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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Ε Ν Ω Ν Ω  

 

 

 
1.-   ΙΔΡΥΤΙΚΗ - ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ  

Ε Ν Ω Ν Ω 

 
 
Προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου 

 
 

Το πολιτικό κόμμα «ΕΝΩΝΩ» ιδρύθηκε την  15 Οκτωβρίου 

2020 από τους: Νικόλαο Μαυραγάνη, Μαρία Καραγιαννάκου, 
Δημήτριο Γιαλουράκη, Κωνσταντίνο Μπακαλόπουλο και 

Ευστάθιο Πανταζή, οι οποίοι αποτελούν την Προσωρινή 

Διοικούσα Επιτροπή και δηλώνουν, ότι συναπεφάσισαν την 
ίδρυση, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του 

Κράτους, του Πολιτικού Κόμματος «ΕΝΩΝΩ», 

προσυπογράφοντας το παρόν Καταστατικό μετά της Ιδρυτικής 
Διακηρύξεως μετά το τέλος του συνολικού κειμένου μαζί με 

έτερα διακόσια (200) μέλη, τα οποία συμφωνούν και 

συναπαδέχονται, αφού ανέγνωσαν τις αρχές της παρούσας 
Ιδρυτικής Διακήρυξης, καθώς και τα άρθρα του Καταστατικού. 

Η χρονική ισχύς της Διοικούσας Επιτροπής  έχει διάρκεια έως 

ένα έτος από της ιδρύσεως του Κόμματος. Με την Εκλογή των 
Καταστατικών Οργάνων παύουν οι αρμοδιότητές της. Οι αρχές 

της παρούσας Ιδρυτικής Διακήρυξης, καθώς και τα άρθρα του 

Καταστατικού εγκρίνονται, όπως εν συνεχεία διατυπώνονται, 
ενώ η όλη δράση του κόμματος κατατείνει στην εμπέδωση της 

λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και στο Σεβασμό 

του Ελληνικού Συντάγματος: 
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ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Σε έναν κόσμο, που οι άνθρωποι εξωθούνται στο περιθώριο, 
για να πάρουν τη θέση τους οι άψυχοι αριθμοί, 

Σε μία κοινωνία, που ο Ανθρωπισμός περιθωριοποιείται από 

άδικους κι ανισόρροπους οικονομίστικους κανόνες,  
Σε ένα αξιακό σύστημα, , που οι Ηθικές Αξίες τείνουν να 

υποσκελισθούν μονοσήμαντα από χρηματικές επιδιώξεις, 

Σε ένα θεσμικό περιβάλλον, που τα Δημοκρατικά Ιδεώδη 
υποχωρούν από την πίεση οικονομικών φασισμών διαφόρων 

αποχρώσεων και μορφών, 

Σε ένα διεθνές πεδίο, που λησμονείται ο Οικουμενικός 
Ανθρωπισμός κι η  Δικαιοσύνη και επιδιώκεται η άκρατη 

υποταγή των Εθνών Κρατών σε μία άδικη, σκληρή και άψυχη 

παγκοσμιοποίηση, 

Σε μία Χώρα, που οι κρίσιμες αποφάσεις για τα Εθνικά Δίκαια 

λαμβάνονται ερήμην του Ελληνικού Λαού, 

Σε μία ελληνική πραγματικότητα, που οι τοπικές 
προτεραιότητες των ιδιαιτέρων πατρίδων μας συνθλίβονται 

από τις κεντρικές εξουσίες κομμάτων και κυβερνήσεων, 

Στην Ελλάδα του «Διαίρει και Βασίλευε», που κάποιοι 
αποφασίζουν για εμάς, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΕΜΑΣ, 

 

 
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΜΟΖΕΙ: 

 

Ε Ν Ω Ν Ω 
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ΕΝΩΝΩ ΟΛΟΥΣ αυτούς, που επιζητούν να επιστρέψουν οι 
Ηθικές Αξίες και ο Άνθρωπος στο επίκεντρο της Κοινωνίας. 

ΕΝΩΝΩ ΟΛΟΥΣ αυτούς, που θέλουν ο Ανθρωπισμός, η 

Δικαιοσύνη κι η Δημοκρατία να αποτελούν γνώμονα κάθε 
απόφασης για την Ελλάδα και τον Κόσμο. 

ΕΝΩΝΩ ΟΛΟΥΣ  αυτούς, που αντιστέκονται στον 

επιχειρούμενο βιασμό της Ανθρώπινης και Περιβαλλοντικής 
ΦΥΣΗΣ. 

ΕΝΩΝΩ ΟΛΟΥΣ αυτούς, που βλέπουν τα Έθνη – Κράτη, τις  

παραδόσεις και τους θεσμούς τους ως αναγκαία κύτταρα 
παραγωγής πολιτισμού. 

ΕΝΩΝΩ ΟΛΟΥΣ αυτούς, που επιθυμούν οι κρίσιμες Εθνικές και 

Κοινωνικές αποφάσεις να λαμβάνονται με συμμετοχή των 
πολιτών.  

ΕΝΩΝΩ ΟΛΟΥΣ  αυτούς, που πιστεύουν, ότι η ΜΕΣΗ ΟΔΟΣ του 

συγκερασμού των καλύτερων πολιτικών από κάθε ιδεολογία 
στη βάση - επί τέλους – της ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ αποτελεί 

Αναγκαιότητα.  

ΕΝΩΝΩ ΟΛΟΥΣ αυτούς, που ζητούν οι κρίσιμες τοπικές 
προτεραιότητες των ιδιαιτέρων πατρίδων μας να 

μετασχηματίζονται σε Εθνικές Επιλογές με βάση τις Αρχές της 

Κοινοτικής Δημοκρατίας.  
 

ΕΝΩΝΩ ΟΛΟΥΣ αυτούς, που λένε: 

ΠΡΩΤΑ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ 

ΠΡΩΤΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΜΑΣ 

ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ  

ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ! 
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2.-   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Ε Ν Ω Ν Ω 

 
Προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου 

 
 

Άρθρο 1 

 
1. Η επωνυμία του κόμματος είναι: 

ΕΝΩΝΩ 

 
2. Έμβλημα του κόμματος είναι ο πιο κάτω διασχηματισμός 

αποτελούμενος από: α) τη λέξη «Ενών∞» με το αρχικό 

γράμμα κεφαλαίο («Ε»), τα υπόλοιπα γράμματα, πλην 
του τελικού γράμματος («ω»), αποτυπωμένα με πεζή 

γραφή, φέροντας τόνο στο τρίτο γράμμα («ώ»), και στο 

τελευταίο γράμμα αντικαθίσταται το γράμμα ωμέγα 
(«ω») από το σύμβολο του απείρου («∞»). Ολόκληρη η 

λέξη αυτή αποτυπώνεται σε πορτοκαλί απόχρωση, πλην 

του άνω κεντρικού τμήματος του απείρου («∞»), όπου ο 
χρωματισμός απεικονίζεται με λευκό χρώμα. Εν επαφή 

με το αρχικό κεφαλαίο γράμμα («Ε») της πιο πάνω λέξης 

απεικονίζεται ο χάρτης της Ελλάδας, ο οποίος συνεχίζεται 

κατ’ έκταση και άνω, αλλά και κάτω του γράμματος 

αυτού, φέροντας γαλάζια ανοιχτή απόχρωση με 

δικτυωματικό ίχνος σε περισσότερο σκούρα γαλάζια 
απόχρωση. Η απεικόνιση του διασχηματισμού, όπως 

περιγράφηκε αναλυτικά ανωτέρω, έχει ως ακολούθως: 
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Η σφραγίδα του κόμματος είναι κυκλική έχουσα στο  κέντρο τα 

στοιχεία του άνω σήματος – διασχηματισμού – εμβλήματος 

και έχει ως κατωτέρω: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. ‘Εδρα έχει στο Δήμο Κρωπίας για λόγους συμβολισμού 

της αποκέντρωσης. Με απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής και μετά την παύση ισχύος των αρμοδιοτήτων 
της  του Προέδρου του Κόμματος υπάρχει δυνατότητα 

αλλαγής της έδρας και ίδρυσης παραρτημάτων του 

Κόμματος και  σε άλλους Δήμους της Ελλάδας, καθώς και 
στην αλλοδαπή. 
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Αρχές – Καταστατικά Όργανα  του κόμματος: 

 
 

Άρθρο 2 

 
Το ΕΝΩΝΩ, ως ένα κόμμα με συνεργατικό σχήμα   

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, κινημάτων, κοινωνικών φορέων και 

συλλογικοτήτων, τοπικής και εθνικής εμβέλειας, έχοντας 
διαγνώσει το μέγιστο έλλειμμα ισότιμης διαλεκτικής σχέσης 

μεταξύ από τη μία πλευρά των τοπικών - δημοτικών και 

νομαρχιακών κοινωνιών και από την άλλη των κεντρικών 
εξουσιών, προάγει την απαραβίαστη κι αποκλειστική 

αρμοδιότητα των αντίστοιχων τοπικών κοινοτήτων για κάθε 

ζήτημα, που αφορά μόνο το Νομό, ή το Δήμο μίας περιοχής, με 
την ισότιμη, ανεξαρτήτως αριθμού κατοίκων, εκπροσώπηση 

αυτών στην Κεντρική ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ του ΕΝΩΝΩ. 

 
 

 

Άρθρο 3 

 

1. Μέλος του κόμματος, μπορεί να γίνει κάθε ‘Έλληνας και 

Ελληνίδα πολίτης, που είναι, κατά την ισχύουσα 
νομοθεσία, ενήλικος, αποδέχεται το καταστατικό του και 

δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για κακούργημα, ή 

δεν έχει υποστεί στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. 

2. Στο εξής κάθε νέο μέλος υποβάλλει αίτηση, που 

περιλαμβάνει δήλωση, ότι αποδέχεται το Καταστατικό 

και το Σύνταγμα της Ελλάδος, και δεν έχει καταδικασθεί ή 
δεν έχει στερηθεί πολιτικών δικαιωμάτων, κατά την 

παράγραφο 1, του άρθρου αυτού αναφερόμενο. 
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3. Τα μέλη του κόμματος, υποχρεούνται να συμμετέχουν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, στις 

δράσεις και τα Συνέδρια, να αναπτύσσουν ελεύθερα και 

με ευπρέπεια τις απόψεις τους, να δρουν εντός των 
πλαισίων του Καταστατικού, να σέβονται τις απόψεις των 

άλλων μελών, να προάγουν και να εξυπηρετούν τις 

Δημοκρατικές Αρχές του Πολιτεύματος, όπως 
αποτυπώνονται στο Ελληνικό Σύνταγμα, να υπηρετούν 

τους σκοπούς και τις δράσεις του κόμματος, ως και να 

πειθαρχούν στις αποφάσεις των Καταστατικών Οργάνων.  
4. Έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και το 

δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, κατά το λόγο των 

αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό. 

   
 
 

Άρθρο 4 

 
Αδιαπραγμάτευτο στόχο αποτελεί ο μετασχηματισμός των 

σημαντικών τοπικών προτεραιοτήτων σε εθνικές επιλογές και 

για το λόγο αυτό οι Τοπικές Δημοτικές Κοινότητες του ΕΝΩΝΩ 
διαρθρώνονται στη βάση των Καποδιστριακών Δήμων και η 

κάθε μία εξ αυτών εκπροσωπείται ισάριθμα με τις λοιπές 

Δημοτικές Κοινότητες - ανεξαρτήτως όγκου πληθυσμού - στη 
Νομαρχιακή Κοινότητα. 

Με τη σειρά τους οι Νομαρχιακές Κοινότητες εκπροσωπούνται 

από ένα μέλος τους στην Κεντρική Κοινότητα. 

Για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης οι Νομαρχιακές 

Κοινότητες διαρθρώνονται στη βάση των εκλογικών 

περιφερειών  (Α΄ Αθήνας, Βόρειος Τομέας Β΄ Περιφέρειας, 
Νότιος Τομέας Β΄ Περιφέρειας, Δυτικός Τομέας Β΄ 

Περιφέρειας, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Α΄ Πειραιά και 

Νήσων, Β΄ Πειραιά, Α΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Θεσσαλονίκης). 
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Άρθρο 5 

 

Κάθε Δημοτική Κοινότητα αποφασίζει κατ’ αποκλειστική 

αρμοδιότητα για ζητήματα, που αφορούν μόνο σε αυτήν. Για 
τα λοιπά ζητήματα μπορεί να προτείνει ζητήματα, που χρήζουν 

συζήτησης, στην θεματικά, ή τοπικά αρμόδια Κοινότητα.  

Για τα ζητήματα αυτά μπορούν να οργανώνονται τοπικά 
δημοψηφίσματα ψηφιακής, ή κλασικής μορφής. Εάν ένα 

ζήτημα αφορά περισσότερες από μία Δημοτικές Κοινότητες 

ενός Νομού, ή μίας Περιφέρειας για την περίπτωση της 
Αττικής και της Θεσσαλονίκης, τότε για το ζήτημα αυτό, 

εφόσον δεν συμφωνούν αυτές οι Δημοτικές Κοινότητες,  

αποφασίζει η Νομαρχιακή Κοινότητα, δυνάμενη να οργανώσει 
Νομαρχιακό Δημοψήφισμα, ψηφιακής ή κλασικής μορφής και 

μόνο αν αυτή δεν δύναται να διαμορφώσει πλειοψηφική 

άποψη, το ζήτημα παραπέμπεται για λήψη απόφασης στην 
Κεντρική Κοινότητα. 

Διευκρινίζεται, ότι, για να αφορά ένα ζήτημα περισσότερες της 

μίας Δημοτικές Κοινότητες, θα πρέπει το αντικείμενο και το 
ουσιαστικό περιεχόμενό του να επηρεάζει με την εφαρμογή 

του περισσότερες Κοινότητες. 

Κάθε Νομαρχιακή Κοινότητα αποφασίζει κατ’ αποκλειστική 
αρμοδιότητα για ζητήματα, που ο Νομαρχιακός Κοινοτάρχης 

αιτήθηκε από την αρμόδια, ή τις αρμόδιες Κοινότητες να 

ληφθεί σχετική απόφαση και παρήλθαν άπρακτες δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη του αιτήματος. 

Ζητήματα, που αφορούν περισσότερες Νομαρχιακές 

Κοινότητες, εφόσον δεν συμφωνούν αυτές, παραπέμπονται σε 
Κοινή Συνεδρίαση της Κεντρικής Κοινότητας και των 

Νομαρχιακών Κοινοτήτων, που αυτά αφορούν. Στην 

περίπτωση αυτή το εν λόγω ζήτημα κοινοποιείται στον τοπικό 
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Δήμο αρμοδιότητας, στην αρμόδια Αντιπεριφέρεια, στους 
τοπικούς Βουλευτές και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του 

Νομού, ή των Νομών αρμοδιότητας. 

Οι Δημοτικές και Νομαρχιακές Κοινότητες αποφασίζουν, με τις 
πιο πάνω διακρίσεις τοπικότητας, για όλα τα είδη ζητημάτων 

αρμοδιότητας της τοπικής τους Περιφέρειας και μάλιστα κατ΄ 

αποκλειστική αρμοδιότητά τους.  
Ο Δημοτικός Κοινοτάρχης υποχρεούται να δέχεται σε ακρόαση 

κάθε κάτοικο της Κοινότητας, που αιτείται σχετική ακρόαση 

και να φέρει σε συζήτηση στη Δημοτική Κοινότητα το ζήτημα 
αυτό. Σε περίπτωση αδράνειας τριών (3) εργασίμων ημερών 

του Κοινοτάρχη οποιοδήποτε μέλος της Κοινότητας δύναται να 

φέρει σε συζήτηση το θέμα αυτό.  
Οποιοδήποτε μέλος της Κοινότητας δύναται να ζητήσει από 

τον Κοινοτάρχη (Δημοτικό ή Νομαρχιακό) τη συζήτηση 

ζητήματος της Κοινότητας. Σε περίπτωση αδράνειας τριών (3) 
εργασίμων ημερών το μέλος της Κοινότητας δύναται να φέρει 

σε συζήτηση το ζήτημα με δική του πρωτοβουλία.  

Αδράνεια υφίσταται, όταν, εντός των τριών (3) εργασίμων 
ημερών, δεν έχει συγκληθεί το αρμόδιο όργανο.   

 

 
 

Άρθρο 6 

 
Οι αποφάσεις των Νομαρχιακών και Δημοτικών Κοινοτήτων, 

ως και οι αποφάσεις της Κεντρικής Κοινότητας, θα πρέπει 

απαρέγκλιτα να σέβονται την Ιδεολογική - Ιδρυτική Διακήρυξη 
του ΕΝΩΝΩ, τις Πανανθρώπινες Αξίες του 

Ανθρωποκεντρισμού, της Αγάπης για τον Συνάνθρωπο, τα Ζώα 

και τη Φύση, της επανόδου των Ηθικών Αξιών στο επίκεντρο 
της Κοινωνίας, των Πολιτικών και Κοινωνικών Ελευθεριών της 

Κοινωνίας των Πολιτών, της Ανεξιθρησκίας, του σεβασμού στη 

διαφορετικότητα . 
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Αποφάσεις, που έρχονται σε προφανή αντίθεση με την 
Ιδεολογική Διακήρυξη, καθώς και με τις ανωτέρω 

Πανανθρώπινες Αξίες, ακυρώνονται με απόφαση της Κεντρικής 

Κοινότητας, εφόσον πρόκειται για Νομαρχιακές αποφάσεις, 
ενώ στην περίπτωση Δημοτικών αποφάσεων αρμοδιότητα 

ακύρωσης μπορεί να έχει είτε η Κεντρική Κοινότητα, είτε η 

Νομαρχιακή Κοινότητα. 

 

 

Άρθρο 7 

 

Οι Κοινότητες του ΕΝΩΝΩ μπορούν να στηρίζουν 

πρωτοβουλίες Κοινοτικής και Δικτυωματικής Οικονομίας ως 
μέσου προαγωγής και αναβάθμισης των τοπικών οικονομιών 

σε αρμονική σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και τις 

ανεμπόδιστες συνεργασίες μεταξύ υγιών οικονομικών και 
κοινωνικών «κυττάρων». 

Σε περίπτωση δήλωσης στήριξης κάποιας επιχείρησης μπορεί 

να ζητείται από τα μέλη της Κοινότητας κατά τα επόμενα δύο 
(2) έτη Δήλωση Πόθεν ‘Έσχες. 

Οι σχετικές Δηλώσεις Πόθεν ‘Έσχες στην περίπτωση αυτή θα   

υποβάλλονται στην αρμόδια Ελεγκτική Επιτροπή. 

 

 

Άρθρο 8 

 

Στις Δημοτικές Κοινότητες, που δημιουργούνται από τα πρώτα 

μέλη με κοινή κι ομόφωνη απόφασή τους, εγγράφονται μέλη, 
‘Έλληνες Πολίτες, μη επιτρεπομένης ουδεμίας διάκρισης 

(φυλής, φύλλου, θρησκείας κλπ), με μόνη προϋπόθεση την 

από την πλευρά των εισερχομένων μελών αποδοχή των πιο 
πάνω Πανανθρώπινων Αξιών, των Συνταγματικών 

Δημοκρατικών και άλλων Αρχών καθώς και των Αρχών της 

Ιδεολογικής - Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΕΝΩΝΩ, της Κοινοτικής 
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Δημοκρατίας και του παρόντος Καταστατικού. Κάθε μέλος 
κρίνεται απαραίτητο να δηλώνει κατά την εγγραφή του 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητό, ή σταθερό 

τηλέφωνο επικοινωνίας, πλέον των λοιπών στοιχείων 
ταυτότητας – επικοινωνίας που θα προσδιορίζονται από τον 

Κοινοτάρχη Οργανωτικού. 

 
 

Άρθρο 9 

 
Έως τη συμπλήρωση των πρώτων 20 (είκοσι) μελών της 

Δημοτικής Κοινότητας αυτή διοικείται από προσωρινή 

διοικούσα τριμελή επιτροπή, που ορίζεται με συμφωνία των 
πρώτων μελών. Μετά τη συμπλήρωση 20 μελών η Δημοτική 

Κοινότητα εντός τριών μηνών διενεργεί εκλογές με συμμετοχή 

μελών, που εγγράφηκαν έως και την 2η (δεύτερη) ημέρα πριν 
την ημέρα εκλογών, τις οποίες διενεργεί εφορευτική επιτροπή, 

αποτελούμενη από πρόεδρο και γραμματέα, που ορίζεται από 

την έως τότε διοίκηση της Κοινότητας. 

Από την εκλογική διαδικασία αναδεικνύεται για ένα έτος ο 

Δημοτικός Κοινοτάρχης, καθώς και ο Α΄ και ο Β΄  Αναπληρωτής 

αυτού, που ανακηρύσσονται με την κατάταξή τους ως 
δεύτερου και τρίτου στην προτίμηση των μελών της 

Κοινότητας. 

 
 

Άρθρο 10 

 
Στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Κοινοτάρχη και - σε 

περίπτωση κωλύματος, ή αδικαιολόγητης άρνησης αυτού για 

την εκτέλεση των καθηκόντων του - του Α’ , ή του Β’ 
Αναπληρωτή του κατά σειρά ανήκει η επιμέλεια όλων των 

υποθέσεων, που αφορούν στην Κοινότητα, η εισαγωγή 

ζητημάτων αποκλειστικής αρμοδιότητας, ή γενικών ζητημάτων 
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προς συζήτηση, ή και προς λήψη απόφασης, η εκτέλεση των 
αποφάσεων της Κοινότητας κλπ.  
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Άρθρο 11 

 

Ο Δημοτικός Κοινοτάρχης δύναται να επανεκλεγεί μία ακόμα 
φορά, εφόσον κατά την προηγούμενη θητεία του αύξησε τα 

μέλη της Κοινότητάς του. Μετά την συμπλήρωση δύο (2) ετών 

επιτυχούς θητείας (αύξηση μελών, καθώς και απουσία άνω 
των δύο (2) κατ’ έτος άπρακτων αιτήσεων της Νομαρχιακής 

Κοινότητας προς τη Δημοτική κατά το άρθρο 5 του 

Καταστατικού, για λήψη απόφασης. Ο Δημοτικός Κοινοτάρχης 
γίνεται μόνιμο μέλος της Νομαρχιακής Κοινότητας.  

 

 
Άρθρο 12 

 

Μέλος της Δημοτικής Κοινότητας μπορεί να ζητήσει από τον 
Κοινοτάρχη την εισαγωγή ζητήματος προς συζήτηση, ή και 

λήψη απόφασης, και σε περίπτωση που εντός των επομένων 

τριών (3) εργασίμων ημερών δεν συνεδριάσει η Κοινότητα, 
συζητώντας και το ζήτημα αυτό, το αιτόν, ή τα αιτούντα μέλη 

συντάσσουν τα ίδια πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη  

συνεδρίασης της Κοινότητας, την οποία αποστέλλει ο Α΄ 
Αναπληρωτής Κοινοτάρχης, άλλως ο Β΄ Αναπληρωτής, άλλως η 

Νομαρχιακή Κοινότητα. 

Κάθε πρόσκληση περιλαμβάνει τα ζητήματα συζήτησης, ή/και 
λήψης απόφασης και κοινοποιείται διαδικτυακά στα e-mails 

των μελών και αναρτάται στη διαδικτυακή σελίδα της κλειστής 

ομάδας των μελών της Κοινότητας. 

Η πρόσκληση κοινοποιείται και αναρτάται τουλάχιστον δύο 

ημέρες πριν τη συνεδρίαση. 

Επιβάλλεται να γίνεται τουλάχιστον μία συνεδρίαση ανά μήνα. 
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Άρθρο 13 

 
Για τη διαγραφή μέλους μετά από συζήτηση και απόφαση 

συντάσσεται εισήγηση από την Δημοτική Κοινότητα, στην 

οποία ανήκει το υπό διαγραφή μέλος, καθώς και εισήγηση 
μετά από συζήτηση και απόφαση της αντίστοιχης Νομαρχιακής 

Κοινότητας, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη τις άνω εισηγήσεις ως 

απλές γνώμες, την οριστική απόφαση λαμβάνει η Επιτροπή 
Δεοντολογίας των Κοινοτήτων.  

 

 
Άρθρο 14 

 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας των Κοινοτήτων ορίζεται κατ΄ έτος εκ 
περιτροπής από τα μέλη της Κεντρικής Κοινότητας με ετήσια 

κλήρωση και αποτελείται από επτά (7) μέλη, μεταξύ των 

οποίων αποφασίζεται η ανάθεση των καθηκόντων του 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα αυτής. 

 

 
Άρθρο 15 

 

Ο Κοινοτάρχης και σε περίπτωση κωλύματος, ή άρνησης αυτού 
ο Α΄ , ή ο Β’  κατά σειρά Αναπληρωτής αυτού συμμετέχει στη 

Νομαρχιακή Κοινότητα. Η Νομαρχιακή Κοινότητα εκλέγει για 

ένα έτος από τα μέλη της τον Νομάρχη και τον Α’  και τον Β’  
Αναπληρωτή αυτού. Μέλη της Νομαρχιακής Κοινότητας είναι 

οι Κοινοτάρχες, καθώς και μόνιμα μέλη της Νομαρχιακής 

Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού. 

Α΄ Αναπληρωτής Νομάρχης εκλέγεται ο δεύτερος στην 

κατάταξη κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του 

Νομάρχη και Β΄ Αναπληρωτής ο τρίτος. 
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Τέταρτος ορίζεται Ταμίας και πέμπτος στην κατάταξη 
Γραμματέας της Κοινότητας. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου 

να αναλάβει τα άνω καθήκοντα αναλαμβάνει ο επόμενος στην 

κατάταξη, που δέχεται την αμοιβαία αλλαγή καθηκόντων, ή 
επόμενος που δέχεται τα καθήκοντα. Τις εκλογές διεξάγει 

εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από πρόεδρο και 

γραμματέα, που ορίζεται από την έως τότε διοίκηση της 
Νομαρχιακής Κοινότητας. 

 

 
Άρθρο 16 

 

Η πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικής, ή Νομαρχιακής 
Κοινότητας κοινοποιείται και αναρτάται διαδικτυακά δύο (2) 

ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση 

κοινοποιείται στα e-mails των Κοινοταρχών (Νομαρχιακή 
Κοινότητα), ή των μελών της Κοινότητας (Δημοτική Κοινότητα) 

και αναρτάται στην κλειστή ομάδα των Κοινοτήτων, που θα 

συνεδριάσουν. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς 
συζήτηση ζητήματα. 

 

 
Άρθρο 17  

 

Η Νομαρχιακή Κοινότητα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά 
ανά μήνα. 

Μέλος της Νομαρχιακής Κοινότητας μπορεί να ζητήσει από τον 

Νομάρχη την εισαγωγή ζητήματος προς συζήτηση, ή και λήψη 
απόφασης, και σε περίπτωση που εντός των επομένων τριών 

(3) εργασίμων ημερών δεν συνεδριάσει η Νομαρχιακή 

Κοινότητα, για να συζητήσει και το ζήτημα αυτό, τότε το αιτόν, 
ή τα αιτούντα μέλη συντάσσουν τα ίδια την πρόσκληση της 

Κοινότητας, την οποία αποστέλλει ο Α’ Αναπληρωτής 

Κοινοτάρχης, άλλως ο Β’ , άλλως η Κεντρική Κοινότητα. 
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Άρθρο 18 

 
Στις συνεδριάσεις τόσο των Νομαρχιακών, όσο και των 

Δημοτικών Κοινοτήτων δεν μπορούν να μετάσχουν εκείνα τα 

μέλη, ή οι Κοινοτάρχες, που έλκουν άμεσο ίδιο συμφέρον από 
το ζήτημα, που συζητείται, ή /και για το οποίο λαμβάνεται 

απόφαση. 

Η Νομαρχιακή Κοινότητα συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) 
φορά ανά μήνα. 

 

 
Άρθρο 19 

 

Η Νομαρχιακή Κοινότητα για τα ζητήματα αρμοδιότητάς της 
δύναται να οργανώσει δημοψηφίσματα ψηφιακής, ή κλασικής 

μορφής. 

 
 

Άρθρο 20 

 
Ο Νομάρχης και οι Αναπληρωτές του δεν επανεκλέγονται για 

δύο έτη, εφόσον κατά το έτος, που ακολούθησε την εκλογή 

τους, περισσότερες από δύο Δημοτικές Κοινότητες του Νομού 
αρμοδιότητάς τους δεν αύξησαν τα μέλη τους. 

 

 
Άρθρο 21 

 

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Κοινότητας 
ανήκουν όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας του Νομού, για τα 

οποία δεν έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα κάποιες Δημοτικές 

Κοινότητες και αφορούν στο Νομό, ενώ ο Νομάρχης, ή ο 
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Αναπληρωτής αυτού επιμελούνται τις γενικές υποθέσεις της 
Κοινότητάς τους μαζί με τον Ταμία και τον Γραμματέα και 

εκτελούν τις αποφάσεις της κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων 

τους. 

Η Νομαρχιακή Κοινότητα επίσης αποφασίζει για ζητήματα, 

κατ’ αρχήν αρμοδιότητας Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίες 

όμως δεν συμφωνούν επί του ζητήματος αυτού. 

 

 

Άρθρο 22 

 

Στις εκλογικές διαδικασίες αρχαιρεσιών στις Δημοτικές και 

Νομαρχιακές Κοινότητες έως δύο ψήφοι επιτρέπονται. 

 

 

Άρθρο 23 

 

Ο εκάστοτε Νομάρχης, ή σε περίπτωση κωλύματος, ή άρνησης 

αυτού ο Αναπληρωτής αυτού, αποτελεί μέλος της Κεντρικής 
Κοινότητας. 

Η Κεντρική Κοινότητα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το 

μήνα. 

Στην πρόσκληση, που κοινοποιείται δύο (2) ημέρες 

τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση στα e-mails των Νομαρχών 

και λοιπών μελών της Κεντρικής Κοινότητας, αναφέρονται τα 
ζητήματα προς συζήτηση, ή/και λήψη απόφασης. 

 

 
Άρθρο 24 

 

Ο Γενικός Κοινοτάρχης, ο Α΄ και ο  Β΄ Αναπληρωτής αυτού, ο 
Ταμίας και ο Γραμματέας της Κεντρικής Κοινότητας εκλέγονται 

μεταξύ των Νομαρχών κατά τη σειρά κατάταξής τους στις 

προτιμήσεις του σώματος της Κεντρικής Κοινότητας. Σε 
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περίπτωση άρνησης κάποιου να αναλάβει τα άνω καθήκοντα 
αναλαμβάνει ο επόμενος στην κατάταξη, που δέχεται την 

αμοιβαία αλλαγή καθηκόντων, ή ο επόμενος, που δέχεται τα 

καθήκοντα. 

 

 

Άρθρο 25 

 

Ο Γενικός Κοινοτάρχης και οι Αναπληρωτές αυτού, στο μέτρο 

που τον αναπληρώνουν, εκπροσωπεί την Κεντρική Κοινότητα, 
επιμελείται τις γενικές υποθέσεις της, συντάσσει και συγκαλεί 

την Κεντρική Κοινότητα, απευθύνει τις προσκλήσεις προς τους 

Νομάρχες και τα λοιπά μέλη της Κεντρικής Κοινότητας, 
γνωμοδοτεί σε όλη την Κοινοτική Δομή, συμβουλευόμενος τις 

αρμόδιες νομικές, ή άλλες υπηρεσίες και συμβούλια, για 

διαδικαστικά, οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα, 
απευθύνει Εγκυκλίους και φροντίζει για την εύρυθμη 

λειτουργία της όλης Κοινοτικής Δομής. Οι προσκλήσεις 

κοινοποιούνται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν τη 
συνεδρίαση στα e-mails των Νομαρχών και λοιπών μελών. 

Ο Ταμίας της Κοινότητας οργανώνει, διευθετεί και διευθύνει 

τα οικονομικά ζητήματα της Κεντρικής Κοινότητας, όπως 
πράττουν και οι Ταμίες των Νομαρχιακών Κοινοτήτων. 

Ο Γραμματέας τηρεί και συντάσσει τα Πρακτικά των 

συνεδριάσεων της Κεντρικής Κοινότητας, βεβαιώνει την 
αυθεντικότητα αυτών, καθώς και των προσκλήσεων, των 

συζητήσεων και των αποφάσεων της Κοινότητας, 

επιμελούμενος με τη βοήθεια των υπηρεσιών για την άρτια 
διεξαγωγή των άνω διαδικασιών. Αντίστοιχα πράττει και ο 

Γραμματέας των Νομαρχιακών Κοινοτήτων. 

Αρμοδιότητα σύγκλησης έχει και ο Πρόεδρος του ΕΝΩΝΩ και 
κατ’ εντολή του οι Αντιπρόεδροι αυτού. 
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Άρθρο 26 

 

Τρία (3)  μέλη της Κεντρικής Κοινότητας μπορούν να ζητήσουν 

από τον Γενικό Κοινοτάρχη την εισαγωγή ζητήματος προς 
συζήτηση, ή/και λήψη απόφασης και σε περίπτωση, που εντός 

των επομένων πέντε (5) ημερών δεν γίνει πρόσκληση για 

συνεδρίαση της Κεντρικής Κοινότητας για συζήτηση και του 
συγκεκριμένου ζητήματος, τότε τα αιτούντα μέλη συντάσσουν 

τα ίδια την πρόσκληση της Κεντρικής Κοινότητας, την οποία 

αποστέλλει υποχρεωτικά ο Α’, ή ο  Β΄  Αναπληρωτής Γενικός 
Κοινοτάρχης, άλλως ο Γραμματέας της Κεντρικής Κοινότητας. 

 

 
Άρθρο 27 

 

Αρμοδιότητες της Κεντρικής Κοινότητας είναι η ενασχόληση με 
κάθε πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα, που αφορά στην Ελλάδα, 

την Ομογένεια και τον Κόσμο, καθώς και κάθε σημαντικό 

οργανωτικό, ή διαδικαστικό, ή λειτουργικό ζήτημα της όλης 
Κοινοτικής Δομής, περιλαμβανομένης της οργάνωσης 

δημοψηφίσματος ψηφιακής, ή κλασικής μορφής. 

 
 

Άρθρο 28 

 
Οι συνεδριάσεις των Δομών της Κοινότητας μπορούν να 

διεξάγονται και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο είναι εφικτό. 
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Άρθρο 29 

 

Στην Κοινοτική Δομή του ΕΝΩΝΩ λειτουργεί Συμβούλιο 

Εμπειρογνωμόνων, στο οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια όλοι οι 
διατελέσαντες Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι της όλης Κοινοτικής 

Δομής. 

Στο Συμβούλιο αυτό μετέχουν επίσης διακεκριμένοι 
επιστήμονες και ενεργοί πολίτες της Κοινωνίας των Πολιτών με 

πρόταση του Προέδρου, οι οποίοι χάνουν την ιδιότητα αυτή με 

απόφαση της Κεντρικής Κοινότητας με πλειοψηφία των 2/3 
των παρισταμένων μελών. 

 

 
Άρθρο 30 

 

Στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Κοινότητας συμμετέχουν 
πάντοτε και με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος και οι 

Αντιπρόεδροι του ΕΝΩΝΩ, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου 

Εμπειρογνωμόνων, εφόσον οι τελευταίοι έχουν κληθεί, 
έχοντας επίσης δικαίωμα ψήφου. 

 

 
Άρθρο 31 

 

Η Κεντρική Κοινότητα δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης στα 
ζητήματα αρμοδιότητας των Δημοτικών και των Νομαρχιακών 

Κοινοτήτων, παρά μόνο αν παραπεμφθεί ένα ζήτημα από τις 

ανωτέρω Κοινότητες στην Κεντρική, ή εάν αδυνατούν να 
καταλήξουν σε απόφαση. 
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Άρθρο 32 

 

Για την ύπαρξη απαρτίας κατά τις συνεδριάσεις λήψης 

απόφασης κάθε Κοινοτικού Οργάνου Δημοτικού, 
Νομαρχιακού, ή Κεντρικού επιπέδου επιβάλλεται η συμμετοχή 

τουλάχιστον του μισού αριθμού όλων των μελών. 

Συμμετοχή δύναται να υπάρξει και με τηλεδιάσκεψη, ή με 
άλλο τρόπο, τηλεφωνικά με ανοικτή ακρόαση κ.λπ., εφόσον 

τούτο βεβαιώνεται εγγράφως από όλα τα παριστάμενα μέλη. 

 
 

Άρθρο 33 

 
Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του ΕΝΩΝΩ (έως δύο) 

εκλέγονται από την Κεντρική Κοινότητα με σχετική πλειοψηφία 

σε ένα στάδιο. 

Ο υποψήφιος για την Προεδρία του ΕΝΩΝΩ, που συγκεντρώνει 

τις περισσότερες προτιμήσεις εκλέγεται Πρόεδρος, οι δε δύο 

επόμενοι κατά σειρά κατάταξης των προτιμήσεων εκλέγονται 
Αντιπρόεδροι, Α΄ και Β΄ κατά σειρά. Ειδικά και μόνο στην 

περίπτωση της εκλογής του Προέδρου και των Αντιπροέδρων 

του ΕΝΩΝΩ υπάρχει η δυνατότητα μόνο μιας ψήφου στο Σώμα 
της Κεντρικής Κοινότητας. Στη συγκεκριμένη εκλογική 

διαδικασία δεν μετέχουν τα μέλη του Συμβουλίου 

Εμπειρογνωμόνων, παρά μόνο οι πρώην πρόεδροι και 
αντιπρόεδροι του ΕΝΩΝΩ. 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορεί να θέσει 

οποιοδήποτε μέλος του ΕΝΩΝΩ. 

 

 

Άρθρο 34 

 

Η θητεία και των τριών ανέρχεται σε τρία (3) έτη, που 

παρατείνεται για όσο διαρκεί η κυβερνητική θητεία, εφόσον το 
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ΕΝΩΝΩ συμμετέχει σε εν ενεργεία Κυβέρνηση, καθώς και για 
το χρονικό διάστημα εκλογικής διαδικασίας, εφόσον η λήξη 

της θητείας συμπίπτει με την εκλογική διαδικασία Εθνικών, 

Ευρωπαϊκών και των Αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς και της 
Εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 

 
Άρθρο 35 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΝΩΝΩ και για όσο διαρκεί η θητεία του 
προτείνει προς την Κεντρική Κοινότητα για έγκριση με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων τους Θεματικούς Κοινοτάρχες 

στους τομείς, που αντιστοιχούν στις κρίσιμες Υπουργικές 
αρμοδιότητες. Σε περίπτωση μη έγκρισης κάποιων για θέσεις 

Θεματικών Κοινοταρχών ο Πρόεδρος επανέρχεται, 

διαβουλευόμενος με την Κεντρική Κοινότητα για νέες 
υποψηφιότητες Θεματικών Κοινοταρχών. 

 

 
Άρθρο 36 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΝΩΝΩ, ή ο Γενικός Κοινοτάρχης προτείνει 
προς την Κεντρική Κοινότητα για έγκριση με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων τους Ειδικούς Κοινοτάρχες 

Πολιτικού Σχεδιασμού, Οργανωτικού και Δημοσίων Σχέσεων. 
Σε περίπτωση μη έγκρισης κάποιων για τις θέσεις αυτές ο 

Πρόεδρος, ή ο Γενικός Κοινοτάρχης επανέρχονται, 

διαβουλευόμενοι με την Κεντρική Κοινότητα για νέες 
υποψηφιότητες Ειδικών Κοινοταρχών. 

Με πρόταση του Προέδρου, ή του Γενικού Κοινοτάρχη η 

Κεντρική Κοινότητα δύναται να αποφασίζει τη θεσμοθέτηση 
και άλλων Ειδικών Κοινοταρχών. 
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Άρθρο 37 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΝΩΝΩ δύναται να ορίσει Υπεύθυνο 

Επικοινωνίας και Υπεύθυνο Τύπου. 

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΕΝΩΝΩ ορίζει τον Οικονομικό 

Διευθυντή καθώς και τον Υπεύθυνο Ψηφιακής Ασφάλειας, των 

οποίων οι αρμοδιότητες ορίζονται με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας. 

 

 
Άρθρο 38 

 

Στο ΕΝΩΝΩ λειτουργεί Νομική Υπηρεσία, που τα μέλη της 
επιλέγονται από τον Πρόεδρο και γνωμοδοτεί για κάθε ζήτημα, 

που της ζητηθεί από την Κοινοτική Δομή. 

 
 

Άρθρο 39 

 
Το ΕΝΩΝΩ εκπροσωπεί ο Πρόεδρος αυτού και σε περίπτωση 

κωλύματος ο Α΄ και ο Β΄ Αντιπρόεδρος κατά σειρά. 

 
 

Άρθρο 40 

 
Κάθε Νομαρχιακή Κοινότητα δύναται να ιδρύσει αυτοτελές 

Κόμμα του Νομού με την ονομασία «ΠΡΩΤΑ ο/η 

(ακολουθούμενο από το όνομα του Νομού, ή παραπλήσιό του) 
και το ρήμα – τίτλο «ΕΝΩΝΩ»», ή εναλλακτικά δύναται να 

ιδρύσει Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία κοινωφελούς 

σκοπού με εταίρους τα Κοινοτικά Μέλη του Νομού, που 
θέλουν να μετάσχουν, την οποία θα διοικούν τα μέλη της 

Νομαρχιακής Κοινότητας, ορίζοντας Διαχειριστή - Πρόεδρο το 

Νομάρχη, ή τον Αναπληρωτή του, ή όποιον άλλον δέχεται τα 
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καθήκοντα αυτά, με την ίδια Κοινοτική Δομή και υπό τον όρο 
αποδοχής των Αρχών του Καταστατικού του «ΕΝΩΝΩ» σε 

αμφότερες περιπτώσεις. 

 
 

Άρθρο 41 

 
Η ίδρυση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας κοινωφελούς 

σκοπού θα επιλέγεται, εφόσον κρίνεται δύσκολη η αυτοτελής 

ίδρυση Νομαρχιακού Κόμματος. 

 

 

Άρθρο 42 

 

Η ίδρυση αυτόνομων οντοτήτων του Νομού ενδυναμώνει την 

Κοινοτική Δημοκρατία και ενισχύει έτι περαιτέρω την φωνή 
των Δημοτικών και Νομαρχιακών Κοινοτήτων και δίνει τη 

δυνατότητα προβολής, προέκτασης και εκπροσώπησης 

Τοπικών – Νομαρχιακών Κομμάτων μέσα στη Βουλή μέσα από 
το συνασπισμό τους με τοπικά κόμματα άλλων Νομών υπό το 

Συνασπισμό του ΕΝΩΝΩ σε αυτή την περίπτωση. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο οι τοπικές κοινωνίες βιώνουν την απόλυτη πολιτική 
ελευθερία και προβάλλουν ανόθευτα τις τοπικές 

προτεραιότητες εντός του Εθνικού Κοινοβουλίου.  

 
 

Άρθρο 43 

 
Το ΕΝΩΝΩ διευκολύνει και ενθαρρύνει τέτοιες πρωτοβουλίες, 

όσο κινούνται στο πλαίσιο της Ηθικής και της Νομιμότητας, 

καθώς η ανάδειξη και ανόθευτη προώθηση των Κοινοτικών - 
Τοπικών προταγμάτων μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο αποτελεί 

διακηρυγμένο στόχο. 
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Άρθρο 44 

 

Ο συγκερασμός και η συνισταμένη των τοπικών 
προτεραιοτήτων συνυφαίνει τα Εθνικά προτάγματα και έτσι το 

σύνθημα «ΠΡΩΤΑ οι Νομοί μας» υπό το πρίσμα σε αυτή την 

περίπτωση του Κοινοτικού  Συνασπισμού «ΕΝΩΝΩ» 
μετασχηματίζεται στο σύνθημα «ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ». 

 

 
Άρθρο 45 

 

Για κάθε ζήτημα, μη επιλυόμενο από το παρόν Καταστατικό, 
αρμοδιότητα έχει η Κεντρική Κοινότητα. 

 

 
Άρθρο 46 – ΑΚΡΟΤΕΛΕΎΤΙΟ  

 

Το ΕΝΩΝΩ σέβεται και υπερασπίζεται απολύτως το Σύνταγμα, 
τις Δημοκρατικές Αρχές και τα θεμελιώδη ατομικά και 

κοινωνικά δικαιώματα. Το παρόν Καταστατικό είναι 

ανέκκλητο. Δύνανται να προστίθενται επί πλέον άρθρα επί του 
παρόντος Καταστατικού, κατόπιν Απόφασης Συνεδρίου του 

Κόμματος. 


