλουν να σέβονται και να ενστερνίζονται τις ιδεολογικές και πολιτικές 

αρχές του. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Άρθρο 8. Ο Πρόεδρος του Κόμματος   
Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο μονοπρόσωπο Όργανο του Κόμματος, του οποίου εκφράζει τις 
ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές αρχές.  

Άρθρο 9. Η Θητεία του Προέδρου 

1. Η θητεία του Προέδρου του Κόμματος διαρκεί όσο και η διάρκεια της Κοινοβουλευτικής Περιόδου 

κατά την οποία έχει εκλεγεί.  
2. Η θητεία του Προέδρου του Κόμματος μπορεί να διακοπεί πρόωρα μετά από παραίτησή του ή με 

υπερψήφιση της πρότασης αμφισβήτησής του.  

Άρθρο 10. Σειρά Διαδοχής 

1. Αν ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο 
Αντιπρόεδρος του Κόμματος.  

2. Αν ο Αντιπρόεδρος κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο αρχαιότερος εκ των Τομεαρχών 

της κοινοβουλευτικής ομάδας.  

3. Αν δύο (2) ή περισσότεροι Τομεάρχες διορίστηκαν ταυτοχρόνως και έχουν υπηρετήσει για ίση 

διάρκεια κοινοβουλευτικής θητείας, η Κοινοβουλευτική Ομάδα καλείται να ψηφίσει μεταξύ αυτών με 
απόλυτη πλειοψηφία.  

4. Αν όλοι οι Τομεάρχες κωλύονται, τότε καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο Εκπρόσωπος Τύπου του 

Κόμματος.  

5. Αν και ο Εκπρόσωπος Τύπου κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο αρχαιότερος σε 

συνολική κοινοβουλευτική θητεία μη κωλυόμενος βουλευτής του Κόμματος στο Εθνικό Κοινοβούλιο. 

Άρθρο 11. Υποψηφιότητα του Προέδρου 

1. Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε εν ενεργεία μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, 

το οποίο είναι σωρευτικά μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου και μέλος του Κόμματος. 

2. Η υποψηφιότητα πρέπει να υποβάλεται στην αίτηση συμμετοχής στο Μοντέλο Βουλής των 
Ελλήνων. 

3. Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων είναι τέσσερις (4). Σε περίπτωση που ο αριθμός των 

υποβληθεισών αιτήσεων υπερβαίνει τις τέσσερις, η Οργανωτική Ομάδα διατηρεί το δικαίωμα 

επιλογής των υποψηφίων με κριτήρια την αρχαιότητα και την καταλληλότητα.   

Άρθρο 12. Η Διαδικασία Εκλογής του Προέδρου 

1. Η διαδικασία εκλογής του Προέδρου του Κόμματος εκκινείται με την έναρξη της Κοινοβουλευτικής 

Περιόδου.  

2. Ο Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία των μελών του 

Κόμματος, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6, μεταξύ των υποψηφίων.  
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3. Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο υποψηφίων που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Η 

επαναληπτική ψηφοφορία διεξάγεται κατά τον συντομότερο δυνατό χρόνο. Κατά τη δεύτερη 

ψηφοφορία εκλέγεται Πρόεδρος του Κόμματος ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο 

αριθμό ψήφων. 

Άρθρο 13. Οι Αρμοδιότητες του Προέδρου 

1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος ηγείται αυτού και είναι υπεύθυνος για την εισήγηση και εκτέλεση της 

πολιτικής του. 

2. Ο Πρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφο 1 του Κανονισμού της Βουλής του Μοντέλου 

Βουλής των Ελλήνων, εκπροσωπεί το Κόμμα σε όλες του τις δραστηριότητες, εντός και εκτός 
Κοινοβουλίου.  

3. Ο Πρόεδρος ορίζει τον Αντιπρόεδρο του Κόμματος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 15 παράγραφοι 

1 και 2 του παρόντος καταστατικού.  

4. Ο Πρόεδρος προεδρεύει, όταν παρίσταται, στις συνεδριάσεις όλων των Οργάνων του Κόμματος, και 

ορίζει το πρόσωπο που θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις όπου δεν δύναται να παραστεί. 
5. Ο Πρόεδρος δύναται να αποφασίσει, έπειτα από εκτίμηση των περιστάσεων, την οριστική ή 

προσωρινή απώλεια και αναστολή της ιδιότητας των μελών του Κόμματος, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού. 

Άρθρο 13. Απώλεια Ιδιότητας Προέδρου 
1. Ο Πρόεδρος δύναται να αμφισβητηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η διαδικασία της 

αμφισβήτησης ενεργοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης αμφισβήτησης εκ μέρους του 

ενός τρίτου (⅓) τουλάχιστον του συνόλου των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, υπό την 

προϋπόθεση ότι η πρόταση αυτή θα υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

μελών.  
2. Η απώλεια της ιδιότητας του Προέδρου δεν συνεπάγεται και αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητας του 

ως μέλους του Κόμματος. 

3. Σε περίπτωση έκλειψης του Προέδρου κατά την παραπάνω διαδικασία, προσωρινά καθήκοντα 

Προέδρου αναλαμβάνουν τα πρόσωπα με την σειρά που περιγράφονται στο άρθρο 10 του παρόντος, 

μέχρι την διενέργεια εκ νέου εκλογών γα την ανάδειξη Προέδρου, ακολουθώντας την διαδικασία των 
άρθρων 11 και 12 του παρόντος.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 

Άρθρο 14. Αξιωματούχοι του Κόμματος 
1. Το Κόμμα διαθέτει τους ακόλουθους Αξιωματούχους: 

i) Πρόεδρος 

ii) Αντιπρόεδρος 

iii) Τομεάρχες 

iv) Εκπρόσωπος Τύπου. 
2. Ο Αντιπρόεδρος υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. 
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3. Οι Τομεάρχες υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο, με εξαίρεση όσους ο Πρόεδρος υπαγάγει στον 

Αντιπρόεδρο, οπότε και υπάγονται αρχικώς στον Αντιπρόεδρο και έπειτα στον Πρόεδρο, ο οποίος 
παραμένει η κεφαλή της ιεραρχίας. 

4. Ο Εκπρόσωπος Τύπου υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, δεν σχετίζεται όμως ιεραρχικά με τους 

Τομεάρχες. 

5. Ο Πρόεδρος μπορεί να υπαγάγει τον Εκπρόσωπο Τύπου στον Αντιπρόεδρο, οπότε και υπάγονται 

αρχικώς στον Αντιπρόεδρο και έπειτα στον Πρόεδρο, ο οποίος παραμένει η κεφαλή της ιεραρχίας. 

Άρθρο 15. Ο Αντιπρόεδρος 

1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος δύναται να ορίζει έναν (1) Αντιπρόεδρο, ο οποίος τον αναπληρώνει σε 

όλες τις δραστηριότητές του, όταν αυτός κωλύεται.  

2. Ο Πρόεδρος του Κόμματος μπορεί να αναθέσει στον Αντιπρόεδρο την εποπτεία και τον συντονισμό 
ειδικότερων τομέων ευθύνης που καθορίζει ο ίδιος, καθώς και κάθε άλλη, κατά την κρίση του, 

αρμοδιότητα. 

3. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει την εποπτεία του Εκπρόσωπου Τύπου και των Τομεαρχών στον 

Αντιπρόεδρο, ο οποίος και καθίσταται άμεσος προϊστάμενος τους. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 15. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα  
1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος αποτελείται από τους εν ενεργεία Βουλευτές του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένα μέλη του Κόμματος. 
2. Τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να συμμετέχουν ενεργά στη 

δράση του κόμματος εντός και εκτός του Κοινοβουλίου. 

3. Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι ο Πρόεδρος του Κόμματος. 
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