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5° ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εισήγηση Προέδρου και Εκτελεστικού Γραφείου
για τις προτεινόμενες
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
και τα
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Το ΠΑΣΟΚ που περιγράφουμε στις πολιτικές θέσεις ασφαλώς δεν οικοδομείται μόνο με
οργανωτικούς όρους. Απαιτεί μια συνεχή ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική
ανασυγκρότηση, μια πραγματικά νέα συγκρότηση, δομή και λειτουργία. Η αναγέννηση
του ΠΑΣΟΚ θα επικυρωθεί με ένα ουσιαστικά νέο Καταστατικό για το όποιο έκανε λόγο
η Κ.Ε στην Σύνοδο που προκήρυξε το 5° Συνέδριο του Κινήματος
Η συζήτηση που έγινε στην αρμόδια Επιτροπή της Κ.Ε αλλά και στα πλαίσια λειτουργίας
του Ε.Ε έδειξε καθαρά ότι αυτή η μεγάλη τομή, η εκ βάθρων αλλαγή του υπάρχοντος
ΠΑΣΟΚ ως προϊόντος βαθειας κοινωνικής και πολιτικής διεργασίας δεν μπορεί να
ολοκληρωθεί στη διάρκεια της προσυνεδριακής περιόδου. Όχι τόσο για τους
ουσιαστικούς χρονικούς περιορισμούς όσο για το ότι μια τέτοια πορεία προϋποθέτει
σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες μιας νέας διάταξης των κομματικών μας δυνάμεων
και νέας λειτουργίας.
Προτείνουμε, κατά συνέπεια, η εισήγηση για τη μορφή του κόμματος που θέλουμε, που
ανταποκρίνεται στις συνθήκες μιας νέας ιστορικής φάσης, να επικυρωθεί ως απόρροια
των πολιτικών θέσεων και κατευθύνσεων με πολιτική απόφαση του Συνεδρίου.
Προτείνουμε η νέα Κ.Ε να εξουσιοδοτηθεί από το Συνέδριο και να προχωρήσει στις
αναγκαίες πρωτοβουλίες
Η οργανωτική εισήγηση που θα συζητηθεί στις προσυνεδριακές διαδικασίες θα πρέπει να
προωθήσει συγκεκριμένες λειτουργικές και καταστατικές ρυθμίσεις και αλλαγές στα
πλαίσια της υπάρχουσας δομής του Κινήματος που θα δευκολύνει αυτές τις
πρωτοβουλίες.
Ο βασικός στόχος αυτών των ρυθμίσεων είναι το Καταστατικό μας να θωρακιστεί από
κάθε πλευρά απέναντι σε ερμηνείες και πρακτικές που αναιρούν το πνεύμα και το
γράμμα του και να ανοίξουν το δρόμο σε ουσιαστικές αλλαγές που θα επικυρώσουν τη
στροφή στην κοινωνία και την ανασυγκρότηση της βάσης του Κινήματος.

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
1. Το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται και λειτουργεί στη βάση της αρχής
ένα ΠΑΣΟΚ - μία ηγεσία - νέα συλλογικότητα
η μορφή που πρέπει να βρίσκει έκφραση τόσο στην ηγετική
πυραμίδα όσο και στα όργανα (εκτελεστικά, αντιπροσωπευτικά,
προγραμματικά, μαζικά) σε όλα τα επίπεδα του κινήματος.

2. Οι λειτουργικές ρυθμίσεις και οι καταστατικές αλλαγές πρώτιστης θεσμοθετούν και
κατοχυρώνουν τις δομές που εγγυώνται τη συλλογική επεξεργασία, διαμόρφωση,
απόφαση και έλεγχο των πολιτικών και καθιστούν την Κ.Ε., το Περιφερειακό
Συμβούλιο το Νομαρχιακό Συμβούλιο τη Δημοτική Ολομέλεια και τη Γενική
Συνέλευση της Οργάνωσης Βάσης μάχιμα όργανα στο πεδίο της καθημερινής δράσης.

3. Το Κόμμα - σύγχρονος θεσμός πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις
αναπτυξιακές, παραγωγικές, διοικητικές δομές της σύγχρονης, αποκεντρωμένης και
δημοκρατικής πολιτείας (Δήμος - Νομός - Περιφέρεια - Επιτελικό Κράτος) με τρόπο
απλό, καθαρό και διακριτό.

4. Η αποκέντρωση της κομματικής λειτουργίας και η αναζωογόνηση της πολιτικής
διαδικασίας στο Κίνημα προϋποθέτουν την κίνηση των στελεχών προς τη βάση, τη
διάταξή τους σε χώρους εξειδικευμένης δράσης σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και όχι τη
συγκέντρωσή τους σε κεντρικά και νομαρχιακά επιτελεία.

5. Στροφή στην κοινωνία και οργάνωση της βάσης του ΠΑΣΟΚ ως Κινήματος
Πολιτών σημαίνει πρωτοβάθμια οργάνωση που ενοποιείται, λειτουργεί και
αναπτύσσεται πολιτικά σε επίπεδο Δήμου και διάταξη των μελών της σε δίκτυο
οργανώσεων με εξειδικευμένη δράση και δυνατότητες αυτοτελούς παρέμβασης.

6 . Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοικτό στην κοινωνία, τη συμμετοχή και την ενεργό δράση των
πολιτών μέσα σε δεδομένο πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που
προϋποθέτουν τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του μέλους στις σύγχρονες
συνθήκες.

Γ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
κεντρικό επίπεδο
♦ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η Κεντρική Επιτροπή
~ είναι μάχιμο όργανο πολιτικής σύνθεσης και δράσης
~ ο αριθμός των μελών της παραμένει ο ίδιος : 150 τακτικά - 30 αναπληρωματικά
~ συνέρχεται σε τακτική Σύνοδο τρεις φορές τουλάχιστον το
χρόνο
~ συνέρχεται επίσης σε ειδική Σύνοδο κατά Τομέα Πολιτικής
~ τα μέλη της διατάσσονται σε τομείς πολιτικής, κατά το
πρότυπο των επιτροπών της Βουλής, οι οποίοι
επεξεργάζονται και διαμορφώνουν πολιτική
~ οι Γραμματείς των Τομέων Πολιτικής εκλέγονται από την Κ.Ε.

♦

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Το Εκτελεστικό Γραφείο
~ είναι πολιτικό όργανο που εκφράζει τη συλλογικότητα και διαμορφώνει την πολιτική
στρατηγική του Κινήματος
~ αποτελείται από τον Πρόεδρο του Κινήματος, το Γραμματέα της Κ.Ε. και 11 μέλη
που εκλέγονται από την Κ.Ε. Τρία μέλη του Ε.Γ. δεν ασκούν κυβερνητικά καθήκοντα
~ λειτουργεί με την ευθύνη του Προέδρου του Κινήματος

♦ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Εκτελεστική Γραμματεία
~ είναι πολιτικό όργανο συλλογικής διεύθυνσης της λειτουργίας και της δράσης του
Κινήματος
~ αποτελείται από τους γραμματείς των Τομέων Δράσης του Κινήματος (οργάνωσης οικονομικού - διεθνών σχέσεων - επικοινωνίας - συνδικαλιστικού - συνεταιριστικού διοίκησης και αυτοδιοίκησης - γυναικών)
~ λειτουργεί με την ευθύνη του Γραμματέα της Κ.Ε.
~ Οι Γραμματείς των Τομέων Δράσης εκλέγονται από την Κ.Ε.
♦ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα
~ είναι όργανο οργάνωσης, σχεδιασμού, συλλογικής επεξεργασίας, πολιτικής έκφρασης
και υλοποίησης της κοινοβουλευτικής δράσης του Κινήματος
~ Η σχέση της με το Κόμμα είναι θεσμοποιημένη
~ Οι βουλευτές εντάσσονται στους Τομείς Πολιτικής και Δράσης

♦ ΙΣΤΑΜΕ
Το ΙΣΤΑΜΕ
~ είναι φορέας συσπείρωσης στελεχιακού δυναμικού ευρύτερης κλίμακας για την
επεξεργασία και τη διαμόρφωση προτάσεων, την ανάλυση της στρατηγικής, την
τεκμηρίωση των πολιτικών, την οργάνωση του ιδεολογικού και πολιτικού διαλόγου
με την κοινωνία.

περιφερειακό επίπεδο
♦ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο
~ είναι όργανο αντιπροσωπευτικό, αναπτυξιακού και προγραμματικού χαρακτήρα, με
καταστατικά προβλεπόμενη σύνθεση. Συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε εξάμηνο.

♦ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Περιφερειακή Επιτροπή είναι ολιγομελές όργανο με υποχρεωτική ελάχιστη
αντιπροσώπευση από κάθε νομό. Οι αντιπρόσωποι κάθε νομού εκλέγονται από το
Νομαρχιακό Συμβούλιο.

νομαρχιακό επίπεδο
♦ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο
~ είναι κορυφαίο όργανο σε επίπεδο νομού με ουσιαστικές αρμοδιότητες για τη
συνολική δράση του Κινήματος στο Νομό.
~ συνέρχεται τακτικά μετά από κάθε Σύνοδο της Κ.Ε.
~ συντονίζεται με την ευθύνη του Γραμματέα της Ν.Ε. από τη Γραμματεία του που
αποτελείται από τη Γραμματεία της Ν.Ε., τους βουλευτές και τα μέλη της Κ.Ε. του
Νομού
~ στη Γραμματεία του Ν.Σ. μπορούν να συμμετέχουν αναλόγως οι επικεφαλής της
Αυτοδιοίκησης στο νομό ή την πρωτεύουσά του και πρόεδροι φορέων νομαρχιακού
επιπέδου

♦ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Νομαρχιακή Επιτροπή
~ είναι πολιτικό όργανο καθημερινής διαχείρισης του συνόλου της πολιτικής στο Νομό
~ τα μέλη της εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία χωρίς καμία εξαίρεση
~ η σύνθεσή της είναι ολιγομελής (11-19 μέλη)
~ η Νομαρχιακή Επιτροπή εκλέγεται κάθε τρία χρόνια ή κάθε 18 μήνες

~ ο Γραμματέας της Ν.Ε. εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία ή έμμεσα από την
Κ.Ε
~ το αξίωμά του είναι ασυμβίβαστο με την υποψηφιότητα ως Βουλευτή ή
Νομάρχη ή Δημάρχου της πρωτεύουσας του Νομού για όλη τη διάρκεια της
θητείας του.
~ το ίδιο ισχύει για τον εκλεγμένο Νομάρχη σε σχέση με την υποψηφιότητα του ως
βουλευτή

τοπικο επίπεδο
♦ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις αρθρώνονται σε επίπεδο Δήμου ή στα μεγάλα αστικά
κέντρα σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος

♦ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Η Δημοτική Ολομέλεια
~ είναι όργανο αποφασιστικό που διαχειρίζεται το σύνολο της πολιτικής μας και έχει
την ευθύνη του πολιτικού σχεδιασμού και του συνολικού προγράμματος στο επίπεδο
του Δήμου
~ συντονίζεται από το Γραφείο Πόλης που αποτελείται από τους Γραμματείς των
οργανώσεων βάσης

♦ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ
Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στο Δήμο εντάσσονται σε δίκτυο οργανώσεων βάσης με
εξειδικευμένη παρέμβαση κατά χώρο, τομέα πολιτικής ή θεσμό. Οι οργανώσεις βάσης
είναι
~ ανοικτές στην κοινωνία
~ υπεύθυνες για την παρέμβαση στον χώρο τους
Αποφασιστικό όργανο της οργάνωσης βάσης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Συντονιστική Επιτροπή για την καθημερινή λειτουργία της.
♦ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΒΑΣΗΣ
Το Δίκτυο Οργανώσεων Βάσης αρθρώνεται πάνω σε μορφές εξειδικευμένης παρέμβασης
που μπορεί δυνάμει να συμπεριλαμβάνει:
1. Οργάνωση γεωγραφικού χώρου (χωριό, συνοικία, μικρή πόλη) με αντίστοιχη
εξειδίκευση στην ανάπτυξη της υπαίθρου ή την ποιότητα ζωής στην πόλη
2. Οργάνωση θέματος (τομέα πολιτικής) για
- Κοινωνική πολιτική
- Πολιτισμό
- Αθλητισμό
- Παιδεία
- Περιβάλλον
3. Οργάνωση κοινωνικού χώρου

-EBE
- Εργατοϋπάλληλοι
- Δημόσιοι υπάλληλοι
4. Οργάνωση νεολαίας
Απαιτείται η καταστατική κατοχύρωση των παραπάνω κατηγοριών οργανώσεων
βάσης.
Μετά το Συνέδριο με την ευθύνη της νέας Κ.Ε. αποφασίζεται κατά Δήμο και σε
συνεδρίαση της Δημοτικής Ολομέλειας η ένταξη των μελών στις οργανώσεις βάσης και
η ανάπτυξη του δικτύου.
Η οργάνωση νεολαίας έχει την αυτονομία της σύμφωνα με το καταστατικό της.
Ζητήματα Αυτοδιοίκησης και Θεσμών, Ανάπτυξης του Δήμου, Επικοινωνίας,
Συνδικαλισμού, Οργανωτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών του Κόμματος χειρίζονται
λόγω της πολιτικής σημασίας τους το Εραφείο Πόλης και η Δημοτική Ολομέλεια.

♦ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΜΕΛΩΝ
Στις συνεδριάσεις των Οργανώσεων Βάσης του Κινήματος συμμετέχουν μη μέλη χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
♦ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Η Οργάνωση Νεολαίας
~ αρθρώνεται στα αντίστοιχα επίπεδα με την οργανωτική αυτονομία της, ως διακριτή
οργάνωση του ΠΑΣΟΚ
~ κινείται μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συνεδρίου, της Κ.Ε., του Προέδρου
και του Εκτελεστικού Γραφείου
~ συνδέεται με την Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ διαμέσου του Γραμματέα της Κ.Ε.
Ο Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στην Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Γραμματέας της Ν.Ε. νεολαίας συμμετέχει στη λειτουργία της Ν.Ε. και στη
Γραμματεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου

•

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
Σε όλα τα κομματικά όργανα συμμετέχει οπωσδήποτε αριθμός γυναικών ανάλογος με το
ποσοστό συμμετοχής τους στην οργάνωση και πάντως σε καμία περίπτωση μικρότερος
από το 20%.

♦ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Καταργούνται οι Νομαρχιακές Επιτροπές Δεοντολογίας και εκλέγεται Κεντρική
Επιτροπή Δεοντολογίας και τήρησης Καταστατικού από την Κ.Ε.
Η Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας είναι όργανο κύρους. Οι αποφάσεις της πρέπει να
είναι σεβαστές και εφεσιβάλλονται μόνο στην Κ.Ε.
Εκτός από την Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας πειθαρχικές αποφάσεις έχει δικαίωμα
να πάρει μόνο η Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης Βάσης.

♦ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Διευκρινίζεται στο σχετικό άρθρο του Καταστατικού η επιλογή των προσώπων με βάση
τα ακόλουθα κριτήρια :
1. Η Κ.Ε. αξιολογεί και αποφασίζει για την υποψηφιότητα των εν ενεργεία βουλευτών.
Για τις υπόλοιπες θέσεις του ψηφοδελτίου γίνονται προκριματικές εκλογές.
2. Η Κ.Ε. αξιολογεί και αποφασίζει για τους εν ενεργεία Νομάρχες, Δημάρχους
πρωτευουσών Νομών και πόλεων άνω των 70.000 κατοίκων μετά από πρόταση αξιολόγηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ή, αντίστοιχα, της Δημοτικής Ολομέλειας.
Για τις υπόλοιπες θέσεις Νομαρχών, Δημάρχων πρωτευουσών και Δήμων κάτω των
70.000 κατοίκων γίνονται προκριματικές εκλογές.
3. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται στη Ν.Ε. και τη Δημοτική Ολομέλεια για
Δήμους κάτω των 70.000 κατοίκων (αξιολόγηση από Δημοτική Ολομέλεια, απόφαση
Ν.Ε., προκριματικές εκλογές για τους υπόλοιπους).
Εναλλακτική πρόταση : να μην ενταχθεί στο καταστατικό, ανάλογη ρύθμιση, ώστε να
είναι ελεύθερη κατά περίπτωση η απονομή χρίσματος ή όχι.

♦ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημιουργείται τράπεζα στελεχών σε νομαρχιακό επίπεδο με ευθύνη της Ν.Ε. και του Ε.Γ.
Με ευθύνη του Προέδρου ορίζεται 5μελής Επιτροπή από μέλη της Κ.Ε. που εισηγείται
την αξιοποίηση προσώπων.

♦ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
Α. Θεσπίζεται καταστατικά μερική ανανέωση 25% της σύνθεσης των οργάνων σε κάθε
νέα εκλογή ή
Β. Προβλέπεται η ανανέωση μόνο ως πολιτική κατεύθυνση.

♦ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
~ Επανακαθορίζεται ριζικά η ιδιότητα του μέλους ΠΑΣΟΚ με βάση την εξειδικευμένη
δράση
~ Δημιουργείται ενιαίο αρχείο μελών που καθορίζεται μία φορά κάθε έξι μήνες, την 1η
Ιανουάριου και την 1η Ιουλίου
~ Η Δημοτική Συνέλευση επικυρώνει το μητρώο μελών με απόφαση των Οργανώσεων
Βάσης. Κάθε μέλος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να συμμετέχει σε Οργάνωση Βάσης με
αυτοπρόσωπη προσέλευση και παρουσία.
~ Το μητρώο μελών τηρείται στο Γραφείο Πόλης, στη Ν.Ε. και στο Ε.Γ.
~ Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε εκλογική
εσωκομματική διαδικασία έχουν τα μέλη που στην αρχή του εξαμήνου είναι
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών
~ Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και η οργάνωση ανοικτή στην κοινωνία με βασικές
προϋποθέσεις :
1. Την ενεργό δράση στην Οργάνωση Βάσης
2. Την οικονομική συνδρομή μέσω της ταυτότητας μέλους
3. Την εγγραφή του μέλους ως συνδρομητή στα έντυπα του Κινήματος

Δ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σαν γενική αρχή θα ισχύσουν όσα έγιναν στο προηγούμενο Συνέδριο. Όσα δεν
αναφέρονται σ’ αυτήν την εισήγηση ισχύουν όπως προβλέπονται στην αντίστοιχη
εγκύκλιο.

διαδικασίες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ανά δήμο (2 Δημοτικές Ολομέλειες)
Στην 2η Δημοτική Ολομέλεια εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή
Μία κάλπη ανά Δήμο
Κλιμάκια από Μέλη Ν.Ε. - Κ.Ε. - Βουλευτές και στελέχη αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να παρακολουθούν τις διαδικασίες ανά Δήμο
Δεν έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή συνέδρου όποιος δεν
συμμετέχει ουσιαστικά στη μία τουλάχιστον από τις δύο Δημοτικές Ολομέλειες
40% σταυροδότηση για όλες τις ψηφοφορίες εκλογής Συνέδρων
Συμμετέχουν στο Συνέδριο οι παλιοί Βουλευτές και όσοι διετέλεσαν μέλη Κ.Ε.
Στο Συνέδριο συμμετέχουν 5.000 περίπου αντιπρόσωποι.
Η νεολαία ψηφίζει σε μία κάλπη ανά Δήμο την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο με το
κόμμα
Δεν γίνονται εκλογές για Ν.Ε. και Τ.Ε. πριν από το Συνέδριο
*

σύνδεση του συνεδρίου με την κοινωνία
1. Ανοιχτές εκδηλώσεις ανά Νομό με ειδικά θέματα όπως:
ανάπτυξη - απασχόληση - ποιότητα ζωής
ασφάλεια πολιτική κ.λ.π
2. Οργάνωση ανοικτών Συνδιασκέψεων για συγκεκριμένα θέματα
3. Συναντήσεις με ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ κόμματα
4. Οι θέσεις του Συνεδρίου στο INTER.NET
5. Καμπάνια του ΠΑΣΟΚ για το Συνέδριο
*

χρονοδιάγραμμα
1. Από 8.1.99 - 9.2.99
Συζήτηση για τα 4 κείμενα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ
II. ΘΕΣΕΙΣ
III. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
IV. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2. Από 15.1.99 - 15.2.99

ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ

Θέματα: ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ - ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
3. Από 20.2.99 - 27.2.99
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σε κάθε Νομό διαδικασία Ν.Σ. με θέμα: Πολιτικές εξελίξεις - Νίκη στις Ευρωεκλογές
4. Κυριακή 28 Φλεβάρη
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Θέμα: Εκλογή Συνέδρων
5.12.3.99 - 13.3.99
Θέμα: Απολογισμός Κ.Ε.
6. 1 8 - 1 9 - 2 0 & 21.3.1999

Κ.Ε.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

