
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Δημιουργία 600-800 Οργανώσεων Βάσης, με γεωγραφική αναφορά 
στο Δήμο. Η παλαιά Τ.Ο., μετονομάζεται σε Οργάνωση Δημοκρατικής 
Συμμετοχής Δήμου...
2. Η Ο.Δ.Σ. έχει μια επταμελή Δημοτική Επιτροπή. Ο/η Γραμματέας και 
ο/η Αναπληρωτής Γραμματέας της Οργάνωσης είναι άνδρας και γυναίκα, 
οι οποίοι και εναλλάσσονται στη διάρκεια της διετίας, με ένα χρόνο 
θητείας για το κάθε πρόσωπο.
3. Η Νομαρχιακή Επιτροπή στο επίπεδο του Νομού συγκροτείται από 
τους Γραμματείς Των Ο.Δ.Σ. του Νομού.
Από το σύνολο των Γραμματέων των Ο.Δ.Σ., εκλέγεται ο ή η 
Γραμματέας Συντονιστής του Νομού. Το έργο του Γραμματέα το 
υποβοηθά το επαγγελματικό στέλεχος της Ν.Ε.
4. Η Περιφερειακή Επιτροπή, συγκροτείται από 11 έως 17 μέλη 
(ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε περιφέρειας).
Η Περιφερειακή Επιτροπή εκλέγεται από το σύνολο των μελών.
Κατά την εκλογή λαμβάνεται υπόψη η εκπροσώπηση όλων των Νομών 
της Περιφέρειας και η εκπροσώπηση σε ποσοστό 40% για τους άνδρες 
και 40% για τις γυναίκες.
5. Το Εθνικό Συμβούλιο συγκροτείται από τους Βουλευτές, τους 
Ευρωβουλευτές και θεσμικούς εκπροσώπους κοινωνικών και 
παραγωγικών φορέων και από ίσο αριθμό μελών που εκλέγονται κάθε 
φορά από το Συνέδριο. Στον αριθμό των εκλεγμένων από το Συνέδριο, το 
40% είναι άνδρες και το 40% είναι γυναίκες . Επίσης, το 20% όσων κάθε 
φορά εκλέγονται από το Συνέδριο, πρέπει να είναι, στο όργανο αυτό 
πρωτοεκλεγόμενοι/ες.
6. Το Πολιτικό Συμβούλιο, συγκροτείται από 21 μέλη, τα οποία 
εκλέγονται και ανακαλούνται από το Εθνικό Συμβούλιο μετά από ειδική 
πρόσκληση στο Πολιτικό Συμβούλιο συμμετέχουν και οι Γ ραμματείς των 
Περιφερειακών Επιτροπών.
7. Σε περίπτωση ύπαρξης Γραμματέα αυτός είναι είτε Γραμματέας του 
Πολιτικού Συμβουλίου, είτε Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου, 
ανάλογα από ποιο όργανο εκλέγεται.
8. Οι δημοτικές ολομέλειες, κατά βάση θα συγκροτούνται από το 

σύνολο των μελών και των φίλων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι Δημοτικές 
Ολομέλειες των οργανώσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ πρέπει να είναι ανοιχτές , αν 
δεν πρόκειται να συζητηθούν ειδικά κομματικά θέματα, σε κάθε πολίτη.
9. Οι Νομαρχιακές Ολομέλειες, προτείνεται να συγκροτούνται από 
τους Γραμματείς και τις Δημοτικές Επιτροπές όλων των Ο.Δ.Σ. των 
Δήμων του Νομού, και Εκλεγμένους στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και σ’ 
όλα τα Δημοτικά Συμβούλια και από τους εκλεγμένους που είναι μέλη ή



φίλοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στους Νομαρχιακούς Κοινωνικούς Φορείς και στις 
Μ.Κ.Ο.
10. Τα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια είναι η νέα συμμετοχική 
δομή που αναμένεται να διαδραματίσει τον σημαντικότερο ρόλο για την 
δημιουργία περιφερειακής συνείδησης, στην ελληνική κοινωνία. Η 
συγκρότησή τους θα είναι θεσμική.
11. Για το Εθνικό Συνέδριο, φαίνεται να επικρατεί η άποψη του 
πολυπληθούς σώματος, που δεν θα είναι μικρότερο από τα 3.500-4.000 
Σύνεδρους. Οι Σύνεδροι αυτοί, κατά τα % περίπου θα εκλέγονται από τις 
Ο.Δ.Σ. όλων των Δήμων της χώρας με ενιαίο εκλογικό μέτρο, ενώ οι 
υπόλοιποι θα είναι θεσμικοί (Βουλευτές, Πρόεδροι, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, 
Επιμελητηρίων κλπ).
12. Ο Πρόεδρος θα εκλέγεται κάθε 3 ή 4 χρόνια άμεσα από τα μέλη και 
τους φίλους του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
13. Στους κλάδους οικονομίας, τους τομείς απασχόλησης ή για θέματα 
που συνθέτουν ειδικό ενδιαφέρον πολιτική δράσης, μπορεί στους 
μεγάλους Δήμους (πάνω από 100.000 κάτοικοι) να συγκροτούνται 
κομματικές οργανώσεις με λειτουργική αυτοτέλεια (παλιές κλαδικές 
Οργανώσεις). Ωστόσο τα μέλη αυτών των Οργανώσεων αντλούν την 
κομματική τους ιδιότητα από τη συμμετοχή τους στην Ο.Δ.Σ. του Δήμου 
τους (τόπου κατοικίας τους). Το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεται ασκείται στην Ο.Δ.Σ. του Δήμου
14. Προτάθηκε η δημιουργία, στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου, του 
θεσμού διαβούλευσης και επίλυσης διαφορών, για θέματα που 
ανακύπτουν στην λειτουργία και τη δράση των οργανώσεων του 
κινήματος. Στο νέο αυτό θεσμό, εκτός από εκπροσώπους του Εθνικού 
Συμβουλίου μπορεί να καλούνται να συμμετέχουν και προσωπικότητες 
κύρους (Δημοσιογράφοι - Πανεπιστημιακοί κλπ). Η συζήτηση για το 
θέμα αυτό δεν ολοκληρώθηκε και δεν σχηματοποιήθηκε πλήρως.
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