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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρο 1 

Tè πολιτικό Κίνημα, που ιδρύθηκε στις 3 Σεπτέμβρη 1974 ονομά
ζω«. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ( Π Δ Σ Ο Κ ) . 

Αρθρο 2 

Ή έδρα τού ΠΑ Σ OK βρίσκεται στην Αθήνα. 

"Αρβρο 3 

Tè έμβλημα τού ΠΑΣΟΚ έχει πράσινο χρώμα κα! απεικονίζεται 
μέ iva κύκλο, μέσα στον όποιο υπάρχουν: ή ονομασία του Κινήμα
τος, Ινας ήλιος, πού ανατέλλει, και ή συντομογραφία «ΠΑ ΣΟ Κ ». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΣΚΟΠΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

"Αρβρο 4 

Το ΠΑΣΟΚ είναι ίνα μαζικό πολιτικό κίνημα του εργαζόμενου και 
μή προνομιούχου "Ελληνα και επιδιώκει στα πλαίσιο της Διακήρυξης 
της 3ης Σεπτέμβρη 1974 να επιτύχει Τήν εθνική ανεξαρτησία, τη 
λαικη κυριαρχία και τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τής κοινω
νίας μέ δημοκρατικές διαδικασίες. 

Τό ΠΑΣΟΚ επιδιώκει επομένως να αποτελέσει τήν πρωτοπορία τον 
¿λληνικού λαϊκού κινήματος και να γίνει τόσο στην καβημερινή πο
λιτική πράξη, Οσο και στην οργανωτική δομή του το όργανο πάλης 
τοι> εργαζόμενου λαού. 

Αρβρο 5 

Στα πλαίαια που καθόριζε· ή Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, κάθε 
μέλος τού ΠΑΣΟΚ είναι ελεύθερο νά εκφράζει τις απόψεις του γιά τη 
στρατηγική και τήν τακτική του Κινήματος. Δεν επιτρέπεται όμως ή 
δημιουργία οργανωμένων όυαβων με δική τους πειθαρχία που να ερ 
γάζονται γιά τήν επιβολή των δικών τους απόψεων. 

Αρθρο 6 

Τό ΠΑΣΟΚ λειτουργεί μέ βάση τις δημοκρατικές διαδικασίες σέ 
όλα τά επίπεδα της δομής του. 

Ή εκπροσώπηση των Τοπικών 'Οργανώσεων στις συνελεύσεις καί 
τά συνέδρια του Κινήματος, είναι ανάλογη με τον αριθμό των ενερ
γοποιημένων μελών τους. 

"Αρθρο 7 

Βααική επιδίωξη τού ΠΑΣΟΚ είναι ή συμμέτοχη καί εκπροσώπη
ση σέ όλο τά επίπεδο της οργάνωσης του, τών κοινωνικών στρωμά
των και τάξεων που εκφράζονται πολιτικά από το Κίνημα 

Στην καθοδήγηαη τού Κινήματος συμμετέχουν μέλη όπο τους τρεις 
διαφορετικούς χώρους λειτουργίας του: Τόν τοπικό (γεωγραφικό), τον 
συνδικαλιστικό καί τον κοινοβουλευτικό. 

"Αρθρο 8 

ΟΙ αποφάσεις άλων των οργάνων λαμβάνονται συλλογικά μέ βάση 
τήν άρχη της πλειοψηφίας. Είναι υποχρεωτικές γιά όλα τά μέλη τού 
οργάνου. Οι αποφάσεις τών ανωτέρων οργάνων δεσμεύουν τά κατώ
τερα όργανα. 

Τά μέλη έχουν τήν υποχρέωση νά πειθαρχούν στις αποφάσεις κα! 
νά εργάζονται γιά τήν υλοποίηση τους. 

Κάθε όργανο πού γνωστοποιεί αποφάσεις του σέ Ανώτερο όργανο, 
ανακοινώνει καί τις απόψεις τής μειοψηφίας. 

Η μειοψηφία έχει δικαίωμα νά μεταφέρει τόν προβληματισμό της 
—-μέσα από τά αρμόδια όργανα— στο αμέσως ανώτερο όργανο τού 
Κινήματος. 

"Αρθρο 9 

Κάθε μέλος εκλέγει καί εκλέγεται σέ όλα τά όργανα τού Κινήμα
τος. Τό Ιικαίωμα να εκλεγεί αποκτά αφού περάσουν έξη μήνες άπό 
τη« ένγραψη του. 

Ή έκλογη όλων τών οργάνων είναι μυστική. 
Ή χορήγηση πληρεξουσιότητας γιά τήν εκπροσώπηση σέ συνελεύ

σεις ή όργανα δεν είναι δυνατή. Κάθε μέλος πού συμμετέχει σέ συνέ
δρια ή σέ συνελεύσεις διαθέτει μία μόνο ψήφο. 

"Αρθρο 10 

ΟΙ αντιπρόσωποι των οργάνων σέ συνδιασκέψεις, συνέδρια κλπ., 
οφείλουν νά μεταφέρουν τις απόψεις - αποφάσεις ¿κείνων πού τους ε
ξέλεξαν Είναι όμως ελεύθεροι να διαμορφώσουν τήν τελική τους γνώ
μη πάνω στά θέματα τής ημερήσιας διάταξης. 

"Αρθρο 11 

Αυτοκριτική και κριτική εξαντλούνται αυστηρά στά πλαίσια τών 
οργάνων. 

"Αρθρο 12 

Κάθε όργανο είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί περιοδικά «tp οώμα, 

τό όποιο το εξέλεξε. Μπορεί ν« ανακληθεί o té σύνολο του ή * β τ ο ίνο 
μέρος προτού λήξει η θητεία του με απόφαση τής πλειοψηφίας τ*» 
μελών του Σώματος. 

"Αρθρο 13 

ή Oiftôi 
Κινήματος οι συ' 

των οργάνων σέ «λ« τ« iwittt.· 
σεις ορίζουν, κατά τη σειρά τής εκλογή«; 

πληρωματικά μέλη σέ αριθμό ίσο προς τό 1)3 τού συνολικού αριθμού 
τών μελών του αντίστοιχου οργάνου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΜΕΛΗ 

"Αρθρο 14 

Στό ΠΑΣΟΚ ανήκει όποιος: 
α) Αποδέχεται τις άρχες της 3ης Σεπτέμβρη κο'ι τό Καταστατικό 

τού Κινήματος και είναι πρόθυμος νά αγωνισθεί γιά τήν πραγμά
τωση τους. 

β) Δεν συμμετέχει ή δεν προσφέρει τις υπηρεσίες τρυ σέ άλλο πο
λιτικό κόμμα ή πολιτικό σχηματισμό, πού εξαρτάται έμμεσα η άμε
σα άπό πολιτικό κίνημα διαφορετικό άπό τό ΠΑΣΟΚ. 

γ) "Εχει συμπληρώσει τά 18 χρόνια ηλικίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 

"Αρβρο 15 

Γιά νά αποκτήσει κάποιος επίσημα τήν Ιδιότητα τού μέλους καί νά 
ασκήσει τα δικαιώματα του, πρέπει νά συμπληρώσει αίτηση έγγρα
φης προς τη Συντονιστική 'Επιτροπή (Σ.Ε.) τής Τοπικής 'Οργάνω
σης ( Τ Ο ) (τόπου κατοικίας ή χώρου δουλειάς) πού νά συνυπογρά
φεται άπο δύο μέλη του ΠΑΣΟΚ. Τό ένα άπό τά μέλη πού συνυπογρά
ψει τήν αίτηση πρέπει νά ανήκει στην Τ.Ο., προς τήν οποία γίνεται 
ή αίτηση. 

"Αρθρο 1 β 

Ή αίτηση έγγραφης νέου μέλους, ανακοινώνεται στην πρώτη Συ
νέλευση τής ΤΟ. "Ενσταση γιά τήν έγγραφη μπορεί νά υποβληθεί άπό 
ενα η περισσότερα μέλη μέσα σ' Ινα μήνα άπό τήν ανακοίνωση τής 
έγγραφης. Έφ' όσον δεν προβληθεί ένσταση ό ενδιαφερόμενος αποκτά 
τήν ιδιότητα του μέλους με τήν πάροδο του μήνα. Στην περίπτωση 
ένστασης αποφασίζει ή Συνέλευση άψού ακούσει τους ενδιαφερομένους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί νά προσφύγουν κατά της απόφασης τής 
συνέλευσης στά ανώτερα όργανα. Ή διαδικασία τών άρθρων 25 ¿π. 
εφαρμόζεται ανάλογα. 

"Αρθρο 17 

Το μέλος τού Κινήματος, πού αλλάζει τόπο δουλειάς ή' κατοικίας 
αλλάζει καί ΤΟ. 'Οφείλει νά ειδοποιήσει τήν Τ.Ο. γιά τήν αλλαγή. 
Ή Τ Ο φροντίζει γιά τήν ένταξη του στην οργάνωση τού νέου τόπου 
δουλειάς ή κατοικίας. 

0¡ βουλευτις τού Κινήματος δικαιούνται νά «Ιναι μελό Τ Ο . τής 
περιφερείας όπου εκλέγονται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙ9ΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
"Αρθρο 1 β 

Το μέλος τού Κινήματος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
α) Συμμετέχει ενεργά σέ μιά άπό τις Τ.Ο. (τόπου κατοικίας ή 

δουλειάς). 
β) 'Αγωνίζεται γιά τή διάδοση τών ιδεολογικών άρχων, της πολιτι

κής καί του προγράμματος τού Κινήματος καί συμβάλλει στη στερέω
ση καί τήν επέκταση τών δεσμών τού ΠΑΣΟΚ μέ τις λαϊκές μάζες. 

γ) Ανήκει έκτος άπό τήν Τ.Ο. καί σέ κλαδική οργάνωση (Κ.Ο.) 
τού Κινήματος. 

δ) Συμμετέχει ενεργά σε μαζικές οργανώσεις καί χώρους καί δου
λεύει δραστήρια μέσα σ' αυτούς γιά τήν ικανοποίηση τών αιτημάτων 
τών εργαζομένων. 

ε) 'Ανεβάζει διαρκώς τό ιδεολογικό, πολιτικό καί μορφωτικό του 
επίπεδο —μέ συνεχή μελέτη, διάλογο καί πράξη— γιά νά μπορέσει 
αναπτύσσοντας τις ικανότητες του νά αναδειχθεί σέ συνειδητό καί υ
πεύθυνο μέλος τού Κινήματος. 

στ) Δέν μεταδίδει πληροφορίες σέ τρίτους γιά θέματα πού συζη
τούνται στά όργανα τού Κινήματος. 

ζ) Εργάζεται μέ συνέπεια καί ευθύνη γιά τό οργανωτικό δυνάμωμα 
τού ΠΑΣΟΚ μέ τήν προσέλκυση καί ένταξη νέων μελών καί γιά τή 
συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του. 

η) Συμμετέχει άμεσα στή λήψη τών αποφάσεων τής οργάνωσης του 
καί επαγρυπνεί γιά τήν απαράβατη εφαρμογή τους καί τήν τήρηση 
του καταστατικού. Προβάλλει τις πολιτικές καί ιδεολογικές θέσεις 
τού Κινήματος, ανεξάρτητα άπό τις αντιρρήσεις ή τις επιφυλάξεις, 
τις όποιες ενδεχομένως διατύπωσε στή διάρκεια τής σχετικής διαδι
κασίας καί πειθαρχεί στις αποφάσεις τών ανωτέρων οργάνων. 

θ) Πληρώνει τακτικά τή μηνιάτικη συνδρομή του. Τό μέλος μπορεί 
νά προσφέρει καί έκτακτη εισφορά. 

ι) Δέν συμμετέχει σέ πολιτικές εκδηλώσεις άλλων κομμάτων η πο
λιτικών σχηματισμών, που ελέγχοντα» ano άλλα κόμματα, χωρίς την 

προηγούμενη άδεια τού αρμοδίου οργάνου. 'Αρμόδιο όργανο μπορεί 
η Συντονιστική Επιτροπή τής Τ.Ο , ή Νομαρχιακή Έπιτοβ-

κεστικο Γραψειο ή άλλο όργανο, ανάλογα με τό χαρακτήρα 
; άλωσης. 

ια) Συμπεριφέρεται κατά τρόπο πού νά δείχνει πώς τά σοσιαλιστι-
αανικα δεν είναι μόνο πολιτική θέση, αλλά καί τρόπος ζωής. 

"Αρβρο 19 

Τό μέλος έχει τά πιο κάτω δικαιώματα: 
α) Συμμετέχει στή συζήτηση και λήψη τών αποφάσεων πού αφο

ρούν την διαμόρφωση τού προγράμματος καί της πολιτικής τού Κινή
ματος τόσο στην ΤΟ. πού όνηκει, όσο καί στις συνδιασκέψεις, συνέ
δρια κλπ., πού συμμετι 

6) 'Επαγρυπνεί γιά τήν εφαρμογή τού Κατοστατικού, τού προγράμ-
μΟτο - αποφάσεων του Κινήματος. 

πτλαισια τ«ν αρμοδίων όσγο. *, λ*.-

4πευβύ**ται στό αρμόδιο Οργανο ή, μέσα απ' αυτβ στο αμέ
σως ανώτερο Οργανο του Κινήματος, γιά κάβε σημαντικό ζήτημα που 
νομίζει ότι δεν επιλύθηκε ή δέν αντιμετωπίσθηκε ικανοποιητικά. 

"Αρβρο 20 

Τα μέλη του 'Εκτελεστικού Γραφείου και τών 'Επιτροπών 'Εργα
σίας του κσβως και τα μέλη τής Κεντρικής Έπιτρρπής, του Πειθαρ
χικού Συμβουλίου, τών Νομαρχιακών Επιτροπών, τών Νομαρχιακών 
Πειθαρχικών Επίτροπων και τής Κοινοβουλευτικής Ομάδος συμμετέ
χουν ενεργά στη δράση τής Τ.Ο. ή της Κ.Ο., στην όποια ανήκουν στο 
μέτρο, τό όποιο τους επιτρέπουν καί κατά τόπους τα πρόσθετα κα
θήκοντα τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΚΥΡΩΣΕΙΓ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

"Αρθρο 21 

Ιο μέλος μπορεί νά παραιτηθεί με δήλωση του προς τήν Σ Ε 
Τ.Ο. Η παραίτηση ισχύει άπο την ήμερα που υποβλήθηκε, έκτος αν 
εκκρεμεί καταγγελία εναντίον τού μέλους, οπότε πρέπει νά προηγηθεί 
η εκδίκαση της. 

"Αρβρο 22 

Στο μέλος πού δέν τηρεί τό Καταστατικό ή τους κανονισμούς ή 
παραβαίνει τις αποφάσεις τών οργάνων ή τους κανόνες συμπεριφο
ράς μέλους, επιβάλλονται, ανάλογα μέ τη σοβαρότητα τής παράβασης 
του, άπο τή Συνέλευση τής Τ.Ο. ή Κ.Ο., οι ακόλουθες κυρώσεις: 

α) Παρατήρηση. 
β) Μομφή και ανάκληση άπο τήν ύπεύβυνη θέση πού κατέχει 
γ ) Προσωρινή αναστολή της συμμετοχής του στο Κίνημα αρύ δεν 

υπερβαίνει τους 6 μήνες. 
δ) Διαγραφή άπό τό Κίνημα. 

"Αρθρο 23 

Τό μέλος διαγράφεται όταν 
' α) 'Υποστηρίζει καί προωθεί απόψεις αντίθετες προς τή διακήρυξη 

τής 3ης Σεπτέμβρη. 
β) Παραβαίνει τό Καταστατικό καί τους κανονισμούς τού Κινή

ματος. 

γ) Συμπεριφέρεται κατά τρόπο πού δέν ταιριάζει με τήν ιδιότητα 
τού μέλους, μέ σοβαρές επιπτώσεις στην εμφάνιση καί δραστηριότη
τα τού Κινήματος. 

δ) 'Απέχει αδικαιολόγητα περισσότερο άπό τρεις συνεχείς μήνες 
άπό τήν λειτουργία καί τή δραστηριότητα τών Οργάνων τού Κινήμα
τος, στά όποια ανήκει. 

ε) Δεν πληρώνει τη συνδρομή του αδικαιολόγητα για τρεις συνέ
χεις μήνες. 

"Αρβρο 24 

01 κυρώσεις εναντίον μέλους επιβάλλονται άπο τήν Συνέλευση τής 
Τ.Ο-, αφού προηγουμένως αποδειχτεί Οτι οί κατηγορίες είναι βάσιμες. 
Τό μέλος, πού πρόκειται νά κριθεί, καλείται υποχρεωτικά άπο τή Συ
νέλευση νά δώσει εξηγήσεις καί νά υπερασπισθεί τον εαυτό του. "Αν 
σέ δύο συνεχείς προσκλήσεις αρνηθεί νά παρουσιαστεί ή νά δικαιολο
γήσει τήν απουσία του, κρίνεται ερήμην. 

"Αρθρο 25 

Τό μέλος, στό οποίο επιβλήθηκε οποιαδήποτε κύρωση, (χει τό δι
καίωμα νά προσφύγει στή Νομαρχιακή Πειθαρχική Επιτροπή (Ν.Π. 
Ε ) , μέσα σ' ένα μήνα άπο την ημέρα της απόφασης 

Ή Ν.Π Ε , άψού ακούσει το μέλος, εκδίδει οριστική απόφαση μέσα 
σέ δυό μήνες άπο την ί\μιρςι πού υποβλήθηκε ή προσφυγή. 

"Αρβρο 26 

Σέ περίπτωση πού ή Ν.Π.Ε. επιβάλει τήν κύρωση της διαγραφής ή 
της προσωρινής αναστολής τής συμμετοχής στό Κίνημα, τό μέλος 
έχει δικαίωμα νά προσφύγει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ( Π Ι ) , μέσα 
σ' ένα μήνα άπό τήν έκδοση τής απόφασης τού δευτεροβάθμιου 
οργάνου. 

"Αρβρο 27 

Ή απόφαση τού πρωτοβάθμιου οργάνου είναι προσωρινά εκτελεστή 
μέχρι τήν τελική κρίση άπό τό δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο όργανο. 

"Αρβρο 2 β 

Ή Ν Π Ε μπορεί νά ασχοληθεί πρωτοβάθμια με μιά υπόθεση υστε-
ρα άπό αναφορά μέλους τής Ν, Ε. η τού Εκτελεστικού Γραφείου. 
Κατά τής απόφασης της μπορούν τά ενδιαφερόμενα μέρη νά προσφύ
γουν μέσα σ' ένα μήνα στό Π.Σ., αού αποφασίζει τελεσίδικα. 

"Αρβρο 29 

Για τά μέλη τών Νομαρχιακών Επιτροπών, τών Νομαρχιακών Ρε,ι-

βαρχικών 'Επιτρο π ι τροπής καί τής Κοινοβου-
'Ομάδας αρμόδιο είναι σί πρώτο βαβμο το Πειβαρχικβ Συμ

βούλιο (Π Σ ), που ασχολείται με μιά ύποβεση ύστερο άπο αναφορά 
του 'Εκτελεστικού Γραφείου ή τής Κεντρικής Έπιτροπ 

Γιά τά μέλη τού Πειθαρχικού Συμβουλίου αρμόδιο πειβαρχικβ βρ-
γανο είναι ή Κεντρική Επιτροπή σέ ολομέλεια υστέρα άπα αναφορά 
τού Προέδρου ή τού "Εκτελεστικού Γραφείου. 

"Αρβρο 30 

Τά ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν νά προσφύγουν κατά της πρωτοβά-
βμιας απόφασης του Π Σ. στην Κεντρική Επιτροπή μέσα σ' èva μή
να άπο την έκβαση τής απόφασης 

Ή Κεντρική 'Επιτροπή μπορεί νά μεταβιβάσει σέ επιτροπή άπό μέ
λη της την άρμοβιότητά της νά κρίνει σέ δεύτερο βαβμο τις αποψα 

τού Π.Σ. 
Αρθρο 31 

Η διαδικασία καί ό τρόπος εργασίας τών πειθαρχικών οργάνων 
καβορίζονται άπο κανονισμό λειτουργίας, πού καταρτίζεται άπο νά 
Π.Σ. και εγκρίνεται άπο την Κεντρική Επιτροπή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΟΡΓΑΝΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

"Αρθρο 32 

βασ.κή πολιτική καί οργανωτική μοναβα τού Κινήματος «Ινα« 
Τοπική 'Οργάνωση (Τ.Ο.). 

"Αρβρο 33 

Ή Τ Ο Αποτελείται άπό μέλη που κατοικούν στον ίδιο τόπο ή" ερ
γάζονται στον ίδιο χώρο δουλειάς. Η σύνθεση τής ΤΟ. μέ βάση τον 
τόπο κατοικίας πρέπει νά αντιπροσωπεύει τά κοινωνικά στρώματα 
τής περιοχής, τά όποια έκψράζονται πολιτικά άπό τό ΠΑΣΟΚ. Ό 
αριθμός τών μελών τής Τ.Ο. δεν πρέπει να ξεπερνά τους 80. 

"Αρβρο 34 

Το μέλη τών Τ Ο πού ανήκουν σέ επαγγελματικές οργανώσεις ο
φείλουν νά εργάζονται γιά τή διάδοση τών άρχων του Κινήματος στις 
οργανώσεις τους καί νά συμμετέχουν στις αντίστοιχες Κλαδικές 'Ορ
γανώσεις τού Κινήματος. 

"Αρβρο 35 

Το σύνολο τών μελών τής Τ Ο αποτελεί τή Συνέλευση. Συνέρχεται 
τουλάχιστο μια ψορα το μήνα. Ή Συνέλευση εκλέγει τή Συντονιστική 
Επιτροπή (Σ Ε ) που εκφράζει τή σύνθεση τής Τ.Ο. 

Η Σ Ε . εκλέγεται γιά ένα χρόνο -ις άποψασεις τής Συνέ
λευσης μέσα στά πλαίσια πάντοτε πού καθορίζονται άπο τις αποφά
σεις και τις οδηγίες τών ανωτέρων οργάνων. Ή Συνέλευση μπορεί νά 
ανακαλέσει τη Σ Ε . η μιλη της μέ απόφαση της πλειοψηφίας τών 
εγγεγραμμένων μελών. 

"Εκτακτη σύγκληση τής Συνέλευσης γίνεται μέ άπόψαβη τής Σ Ε . , 
ut αίτηση τού 1 3 τών μελών της Τ.Ο. η με άποψαση ανωτέρου οργάνου. 

"Αρθρο 36 

Οί ΤΟ και οι Κ Ο. κάβε νομού εκλέγουν αντιπροσώπους γιά τή 
Νομαρχιακή Συνέλευση ( Ν . Ι . ) πού αποτελεί τό ανώτερο συντονιστικό 
όργανο τού Νομού. Ή Κεντρική 'Επιτροπή μπορεί να ορίσει ότι σέ με
γάλες πόλεις βά υπάρχουν περισσότερες Συνελεύσεις. 

"Αρθρο 37 

Οί διατάξεις πού καθορίζουν τή λειτουργία της Κεντρικής Έπιτρο-
κής ισχύουν ανάλογα γιά τη Νομαρχιακή Συνέλευση. 

Η Ν. Σ. συντονίζει την δραστηριότητα τών Τ.Ο. καί Κ.Ο. τού νο
μού καί εκφράζει τις απόψεις τους πάνω στά πολιτικά καί οργανωτι
κά θέματα του νομού. 

Η Ν Σ. εκλέγει μιά φορά κάβε I t μήνες την Νομαρχιακή Επιτρο
πή ( N E ) καβως καί τήν Νομαρχιακή Πειθαρχική 'Επιτροπή (Ν Π.Ε.i, 
Οί Ν.Ε. αποτελούνται άπό 11—15 μέλη. Οί Ν Π.Ε. άπό 3 — δ μέλη. 

"Αρβρο 38 

Ή N E . εκτελεί τις αποφάσεις της Ν.Σ. πάντοτε μέσα στά πλαίσια 
που καθορίζονται άπο τις αποφάσεις καί τις οδηγίες τών ανωτέρων 
οργάνων τού Κινήματος. 

Αρθρο 39 

Στις συνεδριάσεις των NE. έχουν το δικαίωμα νά συμμετέχουν οί 
βουλευτές του νομού, τά μέλη τής Κεντρικής Επιτροπής, πού είναι 
γραμμένα στις Τ.Ο. τής αρμοδιότητας της και τα ειδικά εξουσιοδο
τημένα άπό το Εκτελεστικό Γραφείο μέλη. 

"Αρθρο 40 

Ή NE. μπορεί νά δημιουργήσει 'Οργανωτικούς Πυρήνες σέ πιριβ-
χτς οπού δέν υπάρχουν Τ.Ο. 

Πέντε ή περισσότερα άτομα μπορούν νά υποβάλλουν αίτηση στη Ν. 
Ε, γιά τή δημιουργία ένος Οργανωτικού Πυρήνα (Ο.Π) . Ή N E . 
πρέπει νά δώσει απάντηση μέσα σ' ένα μήνα. "Αν ή απάντηση είναι 
αρνητική τά άτομα πού είχαν τήν πρωτοβουλία μπορούν νά προσφύ
γουν στο Εκτελεστικό Γραφείο. Ή άποψαση του Ε.Γ. είναι τελεσίδικη. 

"Οπου ειδικές συνθήκες τό επιβάλλουν καί κυρίως σε χωριά μέ μι· 
κρό αριθμό κατοίκων καί λιγότερα άπό πέντε άτομα μπορούν να υπο
βάλλουν αίτηση για τή δημιουργία Ο.Π. 

"Ενας Ο.Π. μετατρέπεται σέ Τ.Ο. άν έχει 25 μέλη (αστικό κέντρο) 
ή 10 μέλη (ύπαιθρος). Ή Ν.Ε. εγκρίνει τη σχετική αίτηση. Σέ άρνη-
τική απάντηση ό Ο.Π. έχει δικαίωμα προσφυγής στό Εκτελεστικό 
Γραφείο, τό όποιο αποφασίζει τελεσίδικα. 

Με απόφαση τής N E . πολλοί Ο.Π. γειτονικών χωριών μπορούν »è 
άνρτελέσουν μία Τ.Ο. 

"Ενσταση γιά τήν μετατροπή ενός πυρήνα σέ Τ.Ο. μπορεί νά ¿σο

ν V 


