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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1

Το πολιτικό Κίνημα, που ιδρύθηκε στις 3 του
Σεπτέμβρη 1974, ονομάζεται
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Άρθρο 2

Η έδρα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. βρίσκεται στην Αθήνα.

Άρθρο 3.

Το έμβλημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει πράσινο χρώμα και 
απεικονίζεται με ένα κύκλο, μέσα στον οποίο 
υπάρχουν η ονομασία του Κινήματος, ένας ήλιος που 
ανατέλλει και η συντομογραφία 'ΠΑ.ΣΟ.Κ.'



Το ΪΤΑ.ΣΟ.Κ. είναι μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, 
και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αξίες - Στόχοι - Λειτουργία 

Άρθρο 5.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ανοιχτό πολιτικό’ κίνημα που 
αγωνίζεται για τις παναθρώπινες αξίες, την ειρήνη, 
την πρόοδο και την ευημερία.
Με αφετηρία τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη 
αγωνίζεται για το σοσιαλισμό, για να κατοχυρώσει 
την Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική 
Απελευθέρωση, στα πλαίσια μιας σύγχρονης 
δημοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας. Το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύει στις αξίες του δημοκρατικού 
σοσιαλισμού, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την 
ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη 
και επιδιώκει την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.



Το ΙΤΑ.ΣΟ.Κ. έχει σταθερό στόχο τη διαμόρφωση της 
εθνικής ομοψυχίας για την υπεράσπιση της εδαφικής 
μας ακεραιότητας και την υποστήριξη των εθνικών 
συμφερόντων. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
πολυκομματικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 
ΤΙροωθεί μια άλλη μορφή κοινωνικής οργάνωσης, 
σύγχρονη και προοδευτική, χωρίς καταπίεση, 
εκμετάλλευση και αλλοτρίωση, που στηρίζεται στην 
πολιτική, κοινωνική και οικονομική δημοκρατία. 
Αγωνίζεται για μια δίκαιη κατανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου στον πλανήτη, στα έθνη, στις 
κοινωνικές τάξεις, στους πολίτες.
Ενισχύει τις πρωτοβουλίες των κινημάτων των 
πολιτών, που υπερασπίζονται το φυσικό περιβάλλον 
και την ποιότητα στη ζωή.
Ενισχύει τις πρωτοβουλίες για διατήρηση και 
ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για την 
ανάπτυξη του πολιτισμού μας καθώς και τη σύγχρονη 
συλλογική και ατομική δημιουργία.
Το ΤΤΑ.ΣΟ.Κ. συνεργάζεται με όλα τα κόμματα στον 
κόσμο, που εμπνέονται από τις ίδιες αξίες και έχουν 
ανάλογους στόχους.



Η Κυβερνητική πολιτική όπως και το σύνολο της 
πολιτικής του ΪΤΑ.ΣΟ.Κ., διαμορφώνεται στα πλαίσια 
των διακηρυγμένων αρχών του Κινήματος, των 
αποφάσεων των Συνεδρίων, της Κεντρικής Επιτροπής 
(Κ.Ε.), των Συνδιασκέψεων και άλλων συλλογικών 
αντιπροσωπευτικών Οργάνων όπως το Εθνικό 
Συμβούλιο, η Νομαρχιακή Συνέλευση (Ν.Σ.) κ.λπ. 
ανάλογα με το επίπεδο που αναφέρεται και πάντοτε 
στα πλαίσια του σεβασμού στις δεσμεύσεις μας προς 
τους πολίτες.

Άρθρο 7.

Το ΪΤΑ.ΣΟ.Κ. είναι Κίνημα:

■ Με ελευθερία στις ιδεολογικές αναζητήσεις μέσα 
στα πλαίσια των αξιών που μας εμπνέουν και των 
αρχών που αποδεχόμαστε και μας ενώνουν.

■ Με πολιτική και στρατηγική ενότητα.
■ Με ανανεούμενες προγραμματικές δεσμεύσεις για 

την ανάπτυξη της δράσης μας σ' όλα τα επίπεδα 
και τομείς.



1. Στα πλαίσια των διακηρυγμένων αρχών, των 
αποφάσεων των Συνεδρίων και της λειτουργίας του 
Κινήματος κατοχυρώνεται πλήρως η εσωκομματική 
δημοκρατία, η ελευθερία στην αναζήτηση, το διάλογο 
και την αντιπαράθεση των απόψεων και ιδεών, το 
δικαίωμα στην ατομική ή συλλογική πρόταση καθώς 
και στη δημοσιοποίηση της, ιδιαίτερα μέσα από τα 
έντυπα και τις διαδικασίες του Κινήματος.
Οριο της ελευθερίας αυτής στην έκφραση και 
διακίνηση των ιδεών και απόψεων είναι η αρχή της 
ενιαίας δράσης του Κινήματος και της ηθικής 
αλληλεγγύης προς τα άλλα μέλη.
Στο Κίνημα μπορούν να υπάρχουν και να
διαμορφώνονται ελεύθερα ρεύματα ιδεών και
αντιλήψεων. Η δημιουργία οργανωμένων ομάδων με 
δική τους δομή, λειτουργία και πειθαρχία για την 
επιβολή των απόψεων τους δεν είναι αποδεκτή.
2. Στη λειτουργία των Οργάνων κατοχυρώνονται
πλήρως η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων 
και η αρχή της πλειοψηφίας, που είναι δεσμευτική 
για τα μέλη του Οργάνου. Στη βάση του σεβασμού 
των παραπάνω δημοκρατικών αρχών λειτουργίας τα 
Οργανα, οι Οργανώσεις και όλα τα μέλη
συμμετέχουν ενεργά για την υλοποίηση των
αποφάσεων.



Η έμπρακτη αντίθεση μετά τη λήψη της απόφασης 
διασπά την ενότητα και τη συλλογική δράση του 
Κινήματος.
Μετά τη λήψη απόφασης δεν επιτρέπεται η δημόσια 
διαφοροποίηση Οργάνων ή μελών.

Άρθρο 8.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. λειτουργεί με βάση τις δημοκρατικές 
διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα της δομής του.
Η εκπροσώπηση των Οργανώσεων στις Συνελεύσεις 
και τα Συνέδρια του Κινήματος είναι ανάλογη με τον 
αριθμό των μελών τους.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων αλλά και 
των αντιπροσώπων για τις διαδικασίες του Κινήματος 
γίνονται με ενιαίο τρόπο, που ρυθμίζεται από 
Κανονισμούς Λειτουργίας, οι οποίοι εγκρίνονται από 
την Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) του Κινήματος.

Αρθρο 9.

Βασική επιδίωξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η συμμετοχή και 
εκπροσώπηση, σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής
του.



των κοινωνικών στρωμάτων και τάξεων που 
εκφράζονται πολιτικά από το Κίνημα. Ακόμα σε όλα 
τα επίπεδα της οργάνωσης και της καθοδήγησης 
πρέπει να επιδιώκεται η συμμετοχή της γυναίκας, 
στα πλαίσια υλοποίησης της αρχής της ισότητας των 
δύο φύλων.
Σε όλα τα Οργανα πρέπει να εκπροσωπούνται οι 
γυναίκες σε ποσοστό τουλάχιστον ανάλογο με τον 
αριθμό γυναικών μελών του σώματος που τα εκλέγει.

Άρθρο 10.
»

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να 
εκλέγεται σε όλα τα Οργανα του Κινήματος. Το 
δικαίωμα να εκλεγεί σε όργανο αλλά και ως 
αντιπρόσωπος το αποκτά αφού περάσουν 6 μήνες 
από την εγγραφή του.
Η εκλογή όλων των Οργάνων και αντιπροσώπων είναι 
μυστική.
Η χορήγηση πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση 
σε Συνελεύσεις, Συνέδρια ή όργανα δεν είναι δυνατή. 
Κάθε μέλος, που συμμετέχει σε Συνέδρια ή σε 
Συνελεύσεις, διαθέτει μια μόνο ψήφο.



Οι αντιπρόσωποι των Οργανώσεων σε Συνδιασκέψεις, 
Συνέδρια κ.λπ., οφείλουν να μεταφέρουν τις 
απόψεις-αποφάσεις των Οργάνων που τους εξέλεξαν. 
Παράλληλα έχουν το δικαίωμα να εκθέσουν και τις 
δικές τους απόψεις και είναι ελεύθεροι να 
διαμορφώσουν την τελική τους γνώμη πάνω στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 12.

Καθήκον και δικαίωμα κάθε μέλους είναι η κριτική 
και αυτοκριτική στα πλαίσια των καταστατικών 
αρχών της λειτουργίας του στο Κίνημα.

Άρθρο 13.

Κάθε Οργανο είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί στο 
σώμα που το εξέλεξε σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Μπορεί να ανακληθεί στο σύνολό του ή κατά ένα 
μέρος, προτού λήξει η θητεία του, με απόφαση της 
πλειοψηφίας των μελών του σώματος.



Τα Οργανα του Κινήματος έχουν υποχρέωση να 
εημερώνουν τις Οργανώσεις σε τακτά και σε 
έκτακτα χρονικά διαστήματα, σε σχέση με τις 
βασικές πολιτικές κατευθύνσεις του Κινήματος και 
τις αποφάσεις στους στα πλαίσια της αμφίδρομης 
πληροφόρησης.
Τα Οργανα έχουν επίσης την υποχρέωση να 
ελέγχουν την υλοποίηση των αποφάσεών τους από 
τις Οργανώσεις της ευθύνης τους και από τα μέλη 
τους.

Άρθρο 15.

Κατά τη διαδικασία εκλογής των Οργάνων, σε όλα τα 
επίπεδα του Κινήματος, οι Συνελεύσεις ορίζουν κατά 
τη σειρά της εκλογής, αναπληρωματικά μέλη σε 
αριθμό Ισο προς το 1/3 του συνολικού αριθμού των 
μελών του αντίστοιχου Οργάνου.



Μέλη

Άρθρο 16.

Στο ΤΤΑ.ΣΟ.Κ. ανήκουν όσοι γίνονται μέλη του και: 
α. αποδέχονται τις διακηρυγμένες αρχές του, τις 

αποφάσεις των Συνεδρίων του, το Καταστατικό και 
αγωνίζονται για την πραγμάτωσή τους, 

β. δεν συμμετέχουν ή δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους σε άλλο πολιτικό κόμμα ή σχηματισμό, ή 
συμμετέχουν σε οργανώσεις που από τη φύση και 
τη δομή τους έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές 
και το Καταστατικό του ΤΤΑ.ΣΟ.Κ. 

γ. έχουν συμπληρώσει τα 17 χρόνια ηλικίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Διαδικασία εγγραφής μέλους 

Αρθρο 17.

Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους



και να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του, που 
προβλέπονται και κατοχυρώνονται από το 
Καταστατικό του Κινήματος, πρέπει να συμπληρώσει 
αίτηση εγγραφής προς τη Συντονιστική Επιτροπή της 
Οργάνωσης που θα δραστηριοποιηθεί.
Η αίτηση παραδίδεται προσωπικά από το υποψήφιο 
μέλος στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία και 
το ενημερώνει για τις καταστατικές αρχές και τους 
Κανονισμούς Λειτουργίας.

Άρθρο 18.

Την εγγραφή μέλους επικυρώνει με απόφασή της η 
πρώτη, μετά την κατέθση της αίτησης. Συνέλευση 
της Οργάνωσης.
Μετά τη θετική απόφαση της Γενικήε Συνέλευσης 
(Γ.Σ.) το νέο μέλος παραλαμβάνει και την ταυτότητα 
του μέλους.
Σε περιπτώσεις απορριπτικής απόφασης της
Συνέλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προσφύγουν στα ανώτερα όργανα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας 
Οργανώσεων.



Το μέλος του Κινήματος που αλλάζει τόπο κατοικίας 
ή χώρο δουλειάς ή τον μαζικό χώρο (τον Ιδιο ή σε 
συναφείς κλάδους επαγγέλματος ή επιστήμης) που 
δραστηριοποιείται, μεταγράφεται στην αντίστοιχη 
Οργάνωση με τη διαδικασία που προβλέπεται από 
τον Κανονισμό Λειτουργίας οργανώσεων.
Οι βουλευτές του Κινήματος πρέπει να είναι μέλη 
Οργάνωσης της περιφέρειας που εκλέγονται. Οι 
Οργανώσεις οφείλουν να έχουν καταγραμμένους 
φίλους του Κινήματος, να τους ενεργοποιούν και να 
τους ενημερώνουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του μέλους.

Άρθρο 20.

Το μέλος του Κινήματος έχει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις:



α. Συμμετέχει ενεργά στην Οργάνωση ίου Κινήματος 
που είναι μέλος.

β. Αγωνίζεται για τη διάδοση των αρχών, της 
πολιτικής και του προγράμματος του Κινήματος 
καθώς και για την οργανωτική του ανάπτυξη και 
την επιτυχία των στόχων του. 

γ. Ενεργοποιείται στα κοινωνικά, πολιτικά και 
συνδικαλιστικά κινήματα, σύμφωνα με τις 
ευαισθησίες και τις επιλογές του, προωθώντας 
τους στόχους του ΤΤΑ.ΣΟ.Κ. στο χώρο όπου 
δραστηριοποιείται.

δ. Αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική 
συμμετοχή του κάθε μέλους στην πολιτική ζωή
αλλά και στις διαδικασίες του Κινήματος είναι η 
διαρκής ενημέρωση, ο προβληματισμός, η άνοδος 
του ιδεολογικού, πολιτικού και μορφωτικού του 
επιπέδου.

ε. Υποχρέωση του μέλους είναι η αυτοκριτική, που
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια σωστή και
υπεύθυνη άσκηση του δικαιώματος της κριτικής 
απέναντι στους άλλους, σε κλίμα αλληλεγγύης με 
ειλικρίνεια και αλληλοσεβασμό, 

στ. Τα μέλη του ΤΤΑ.ΣΟ.Κ. και οι εκπρόσωποι του
Κινήματος στο εθνικό και ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στα κυβερνητικά όργανα και την Τοπική



Αυτοδιοίκηση α'και β'βαθμού δεν δημιουργούν 
σχέσεις εξάρτησης με οικονομικά συμφέροντα, που 
δεσμεύουν την πολιτική τους δράση και 
συμπεριφορά.

ζ. Πληρώνει τακτικά τη μηνιάτικη συνδρομή του και 
συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση των 
οικονομικών πλάνων, τόσο των ατομικών όσο και 
της Οργάνωσής του και ανανεώνει κάθε χρόνο την 
κάρτα μέλους.

Π. Εχει καθήκον να πραγματώνει απαρέγκλιτα με τη 
δημόσια δράση και τη συμπεριφορά του, τις αρχές 
και τις αξίες που εμπνέουν το Κίνημα και να 
συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του.

θ. Συμπεριφέρεται με τρόπο που να δείχνει πως ο 
σοσιαλισμός δεν είναι μόνο πολιτική θέση, αλλά 
και τρόπος ζωής, που έχει επίκεντρο τον ίδιο τον 
άνθρωπο.

ι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που αποτελούν 
ιδιοκτησία του Κινήματος, τελούν, υπό τον 
πολιτικό έλεγχο της Κεντρικής Επιτροπής. 
Βουλευτές, ευρωβουλευτές και εκπρόσωποί του 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α'και β'βαθμού, 
οφείλουν να είναι συνδρομητές των εντύπων του 
Κινήματος.



Τοπικά και Νομαρχιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης 
ιδιοκτησίας του Κινήματος ελέγχονται από τα 
όργανα του Κινήματος σε νομαρχιακό και τοπικό 
επίπεδο.

Άρθρο 21.

Το μέλος του Κινήματος έχει τα πιό κάτω 
δικαιώματα:
α. Συμμετέχει στη συζήτηση και λήψη των 

αποφάσεων, που αφορούν τη διαμόρφωση του 
προγράμματος και της πολιτικής του Κινήματος, 
τόσο στην Οργάνωση που ανήκει όσο και στις 
Συνδιασκέψεις, Συνέδρια κ.λπ. που συμμετέχει, 

β. Συμβάλλει στην εφαρμογή του Καταστατικού, του 
προγράμματος και των αποφάσεων του Κινήματος, 

γ. Ασκεί κριτική στα πλαίσια των αρμοδίων Οργάνων 
για τη λειτουργία τους.

δ. Απευθύνεται στο αρμόδιο Οργανο ή μέσα απ' αυτό 
στο αμέσως ανώτερο Οργανο του Κινήματος, για 
κάθε σημαντικό ζήτημα που νομίζει ότι δεν 
επιλύθηκε ή δεν αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά, 

ε. Εχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα 
τα Οργανα του κινήματος καθώς και να προτείνει



ή να προτείνεται για όλες τις επιλογές 
(βουλευτικές εκλογές. Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.λπ.), 
με βάση τις διαδικασίες του Καταστατικού.

Άρθρο 22.

Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, της Κεντρικής 
Επιτροπής και των Τομέων της, των Νομαρχιακών 
Επιτροπών, των Επαρχιακών και Τομεακών Γραφείων, 
των Γραφείων Πόλης και της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας, συμμετέχουν ενεργά στη δράση της 
Οργάνωσης στην οποία ανήκουν, στο μέτρο που 
τους επιτρέπουν τα πρόσθετα καθήκοντά τους.
Στην παραπάνω ρύθμιση περιλαμβάνονται και 
περιπτώσεις κυβερνητικών στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
που προσδιορίζονται ειδικότερα με απόφαση του 
Προέδρου και του Εκτελεστικού Γραφείου.



Κυρώσεις και απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

Άρθρο 23.

Το μέλος μπορεί να παραιτηθεί με δήλωσή του προς 
τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) της οργάνωσης που 
ανήκει. Η παραίτηση ισχύει από την ημέρα που 
υποβλήθηκε. Αν εκκρεμεί καταγγελία εναντίον του 
μέλους, η εκδίκασή της συνεχίζεται.

Άρθρο 24.

Στο μέλος που δεν τηρεί το Καταστατικό ή τους 
Κανονισμούς ή παραβαίνει τις αποφάσεις των
Οργάνων ή τους κανόνες συμπεριφοράς μέλους 
επιβάλλονται, ανάλογα με τη σοβαρότητα της
παράβασης και τις πολιτικές συνέπειες που είχε, 
τοπικά και γενικά, από τη Συνέλευση της
Οργάνωσης, που ανήκει, και τα άλλα Πειθαρχικά 
Οργανα, οι ακόλουθες κυρώσεις:



α. Παρατήρηση, 
β. Μομφή
γ. Μομφή και ανάκληση από την υπεύθυνη θέση που 

κατέχει.
δ. Προσωρινή αναστολή της συμμετοχής του στο 

Κίνημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, 
ε. Διαγραφή από το Κίνημα.

Άρθρο 25.

Το μέλος διαγράφεται όταν :
α. Υποστηρίζει και προωθεί απόψεις αντίθετες προς 

τις διακηρυγμένες αρχές και τις αποφάσεις των 
Συνεδρίων του Κινήματος.

β. Παραβαίνει το Καταστατικό και τους Κανονισμούς 
του Κινήματος.

γ. Συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν ταιριάζει με την 
ιδιότητα του μέλους, με σοβαρές επιπτώσεις στην 
εμφάνιση και δραστηριότητα του Κινήματος.

δ. Δεν καλύπτει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
ε. Απέχει αδικαιολόγητα περισσότερο από 12 μήνες 

από τη λειτουργία και τη δραστηριότητα των 
Οργάνων του Κινήματος στα οποία ανήκει. Στην 
περίπτωση αυτή εντάσσεται στους φίλους του 
Κινήματος.



στ. Απώλεια της ιδιότητας μέλους επέρχεται 
αυτοδίκαια αν δεν ανανεωθεί η ταυτότητα μέλους 
σε προκαθορισμένη τακτή προθεσμία.

Μέλη που διαγράφονται μπορούν να επανεγγραφούν, 
ύστερα από αίτησή τους, αφού περάσουν δύο χρόνια 
από τη διαγραφή τους με απόφαση από το 
Εκτελεστικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής ή του 
εξουσιοδοτημένου από αυτό Οργάνου και 
προηγούμενη γνώμη της Οργάνωσης στην οποία 
ανήκαν πριν τη διαγραφή τους.

Επιτροπές Δεοντολογίας και Τήρησης Καταστατικού

Άρθρο 26.

Πειθαρχικά Οργανα του Κινήματος είναι η Γενική 
Συνέλευση της Οργάνωσης στην οποία ανήκει το 
μέλος, η Νομαρχιακή Επιτροπή Δεοντολογίας και 
Τήρησης Καταστατικού, η Επιτροπή Δεοντολογίας και 
Τήρησης Καταστατικού της Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) 
και η Κεντρική Επιτροπή, που λειτουργούν σύμφωνα 
με Κανονισμό που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή.



Οργάνωση του Κινήματος

Ά ρθ ρο  27.

Το ΠΑΣΟΚ αναπτύσσεται πρωτοβάθμια σε
γεωγραφικούς. παραγωγικούς και εργασιακούς
χώρους.
Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα αναπτύσσεται 
πλέγμα Τοπικών Οργανώσεων κατά γεωγραφικό ή 
κλαδικό ή εργασιακό χώρο και κατά χώρο πολιτικής, 
ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες της περιοχής. 
Σε κάθε Κοινότητα υπάρχει μια Τοπική Οργάνωση.
Η εξειδίκευση των παραπάνω γίνεται με απόφαση της 
Κεντρικής Επιτροπής.
Η οργάνωση σε Επαρχιακό επίπεδο αντιστοιχείται στη 
λειτουργία των Συμβουλίων Περιοχής.
Ο τρόπος και η διαδικασία αποφασίζονται από την 
Κεντρική Επιτροπή και εξειδικεύονται σε κάθε νομό 
από την Νομαρχιακή Επιτροπή.
Οι Τοπικές Οργανώσεις (Τ.Ο.), οι Οργανώσεις Χώρων 
Δουλειάς (Ο.Χ.Δ.) και οι Οργανώσεις Ετεροδημοτών 
(Ο.Ε.), είναι οι βασικές πολιτικές και οργανωτικές 
μονάδες του Κινήματος.



Οπου στο Καταστατικό αναφέρεται η λέξη
'Οργάνωση' εννοείται Τ.Ο., Ο.Χ.Δ., Ο.Ε., ή
Οργανωτικός Πυρήνας.

Άρθρο 28.

Οι Οργανώσεις του Κινήματος αποτελούνται από 
μέλη που κατοικούν στον Ιδιο τόπο ή εργάζονται 
στον ίδιο χώρο ή τομέα δουλειάς.
Τα όρια μιας Οργάνωσης δεν μπορούν να υπερβούν 
αυτά που καθορίζουν το χώρο ευθύνης ενός 
Συμβουλίου Περιοχής.
Η σύνθεση της Τοπικής Οργάνωσης με βάση τον τόπο 
κατοικίας πρέπει να αντιπροσωπεύει τα κοινωνικά 
στρώματα
της περιοχής, τα οποία εκφράζονται πολιτικά από το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ο αριθμός των μελών της Τοπικής Οργάνωσης δεν 
πρέπει να ξεπερνά τους 80.
α. Η Τ.Ο. αποτελείται από μέλη που κατοικούν στον 

ίδιο τόπο.
β. Η Ο.Χ.Δ. αποτελείται από μέλη που εργάζονται 

στον ίδιο χώρο ή τομέα δουλειάς, 
γ. Η Ο.Ε. αποτελείται από ετεροδημότες κοινής 

καταγωγής.



Άρθρο 29.

Το σύνολο των μελών της Τ.Ο. ή Ο.Χ.Δ., ή Ο.Ε. 
αποτελεί τη Συνέλευση της οργάνωσης η οποία 
συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το μήνα. Εκτακτη 
σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται με απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), με αίτηση του 1/3 των 
μελών της Οργάνωσης ή με απόφαση ανώτερου 
Οργάνου.
Η Συνέλευση εκλέγει τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), 
που για τις Τ.Ο. πρέπει να εκφράζει τη σύνθεση τους. 
Η Σ.Ε. που εκλέγεται για ένα χρόνο, εκτελεΐ τις 
αποφάσεις της Συνέλευσης μέσα στα πλαίσια 
πάντοτε που καθορίζονται από τις αποφάσεις και τις 
οδηγίες των ανωτέρων Οργάνων.
Η Συνέλευση μπορεί ν' ανακαλέσει τη Σ.Ε. ή τα μέλη 
της με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της 
Οργάνωσης.

Άρθρο 30.

Η Νομαρχιακή Συνέλευση (Ν.Σ.) που συγκροτείται από: 
■ εκλεγμένους αντιπροσώπους των οργανώσεων
βάσης του Νομού αναλογικά με τον αριθμό των



μελών τους, που προσδιορίζεται από την Κ.Ε.
■ Τα μέλη των Σ.Ε. των πρωτοβάθμιων Οργανώσεων.
■ Τα μέλη των Επαρχιακών Γραφείων και Τομεακών 
Γραφείων ή της αντίστοιχης δομής σε επαρχιακό 
επίπεδο.
■ Τα μέλη της Ν.Ε. και της Ν.Ε. Νεολαίας του Νομού.
■ Τα μέλη της Κ.Ε. που προέρχονται απ το Νομό.
■ Τα μέλη της Κ.Ο. που εκλέγονται στο Νομό.
Η Ν.Σ. αποτελεί το ανώτερο Οργανο του ΤΤΑΣΟΚ στο 
Νομό.
Είναι αρμόδια να αποφασίζει, στα πλαίσια των αρχών 
λειτουργίας του Κινήματος και των αποφάσεων της 
Κ.Ε. για όλα τα θέματα του χώρου ευθύνης της. 
Αναλαμβάνει την ευθύνη για την εξειδίκευση και 
υλοποίηση της πολιτικής του Κινήματος στο Νομό. 
Φροντίζει επίσης για τη λήψη των απαραίτητων 
αποφάσεων ώστε πολιτικά, οργανωτικά, οικονομικά 
και διοικητικά να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
λειτουργία του Κινήματος στο Νομό.
Η Ν.Σ. συνέρχεται ανά 9 μήνες δύο φορές κατά τη 
θητεία της Ν.Ε., για απολογισμό - προγραμματισμό. Η 
δεύτερη από αυτές τις συνεδριάσεις γίνεται πριν από 
την εκλογή της νέας Ν.Ε.
Η σύγκληση της Ν.Σ., τακτικής ή έκτακτης, γίνεται με 
απόφαση της Ν.Ε. ή της Κ.Ε. ή του Ε.Γ. ή με αποφάσεις



του 1/3 των Γ.Σ. των Τ.Ο. του Νομού. Συγκαλεΐται 
επίσης Νομαρχιακό Συμβούλιο 3 φορές το χρόνο το 
οποίο αποτελεΐται από τις ΣΕ των πρωτοβάθμιων 
οργανώσεων, τα Επαρχιακά Γραφεία και τα Τομεακά 
Γ ραφεία.
Η Ν.Ε. και η Τ.Ε. εκλέγονται με καθολική και άμεση 
ψηφοφορία όλων των μελών της Νομαρχιακής ή 
Τομεακής Οργάνωσης, ο αριθμός των μελών τους 
προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος της οργάνωσης 
και την έκταση του χώρου που καλύπτει σε 
γεωγραφικό, κλαδικό και κοινωνικό επίπεδο.
Η θητεία των Ν.Ε. και Τ.Ε. είναι 18 μήνες.
Με την Ιδια διαδικασία εκλέγεται επίσης Νομαρχιακή 
Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης Καταστατικού 
και Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου για τη Ν.Ε. και τις 
πρωτοβάθμιες Οργανώσεις.

Επαρχιακά Γραφεία

Άρθρο 31.

Τα μέλη των Τ.Ο. κάθε επαρχίας, -όπως αυτή 
καθορίζεται με απόφαση της Ν.Ε.- εκλέγουν με



καθολική ψηφοφορία κάθε δεκαοκτώ μήνες το 
Επαρχιακό Γραφείο, το οποίο αποτελεΐται από 5 έως 
7 μέλη. Αντίστοιχα εκλέγεται σε κάθε Δήμο ή 
Διαμέρισμα μεγάλου αστικού κέντρου Γραφείο Δήμου 
ή Διαμερίσματος.
Η δομή αυτή προσαρμόζεται ανάλογα στη λειτουργία 
των Συμβουλίων Περιοχής. Ο τρόπος και η διαδικασία 
αποφασίζεται από την Κ.Ε. και εξειδικεύεται από τη 
Ν.Ε.

Άρθρο 32.

Η Ν.Ε. έχει την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων 
της Ν.Σ. και καθοδηγεί τις Οργανώσεις ευθύνης της,

I
πάντοτε μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις ! 
αποφάσεις της Κ.Ε. και της Ν.Σ. σε συνεργασία με τα 
ανώτερα Οργανα. Η Ν.Ε. αποστέλει στο Ε.Γ. της Κ.Ε. 
στο τέλος κάθε χρόνου απολογιστική έκθεση για την 
πολιτική κατάσταση στο χώρο ευθύνης της, την 
προώθηση των πολιτικών στόχων και την οικονομική 
και οργανωτική κατάσταση του Κινήματος.
Τα Επαρχιακά Γραφεία τα Τομεακά Γραφεία και τα 
Γραφεία Πόλης -δημιουργούνται με απόφαση της Ν.Ε. 
που επικυρώνεται από τη Ν.Σ. - καθορίζουν και 
συντονίζουν τη δραστηριότητα των Οργανώσεων της



ευθύνης τους, τις οποίες καθοδηγούν, πάντοτε στα 
πλαίσια των αποφάσεων και των οδηγιών της Ν.Ε. και 
των ανωτέρων οργάνων.

Άρθρο 33.

Στις συνεδριάσεις της Ν.Ε. έχουν δικαίωμα να 
συμμετέχουν, χωρίς ψήφο, οι βουλευτές του Νομού, 
τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και
εξουσιοδοτημένα από το Εκτελεστικό Γραφείο μέλη. 
Στις συνεδριάσεις των Επαρχιακών Γραφείων των 
Τομεακών Γραφείων και των Γραφείων Πόλης έχουν 
δικαίωμα να συμμετέχουν μέλη της Ν.Ε. και των 
ανωτέρων οργάνων που έχουν ειδική εξουσιοδότηση. 
Στις συνεδριάσεις της Ν.Ε. έχει δικαίωμα να 
συμμετέχει χωρίς δικαιώματα ψήφου και ο
γραμματέας της Ν.Ε. Νεολαίας.

Άρθρο 34.

Η Ν.Ε. μπορεί ύστερα από εισήγηση των Επαρχιακών 
Γραφείων., Τομεακών Γραφείων και Γραφείων Πόλης, 
να δημιουργήσει Τ.Ο. ή Ο.Χ.Δ. ή Οργανωτικούς 
Πυρήνες (Ο.Π.) σε περιοχές ή χώρους



δουλειάς ή μαζικούς χώρους, που δεν υπάρχουν 
Οργανώσεις του Κινήματος, με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας.

Άρθρο 35.

Η Ν.Ε. μπορεί να αποφασίσει τη διάλυση μιάς ή και 
περισσοτέρων Οργανώσεων της ευθύνης της εφόσον 
κρίνει ότι:
α. Εχουν παύσει να λειτουργούν.
β. Παραβαίνουν το Καταστικό και τους Κανονισμούς 

Λειτουργίας και υποστηρίζουν και προωθούν 
απόψεις αντίθετες προς τις διακηρυγμένες αρχές 
του Κινήματος.

Η απόφαση για τη διάλυση της Οργάνωσης 
ανακοινώνεται σε οκτώ μέρες το αργότερο στο 
Εκτελεστικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής. Η 
διάλυση οριστικοποιείται μετά την έγκριση της 
απόφασης της Ν.Ε. από τη Νομαρχιακή Συνέλευση με 
αυξημένη πλειοψηφία. Μέχρις ότου εγκριθεΐ η 
απόφαση της Ν.Ε. αναστέλλεται η συμμετοχή της 
Οργάνωσης στη λειτουργία του Κινήματος.
Η Ν.Ε. μετά τη διάλυση της Οργάνωσης είναι 
υποχρεωμένη να συστήσει Ο.Π. για τη δημιουργία 
νέας Τ Ο.



Άρθρο 36.

Ανάκληση ενός οργάνου (Ν.Ε., Επ. Γρ., Τ.Γρ.) μπορεί 
να γίνει από το αντίστοιχο όργανο που το εξέλεξε 
(Ν.Σ., Ε.Σ.. Τ.Σ.).
Τα ανώτερα όργανα έχουν δικαίωμα για το σκοπό 
αυτό να συγκαλούν έκτακτη Ν.Σ. ή Ε.Σ. ή Τ.Σ. όπου και 
επικυρώνεται η όποια απόφαση. ορίζοντας 
Οργανωτική Επιτροπή Συνέλευσης.

Άρθρο 37.

Μέλη του Κινήματος που βρίσκονται στο εξωτερικό 
οργανώνονται με τρόπο ανάλογο προς αυτόν, που 
ισχύει στην Ελλάδα, στο μέτρο που οι τοπικές 
συνθήκες το επιτρέπουν. Το Κράτος, σ'αυτή την 
περίπτωση, εξομοιώνεται με το Νόμο.
Η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει για την προσαρμογή 
του οργανωτικού σχήματος στις τοπικές συνθήκες.
Τα μέλη που κατοικούν μόνιμα και ασκούν εκλογικά 
δικαιώματα στο εξωτερικό μπορούν να συμμετέχουν 
σε φορείς που έχουν κοινούς με το ΤΤΑ.ΣΟ.Κ. 
προσανατολισμούς.



Άρθρο 38.

Τα Περιφερειακά Συμβούλια (Π.Σ.) έχουν σταθερή 
συγκρότηση από τα μέλη της Κ.Ε. από την
Περιφέρεια, τους βουλευτές από την Περιφέρεια, τα 
μέλη των Ν.Ε. και των Ν.Ε. Νεολαίας από την 
Περιφέρεια και τα μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από
δευτεροβάθμια όργανα του μαζικού κινήματος στην 
Περιφέρεια.
Τα μέλη του Νομού που συμμετέχουν στο Π.Σ. 
συνέρχονται σε τακτικές ειδικές συνεδριάσεις με 
ευθύνη της Γραμματείας της Ν.Ε.
Τα Π.Σ. έχουν χαρακτήρα προγραμματικό, επιτελικό, 
είναι όργανα πολιτικού σχεδιασμού και 
πρωτοβουλιών και δεν αποτελούν ενδιάμεση
καθοδηγητική και οργανωτική βαθμίδα.
Στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Σ. λειτουργεί
συντονιστικό όργανο με τη συμμετοχή των μελών 
της Κ.Ε. από την Περιφέρεια και των γραμματέων των 
Ν.Ε.
Ειδικότερα για το χώρο του Λεκανοπεδίου Αττικής 
το Π.Σ. συγκροτείται από τα μέλη της Κ.Ε. και της 
Κ.Ο. που είναι μέλη πρωτοβάθμιων Οργανώσεων του



Λεκανοπεδίου, τις γραμματείες των Ν.Ε., Τ.Ε., Ν.Ε. 
Νεολαίας και μέλη του ΤΤΑΣΟΚ που είναι εκλεγμένα 
σε τριτοβάθμια όργανα του μαζικού κινήματος.
Στα πλαίσια της λειτουργίας του ΤΤ.Σ. του 
Λεκανοπεδίου Αττικής λειτουργεί συντονιστικό 
όργανο με τη συμμετοχή των γραμματέων των Ν.Ε., 
Τ.Ε., Ν.Ε. Νεολαίας, και των γραμματέων των Τομέων 
της Κ.Ε.
Οι αρμοδιότητες και λειτουργίες των ΤΤ.Σ. 
προσδιορίζονται με Κανονισμό Λειτουργίας που 
εγκρίνει η Κ.Ε.
Το ΤΤ.Σ. σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Κ.Ε. 
ή το Ε.Γ. συγκαλούν Περιφερειακές Συνδιασκέψεις για 
θέματα αναπτυξιακής πολιτικής του χώρου ευθύνης 
τους.

Άρθρο 39.

Οι υποψήφιοι του Κινήματος για τα όργανα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Κοινότητες επιλέγονται από 
τις Τ.Ο. και επικυρώνονται με απόφαση της Ν.Ε.
Οι υποψήφιοι του Κινήματος για τα όργανα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Δήμους, προτείνονται από τις 
Τ.Ο. στη Ν.Ε. μετά από προκριματικές εκλογές.



Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση οι επιλογές Νομαρχών, 
Δημάρχων πρωτευουσών των Νομών και Δήμων πάνω 
από 70.000 κατοίκους χρειάζονται την έγκριση της 
Κ.Ε.
Η Κ.Ε. σε περίπτωση γενικών συνεργασιών με άλλους 
φορείς, ή εξαιρετικά ειδικών συνθηκών, έχει το 
δικαίωμα, μετά από αιτιολόγηση, της τελικής 
επιλογής υποψηφίων για τις συγκεκριμένες
περιπτώσεις.
Η Κ.Ε. για να συντονίσει την επιλογή των υποψηφίων 
μπορεί να ορίσει αρμόδιο όργανο.
Οι επιλογές υποψηφίων για τους Δήμους γίνονται με 
τη διαδικασία προκριματικών εκλογών, όπως αυτή 
προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που 
εγκρίνει η Κ.Ε.
Η επιλογή όλων των υποψηφίων βουλευτών και η 
σειρά αναγραφής τους στα ψηφοδέλτια του 
Κινήματος γίνεται με βάση προκριματικές εκλογές 
που διεξάγονται ανάμεσα στα μέλη του Κινήματος σε 
επίπεδο Νομού ή Εκλογικής Περιφέρειας.
Ειδικότερα προτείνονται οι παρακάτω υποψήφιοι 
κατά κατηγορία από τους οποίους η Κ.Ε. διαμορφώνει 
το συνδυασμό της αντίστοιχης Εκλογικής 
Περιφέρειας :
■ Για μονοεδρικές και διεδρικές Περιφέρειες 
διπλάσιος αριθμός από τον αριθμό των υποψηφίων.



■Για Περιφέρειες με 3 έως και 5 έδρες επιπλέον 3 
υποψηφίους.
■ Με 6 έως και 10 έδρες επιπλέον 5 υποψήφιους.
■ Με 11 έως και 20 έδρες επιπλέον 7 υποψήφιους.
■Από 21 έδρες και πάνω επιπλέον 10 υποψήφιους.
Η διαδικασία των προκριματικών εκλογών και 
καθορισμού του πίνακα υποψηφίων προσδιορίζεται 
από τον Κανονισμό Λειτουργίας. Τα αποτελέσματα 
των προκριματικών εκλογών είναι δεσμευτικά, με 
εξαιρέσεις που μπορεί να αποφασίσει η Κ.Ε. για 
λόγους που επιβάλλει η στρατηγική και οι 
προεκλογικές συνεργασίες του Κινήματος.
Σε περίπτωση εκλογών σε διάστημα μικρότερο των 18 
μηνών δεν γίνονται προκριματικές εκλογές αλλά 
παραμένουν οι προηγούμενες υποψηφιότητες.
Τα ψηφοδέλτια Επικρατείας και Ευρωεκλογών 
καταρτίζονται από τον Πρόεδρο και το Ε.Γ. και 
εγΚρΙνονται από την Κ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Συνέδριο 

Άρθρο 40.

Ανώτατο όργανο του Κινήματος είναι το Συνέδριο.



Το Συνέδριο αποφασίζει για την 
Κινήματος μέσα στα πλαίσια των 
αρχών του και ελέγχει όλα τα 
Κινήματος.

πολιτική του 
διακηρυγμένων 

Οργανα του

Άρθρο 41.

Στο Συνέδριο παίρνουν μέρος:
α. Αντιπρόσωποι από τις Οργανώσεις όλων των 

νομών (ή άλλων ισότιμων χώρων) της χώρας, 
β. Αντιπρόσωποι από τις Νομαρχιακές Οργανώσεις 

του εξωτερικού.
γ.Τα μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής.
δ. Οι βουλευτές του Κινήματος.
ε. Ο Πρόεδρος του Κινήματος.
στ. Το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.
Μπορούν να κληθούν επίσης, με απόφαση της Κ.Ε., να
συμμετέχουν στο Συνέδριο :
α. Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που διετέλεσαν μέλη της Κ.Ε. 
β. Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που διετέλεσαν βουλευτές στο 

Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το Συνέδριο συγκαλεΐται με απόφαση της Κ.Ε. 
σύμφωνα με το Καταστατικό.



Το Συνέδριο προκυρύσσεται με απόφαση της Κ.Ε. το 
λιγότερο 6 μήνες πριν από τη σύγκλησή του. Η Κ.Ε. 
με απόφασή της καθορίζει τη διαδικασία για την 
πραγματοποίηση του Συνεδρίου, τη διαδικασία 
εκλογής των αντιπροσώπων, την ημερήσια διάταξη 
και τον τρόπο παρουσίασης προς τα έξω των 
εισηγήσεων. Η δημοσίευση των εισηγήσεων γίνεται το 
λιγότερο 4 μήνες πριν από το Συνέδριο. Από την 
προκήρυξη του Συνεδρίου και μέχρι τη λήξη του 
αναστέλλεται η λειτουργία όλων των Πειθαρχικών 
Οργάνων, με εξαίρεση την Επιτροπή Δεοντολογίας 
και Τήρησης Καταστατικού της Κ.Ε. και την Κ.Ε. που 
εξακολουθούν να λειτουργούν και με πειθαρχικό 
χαρακτήρα με αρμοδιότητα για όλες τις καταγγελίες 
πανελλαδικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας τους.

Άρθρο 43.

Η προσυνεδριακή συζήτηση διεξάγεται στις 
Οργανώσεις του Κινήματος με τρόπο που να 
διασφαλίζει το δημόσιο δημοκρατικό διάλογο με την 
κοινωνία και με ανοιχτές διαδικασίες και κλείνει με



την Εκλογή των αντιπροσώπων σύμφωνα μΕ τις 
αποφάσΕίς της Κ.Ε.

Άρθρο 44.

Τα μέλη που Εγγράψονται μΕτά την προκήρυξη του 
Συνεδρίου συμμετέχουν στη διαδικασία της 
Οργάνωσης που ανήκουν για την προσυνεδριακή 
δουλειά, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλογής ως 
αντιπροσώπων για τη Νομαρχιακή συνέλευση ή το 
Συνέδριο.
Μετά την προκήρυξη του Συνεδρίου απαγορεύονται 
οι μεταγραφές μελών από Οργάνωση σε Οργάνωση.

Άρθρο 45.

Το Συνέδριο έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το 
λιγότερο τα 2/3 των εκλεγμένων αντιπροσώπων.

Άρθρο 46.

Το Συνέδριο συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή 
Προεδρείου. Μέχρι τότε προεδρεύει ο Πρόεδρος του 
Κινήματος ή μέλος του Ε.Γ. της Κ.Ε.



Το Συνέδριο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 
τέθηκαν σε συζήτηση στην προσυνεδριακή περίοδο. 
Νέο θέμα εισάγεται ύστερα από απόφαση της 
πλειοψηφίας του Συνεδρίου.

Άρθρο 48.

Κύρια καθήκοντα του Συνεδρίου είναι: 
α.Συζήτηση και απόφαση πάνω στον απολογισμό της 

Κ.Ε., στην εισήγηση της Κ.Ε. για την πολιτική 
κατάσταση, τις προοπτικές και τα καθήκοντα του 
Κινήματος καθώς και για ιδεολογικά, πολιτικά και 
οργανωτικά θέματα του Κινήματος, 

β. Εκλογή Προέδρου. Κάθε Σύνεδρος έχει δικαίωμα να 
υποβάλει υποψηφιότητα που πρέπει να εγκριθεί 
από το 1/5 των Συνέδρων.

γ. Εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Κάθε 
Σύνεδρος έχει το δικαίωμα να υποβάλει
υποψηφιότητα.

Για την εκλογή Προέδρου κατά την πρώτη 
ψηφοφορία απαιτείται το 50%+1 των εγκύρων 
ψηφοδελτίων και το Συνέδριο να βρίσκεται σε νόμιμη 
σύνθεση (απαρτία).



Στα έγκυρα ψηφοδέλτια υπολογίζονται και τα Λευκά. 
Σε περίπτωση μή εκλογής Προέδρου κατά την πρώτη 
ψηφοφορία τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 
μεταξύ των δύο πρώτων.
Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται Πρόεδρός εκείνος 
που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι μόνο δύο 
γίνεται μία μόνο ψηφοφορία και όποιος πάρει τους 
περισσότερους ψήφους εκλέγεται Πρόεδρος.

Άρθρο 49.

α. Το Συνέδριο συγκαλείται κάθε τρία χρόνια. Η 
σύγκληση του Συνεδρίου μπορεί να αναβληθεί με 
αιτιολογημένη απόφαση της Κ.Ε. για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο.

β. Σε περίπτωση που σ' αυτό το διάστημα δεν 
συγκληθεί το Συνέδριο, τότε το ρόλο ΚΟΕΣ 
αναλαμβάνει το Εθνικό Συμβούλιο το οποίο το 
προκηρύσσει.

γ. Συγκαλούνται για ειδικά θέματα πολιτικής 
"Συνέδρια θέσεων' ή Συνδιασκέψεις με 
αποφασιστικό χαρακτήρα και με διαδικασίες που 
καθορίζονται από την Κ.Ε.



Εκτακτο Συνέδριο συγκαλεΐται:
α. Με απόφαση των 2/3 των μελών της Κ.Ε.
3. Με πρόταση των 2/3 των Ν.Ε. που εκπροσωπούν το 

λιγότερο το 1/3 των μελών του Κινήματος. Η 
σύγκληση του έκτακτου Συνεδρίου γνωστοποιείται 
πέντε Βδομάδες πριν. Οι εισηγήσεις
γνωστοποιούνται το αργότερο 10 μέρες πριν. Οι 
σχετικές με το τακτικό Συνέδριο διατάξεις ισχύουν 
ανάλογα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Ο Πρόεδρος του Κινήματος.

Άρθρο 51.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος ασκεί τις αρμοδιότητές 
του στα πλαίσια των αποφάσεων του Συνεδρίου και 
της Κ.Ε.
Ο Πρόεδρος του Κινήματος εκπροσωπεί το Κίνημα σε 
όλες του τις εκδηλώσεις στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό. Προεδρεύει στο Εκτελεστικό Γραφείο (Ε.Γ.)



της Κ.Ε., εισηγείται σ' αυτό, στην Κ.Ε. και στο 
Συνέδριο πάνω στην ιδεολογική και πολιτική γραμμή 
του Κινήματος και παίρνει θέση σε επείγοντα θέματα 
όταν η άμεση σύγκληση του Ε.Γ. της Κ.Ε. είναι 
δύσκολη.
Προεδεύει στο Εθνικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Κεντρική Επιτροπή

Άρθρο 52.

Η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) συνθέτει και χαράζει τη 
γενικότερη στρατηγική του Κινήματος σε όλα τα 
πεδία έκφρασης και δράσης του.
Η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) είναι το ανώτερο όργανο 
του Κινήματος μεταξύ δύο Συνεδρίων. Σ' αυτό το 
διάστημα καθορίζει την πολιτική του Κινήματος, 
διαμορφώνει το πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής 
με βάση τις διακηρυγμένες αρχές του, το 
πρόγραμμα, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των 
Συνεδρίων και έχει την ευθύνη της πολιτικής 
καθοδήγησης των Οργανώσεων.



Το Συνέδριο εκλέγει κατά σειρά 150 τακτικά και 30 
αναπληρωματικά μέλη που μαζί με τον Πρόεδρο 
αποτελούν την Κ.Ε. Οι θέσεις των αναπληρωματικών 
μελών της Κ.Ε. δεν συμπληρώνονται όταν
καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών.
Στην Κ.Ε. συμμετέχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη 
από τις Οργανώσεις του Απόδημου Ελληνισμού.
Οι υποψήφιοι Πρόεδροι, η υποψηφιότητα των οποίων 
εγκρίθηκε από το Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 
48β, καταλαμβάνουν αντίστοιχες θέσεις μελών της 
Κ.Ε.
Η Κ.Ε. ελέγχει την πορεία και τις αποφάσεις των 
Οργάνων και των Οργανώσεων.
Εγκρίνει Κανονισμούς Λειτουργίας για τα Οργανα και 
τις Οργανώσεις του κινήματος.

Άρθρο 53.

Για την αποτελεσματική στήριξη των νέων θεσμών, 
τις ανάγκες του μαζικού κινήματος και τους στόχους 
του δημοκρατικού προγραμματισμού κατά 
γεωγραφικό επίπεδο, η Κ.Ε. με απόφασή της μπορεί 
να διευρύνει τις αρμοδιότητες των Ν.Ε., Επαρχιακών 
Γραφείων, Τομεακών Γραφείων, Γραφείων Πόλης και 
Περιφερειακών Συμβουλίων.



Η Κ.Ε. συνέρχεται το λιγότερο μια φορά στους τρεις 
μήνες. Εκτακτα συνέρχεται αν το ζητήσει το 1/3 των 
μελών της. το Εκτελεστικό της Γραφείο ή ο 
ΙΤρόεδρος.
Η Κ.Ε. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα 2/3 των 
μελών της.
Σε ειδικές Συνόδους της Κ.Ε. συζητούνται και 
αποφασίζονται ειδικά θέματα πολιτικής που 
απασχολούν το Κίνημα.
Στις Συνόδους της Κ.Ε συμμετέχουν τα μέλη της 
γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας 
με δικαίωμα λόγου.

Κεντρικά Οργανα

Άρθρο 55

1. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει:
α.Τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.
Ο Γραμματέας της Κ.Ε. έχει την πολιτική ευθύνη της 
λειτουργίας του Κινήματος, συντονίζει τη λειτουργία

\



και δράση της Κ.Ε. και μεριμνά για την εφαρμογή των 
αποφάσεων της.
β. Το Εκτελεστικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής. 

Το Ε.Γ. αποτελεΐται από τον Πρόεδρο, τον 
Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και δεκαεπτά 
(17) μέλη, που εκλέγονται από την Κ.Ε. με ενιαίο 
ψηφοδέλτιο.
Στο Ε.Γ. συμμετέχει αυτοδίκαια ο Πρωθυπουργός, 
όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στη Κυβέρνηση.
Εννέα τουλάχιστον από τα μέλη του Ε.Γ., στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται και ο Γραμματέας της Κ.Ε., δεν 
ασκούν κυβερνητικά καθήκοντα όταν το ΠΑΣΟΚ 
συμμετέχει στην Κυβέρνηση, 

γ. Εννεαμελή Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης 
Καταστατικού.

δ.Επταμελή Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.
2. Η Κεντρική Επιτροπή με πρόταση του Ε.Γ. συγκροτεί 

Ολιγομελείς Τομείς Πολιτικής και Δράσης για την 
υποβοήθηση του έργου της αποτελούμενους από 
μέλη της, τακτικά και αναπληρωματικά και μέλη 
της Κ.Ο., με αντικείμενο την επεξεργασία των 
πολιτικών προγραμματικών θέσεων, την 
παρακολούθηση της λειτουργίας της οργάνωσης 
και το συντονισμό της δράσης του Κινήματος, 
στους αντίστοιχους χώρους.



Η Κ.Ε. εκλέγει τους Γραμματείς των Τομέων 
Πολιτικής και Δράσης, οι οποίοι συγκροτούν την 
Εκτελεστική Γραμματεία που έχει την ευθύνη της 
καθημερινής πολιτικής και δράσης του Κινήματος.

Της Εκτελεστικής Γραμματείας προεδρεύει ο 
γραμματέας της Κ.Ε. και συμμετέχουν μέλη του Ε.Γ. 
τα οποία ορίζονται με απόφασή του.

Η αριθμητική σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας 
των Τομέων της Κ.Ε. καθορίζεται από τον 
Κανονισμό Λειτουργίας τους που καταρτίζει το Ε.Γ. 
και εγκρίνει η Κ.Ε.

Οι Τομείς, μετά από έγκριση του Ε.Γ., μπορούν να 
συγκροτούν ολιγομελή Γραφεία για την
υποβοήθηση του έργου τους. Μέλη των γραφείων 
αυτών είναι στελέχη που προτεΐνονται από το Ε.Γ. 
ή τις Ν.Ε. και Τ.Ε.

Αρθρο 56.

Εθνικό Συμβούλιο

Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελεΐται από:



Τον Πρόεδρο.
Την Κεντρική Επιτροπή. Την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου
Τους Γραμματείς των Ν.Ε. και Τ.Ε.
Το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που είναι Πρόεδροι, 
Αντιπρόεδροι ή Γραμματείς τριτοβάθμιων 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

Το Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεΐται με απόφαση του 
Προέδρου, του Ε.Γ. ή της Κ.Ε. τακτικά κάθε χρόνο και 
έκτακτα για να αντιμετωπίσει ειδικά θέματα
πολιτικής του Κινήματος για τα οποία συγκαλεΐται, 
μετά από εισήγηση της Κ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Εκτελεστικό Γραφείο

Άρθρο 57.

Το Ε.Γ. της Κεντρικής Επιτροπής αποτελεί Οργανο 
πολιτικού σχεδιασμού και το ανώτερο εκτελεστικό



Οργανο της Κεντρικής Επιτροπής μεταξύ δύο 
Συνόδων της, στα πλαίσια πάντοτε των γενικών 
πολιτικών και ιδεολογικών θέσεων που καθορίζονται 
από αυτήν. Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των 
αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.
Καταρτίζει Κανονισμούς Λειτουργίας των 
Οργανώσεων και των Οργάνων του Κινήματος, των 
Τομέων της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίοι 
εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή.
Το Ε.Γ. συγκαλεΐ την Κ.Ε., ορίζει την ημερήσια διάταξη 
της συνεδρίασης της Κ.Ε, και εισηγείται τα θέματα.
Το Ε.Γ. συνέρχεται σε ολομέλεια τουλάχιστον μία 
φορά κάθε δεκαπέντε μέρες.
Του Ε.Γ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κινήματος. 
Συγκροτείται 7μελής Πολιτική Γραμματεία του Ε.Γ. η 
οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον 
Πρωθυπουργό, τον Γραμματέα της Κ.Ε., τον Πρόεδρο 
τηζ Βουλής και κατα τα λοιπά από μέλη του Ε.Γ.
Η Πολιτική Γραμματεία εισηγείται στο Ε.Γ. τον 
πολιτικό σχεδίασμά, συνδέει τη λειτουργία των 
κεντρικών Οργάνων με την Κυβέρνηση και την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα και αποφασίζει για πολιτικά 
θέματα της επικαιρότητας σε έκτακτες περιπτώσεις 
που είναι αδύνατη η σύγκληση του Ε.Γ.



Ολες οι αποφάσεις και τα πρακτικά του Ε.Γ. της Κ.Ε. 
είναι στη διάθεση της Κ.Ε. στην οποία λογοδοτεί.
Στις ψηφοφορίες για εκλογές Οργάνων το σύνολο 
των σταυρών εκλογής δεν υπερβαίνει το 407» του 
αριθμού των κατά περίπτωση εκλεγόμενων 
προσώπων. Κατ εξαίρεση κατά την εκλογή των μελών 
του Ε.Γ. η Κ.Ε. μπορεί να αποφασίσει όπως το σύνολο 
των σταυρών επιλογής των μελών του Οργάνου 
αυτού φθάνει μέχρι το 607«, του αριθμού των 
εκλεγομένων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Κοινοβουλευτική Εκπροσώπηση

Άρθρο 59.

Οι βουλευτές στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέλη του Κινήματος 
αποτελούν την αντίστοιχη Κοινοβουλευτική Ομάδα.



Η Κοινοβουλευτική Ομάδα υλοποιεί την πολιτική του 
Κινήματος στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών 
διαδικασιών, χαράζει και εφαρμόζει την 
κοινοβουλευτική τακτική του Κινήματος. Για θέματα 
που αφορούν στην υλοποίηση βασικών
προγραμματικών δεσμεύσεων ή και σημαντικών 
αποφάσεων στρατηγικής σημασίας του Συνεδρίου και 
της Κ.Ε. ισχύει για τα μέλη της Κ.Ο. η αρχή της 
ενότητας της ψήφου.

Άρθρο 61.

Ο βουλευτής του Κινήματος δεν μπορεί να είναι 
μέλος Ν.Ε., Επ. Γρ., Τομ. Γρ. και Γρ. Πόλης.
Κάθε εκλεγμένος κοινοβουλευτικός υπόκειται σε 
όλες τις υποχρεώσεις του μέλους. Η κοινοβουλευτική 
του, όμως, δραστηριότητα, πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τις γενικές αποφάσεις της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας, της Κεντρικής Επιτροπής, και του Συνεδρίου. 
Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δέχονται τις 
αποφάσεις του Κινήματος, συμμορφώνονται με την 
τακτική που υιοθετούν τα Οργανα του Κινήματος. Σε 
κάθε περίπτωση οφείλουν να σέβονται την αρχή της



Ενότητας ψήφου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Άρθρο 62.

ΑνάλογΕς ρυθμίσεις με αυτές που 
Καταστατικό για τα μέλη της 
Ομάδας, ισχύουν και για 
Ευρωβουλευτών.

προβλέπονται στο 
Κοινοβουλευτικής 
την περίπτωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Νεολαία

Άρθρο 63.

1. Η Ν.ΤΤΑ.ΣΟ.Κ. συγκροτεί αυτοτελή και ισότιμη 
οργάνωση με κάθετη διάρθρωση σε όλα τα 
επίπεδα.

2. Τα όργανα της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εκλεγμένα σε όλα 
τα επίπεδα.

3. Τα μέλη της Νεολαίας συμμετέχουν μέσα από τις 
οργανώσεις της Νεολαίας στα Συνέδρια και τις 
Συνδιασκέψεις του Κινήματος.



4. Επιμέρους στοιχεία της οργανωτικής δομής της 
Νεολαίας καθορίζονται από το Καταστατικό της 
Νεολαίας ΤΤΑ.ΣΟ.Κ. που εγκρίνεται στο Συνέδριο 
της Νεολαίας.

5. Για τη Νεολαία ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του 
Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Οικονομικοί πόροι του Κινήματος 

Άρθρο 64.

Οι οικονομικοί πόροι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι: 
α. Οι συνδρομές των μελών. Η Κ.Ε. ορίζει το ύψος της 

συνδρομής.
β. Εκτακτες εισφορές των μελών όπως και ατομικά 

και συλλογικά πλάνα.
γ. Ενισχύσεις φίλων του Κινήματος, δωρεές και 

κληρονομιές, που γίνονται αποδεκτές με απόφαση 
των Οργάνων του Κινήματος, 

δ. Εισπράξεις από διάφορες άλλες εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες.

\



ε. Η ταυτότητα μέλους που επικυρώνεται κάθε χρόνο 
και ανανεώνεται με την προκήρυξη του τακτικού 
Συνεδρίου του Κινήματος.
Το Κίνημα, οι Οργανώσεις και τα στελέχη του, σε 
ότι αψορά την οικονομική διαχείριση, αποδέχονται 
την αρχή της διαφάνειας και του ελέγχου και 
προσαρμόζονται στα προβλεπόμενα από το νόμο 
για τη χρηματοδότηση των Κομμάτων.

Την ευθύνη για τα οικονομικά του Κινήματος έχει ο 
αντίστοιχος Τομέας της Κ.Ε.
Ο Τομέας αυτός έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
οικονομικό απολογισμό από όλες τις Οργανώσεις και 
τα Οργανα του Κινήματος. Καμιά Οργάνωση ή όργανο 
του Κινήματος δεν έχει το δικαίωμα ν' αρνηθεί τον 
απολογισμό.
Οι Οργανώσεις, τα Οργανα και τα μέλη του 
Κινήματος είναι υποχρεωμένα να τακτοποιούνται 
οικονομικά σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
Η πορεία των οικονομικών του Κινήματος εξετάζεται 
προϋπολο γιστικά και απολογιστικά στην πρώτη 
σύνοδο της Κ.Ε. κάθε χρόνο.

Άρθρο 65.

Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών του 
Κινήματος ανήκει στην Επιτροπή Οικονομικού



Ελέγχου, που αναφέρει στην Κ.Ε. Η Επιτροπή 
Οικονομικού Ελέγχου έχει δικαίωμα να ελέγχει τόσο 
τη διαχείριση του αντίστοιχου Τομέα της Κεντρικής 
Επιτροπής όσο και των Οργανώσεων και Οργάνων 
του Κινήματος.
Η Ε.Ο.Ε. ελέγχει κάθε χρόνο τους απολογισμούς και 
ισολογισμούς που συντάσσει ο Τομέας της Κ.Ε.
Η Ε.Ο.Ε. συντάσσει ειδική έκθεση ελέγχου, την οποία 
υποβάλλει μέσω του Ε.Γ. στην Κ.Ε.
Η Ε.Ο.Ε. έχει τη δυνατότητα έκτακτου ελέγχου σε 
όλες τις Οργανώσεις και τα Οργανα του Κινήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Τροποποιήσεις του Καταστατικού 

Άρθρο 66.

Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται μόνο από το 
Συνέδριο.

Άρθρο 67.
Για οποιοδήποτε θέμα που δεν καλύπτεται από το 
Καταστατικό αποφασίζει η Κ.Ε. στα πλαίσια των 
γενικών αρχών του Κινήματος.


