ΕΝΩΜΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Εμείς, τα μέλη της Ενωμένης Αριστεράς, 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 κόκκινο άστρο, στο κέντρο του οποίου απλώνεται διαγωνίως μια κίτρινη γραμμή.
Κάτω από αυτό παρατίθενται, ως συντομογραφία του ονόματος του Κόμματος, τα αρχικά “ΕΝ. ΑΡ.” σε χρώμα βαθύ
κόκκινο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 2. Αρχές του Κόμματος
Η Ενωμένη Αριστερά υποστηρίζει την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα, ερχόμενη σε αντίθεση με την ιδέα της
κοινωνικής ιεραρχίας και ανισότητας. Ως Κόμμα, μας απασχολεί η προστασία των μελών της Κοινωνίας που βρίσκονται
σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλους, καθώς επίσης πιστεύουμε ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες αδικίες που πρέπει να
μειωθούν ή να εξαλειφθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΛΗ
Άρθρο 3. Μέλη του Κόμματος
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.

1

Άρθρο 4. Κτήση της Ιδιότητας Μέλους
Η κτήση της ιδιότητας του μέλους του Κόμματος αποκτάται από κάθε μέλος της κατά την τρέχουσα Κοινοβουλευτική
Περίοδο.
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.
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 κατάθεση πρότασης
δυσπιστίας των δύο τρίτων (⅔) του συνόλου των βουλευτών 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.
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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 υποβάλλεται 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.
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 14. Απώλεια Ιδιότητας Προέδρου
1. Ο Πρόεδρος δύναται να αμφισβητηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η διαδικασία της αμφισβήτησης
ενεργοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης δυσπιστίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των δύο τρίτων (⅔) του
συνόλου των βουλευτών του Κόμματος. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια των Εργασιών της
Βουλής.
2. Η απώλεια της ιδιότητας του Προέδρου δεν συνεπάγεται και αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητας του ως μέλους του
Κόμματος.
3. Προσωρινά καθήκοντα Προέδρου μέχρι τη διενέργεια εκ νέου εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου αναλαμβάνουν τα
πρόσωπα με την σειρά που περιγράφονται στο άρθρο 10 του παρόντος, ακολουθώντας τις διαδικασίες όπως αυτές
ορίζονται από το άρθρο 13 του Κανονισμού της Βουλής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
Άρθρο 15. Αξιωματούχοι του Κόμματος
1. Το Κόμμα διαθέτει τους ακόλουθους Αξιωματούχους:
i)
Πρόεδρος
ii)
Αντιπρόεδρος
iii)
Τομεάρχες
iv)
Εκπρόσωπος Τύπου
v)
Νομικός Σύμβουλος.
2. Ο Αντιπρόεδρος υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο.
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 Ο Νομικός Σύμβουλος υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, δεν σχετίζεται όμως ιεραρχικά με τους Τομεάρχες.
6. Ο Πρόεδρος μπορεί να υπαγάγει τον Εκπρόσωπο Τύπου στον Αντιπρόεδρο, οπότε και υπάγεται αρχικώς στον
Αντιπρόεδρο και έπειτα στον Πρόεδρο, ο οποίος παραμένει η κεφαλή της ιεραρχίας.
Άρθρο 16. 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 Εκπροσώπου Τύπου και των Τομεαρχών στον Αντιπρόεδρο, ο
οποίος και καθίσταται άμεσος προϊστάμενος τους.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 17. 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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