
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Προτείνω οι καταστατικές αλλαγές και προσαρμογές που απαντούν στα 
πέντε σημεία που θίξατε στην αρχική σας εισήγηση στην ΚΟΕΣ, να 
εξαντληθούν σε τρεις ενότητες:

1 στη συγκρότηση των κεντρικών οργάνων
2. στη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια
3. στην αλλαγή των οργανώσεων βάσης

1. Στη θέση της σημερινής Κεντρικής Επιτροπής, από 

εκλέγεται η Εθνική Συνέλευση.
Αποτελείται από 180 τακτικά και 40 αναπληρωματικά μέλη.
Σ' αυτά εκπροσωπούνται:

τουλάχιστο 3 μέλη από κάθε Περιφέρεια της χώρας, 
τις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ στην Ευρώπη, τις υπόλοιπες 
οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό (οι βουλευτές νοούνται 
εκπρόσωποι των περιφερειών τους), 
τουλάχιστο 18 γυναίκες
τουλάχιστο 18 μέλη από οργανώσεις νεολαίας

2 . Στη θέση του σημερινού Εκτελεστικού Γραφείου, η Εθνική Συνέλευση 

εκλέγει 19 μελή Εθνική Επιτροπή, που αποτελείται από τον Γραμματέα  
Εθνικής Συνέλευσης, την Πολιτική Γραμματεία και την Εκτελεστική  

Γ ραμματεία.
Υπάρχουν δύο τρόποι εκλογής για να επιλέξει:

α. Δ ιακριτά όργανα κατ' ευθεία από την Εθνική Συνέλευση με 9μελή 
Πολιτική Γραμματεία και 9μελή Εκτελεστική Γραμματεία, όπου τα 
μέλη της τελευταίας δεν ασκούν κυβερνητικά καθήκοντα, 

β. Ενιαία εκλογή των 18 μελών της Εθνικής Επιτροπής με την 
καταστατική δέσμευση ότι τουλάχιστο 7μέλη της δεν ασκούν 
κυβερνητική, με την ευρύτερη έννοια. Οπότε η Πολιτική
Γραμματεία μπορεί να είναι ένα 7μελές όργανο που ορίζει ο 
Πρόεδρος και η Εκτελεστική Γραμματεία είναι 11μελής.

Σε κάθε περίπτωση η Εθνική Επιτροπή είναι ενιαίο όργανο.
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3. Οι Τομείς της Εθνικής Συνέλευσης αλλάζουν κατεύθυνση και 

περιεχόμενο δουλειάς. Προσανατολίζονται στην παραγωγή πολιτικής, 
προγραμμάτων θέσεων στις ακόλουθες ενότητες:

1. Εξωτερικής πολιτικής και άμυνας
2. Κοινωνικής Πολιτικής
3. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Οικονομικής Πολιτικής
5. Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
6. Αυτοδιοίκησης και Θεσμών

Για κάθε ένα δημιουργείται Ομάδα Τεκμηρίωσης-Ανάλυσης
Προγραμματισμού από ειδικούς επιστήμονες για την ενίσχυση του έργου 
τους.
Για τη λειτουργία και δράση του Κινήματος συγκροτούνται άλλο ι πέντε  
τομείς ως ακολούθως:

1. Οργάνωσης και Οικονομικού
2. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
3. Μαζικών Χώρων και Συνδικαλισμού
4. Διεθνών Σχέσεων και Απόδημου Ελληνισμού
5. Κοινωνικών Κινημάτων.

Σε όλους τους Τομείς προϊσταται ως Γραμματέας μέλος της 
Εκτελεστικής Γραμματείας. Ι ’ αο̂ γ ^ ο^ η«Τιι^  τα.

4 . Στην Περιφέρεια λειτουργεί το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο 

αποτελούν:
τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής από την Περιφέρεια ως Γραμματεία 
του
οι βουλευτές της Περιφέρειας
οι γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών, των Επαρχιακών 
Γ ραφείων και των Γ ραφείων Δήμων ή Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι πολιτικό-προγραμματικό όργανο που 
συνθέτει το εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Δεν αποτελεί οργανωτική βαθμίδα.

5. Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ μιας Επαρχίας ή ενός Δήμου ή ενός Δημοτικού 
Διαμερίσματος, εκλέγουν με καθολική ψηφοφορία το Επαρχιακό Γ ραφείο 
ή το Γραφείο Δήμου (Διαμερίσματος), που αναλαμβάνει το βάρος της 
οργανωτικής ανάπτυξης του Κινήματος στο χώρο ευθύνης του.



Έτσι η Νομαρχιακή Επιτροπή απογκιστρώνεται από την καθημερινή 
οργανωτική δουλειά και αποκτά διάταξη αντίστοιχη με των κεντρικών 
οργάνων. Συνεργάζεται και συντονίζει όλες τις εκφράσεις του ΠΑΣΟΚ στο 
νομό, συνθέτει πολιτικές, παρουσιάζει προτάσεις, εκφράζει προς τα έξω το 
Κίνημα.

6 .  Βασική οργανωτική και πολιτική μονάδα του Κινήματος είναι η Τοπική 

Οργάνωση.
Τοπική Οργάνωση νοείται κάθε οργάνωση γεωγραφικού, εργασιακού, 
κλαδικού, εθνικοτοπικού ή ειδικώτερου κοινωνικού ή μαζικού χώρου και 
θεσμού.
Σε κάθε Κοινότητα λειτουργεί μια ενια ία Τ.Ο.
Σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα μεγάλου αστικού κέντρου 
δημιουργείται δίκτυο Τ.Ο., που αγκαλιάζει ολόκληρη την κοινωνία.
Τ.Ο. μπορούν να ιδρύσουν με πρωτοβουλία τους, εκτός από τα αρμόδια 
όργανα, τουλάχιστο 10 πολίτες, που λειτουργούν σ' ένα χώρο ή θεσμό και 
δεν καλύπτεται από υπάρχουσα οργάνωση.
Όλες οι Τ.Ο., υπάγονται υποχρεωτικά σε Νομαρχιακή Οργάνωση. 
Καταργείται κάθε αναφορά Τ.Ο. απ' ευθείας στα κεντρικά όργανα.
Για να επανασυνδέσουμε το οργανωμένο με το εκλογικό και κοινωνικό 
ΠΑΣΟΚ γίνεται συνολική αναδιάταξη των Τ.Ο., με στόχο οργάνωση του 
ΠΑΣΟΚ παντού.
Ο δ ιπλασιασμός των μελών και ο τριπλασιασμός των Τ.Ο. είναι 
εφικτός στόχος μέσα σε ένα χρόνο.

7. Μέλος του ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει κάθε πολίτης που το επιθυμεί και 

αποδέχεται το Καταστατικό.
Η εγγραφή αποτελεί αυτοδίκαιη και αυτόματη πράξη από την ημέρα 
υποβολής της σχετικής αίτησης σε μια Τοπική Οργάνωση.
Το νέο μέλος παραλαμβάνει την ταυτότητα μέλους και εγγράφεται στο 
μητρώο μελών της Τ.Ο.
Με την ταυτότητα μέλους, το μέλος του ΠΑΣΟΚ αποκτά αυτομάτως το 
δικαίωμα και την υποχρέωση να συμμετέχει:

α. στη χάραξη, την εξειδίκευση, την εφαρμογή και τον έλεγχο της 
πολιτικής που αφορά το χώρο ευθύνης της Τ.Ο. 

β. στην επιλογή των προσώπων που καθ' οιονδήποτε τρόπο εκφράζουν 
το ΠΑΣΟΚ σ' αυτό το χώρο

γ. στις διαδικασίες συλλογικού ελέγχου της πορείας του Κινήματος 
και κάθε του έκφρασης σε όλους τους χώρους και τομείς της 
δράσης του.


