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1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος 
Ποιος είναι ο 
ρόλος τους

Είναι η ραχοκοκαλιά του Κινήματος.  
Με ηλεκτρονική ψηφοφορία οι μέχρι σήμερα ενεργοί 
εθελοντές, θα αποφασίσουν οι ίδιοι αν θα ονομάζονται 
εθελοντές ή μέλη. 
Σε κάθε περίπτωση, είτε αποκαλούνται εθελοντές είτε 
μέλη, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους θα είναι 
ίδια.

Ποιοί είναι 
εθελοντές 
(μέλη)

Εθελοντής (μέλος) στο Ποτάμι μπορεί να γίνει κάθε 
πολίτης άνω των δεκαέξι (16) ετών που αποδέχεται 
τις αρχές μας και δεν είναι μέλος άλλου κόμματος. 
Η εγγραφή του εθελοντή (του μέλους) γίνεται μετά 
από ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του 
Κινήματος ή γραπτή αίτηση στα γραφεία του 
Κινήματος. 
Το Κίνημα δύναται να μην εγκρίνει την εγγραφή ενός 
νέου Εθελοντή αν κρίνει ότι η προηγούμενη δράση και 
συμπεριφορά του αντιβαίνει στις αρχές του.

Υποχρεώσεις 
και 
δικαιώματα

Οι εθελοντές (τα μέλη) του Ποταμιού συμμετέχουν στο
σύνολο της πολιτικής ζωής του Κινήματος: 

- Εκλέγουν τους εκπροσώπους τους και 
εκλέγονται σε όλα τα όργανα

- Συμμετέχουν στη διαμόρφωση των θέσεων του 
Κινήματος

- Συμβάλλουν στην οικονομική αυτοδυναμία του 
Κινήματος

- Μετέχουν σε τοπικές, περιφερειακές και 
πανελλαδικές ψηφοφορίες ή διαβουλεύσεις που 
διεξάγονται είτε ηλεκτρονικά, είτε με φυσική 
παρουσία

Το Ποτάμι οφείλει να διασφαλίζει σε κάθε εθελοντή 
(μέλος) το δικαίωμα συμμετοχής στη διεκδίκηση 
αιρετών θέσεων και την ανάδειξή του μέσω 
διαδικασιών που προβλέπονται από το Καταστατικό.

Κάθε εθελοντής (μέλος) καταβάλλει ετήσια συνδρομή, 
η οποία καθορίζεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Οικονομικής Διαχείρισης. 
Επιπλέον, οι εθελοντές (μέλη) οφείλουν, στο μέτρο 
των δυνατοτήτων τους, να μετέχουν στις οικονομικές 
εξορμήσεις του Κινήματος (πχ. προωθώντας κουπόνια 
ή τα έντυπα του Κινήματος). 
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2. Ο Επικεφαλής
Ποιος είναι ο 
ρόλος του

Ο Επικεφαλής εκφράζει και εκπροσωπεί το κίνημα με 
βάση τις ιδρυτικές αρχές του Ποταμιού, το 
Καταστατικό και τις αποφάσεις του Συνεδρίου.

Πώς 
εκλέγεται

Ο Επικεφαλής εκλέγεται από το Συνέδριο ή απευθείας 
από τους εθελοντές (ή τα μέλη) όπως ορίζει το 
Καταστατικό.

Σε ποιόν 
αναφέρεται

Στο Συνέδριο και τους εθελοντές.

3. Η Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων 
(ΜΕΣΥΑ)

Ποιος είναι ο 
ρόλος της

Είναι το ανώτερο συλλογικό όργανο μεταξύ δύο 
συνεδρίων. 
Εκλέγει τον Γραμματέα Οργανωτικού του Κινήματος.
Εκλέγει τον Πολιτικό Σχεδιασμό.
Εκλέγει την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αξιοποίησης 
Στελεχών.
Εγκρίνει τις θέσεις των Τομέων Πολιτικής. 

Πόσα μέλη 
έχει

Η ΜΕΣΥΑ θα έχει ανώτατο όριο τα 300 μέλη 

Πώς 
συγκροτείται
η  ΜΕΣΥΑ

Το 70% του Οργάνου είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι 
Τοπικών Ομάδων Εθελοντών, των Τομέων Πολιτικής, 
των Κοινοτήτων της Επιτροπής Νεολαίας και της  
Επιτροπής Διαλόγου καθώς και οι βουλευτές και 
ευρωβουλευτές του Κινήματος. 
Το 20% επιλέγεται από την Επιτροπή Αξιοποίησης και 
Αξιολόγησης Στελεχών (ΕΑΑΣ) με στόχο να 
εκπροσωπούνται επαρκώς γυναίκες, νέοι, ευπαθείς 
ομάδες, κοινότητες του εξωτερικού, άγονες για το 
Κίνημα περιοχές καθώς και να ενισχύεται η 
εκπροσώπηση οργανώσεων που έχουν ιδιαίτερα 
πετυχημένη και αναγνωρισμένη δραστηριότητα. 
Το 10% του Οργάνου ορίζεται από τον Επικεφαλής και 
αφορά κινήσεις και προσωπικότητες που 
συνεργάζονται με το Ποτάμι.

Πώς 
εκλέγεται το 
70% των 
μελών της 
ΜΕΣΥΑ

- 120 μέλη εκλέγονται από τις Τοπικές Ομάδες 
Εθελοντών με βάση τις εκλογικές έδρες κάθε 
περιφέρειας: 

o Μονοεδρικές – διεδρικές - τριεδρικές έναν 
εκπρόσωπο 

o Τετραεδρικές - πενταεδρικές δύο 
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εκπροσώπους
o Εξαεδρικές – εφταεδρικές – οκταεδρικές - 

εννιαεδρικές τρεις εκπροσώπους  
o Α Αθήνας – Α Θεσσαλονίκης  - Περιφέρεια 

Αττικής έξι εκπροσώπους 
o Β Αθηνών 14 εκπροσώπους

- 30 εκπρόσωποι της Νεολαίας οι οποίοι επιλέγονται 
από την Επιτροπή Νεολαίας.

- 10 εκπρόσωποι της Επιτροπής Διαλόγου.

- 30 εκπρόσωποι Τομέων Πολιτικής – ένας 
εκπρόσωπος ανά Τομέα.

- 11 Βουλευτές (σε περίπτωση που στο μέλλον ο 
αριθμός των Βουλευτών υπερβαίνει το 1/5 των 
μελών της ΜΕΣΥΑ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα 
καλείται να εκλέξει τους εκπροσώπους της) 

- 2 Ευρωβουλευτές 

Η  θητεία  όλων  των  εκπροσώπων  –  πλην  των
βουλευτών  και  ευρωβουλευτών  -  ανανεώνεται  στην
ετήσια τακτική συνάντηση της ΜΕΣΥΑ που θα γίνεται
την τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου.
Κάθε Τοπική Ομάδα, Τομέας, Επιτροπή, Κοινότητα θα
πρέπει πριν την ετήσια τακτική συνάντηση της ΜΕΣΥΑ
να  ανανεώσει  την  εμπιστοσύνη  της  στους
εκπροσώπους ή να εκλέξει νέους εκπροσώπους.    

Σε ποιον 
αναφέρεται  

Τα μέλη της ΜΕΣΥΑ εκπροσωπούν τις Ομάδες τους, ή 
τους Τομείς τους, ή τις Επιτροπές τους ή τις 
Κοινότητες και θα πρέπει ει δυνατόν πριν από κάθε 
συνεδρίαση της ΜΕΣΥΑ να έχουν συζητήσει με τους 
εθελοντές τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Κριτήρια 
αξιολόγησης

Θα διαμορφωθούν στον κανονισμό λειτουργίας του 
οργάνου.

Συχνότητα 
συνεδρίασης

Η τακτική ετήσια απολογιστική συνάντηση της ΜΕΣΥΑ 
γίνεται την τελευταία Κυριακή κάθε Φεβρουαρίου. 
Οι έκτακτες συναντήσεις καθορίζονται από την 
πολιτική επικαιρότητα και τις ανάγκες δράσης του 
Κινήματος. 
Τα μέλη της ΜΕΣΥΑ συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές 
διαβουλεύσεις και ψηφοφορίες. 
Η ΜΕΣΥΑ συγκαλείται μετά από απόφαση του 
Επικεφαλής ή μετά από αίτημα του 1/3 των μελών της.

4. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα
Ποιος είναι ο 
ρόλος της

Είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της 
κοινοβουλευτικής παρουσίας του Ποταμιού. 
Επεξεργάζεται τα νομοσχέδια, καταθέτει ερωτήματα 
πολιτών από όλες τις περιφέρειες προς την 
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κυβέρνηση, παρακολουθεί την δραστηριότητα των 
υπουργείων, μεταφέρει τον λόγο του Ποταμιού στις 
τοπικές κοινωνίες.

Πώς 
εκλέγονται 
τα μέλη της

Εκλέγονται στις βουλευτικές εκλογές.

Πόσα μέλη 
έχει

11 στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο.

Σε ποιον 
αναφέρεται  

Στον Επικεφαλής και στον Γραμματέα της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας.  

Κριτήρια 
αξιολόγησης

Θα διαμορφωθούν στον κανονισμό λειτουργίας του 
οργάνου.

Συχνότητα 
συνεδρίασης

Τουλάχιστον εβδομαδιαία όταν υπάρχει 
κοινοβουλευτική δραστηριότητα. 

5. Πολιτικός Σχεδιασμός
Ποιος είναι ο 
ρόλος του

Είναι το κεντρικό πολιτικό όργανο του Κινήματος που 
σχεδιάζει την δράση του Κινήματος μεταξύ δύο 
συνεδριάσεων της ΜΕΣΥΑ.

Πόσα μέλη 
έχει

Το ανώτατο 21.

Ποιοι 
συμμετέχουν
 

Συγκροτείται από εθελοντές του Κινήματος.
Οι βουλευτές και ευρωβουλευτές που μετέχουν δεν 
μπορούν να ξεπερνούν τα 2/5 του Οργάνου. 
Ανάμεσα στα μέλη του περιλαμβάνονται ο 
Οργανωτικός Γραμματέας του Κινήματος και ο 
Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Πώς 
εκλέγονται 
τα μέλη του

Εκλέγονται από τη ΜΕΣΥΑ. 
Ο Επικεφαλής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
ολοκληρωμένη πρόταση για τη σύνθεση του Πολιτικού 
Σχεδιασμού. 
Κάθε μέλος της ΜΕΣΥΑ μπορεί, επίσης, να καταθέσει 
ολοκληρωμένη πρόταση. 

Σε ποιον 
αναφέρεται

Στον Επικεφαλής, τη ΜΕΣΥΑ και το Συνέδριο.

Κριτήρια 
αξιολόγησης 
του οργάνου

Θα διαμορφωθούν στον κανονισμό λειτουργίας του 
οργάνου.

Συχνότητα 
συνεδρίασης

Σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την 
πολιτική επικαιρότητα. 

6. Επιτροπή αξιολόγησης και αξιοποίησης 
στελεχών (ΕΑΑΣ)

Ποιος είναι ο 
ρόλος της

Αξιολογεί όλους τους εθελοντές και τα στελέχη του 
Κινήματος με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και τους 
στόχους που έχουν τεθεί στα όργανα που το καθένα 
συμμετέχει. 
Αξιολογεί και προτείνει τους υποψήφιους βουλευτές 
και ευρωβουλευτές του Κινήματος. 
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Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης των 
στελεχών (βουλευτών, υποψήφιων βουλευτών, 
στελεχών που εμφανίζονται στα media κλπ) σε θέματα 
δημόσιας παρουσίας, τεκμηρίωσης επί συγκεκριμένων 
πεδίων πολιτικής και θέσεων του Ποταμιού.
Η ΕΑΑΣ εξετάζει ενστάσεις για στελέχη του Κινήματος
που αφορούν θέματα αποτελεσματικότητας του 
εκάστοτε στελέχους (δεν ασχολείται όμως με 
ζητήματα δεοντολογίας και παραβίασης του 
Καταστατικού). 
Η ΕΑΑΣ υποβάλλει:
- Ετήσιο απολογισμό στη ΜΕΣΥΑ 
- Έκθεση αξιολόγησης για τους βουλευτές, 

ευρωβουλευτές και υποψήφιους βουλευτές στον 
Επικεφαλής

- Έκθεση αξιολόγησης για τις Τοπικές Ομάδες, 
Επιτροπές, Κοινότητες και τα στελέχη στον 
Οργανωτικό Γραμματέα.

Πώς 
εκλέγονται 
τα μέλη της

Εκλέγονται από τη ΜΕΣΥΑ με αυξημένη πλειοψηφία 
έτσι ώστε να καταστεί όργανο αδιαμφισβήτητου 
κύρους.
Ο Επικεφαλής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
ολοκληρωμένη πρόταση για τη σύνθεση της ΕΑΑΣ. 
Κάθε μέλος της ΜΕΣΥΑ μπορεί, επίσης, να καταθέσει 
ολοκληρωμένη πρόταση. 

Ποιοι 
συμμετέχουν 

Στο όργανο πρέπει να εκπροσωπούνται οι περιφέρειες 
της χώρας  με πρόσωπα κύρους και καθολικής ει 
δυνατόν αναγνώρισης και 7 (το ανώτατο) στελέχη της
κεντρικής οργάνωσης του Κινήματος. 
 Τα μέλη της ΕΑΑΣ δεν θα έχουν το δικαίωμα να 
διεκδικήσουν εκλογή με σταυρό. 

Πόσα μέλη 
έχει

Το ανώτατο 21.

Σε ποιον 
αναφέρεται  

Στον Επικεφαλής, στη ΜΕΣΥΑ και στο Συνέδριο. 

Κριτήρια 
αξιολόγησης

Θα διαμορφωθούν στον κανονισμό λειτουργίας του 
οργάνου

Συχνότητα 
συνεδρίασης

Διαρκής λειτουργία. 

7. Πολιτική Συνέλευση

Ποιος είναι ο 
ρόλος της

Συζητά και εισηγείται θέματα στρατηγικής του 
Κινήματος και προτείνει δράσεις ανάδειξης της 
πολιτικής ταυτότητάς του.

Ποιοι 
συμμετέχουν

Μέλη της Πολιτικής Συνέλευσης θα είναι τα μέλη του 
Πολιτικού Σχεδιασμού, οι βουλευτές και οι 
ευρωβουλευτές του Κινήματος, οι εκπρόσωποι της 
Επιτροπής Διαλόγου και οι εκπρόσωποι των Τομέων 
Πολιτικής.

Από ποιον 
συγκαλείται  

Από τον Επικεφαλής ή τον Πολιτικό Σχεδιασμό.
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8. Οργανωτικός Γραμματέας
Ποιος είναι ο 
ρόλος του

Έχει την ευθύνη της οργάνωσης του Κινήματος.
Κατανέμει ρόλους σε εθελοντές και στελέχη. 
Μεριμνά για την ομαλή διασύνδεση μεταξύ των 
οργάνων (Τοπικές Ομάδες, Τομείς Πολιτικής, 
βουλευτές κ.λπ.). 
Έχει την ευθύνη για τις οικονομικές καμπάνιες του 
Κινήματος. 
Στον Οργανωτικό Γραμματέα αναφέρονται όλοι οι 
συντονιστές του Κινήματος (Περιφερειακοί και 
Συντονιστές Τομέων Πολιτικής, Επιτροπών Διαλόγου 
και Νεολαίας)
Προσδιορίζει σε συνεργασία με τον Επικεφαλής και την
ΕΑΑΣ τα κριτήρια αξιολόγησης των οργάνων του 
Κινήματος.  

Πώς 
επιλέγεται

Εκλέγεται από τη ΜΕΣΥΑ.

Σε ποιον 
αναφέρεται  

Στον Επικεφαλής και τη ΜΕΣΥΑ.

Κριτήρια 
αξιολόγησης 

Θα διαμορφωθούν στον κανονισμό λειτουργίας του 
οργάνου.

Συχνότητα 
συνεδρίασης

Καθημερινή πλήρης απασχόληση.

9. Περιφερειακοί Συντονιστές
Ποιος είναι ο 
ρόλος τους

Ο Περιφερειακός Συντονιστής  αποτελεί το όργανο 
υποστήριξης και συντονισμού των Τοπικών Ομάδων 
στα όρια κάθε μιας από τις περιφέρειες της χώρας. 
Οι Περιφερειακοί Συντονιστές είναι επαγγελματικά ή 
ημιεπαγγελματικά στελέχη του Κινήματος. 
Είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής στην οποία 
συντονίζουν τη δράση των Τοπικών Ομάδων. 

Πώς 
επιλέγονται 

Επιλέγονται από τον Οργανωτικό Γραμματέα και με τη
σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΣ.

Πόσοι είναι Καλύπτουν τουλάχιστον τις 8 ιστορικές περιφέρειες 
(και ανάλογα τις οικονομικές δυνατότητες του 
Κινήματος προστίθενται και άλλοι Συντονιστές): 

1. Πελοπόννησος
2. Ήπειρος - Ιόνιο
3. Θεσσαλία
4. Στερεά Ελλάδα
5. Κρήτη 
6. Μακεδονία
7. Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
8. Νησιά Αιγαίου

Σε ποιον 
αναφέρονται 

Στον Οργανωτικό Γραμματέα και στη ΜΕΣΥΑ.

Κριτήρια Θα διαμορφωθούν στον κανονισμό λειτουργίας. 
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αξιολόγησης 
Συχνότητα 
συνεδρίασης

Οι Περιφερειακοί Συντονιστές είναι σε συνεχή επαφή 
με τον Οργανωτικό Γραμματέα και συνεργάζονται 
καθημερινά με τις Τοπικές Ομάδες των εθελοντών.  

10. Τομείς Πολιτικής
Ποιος είναι ο 
ρόλος τους 

Oι Τομείς Πολιτικής έχουν ως αποστολή την παραγωγή
πολιτικών θέσεων που ξεκινούν από οραματικούς 
στόχους και καταλήγουν (όπου είναι δυνατόν) σε 
επιχειρησιακά σχέδια υλοποίησης τα οποία υποβάλλουν
στην ηγεσία του Κινήματος. 

Ποιοι 
συμμετέχουν

Συμμετέχουν εμπειρογνώμονες (άνθρωποι που έχουν 
εργασιακή εμπειρία χρόνων στον τομέα) και εθελοντές
του Ποταμιού που σχετίζονται με τον Τομέα Πολιτικής.
Με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου 
συμμετέχουν και μη εγγεγραμμένοι εθελοντές, 
επαΐοντες στους επιμέρους Τομείς.

Πώς 
εκπροσωπού
νται οι 
Τομείς 

Κάθε Τομέας Πολιτικής εκλέγει έναν εκπρόσωπο.  
Ο εκπρόσωπος του Τομέα Πολιτικής αναλαμβάνει να 
μεταφέρει τη θέση του Τομέα, στη ΜΕΣΥΑ,  στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα ή τον Πολιτικό Σχεδιασμό 
όταν του ζητηθεί.

Πόσοι είναι 
οι τομείς 
πολιτικής

Ο αριθμός των Τομέων Πολιτικής ορίζεται μετά από 
αιτιολογημένη πρόταση του συντονιστή των Τομέων 
Πολιτικής προς τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον 
Πολιτικό Σχεδιασμό. 

Σε ποιον 
αναφέρεται  

Καθήκοντα manager των Τομέων Πολιτικής ασκεί ο 
Συντονιστής Τομέων Πολιτικής που ορίζεται από τον 
Οργανωτικό Γραμματέα. 

Κριτήρια 
αξιολόγησης

Θα διαμορφωθούν στον κανονισμό λειτουργίας του 
οργάνου.

Συχνότητα 
συνεδρίασης

Όταν κρίνει κάθε τομέας.

11. Επιτροπή Διαλόγου
Ποιος είναι ο 
ρόλος της

Η Επιτροπή Διαλόγου αποτελείται από 
προσωπικότητες και ανθρώπους εγνωσμένου κύρους 
που στηρίζουν το Ποτάμι. 
Συζητά και μελετά θέματα στρατηγικού σχεδιασμού τα
οποία εισηγείται στον Επικεφαλής και στον Πολιτικό 
Σχεδιασμό.

Ποιοι 
συμμετέχουν

Τα μέλη της Επιτροπής δεν είναι απαραίτητο να είναι 
εγγεγραμμένοι εθελοντές του Κινήματος. 
Όμως στις εκλογικές διαδικασίες που αφορούν 
εκπροσώπηση στα όργανα του Κινήματος μετέχουν 
μόνο τα μέλη της Επιτροπής Διαλόγου που είναι 
εγγεγραμμένοι εθελοντές.

Πώς 
επιλέγονται 

Ως μέλη της Επιτροπής Διαλόγου γίνονται δεκτές 
προσωπικότητες των γραμμάτων, των επιστημών, των
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τα μέλη της τεχνών και της πολιτικής μετά από σύμφωνη γνώμη 
του Επικεφαλής. 

Σε ποιον 
αναφέρεται 

Η Επιτροπή Διαλόγου είναι ανεξάρτητη δομή και την 
ευθύνη της ανανέωσής της έχει ο Επικεφαλής του 
Κινήματος. 

Πώς 
εκπροσωπείτ
αι 

Η Επιτροπή Διαλόγου εκλέγει την Γραμματεία της με 
καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της.
Τους εκπροσώπους, όμως, της Επιτροπής Διαλόγου 
στο Συνέδριο και τη ΜΕΣΥΑ τους επιλέγουν τα μέλη 
της Επιτροπής Διαλόγου που είναι ταυτόχρονα και 
εθελοντές του Κινήματος.

12. Ομάδα Δράσης
Ποιος είναι ο 
ρόλος της

Προγραμματίζει την καθημερινή δράση του Κινήματος.
  

Πώς 
επιλέγονται 
τα μέλη της

Είναι στελέχη της Κεντρικής Οργάνωσης που 
επιλέγονται από τον Επικεφαλής.

Σε ποιον 
αναφέρεται 

Στον Επικεφαλής.

Κριτήρια 
αξιολόγησης

Θα διαμορφωθούν στον κανονισμό λειτουργίας του 
οργάνου.

Συχνότητα 
συνεδρίασης

Καθημερινή.
Μπορούν να συμμετέχουν ο Οργανωτικός Γραμματέας 
ή άλλα στελέχη ανάλογα με την επικαιρότητα.

13. Γραφείο Tεκμηρίωσης
Ποιος είναι ο 
ρόλος του

Είναι όργανο υποστήριξης του Επικεφαλής, του 
Πολιτικού Σχεδιασμού και της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας. 

Πώς 
επιλέγονται 
τα μέλη του 

Τα επιλέγει ο Επικεφαλής.

Κριτήρια 
αξιολόγησης

Θα διαμορφωθούν στον κανονισμό λειτουργίας του.

Συχνότητα 
συνεδρίασης

Καθημερινά μεριμνούν για τη συγκέντρωση στοιχείων. 

14. Επιτροπή Δεοντολογίας
Ποιος είναι ο 
ρόλος της

Εξετάζει πρακτικές εθελοντών και στελεχών του 
Κινήματος που αντιβαίνουν στο Καταστατικό και τις 
αρχές του Κινήματος. 
Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας δεν έχουν 
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δικαίωμα υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές, 
ευρωεκλογές και Δημοτικές και Περιφερειακές 
εκλογές, εκτός κι αν έχουν παραιτηθεί επαρκή χρόνο 
πριν τη διενέργεια των εκλογών.

Πώς 
επιλέγονται 
τα μέλη της

Τα μέλη της εκλέγονται από τη Μεγάλη Συνάντηση 
μετά από ολοκληρωμένη πρόταση του Επικεφαλής ή 
άλλου μέλους της ΜΕΣΥΑ.

Πόσα μέλη 
έχει

Το ανώτατο 5.

Σε ποιον 
αναφέρεται  

Λογοδοτεί στη ΜΕΣΥΑ.

Κριτήρια 
αξιολόγησης

Θα διαμορφωθούν στον κανονισμό λειτουργίας του 
οργάνου.

Συχνότητα 
συνεδρίασης

Όποτε καθίσταται απαραίτητο. 

15. Τοπικές Ομάδες Εθελοντών
Ποιος είναι ο 
ρόλος τους 

Είναι ο πυρήνας οργάνωσης του Κινήματος. 

Ποιοι 
μετέχουν

Στην ΤΟ μετέχουν όσοι εθελοντές μένουν στην περιοχή
της ΤΟ και είναι οικονομικά ενήμεροι. 
Στις εκλογικές διαδικασίες για την εκπροσώπηση στα 
όργανα του Κινήματος μπορούν μετά από απόφαση του
Οργανωτικού Γραμματέα να μετέχουν μέλη θεματικών 
Κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και 
δεν έχουν αντίστοιχη εκπροσώπηση. 

Πόσα μέλη 
έχουν

Όσα εγγραφούν.

Σε ποιον 
αναφέρονται

Στον Γραμματέα Οργανωτικού και τον Περιφερειακό 
Συντονιστή.

Κριτήρια 
αξιολόγησης

Θα διαμορφωθούν στον κανονισμό λειτουργίας του 
οργάνου.

Συχνότητα 
συνεδρίασης

Όταν κρίνουν τα μέλη της ΤΟ ή όποτε το απαιτούν οι 
κεντρικοί σχεδιασμοί του Κινήματος.

16. Νεανικές και Θεματικές Κοινότητες
Ποιος είναι ο 
ρόλος τους 

Οι Κοινότητες αποτελούν τον τρίτο πυλώνα 
οργάνωσης του Κινήματος. 
Είναι μια διακριτή δομή ανεξάρτητη από τις Τοπικές 
Ομάδες Εθελοντών και τους Τομείς Πολιτικής. 

Πώς 
συγκροτούντ
αι

Οι Κοινότητες συγκροτούνται με ηλικιακά κριτήρια 
(Νεανικές Κοινότητες) είτε στη βάση μιας κοινής 
βιωματικής δράσης (Θεματικές Κοινότητες). 
Τα μέλη όλων των Κοινοτήτων θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι εθελοντές του Κινήματος.
Οι νεανικές Κοινότητες γίνονται σε συνεννόηση με την
Γραμματεία της Επιτροπής Νεολαίας και οι θεματικές 
Κοινότητες μετά από αντίστοιχη συνεννόηση με τον 
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Οργανωτικό Γραμματέα. 

Πώς 
εκπροσωπού
νται

Κάθε Κοινότητα εκλέγει τον εκπρόσωπό της. 
Οι εκπρόσωποι των Νεανικών Κοινοτήτων συγκροτούν 
την Επιτροπή Νεολαίας, η οποία και εκλέγει τους 
εκπροσώπους της στο Συνέδριο και τη ΜΕΣΥΑ.
Οι Θεματικές Κοινότητες εκπροσωπούνται στο 
Συνέδριο είτε μέσω των Τοπικών Ομάδων είτε μέσω 
του 20% που έχει δικαίωμα να ορίσει ο Επικεφαλής.

Πόσα μέλη 
έχουν

Μια Κοινότητα πρέπει να έχει, κατ’ ελάχιστον, επτά (7)
μέλη εκτός αν έχει δοθεί ειδική άδεια από τον 
Οργανωτικό Γραμματέα.

Σε ποιον 
αναφέρονται 

Οι Νεανικές Κοινότητες στην Επιτροπή Νεολαίας. 
Οι Θεματικές Κοινότητες στον Οργανωτικό Γραμματέα
του Κινήματος. 

Κριτήρια 
αξιολόγησης

Οι Κοινότητες θέτουν δικά τους, εσωτερικά κριτήρια 
αξιολόγησης του έργου τους και των μελών τους. 
Σε σχέση με τη θέση τους έναντι του Ποταμιού θα 
πρέπει να μην προπαγανδίζουν/διαδίδουν αντίθετες 
θέσεις από τις προτάσεις του Κινήματος .

Συχνότητα 
συνεδρίασης

Η κάθε Κοινότητα καθορίζει τη συχνότητα 
συνεδρίασης.
Τα μέλη των Κοινοτήτων καλούνται στις Τοπικές και 
Περιφερειακές συναντήσεις του Κινήματος καθώς, 
κατά περίπτωση, και στις συναντήσεις των Τομέων. 

17. Επιτροπή Νεολαίας 
Ποιος είναι ο 
ρόλος της

Ασχολείται και προάγει τα ζητήματα που αφορούν 
τους νέους και τις νέες. 
Οργανώνει εκδηλώσεις και κινητοποιεί νέους φίλους 
του Κινήματος.

Πώς 
επιλέγονται 
τα μέλη της

Κάθε Νεανική Κοινότητα επιλέγει τον εκπρόσωπό της ο
οποίος μετέχει στην Επιτροπή Νεολαίας.
Η Επιτροπή Νεολαίας εκλέγει τη Γραμματεία της 
καθώς και τους εκπροσώπους της στο Συνέδριο και τη 
ΜΕΣΥΑ.
Στην μεταβατική φάση, μέχρι να υπάρξει επαρκής 
αριθμός Κοινοτήτων, την Επιτροπή Νεολαίας 
συγκροτούν στελέχη και εθελοντές του Κινήματος έως
35 ετών μετά από απόφαση του Επικεφαλής. 

Πόσα μέλη 
έχει

Όσοι είναι οι εκπρόσωποι των Νεανικών Κοινοτήτων

Σε ποιον 
αναφέρεται

Στη Γραμματεία της καθώς και στον Επικεφαλής του 
Κινήματος. 

Κριτήρια 
αξιολόγησης

Θα διαμορφωθούν στον κανονισμό λειτουργίας του 
οργάνου.

Συχνότητα 
συνεδρίασης

Όποτε κρίνει. Η Νεολαία σε πανελλήνιο επίπεδο 
οργανώνει τουλάχιστον 2 events τον χρόνο.
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18. Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης 

Ποιος είναι ο 
ρόλος της

Η Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για
την τήρηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων, τη 
δημοσίευση του ισολογισμού, της ειδικής έκθεσης 
εκλογικών εσόδων και δαπανών και γενικότερα για 
την τήρηση των εκάστοτε νομοθετικών διατάξεων 
περί των οικονομικών των κομμάτων. 

Πώς 
επιλέγονται 
τα μέλη της

Εκλέγονται από τη ΜΕΣΥΑ.

Πόσα μέλη 
έχει

Η Επιτροπή είναι τριμελής.

Σε ποιον 
αναφέρεται

Στη ΜΕΣΥΑ και στο Συνέδριο.

19. Το Συνέδριο 

Ποιος είναι ο 
ρόλος του

Είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος. 
Εκλέγει τον Επικεφαλής του Ποταμιού.
Αποφασίζει για όλα τα μείζονα πολιτικά και 
οργανωτικά θέματα του Κινήματος. 
Είναι αρμόδιο για να εγκρίνει τροποποιήσεις του 
Καταστατικού καθώς και τη διαχείριση των 
οικονομικών του Κινήματος. 

Πώς 
επιλέγονται 
τα μέλη του

Τα μέλη του Συνεδρίου επιλέγονται από τις Τοπικές 
Ομάδες των Εθελοντών, τους Τομείς Πολιτικής και τις
Κοινότητες. 
Ένας αριθμός συνέδρων (που δεν μπορεί να ξεπεράσει 
το 20% επί του συνόλου) επιλέγεται από τον 
Επικεφαλής με στόχο να εκπροσωπούνται επαρκώς 
γυναίκες, νέοι, ευπαθείς ομάδες, κοινότητες του 
εξωτερικού, άγονες για το Κίνημα περιοχές, κινήσεις 
και προσωπικότητες που συνεργάζονται με το Ποτάμι 
καθώς και να ενισχύεται η εκπροσώπηση οργανώσεων 
που έχουν ιδιαίτερα πετυχημένη και αναγνωρισμένη 
δραστηριότητα.

Συχνότητα 
συνεδρίασης

Το τακτικό Συνέδριο του Κινήματος γίνεται κάθε 
τέσσερα χρόνια, την τελευταία Κυριακή του 
Φεβρουαρίου.
Έκτακτο Συνέδριο γίνεται όπως ορίζει το 
Καταστατικό.
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