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Το κείμενο αυτό είναι μια πρόταση για 
διάλογο που εγκρίθηκε από την ΚΟΕΣ. 
Περιλαμβάνει τις βασικές επιλογές για τη 
δομή, τη διάταξη και την λειτουργία της 
οργάνωσής μας, που κατοχυρώνουν το 
ΠΑΣΟΚ ως σύγχρονο δημοκρατικό 
σοσιαλιστικό κίνημα.
Το κείμενο αυτό σε πολλά άρθρα περιέχει 
και τις βασικές εναλλακτικές προτάσεις 
όπως αυτές διατυπώθηκαν και έγιναν 
αποδεκτές με δημοκρατική διαδικασία από 
την ΚΟΕΣ.
Οι οργανώσεις, τα μέλη και τα στελέχη, 
μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν μέσα 
από το διάλογο με δικές τους ιδέες και 
προτάσεις, έτσι ώστε στην πορεία προς το 
Συνέδριο αλλά και στις διαδικασίες του 
Συνεδρίου, να οριστικοποιηθούν οι τελικές  
επιλογές μας για το νέο καταστατικό.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
•  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σήμερα, 16 χρόνια μετά την ίδρυσή του στις 3 
Σεπτέμβρη 1974 από τον Α. Γ. Γίαπανδρέου, -  έχει τη δική του 
ιστορία, εξέλιξη και διαδρομή,
Έχει μια πλούσια σε αγώνες και νίκες, ιστορική διαδρομή., 
Εκφράζει κοινωνικές ανάγκες, διατυπώνει σύγχρονες 
προοδευτικές πολιτικές προτάσεις, συμμετέχει σε μαζικούς 
αγώνες. Ταυτόχρονα ενσωματώνει τις αντιφάσεις, τις πρακτικές 
και τις συγκρούσεις των κοινωνικών δυνάμεων και αποτελεί 
αντανάκλαση της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας την 
οποία προσπαθεί να μετασχηματίσει.
•  Ο χαρακτήρας ενός κόμματος ή Κινήματος δεν προσδιορίζεται 
μόνο από τις προγραμματικές του διακηρύξεις και θέσεις. Αλλά 
και από τη δομή, τη λειτουργία και την καθημερινή του πρακτική. 
Οι εμπειρίες της ιστορικής διαδρομής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η σύγχρονη 
κοινωνική πραγματικότητα και οι στόχοι μας για μαχητική 
παρουσία στους κοινωνικούς αγώνες, οφείλουν να συνδυάζονται 
με την ικανότητα επεξεργασίας και παραγωγής ολοκληρωμένης 
και εξειδικευμένης πολιτικής.
•  Η σημερινή νέα επεξεργασία του Καταστατικού μας επιδιώκει 
να απαντήσει με συνέπεια σ ’ αυτήν την ανάγκη. Η λειτουργία μας, 
η οργανωτική μας δομή και η πρακτική μας, οφείλουν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών, σήμερα και αύριο.
Οι κοσμογονικές αλλαγές και οι ασύλληπτες σε ταχύτητα 
εξελίξεις στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αλλά και οι 
εξελίξεις στη χώρα μας δημιουργούν νέα πολιτικά, κοινωνικά και 
ιδεολογικά δεδομένα. Δεδομένα που απαιτούν από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
νέες σύγχρονες προσεγγίσεις αλλά και ανατροπές σε 
κατεστημένες δομές, αντιλήψεις και πρακτικές.
Επιδιώκουμε σήμερα την έκφραση ενός σύγχρονου πολιτικού 
λόγου που μπορεί να δώσει νέα πνοή στην κοινωνία μας, να 
εμπνεύσει και να συνεγείρει τις ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις 
της πατρίδας μας. Και προϋπόθεση γι ’ αυτό είναι η διαμόρφωση 
μιας νέας σύγχρονης φυσιογνωμίας.
Η νέα φυσιογνωμία μας πρέπει να προσδιορίζεται από την 
οραματική έμπνευση, τη ζωντάνια των ιδεών, τη ρεαλιστικότητα 
των στόχων μας αλλά και από τη σύγχρονη, δυναμική, δημοκρατική 
και αποτελεσματική δομή του Κινήματος μας.
Σ ’ αυτή την προσπάθεια φιλοδοξεί να συμβάλλει η πρόταση για το 
νέο καταστατικό.

•  Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα γνήσιο, πατριωτικό, δημοκρατικό και 
λαϊκό σοσιαλιστικό κίνημα. Θέλουμε το Κίνημα χώρο διαλόγου, 
συμμετοχής και συναπόφασης. Δημιουργό πολιτικής και 
γεγονότων. Αιχμή για την πολιτικοποίηση του λαού και τη 
διαμόρφωση νέων προϋποθέσεων συμμετοχής των πολιτών στη 
δημόσια ζωή. Βρισκόμαστε σε ιδεολογική διαφωνία και πολιτική



αντίθεση με ένα «κόμμα - μηχανισμό», ή ένα κόμμα μόνο 
«εκλογικό εργαλείο».
•  Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό στις κοινωνικές τάξεις της αλλαγής, 
σε όλους τους πολίτες που πιστεύουν στη δημοκρατία και την 
πρόοδο. Ανοιχτό στην επαφή του με την κοινωνία. Ανοιχτό στη 
δυνατότητα του κάθε Έλληνα πολίτη, να εντάσσεται, και να 
δραστηριοποιείται στις τάξεις του.
•  Το ΠΑΣΟΚ είναι δημοκρατικό στην οργάνωση του λαϊκό 
κίνημα. Απορρίπτουμε το «δημοκρατικό συγκεντρωτισμό» σαν 
θεωρία και πρακτική. Πιστεύουμε ότι η δημοκρατία και μόνο 
αυτή κατοχυρώνει και την αποτελεσματικότητα στη δράση.
•  Το ΠΑΣΟΚ είναι ενιαίος πολιτικός σχηματισμός. Με 
κατοχυρωμένες διαδικασίες που διασφαλίζουν την πολιτική του 
ενότήτα. Με αυτόνομη και ενιαία πολιτική.
Ενιαίος σημαίνει ότι για την Κυβέρνηση, την Οργάνωση, την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα, τα στελέχη που δουλεύουν στο 
κράτος ή τους μαζικούς χώρους, η πολιτική πράξη καθορίζεται 
από τα συντεταγμένα όργανα του Κινήματος. Αυτονομία 
σημαίνει ότι το Κίνημα διαχωρίζεται από το Κράτος, το μαζικό 
Κίνημα και τους δημοκρατικούς και αντιπροσωπευτικούς 
θεσμούς που επιτελούν το δικό τους ρόλο στα πλαίσια μιας 
σύγχρονης και δημοκρατικής κοινωνίας.
•  Το ΠΑΣΟΚ ένα μεγάλο και μαζικό σοσιαλιστικό κίνημα με 
ιστορία και προοπτική, είναι και θα παραμείνει μια οργάνωση 
εξουσίας και όχι άθροισμα στελεχών που ασκούν εξουσία. 
Σεβασμός της πολιτικής αυτονομίας των στελεχών δεν σημαίνει 
και αυτονόμησή τους.
•  Το ΠΑΣΟΚ είναι ταυτόχρονα ένα σύγχρονο πολιτικό κόμμα, 
χωρίς να χάνει τίποτε από τη δυναμική του Κινήματος. 
Χρειαζόμαστε εκσυγχρονισμό στις μεθόδους, στις 
πρωτοβουλίες, στην πρακτική μας, στην ίδια μας την εικόνα που 
εμφανίζουμε στην κοινωνία, από τη βάση μέχρι την κορυφή.

Για να κατοχυρώσουμε αυτές τις αρχές και τη νέα φυσιογνωμία 
του κινήματος μας οφείλουμε να διασφαλίσουμε τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
1. Να επιστρέφει το Κίνημα στη βάση του και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην 

Κοινωνία και τους κοινωνικούς αγώνες δίνοντας μαχητικά, 
υπεύθυνα και αποτελεσματικά, το παρόν του.

2. Να κατοχυρώσουμε τη συλλογικότητα στη λειτουργία μας, 
αναδεικνύοντας τα μαζικά αντιπροσωπευτικά μας όργανα στο 
κυρίαρχο κέντρο λήψης των αποφάσεων και διαμόρφωσης της 
πολιτικής και των προγραμματικών μας θέσεων.

3. Η εσωκομματική δημοκρατία δεν αναιρεί το ενιαίο 
καθοδηγητικό κέντρο που διασφαλίζει την αποτελεσματική μας 
δράση, αν συνδυάζεται με την ουσιαστική θεσμοθέτηση των 
οργάνων και των λειτουργιών, την απόφαση με βάση την αρχή

της πλειοψηφίας, την ευρύτερη δυνατή αποκέντρωση της 
κομματικής εξουσίας και την πλήρη κατοχύρωση της γνώμης 
της μειοψηφίας.

4. Διασφαλίζουμε την ενιαία δράση για την υλοποίηση των 
αποφάσεων που ελήφθησαν δημοκρατικά. Η ενιαία δράση δεν 
σημαίνει και ενιαία αντίληψη. Αντίθετα ενισχύεται στα πλαίσια 
της δημοκρατίας με την ελεύθερη διακίνηση, αντιπαράθεση και 
σύνθεση διαφορετικών ιδεών, απόψεων και θέσεων.
Τέλος μέσα στο ίδιο το Κίνημά μας οφείλουμε να 
ανατρέψουμε τις παραδοσιακές αντιλήψεις και πρακτικές αλλά 
και τις σύγχρονες απολιτικές και αδιέξοδες απόψεις. Όχι με 
τρόπο διασπαστικό ή διαλυτικό της ενότητας και της συνοχής 
μας. Με πλήρη και εξαντλητική προσπάθεια σύνθεσης και 
υπέρβασης. Αλλά με παρησία πρέπει να πούμε ότι δεν 
αποτελούν για μας σύγχρονες πρακτικές αυτές που ευνοούν: 
Τον παλαιοκομματισμό σ ’ όλες του τις μορφές. Την κομματική 
γραφειοκρατία. Τον παλαιού τύπου κοινοβουλευτισμό. Τον 
κρατισμό ή την εξουσιολατρεία. Τον κακώς εννοούμενο 
τεχνοκρατισμό. Η ανάδειξη της νέας φυσιογνωμίας του 
σύγχρονου ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να κατοχυρώσει τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που θα ξαναφέρουν την κοινωνία στο 
προσκήνιο, τους πολίτες στην πολιτική, το λαό στην εξουσία.

Το καταστατικό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλει να είναι λιτό, ευέλικτο και 
περιεκτικό. ΓΤ αυτό και πολλά άρθρα του θα μεταφερθούν σε 
κανονισμούς λειτουργίας των οργάνων και των οργανώσεων του 
Κινήματος.

Η τήρησή του δεν μπορεί να στηρίζεται σε ασφαλιστικές 
δικλείδες αστυνομικού τύπου αλλά στην πολιτική συμφωνία όλων 
μας και στη συνείδηση του κάθε μέλους.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1.
Το πολιτικό Κίνημα, που ιδρύθηκε στις 3 
του Σεπτέμβρη 1974, ονομάζεται ΠΑ
ΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.).

Άρθρο 2.
Η έδρα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. βρίσκεται στην Αθή
να.

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.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Σκοπός - Λειτουργία 

Άρθρο 4
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ένα μαζικό πολιτικό 
κίνημα των εργαζομένων και όλων των μη 
προνομιούχων Ελλήνων και επιδιώκει, στα 
πλαίσια της διακήρυξης της 3ης του Σε
πτέμβρη, να επιταχύνει: την Εθνική Ανε
ξαρτησία, τη Λαϊκή Κυριαρχία και το Σο
σιαλιστικό Μετασχηματισμό της Κοινω
νίας με δημοκρατικές διαδικασίες.

Το ΠΑΣΟΚ, αξιοποιώντας τη δομή και τη 
διάταξη της οργάνωσής του, σφυρηλατεί, 
με την καθημερινή πολιτική του πράξη, 
τους δεσμούς με τις λαϊκές δυνάμεις. 
Αντλώντας διδάγματα από τους αγώνες 
του λαού γίνεται η πρωτοπόρα δύναμη του 
Ελληνικού λαϊκού κινήματος και το όργα
νο πάλης του εργαζόμενου λαού, στα 
πλαίσια της στρατηγικής της Εθνικής Λαϊ
κής Ενότητας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1
Ώς έχει

Άρθρο 2
Ώς έχει

Άρθρο 3
Ώς έχει

Προστίθεται νέο Άρθρο:
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι μέλος της Σοσιαλιστι
κής Διεθνούς, της Συνομοσπονδίας Σο
σιαλιστικών Κομμάτων της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Σοσιαλιστικής Ομάδας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αξίες - Στόχοι - Λειτουργία 

Α.
Άρθρο 4
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ανοιχτό πολιτικό κίνημα 
των δυνάμεων της παραγωγής και της 
εργασίας, του πολιτισμού, της οικολογίας 
και των άλλων κοινωνικών κινημάτων που 
αγωνίζονται για τις πανανθρώπινες αξίες 
την ειρήνη, την πρόοδο και την ευημερία.

Με αφετηρία τη διακήρυξη της 3ης 
Σεπτέμβρη αγωνίζεται για τον σοσιαλισμό, 
για να κατοχυρώσει την ΕΑ, ΛΚ, Κ.Α στα 
πλαίσια μιας σύγχρονης δημοκρατικής και 
πλουραλιστικής κοινωνίας. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
πιστεύει στις αξίες του δημοκρατικού σο
σιαλισμού, την ελευθερία, τη δημοκρατία, 
την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και 
αλληλεγγύη και επιδιώκει την όσο το δυ
νατόν πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του ατόμου.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει σταθερό στόχο: την 
διαμόρφωση της εθνικής ομοψυχίας για 
την υπεράσπιση της εδαφικής μας ακε
ραιότητας και την υποστήριξη των εθνικών 
συμφερόντων. Συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της πολυκομματικής κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας.
Προωθεί μια άλλη μορφή κοινωνικής ορ-



Άρθρο 5
Η Κυβερνητική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
ασκείται από την Κυβέρνησή του στα πλαί
σια των αρχών του Κινήματος και των 
αποφάσεων των Συνεδρίων και της Κε
ντρικής Επιτροπής.

Η σύνδεση Κυβέρνησης και Κινήματος 
γίνεται με ευθύνη του Προέδρου και του 
Εκτελεστικού Γραφείου της Κεντρικής 
Επιτροπής.

Ά ρθρο 6
Στα πλαίσια που καθορίζει η Διακήρυξη 
της 3ης του Σεπτέμβρη και οι αποφάσεις 
των Συνεδρίων, κάθε μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
είναι ελεύθερο να εκφράζει μέσα στα 
όργανα τις απόψεις του για τη στρατηγική 
και την τακτική του Κινήματος.

Δεν επιτρέπεται όμως η δημιουργία 
οργανωμένων Ομάδων με δική τους πει
θαρχία που να εκφράζεται για την επιβολή 
των δικών του απόψεων.

γάνωσης σύγχρονη και προοδευτική χωρίς 
καταπίεση, εκμετάλλευση και αλλοτρίωση 
που στηρίζεται στην πολιτική, κοινωνική, 
οικονομική δημοκρατία.
Αγωνίζεται για μια δίκαιη κατανομή του 
εισοδήματος και του πλούτου στον πλα
νήτη, στα έθνη, στις κοινωνικές τάξεις 
στους πολίτες.

Ενισχύει τις πρωτοβουλίες των κινημά
των των πολιτών που υπερασπίζονται το 
φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα στη 
ζωή.

Ενισχύει τις πρωτοβουλίες διατήρησης 
και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κλη
ρονομιάς και ανάπτυξης του πολιτισμού 
μας καθώς και τη σύγχρονη συλλογική και 
ατομική δημιουργία.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνεργάζεται με όλα τα 
κόμματα στον κόσμο, που εμπνέονται από 
τις ίδιες αξίες και έχουν ανάλογους στό
χους.

Α.
Άρθρο 5
Η Κυβερνητική πολιτική όπως και το σύνο
λο της πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαμορφώ
νεται στα πλαίσια των δικηρυγμένων αρ
χών του Κινήματος, των αποφάσεων των 
Συνεδρίων, της Κ.Ε., των Συνδιασκέψεων 
και άλλων συλλογικών αντιπροσωπευτικών 
οργάνων όπως το Εθνικό Συμβούλιο η Ν.Σ. 
κ.λπ. ανάλογα με το επίπεδο που αναφέ- 
ρεται και πάντοτε στα πλαίσια του σεβα
σμού στις δεσμεύσεις μας προς τους 
πολίτες.

Α.
Άρθρο 6
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι Κίνημα:
-  Με ελευθερία στις ιδεολογικές αναζη

τήσεις μέσα, στα πλαίσια των αξιών που 
μας εμπνέουν και των αρχών που απο
δεχόμαστε και μας ενώνουν.

-  Με πολιτική και στρατηγική ενότητα.
-  Με ανανεούμενες προγραμματικές 

δεσμεύσεις για την ανάπτυξη της δρά
σης μας σ’ όλα τα επίπεδα και τομείς.

1. Στα πλαίσια των διακηρυγμένων αρχών, 
των αποφάσεων των Συνεδρίων και της 
λειτουργίας του κινήματος κατοχυρώ
νεται πλήρως η εσωκομματική δημο
κρατία, η ελευθερία στην αναζήτηση, 
τον διάλογο και την αντιπαράθεση των 
απόψεων και ιδεών, το δικαίωμα στην 
ατομική ή συλλογική πρόταση καθώς 
και στην δημοσιοποίησή της, ιδιαίτερα

Άρθρο 7
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. λειτουργεί με βάση τις δημο
κρατικές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα 
της δομής του.

Η εκπροσώπηση των οργανώσεων στις 
συνελεύσεις και τα συνέδρια του Κινήμα
τος είναι ανάλογη με τον αριθμό των 
μελών τους.

Άρθρο 8
Βασική επιδίωξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η 
συμμετοχή και εκπροσώπηση σε όλα τα 
επίπεδα της οργάνωσής του, των κοινωνι
κών στρωμάτων και τάξεων που εκφράζο
νται πολιτικά από το Κίνημα. Ακόμα σε όλα 
τα επίπεδα της οργάνωσης και της καθο
δήγησης πρέπει να επιδιώκεται η συμμε
τοχή της γυναίκας, στα πλαίσια υλοποίη
σης της αρχής της ισότητας των δύο 
φύλων.

μέσα από τα έντυπα και τις διαδικασίες 
του Κινήματος. Όριο 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 μέ
λη.

Στο κίνημα μπορούν να υπάρχουν και 
να διαμορφώνονται ελεύθερα ρεύματα 
ιδεών και αντιλήψεων.

Η δημιουργία οργανωμένων ομάδων 
με δική τους δομή, λειτουργία και πει
θαρχία για την επιβολή των απόψεων 
τους δεν είναι αποδεκτή.

2. Στη λειτουργία των οργάνων κατοχυ
ρώνονται πλήρως ή συλλογικότητα στη 
λήψη των αποφάσεων και η αρχή της 
πλειοψηφίας που είναι δεσμευτική για 
τα μέλη του οργάνου. Στη βάση του 
σεβασμού των παραπάνω δημοκρατι
κών αρχών λειτουργίας τα όργανα, οι 
οργανώσεις και όλα τα μέλη συμμετέ
χουν ενεργά για την υλοποίηση των 
αποφάσεων

Η έμπρακτη αντίθεση μετά τη λήψη της 
απόφασης διασπά την ενότητα και την 
συλλογική δράση του κινήματος.

' Αλλη πρόταση στην ΚΟΕΣ

Μετά τη λήψη της απόφασης δεν επι
τρέπεται η δημόσια διαφοροποίηση οργά
νων ή μελών.

Α.
Άρθρο 7
Ώς έχει. Με την προσθήκη:

«Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργά
νων αλλά και των αντιπροσώπων για τις 
διαδικασίες του Κινήματος γίνονται με 
ενιαίο τρόπο που ρυθμίζεται από Κανονι
σμούς Λειτουργίας οι οποίοι εγκρίνονται 
από την Κ.Ε. του Κινήματος».

Α.
Άρθρο 8
Ώς έχει. Με την προσθήκη:

«Σε όλα τα όργανα πρέπει να εκπροσω
πούνται οι γυναίκες σε ποσοστό τουλάχι
στον ανάλογο με τον αριθμό γυναικών 
μελών του σώματος που τα εκλέγει.

Άλλη πρόταση στην ΚΟΕΣ.

Ποσοστό συμμετοχής κάθε φύλου στα 
όργανα και τις υποψηφιότητες (κοινοβού
λιο, Τ.Α.), όχι μικρότερο του 20%.



Άρθρο 9
Οι αποφάσεις όλων των οργάνων λαμβά- 
νονται συλλογικά με βάση την αρχή της 
πλειοψηφίας και είναι υποχρεωτικές για 
όλα τα μέλη του οργάνου. Οι αποφάσεις 
των ανωτέρων οργάνων δεσμεύουν τα 
κατώτερα όργανα.

Τα μέλη έχουν την υποχρέωση και πει
θαρχούν στις αποφάσεις και να εργάζο
νται για την υλοποίησή τους.

Κάθε όργανο που γνωστοποιεί τις απο
φάσεις σε ανώτερο όργανο, ανακοινώνει 
υποχρεωτικά και τις αντίθετες απόψεις 
που εκφράστηκαν κατά τη διαδικασία λή
ψης της απόφασης.

Το μέλος που είχε αντίθετη άποψη έχει 
δικαίωμα να μεταφέρει τον προβληματι
σμό του —  μέσα από τα αρμόδια όργανα —  
στα ανώτερα όργανα του Κινήματος.

Άρθρο 10
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει 
και να εκλέγεται σε όλα τα όργανα του 
Κινήματος.

Το δικαίωμα να εκλέγει σε όργανο και 
ώς αντιπρόσωπος αποκτά αφού περάσουν 
δώδεκα μήνες από την εγγραφή του.

Η εκλογή όλων των οργάνων και αντι
προσώπων είναι μυστική.

Η χορήγηση πληρεξουσιότητας για την 
εκπροσώπηση σε συνελεύσεις, συνέδρια 
ή όργανα δεν είναι δυνατή. Κάθε μέλος 
που συμμετέχει σε συνέδρια ή σε συνε
λεύσεις, διαθέτει μια μόνο ψήφο.

Ά ρθρο 11
Οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων σε συν
διασκέψεις, 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.

Ά ρθρο 12
Καθήκον και δικαίωμα κάθε μέλους είναι η

Οργανώσεις που δεν πληρούν τον πα
ραπάνω όρο δεν εκπροσωπούνται στο 
αμέσως ανώτερο όργανο.

Α.
Άρθρο 9
Το άρθρο 9 καταργείται επειδή συμπερι- 
λαμβάνεται στο άρθρο 6.

Α.
Άρθρο 10
Ώς έχει. Με τροποποίηση:
«αφού περάσουν 6 μήνες από την εγγρα
φή του».

Άλλες προτάσεις στην ΚΟΕΣ.

Να κατοχυρωθεί η ανακλητότητα και η 
εναλλαγή σε όργανα (κίνημα, Τ.Α., κοινο
βούλιο), με συγκεκριμένο χρόνο θητείας 
(2 τετραετίες, 3 συνεχείς εκλογές κ.λπ.)

Α.
Άρθρο 11
Ώς έχει.

Α.
Άρθρο 12
Καθήκον και δικαίωμα κάθε μέλους είναι η

κριτική και αυτοκριτική, που εξαντλούνται 
αυστηρά στα πλαίσια των οργανώσεων και 
των οργάνων.

Άρθρο 13
Κάθε όργανο είναι υποχρεωμένο να λογο
δοτεί στο σώμα που το επέλεξε 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.

Άρθρο 14
Τα όργανα του Κινήματος έχουν υπο
χρέωση να ενημερώνουν τις οργανώσεις 
σε τακτά και σε έκτακτα χρονικά διαστή
ματα σε σχέση με τις βασικές πολιτικές 
κατευθύνσεις του Κινήματος και τις απο
φάσεις τους στα πλαίσια της αμφίδρομης 
πληροφόρησης.

Τα όργανα έχουν επίσης την υποχρέω
ση να ελέγχουν την υλοποίηση των απο- 
φάσεών τους από τις οργανώσεις της 
ευθύνης τους και 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 
ίσο προς το 1/3 του συνολικού αριθμού 
των μελών του αντίστοιχου οργάνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Μέλη

Άρθρο 16
Στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανήκουν όσοι:

α. αποδέχονται τις αρχές της 3ης του 
Σεπτέμβρη και το Καταστατικό του Κι
νήματος και αγωνίζονται για την πραγ
μάτωσή τους.

β. Δεν συμμετέχουν ή δεν προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους σε άλλο πολιτικό 
κόμμα ή πολιτικό σχηματισμό, που 
εξαρτάται έμμεσα ή άμεσα από πολιτι
κό κίνημα διαφορετικό από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

γ. Δεν συμμετέχουν σε οργανώσεις που 
από τη φύση και τη δομή τους έρχονται 
σε αντίθεση με τις αρχές και το κατα
στατικό του Κινήματος.

κριτική και αυτοκριτική στα πλαίσια των 
καταστατικών αρχών της λειτουργίας του 
στο Κίνημα.

Α.
Άρθρο 13
Ώς έχει.

Α.
Άρθρο 14
Ώς έχει.

Α.
Άρθρο 15
Ώς έχει.

Α.
Άρθρο 16
Στο ΠΑ.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 του.

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 ΠΑ.ΣΟ.Κ.

γ. έχουν συμπληρώσει τα 17 χρόνια ηλι
κίας.

-κ



δ. Έχουν συμπληρώσει τα 18 χρόνια ηλι
κίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διαδικασία εγγραφής μέλους.

Άρθρο 17
Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του 
μέλους και να μπορεί να ασκήσει τα δι- 
καιώματά του, που προβλέπονται και κατο
χυρώνονται από το Καταστατικό του Κινή
ματος, πρέπει να συμπληρώσει αίτηση εγ
γραφής προς τη Συντονιστική Επιτροπή 
της οργάνωσης του τόπου κατοικίας ή του 
χώρου δουλειάς ή του μαζικού χώρου που 
δραστηριοποιείται, όπως αυτός προσδιο
ρίζεται στο άρθρο 36.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να 
την προσυπογράφουν δύο μέλη του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. τα οποία να έχουν συμπληρώσει 
δώδεκα μήνες από την εγγραφή τους από 
τα οποία το ένα να ανήκει στην οργάνωση 
προς την οποία γίνεται η αίτηση.

Ά ρθρο 18
Η αίτηση εγγραφής νέου μέλους ανακοι
νώνεται υποχρεωτικά στην πρώτη Συνέ
λευση της οργάνωσης από τη Συντονιστι
κή Επιτροπή. Μέσα σε 30 ημέρες από την 
ανακοίνωση της αίτησης ένα ή περισσότε
ρα μέλη μπορούν να υποβάλλουν στην Σ.Ε. 
αιτιολογημένες αντιρρήσεις για την απο
δοχή της αίτησης.

Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προ
θεσμίας η Σ.Ε. εισηγείται θετικά ή αρνητι
κά στην πρώτη επόμενη Συνέλευση που 
αποφασίζει την αποδοχή ή όχι της αίτη
σης.

Κατά της απόφασης της Συνέλευσης ή 
της παράλειψης της Σ.Ε. να εκπληρώσει 
τις πιο πάνω υποχρεώσεις της οι ενδιαφε
ρόμενοι μπορούν σ' ένα μήνα να προσφύ- 
γουν στα ανώτερα όργανα, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 
27 επόμ. και τον Κανονισμό Λειτουργίας 
Οργανώσεων.

Άρθρο 19
Το μέλος του Κινήματος που αλλάζει τόπο 
κατοικίας ή χώρο δουλειάς ή τον μαζικό 
χώρο (τον ίδιο η σε συναφείς κλάδους 
επαγγέλματος ή επιστήμης) που δραστη
ριοποιείται μεταγράφεται στην αντίστοιχη

Α.
Άρθρο 17
Ώς έχει.
Αφαιρείται η β' παρ. «για να γίνει δεκτή... 
γίνεται η αίτηση».

Προστίθεται: η αίτηση παραδίδεται προ
σωπικά από το υποψήφιο μέλος στην Σ.Ε., 
η οποία και το ενημερώνει για τις καταστα
τικές αρχές για τους κανονισμούς λει
τουργίας.

Α.
Άρθρο 18
Την εγγραφή μέλους επικυρώνει με από
φασή της η πρώτη, μετά την κατάθεση της 
αίτησης, Συνέλευση της οργάνωσης.

Μετά τη θετική απόφαση της Γ.Σ. το νέο 
μέλος παραλαμβάνει και την ταυτότητα 
του μέλους.

Σε περιπτώσεις απορριπτικής απόφα
σης της Συνέλευσης οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να προσφύγουν στα ανώτερα 
όργανα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από τον Κανονισμό Λειτουργίας Οργανώ
σεων.

Α.
Άρθρο 19
Ώς έχει.
Με την προσθήκη.

Οι οργανώσεις οφείλουν να έχουν κα
ταγραμμένους φίλους του Κινήματος, να

οργάνωση με τη διαδικασία που προβλέ- 
πεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Ορ
γανώσεων.

Οι βουλευτές του Κινήματος δικαιού
νται να είναι μέλη οργάνωσης της περιφέ
ρειας που εκλέγονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Υποχρεώσεις και δικαιώματα του μέλους.

Άρθρο 20
Το μέλος του Κινήματος έχει τις παρακά
τω υποχρεώσεις:

α. Συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση του 
Κινήματος που είναι μέλος.

β. Αγωνίζεται για τη διάδοση των ιδεολο
γικών αρχών, της πολιτικής και του 
προγράμματος του Κινήματος στηρίζει 
την υλοποίηση του Κυβερνητικού προ
γράμματος και των νέων δημοκρατικών 
θεσμών προβάλλει το κυβερνητικό έρ
γο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και συμβάλλει με κοι
νοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευ
τικούς αγώνες στη στερέωση και στην 
επέκταση των δεσμών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με 
τις λαϊκές δυνάμεις σφυρηλατώντας 
την Εθνική Λαϊκή Ενότητα και μεταφέ- 
ροντας προς τα όργανα του Κινήματος 
τους προβληματισμούς του λαού.

γ. Συμμετέχει ενεργά στο μαζικό κίνημα 
στο οποίο έχει διαταχθεί από τα όργανα 
και απορρίπτοντας συντεχνιακές αντι
λήψεις, αγωνίζεται για την ανάπτυξή 
του, για την προώθηση των συμφερό
ντων των εργαζομένων και όλων των μη 
προνομιούχων και για την εξάλειψη 
κάθε μορφής διακρίσεων.

δ. Ανεβάζει διαρκώς το ιδεολογικό πολι
τικό και μορφωτικό του επίπεδο -  με 
συνεχή μελέτη, διάλογο και πράξη —  
για να γίνει συνειδητό και υπεύθυνο 
μέλος του Κινήματος.

ε. Δεν μεταδίδει πληροφορίες για θέματα 
που συζητούνται στις οργανώσεις και 
στα όργανα του Κινήματος

στ. Εργάζεται με συνέπεια και ευθύνη για 
το οργανωτικό δυνάμωμα του ΠΑΣΟΚ 
με την προσέλκυση και ένταξη νέων 
μελών και για τη συνεχή βελτίωση της 
λειτουργίας του.

ζ. Συμμετέχει άμεσα στη λήψη των απο
φάσεων της οργάνωσής τους και επα-

τους ενεργοποιούν και να τους ενημερώ
νουν.

' Αλλη πρόταση στην ΚΟΕΣ.

Να συγκεκριμενοποιηθούν οι λειτουρ
γίες των φίλων και τα δικαιώματά τους σε 
Κανονισμό λειτουργίας.

Α.
Άρθρο 20
Το μέλος του Κινήματος έχει τις παρακά
τω υποχρεώσεις:

α. Συμμετέχειενεργάστηνοργάνωσητου 
Κινήματος που είναι μέλος.

β. Αγωνίζεται για τη διάδοση των αρχών, 
της πολιτικής και του προγράμματος 
του Κινήματος καθώς και για την οργα
νωτική 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 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του χώρου δραστηριο- 
ποίησής του.

δ. Αναγκαία προϋπόθεση για την ουσια
στική συμμετοχή του κάθε μέλους 
στην πολιτική ζωή αλλά και στις διαδι
κασίες του Κινήματος είναι η διαρκής 
ενημέρωση, ο προβληματισμός, η άνο
δος του ιδεολογικού, πολιτικού και 
μορφωτικού του επιπέδου.

ε. Υποχρέωση του μέλους είναι η αυτο
κριτική, που δημιουργεί τις προϋποθέ
σεις για μια σωστή και υπεύθυνη άσκη
ση του δικαιώματος της κριτικής απέ
ναντι στους άλλους σε κλίμα αλληλεγ
γύης με ειλικρίνεια και αλληλοσεβα
σμό.

στ. Τα μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και οι εκπρόσω
ποι του Κινήματος στο εθνικό και Ευ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα Κυβερνητι
κά όργαναν και την Τοπική Αυτοδιοίκη
ση δεν δημιουργούν σχέσεις εξάρτη
σης με οικονομικά συμφέροντα που 
δεσμεύουν την πολιτική τους δράση 
και συμπεριφορά.

ζ. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που απο
τελούν ιδιοκτησία του Κινήματος, τε
λούν, υπό τον πολιτικό έλεγχο της 
Κεντρικής Επιτροπής.



γρυπνεί για την απαράβατη εφαρμογή 
και την τήρηση του Καταστατικού. Προ
βάλλει τις πολιτικές και ιδεολογικές 
θέσεις του Κινήματος, υλοποιεί τις 
αποφάσεις των οργάνων ανεξάρτητα 
από τις αντιρρήσεις ή τις επιφυλάξεις 
τις οποίες ενδεχομένως διατύπωση 
στη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας 
και πειθαρχεί στις αποφάσεις των ανω- 
τέρων οργάνων.

η. Πληρώνει τακτικά τη μηνιάτικη συν
δρομή του και συμβάλλει αποτελεσμα
τικά στην υλοποίηση των οικονομικών 
πλάνων, τόσο των ατομικών όσο και της 
οργάνωσής του.

θ. Δεν συμμετέχει σε πολιτικές εκδηλώ
σεις άλλων κομμάτων ή πολιτικών σχη
ματισμών ή οργανώσεων που ελέγχο
νται από άλλα κόμματα χωρίς προηγού
μενη έγκριση αρμόδιου οργάνου.

ι. Συμπεριφέρεται με τρόπο που να δεί
χνει πως ο σοσιαλισμός δεν είναι μόνο 
πολιτική θέση, αλλά και τρόπος ζωής, 
που έχει επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρω
πο.

Ά ρθρο 21
Το μέλος του Κινήματος έχει τα πιο κάτω
δικαιώματα.

α. Συμμετέχει στη συζήτηση και λήψη 
των αποφάσεων που αφορούν την δια
μόρφωση του προγράμματος και της 
πολιτικής του Κινήματος τόσο στην 
οργάνωση που ανήκει όσο και στις 
συνδιασκέψεις, συνέδρια κ.λπ. που 
συμμετέχει.

β. Επαγρυπνεί για την εφαρμογή του Κα
ταστατικού του προγράμματος και των 
αποφάσεων του Κινήματος.

γ. Ασκέ ί κριτική στα πλαίσια των αρμοδίων 
οργάνων για τη λειτουργία τους.

δ. Απευθύνεται στο αρμόδιο όργανο ή 
μέσα απ' αυτό στο αμέσως ανώτερο 
όργανο του Κινήματος, για κάθε σημα
ντικό ζήτημα που νομίζει ότι δεν επιλύ
θηκε ή δεν αντιμετωπίστηκε ικανο
ποιητικά.

Όλες οι οργανώσεις, τα μέλη της 
Κεντρικής Επιτροπής, βουλευτές, Ευ
ρωβουλευτές και εκπρόσωποι του στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, οφείλουν να εί
ναι συνδρομητές των εντύπων του Κι
νήματος.

Τοπικά και Νομαρχιακά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης ιδιοκτησίας του Κινήμα
τος ελέγχονται από τα όργανα του 
Κινήματος σε Νομαρχιακό και Τοπικό 
επίπεδο.

η. Πληρώνει τακτικά τη μηνιάτικη συν
δρομή του και συμβάλλει αποτελεσμα
τικά στη υλοποίηση των οικονομικών 
πλάνων, τόσο των ατομικών όσο και της 
οργάνωσής του και ανανέωση κάθε 
χρόνο την κάρτα μέλους.

θ. Έχει καθήκον να πραγματώνει απαρέ- 
γκλητα με την δημόσια δράση και συ
μπεριφορά του τις αρχές και τις αξίες 
που εμπνέουν το κίνημα και να συμβά- 
λει έτσι στην ενίσχυση της αξιοπιστίας 
του.

ι. Συμπεριφέρεται με τρόπο που να δεί
χνει πως ο σοσιαλισμός δεν είναι μόνο 
πολιτική θέση, αλλά και τρόπος ζωής, 
που έχει επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρω
πο.

Α.
Άρθρο 21
Ώς έχει.

—  Στην παράγρ. β. η λέξη «επαγρυπνεί» 
αντικαθίσταται από τη λέξη «συμβάλλει».

-  Προστίθεται νέα παράγραφος: 
ε.’Εχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγε
ται σε όλα τα όργανα του Κινήματος καθώς 
και να προτείνει ή να προτείνεται για όλες 
τις επιλογές (Βουλευτικές εκλογές, Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση κ.λπ.) με βάση τις διαδι
κασίες του καταστατικού.

Άρθρο 22
Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της 
Κεντρικής Επιτροπής και των Επιτρόπων 
του, καθώς και τα μέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής, του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
των Νομαρχιακών Επιτροπών, των Νομαρ
χιακών Πειθαρχικών Επιτροπών, των 
Επαρχιακών και Τομεακών Γραφείων, των 
Γ ραφείων Πόλης και της Κοινοβουλευτι
κής ομάδας, συμμετέχουν ενεργά στη 
δράση της οργάνωσης στην οποία ανή
κουν, στο μέτρο που τους επιτρέπουν τα 
πρόσθετα καθήκοντά τους.

Στην παραπάνω ρύθμιση περιλαμβάνο
νται και περιπτώσεις κυβερνητικών στελε
χών του ΠΑΣΟΚ που προσδιορίζονται ειδι
κότερα με απόφαση του Προέδρου και 
του Εκτελεστικού Γ ραφείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Κυρώσεις και απώλεια της ιδιότητας του 
μέλους.

Άρθρο 23
Το μέλος μπορεί να παραιτηθεί με δήλωσή 
του προς τη Σ.Ε. της οργάνωσης που 
ανήκει. Η παραίτηση ισχύει από την ημέρα 
που υποβλήθηκε, εκτός αν εκκρεμεί κα
ταγγελία εναντίον του μέλους, οπότε πρέ
πει να προηγηθεί η εκδίκασή της.

Άρθρο 24
Στο μέλος που δεν τηρεί το Καταστατικό ή 
τους Κανονισμούς ή παραβαίνει τις απο
φάσεις των οργάνων ή τους κανόνες συ
μπεριφοράς μέλους επιβάλλονται, ανάλο
γα με τη σοβαρότητα της παράβασης και 
τις πολιτικές συνέπειες που είχε τυπικά 
και γενικά από τη Συνέλευση της οργάνω
σης που ανήκει και τα αλλα Πειθαρχικά 
όργανα, οι ακόλουθες κυρώσεις:

α. Παρατήρηση.

β. Μορφή και ανάκληση από την υπεύθυνη 
θέση που κατέχει.

γ. Προσωρινή αναστολή της συμμετοχής 
του στο Κίνημα που δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες.

δ. Διαγραφή από το Κίνημα.

Α.
Άρθρο 22
Ώς έχει.

Α.
Άρθρο 23
Τ ο μέλος μπορεί να παραιτηθεί με δήλωσή 
τους προς τη Σ.Ε. της οργάνωσης που 
ανήκει. Η παραίτηση ισχύει από την ημέρα 
που υποβλήθηκε. Αν εκκρεμεί καταγγελία 
εναντίον του μέλους, η εκδίκασή της 
συνεχίζεται.

Α.
Άρθρο 24
Ώς έχει.
Προστίθεται νέο άρθρο (24α)
Απώλεια της ιδιότητας μέλους επέρχεται 
αυτοδίκαια αν δεν ανανεωθεί η ταυτότητα 
μέλους σε προκαθορισμένη τακτή προθε
σμία.



Άρθρο 25
Το μέλος διαγράφεται όταν:

α. Υποστηρίζει και προωθεί απόψεις αντί
θετες προς την Διακήρυξη της 3ης του 
Σεπτέμβρη.

β. Παραβαίνει το Καταστατικό και τους 
Κανονισμούς του Κινήματος.

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

δ. Δεν πληρώνει τη συνδρομή του αδι
καιολόγητα για τρεις συνεχείς μήνες.

ε. Απέχει αδικαιολόγητα περισσότερο 
από τρεις μήνες από τη λειτουργία και 
τη δραστηριότητα των οργάνων του 
Κινήματος στα οποία ανήκει.

Μέλη που διαγράφονται μπορούν να 
επανεγγραφούν ύστερα από αίτησή τους 
αφού περάσουν δύο χρόνια από τη δια
γραφή τους με απόφαση από το Εκτελε
στικό Γ ραφείο της Κεντρικής Επιτροπής ή 
του εξουσιοδοτημένου από αυτού οργά
νου και προηγούμενη γνώμη της οργάνω
σης στην οποία ανήκαν πριν την διαγραφή 
τους.

Άρθρο 26
Οι κυρώσεις εναντίον του μέλους επιβάλ
λονται από τη Συνέλευση της οργάνωσης 
που ανήκει και τα άλλα Πειθαρχικά όργανα 
αφού προηγούμενα αποδειχτεί ότι οι κα
τηγορίες είναι βάσιμες.

Το μέλος που πρόκειται να κριθεί, κα
λείται υποχρεωτικά από τη Συνέλευση να 
δώσει εξηγήσεις και να υπερασπιστεί τον 
ευατό του αν σε δύο συνεχείς προσκλή
σεις αρνηθεί να παρουσιαστεί ή να δικαιο
λογήσει την απουσία του, κρίνεται ερήμην.

Η απόφαση της συνέλευσης παίρνεται 
με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 27
Το μέλος στο οποίο επιβλήθηκε οποιαδή
ποτε κύρωση απ' τη Συνέλευση της οργά

νωσης που ανήκει έχει το δικαίωμα να 
προσφύγει στη Νομαρχιακή Πειθαρχική 
Επιτροπή (Ν.Π.Ε.) μέσα σε ένα μήνα από 
την ημέρα που του ανακοινώθηκε γραπτά 
η απόφαση.

Η Ν.Π.Ε. αφού ακούσει το μέλος, εκδί
δει υποχρεωτικά οριστική απόφαση μέσα

Α.
Άρθρο 25
Η παράγραφος α διαμορφώνεται ώς εξής:

Υποστηρίζει και προωθεί απόψεις αντί
θετες προς τις διακηρυγμένες αρχές και 
τις αποφάσεις των Συνεδρίων του Κινήμα
τος.

β. Ώ ς έχει, 

γ. Ώ ς έχει.

δ. Δεν καλύπτει τις οικονομικές του υπο
χρεώσεις στο Κίνημα.

ε. Τροποποιείται:
... περισσότερο από 12 μήνες...

Α.
Άρθρο 26  έως 33
Καταργούνται τα πειθαρχικά όργανα και 
αντιμετωπίζονται όλα τα πειθαρχικά θέμα
τα από τα πολιτικά όργανα (Γ.Σ. των Τ.Ο., 
Νομ. Συνελεύσεις), με αυξημένες πλειο- 
ψηφίες.

' Αλλη πρόταση στην ΚΟΕΣ.

Καταργούνται τα Πειθαρχικά όργανα και 
στην θέση τους δημιουργούνται Επιτρο
πές Δεοντολογίας και Τήρησης του Κατα
στατικού.

Πρωτοβάθμια όργανα η Γ.Σ. της Τ.Ο.
Δευτεροβάθμια η ΕΔΤΚ που εκλέγεται 

από Ν.Ε.
Τριτοβάθμιο ΚΕΔΤΚ που εκλέγεται από 

το Συνέδριο.

Σε κάθε περίπτωση τα άρθρα 26-33 
τροποποιούνται, αφαιρούνται από το Κα
ταστατικό και μεταφέρονται σε Κανονισμό 
λειτουργίας.

σε δύο μήνες από την ημέρα που υποβλή
θηκε η προσφυγή.

Άρθρο 28
Σε περίπτωση που η Ν.Π.Ε. επιβάλλει την 
κύρωση της διαγραφής ή της προσωρινής 
αναστολής της συμμετοχής στο Κίνημα, 
το μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) μέσα σ’ ένα 
μήνα από την ημέρα που του ανακοινώθη
κε γραπτά η απόφαση του δευτεροβάθ
μιου οργάνου.

Άρθρο 29
Η απόφαση του πρωτοβάθμιου πειθαρχι
κού οργάνου είναι προσωρινά εκτελεστή 
μέχρι την τελική κρίση από το δευτερο
βάθμιο ή τριτοβάθμιο όργανο

Με απόφαση του Πειθαρχικού οργάνου 
στο οποίο εκκρεμεί εμπρόθεσμη προσφυ
γή μπορεί να ανασταλεί η εκτελεστικότη- 
τα της προσβαλλόμενης απόφασης.

Άρθρο 30
Η Ν.Π.Ε. μπορεί να ασχοληθεί πρωτοβάθ
μια με μια υπόθεση ύστερα από αναφορά 
μέλους της Ν.Ε. ή Επαρχιακού Γ ραφείου ή 
Τομεακού Γραφείου ή Γραφείου Πόλης ή 
ανωτέρου οργάνου.

Επίσης η Ν.Π.Ε. ασχολείται πρωτοβάθ
μια με τις καταγγελίες κατά των μελών των 
Επαρχιακών Γραφείων, των Τομεακών 
Γ ραφείων και Γ ραφείων Πόλης.

Κατά της απόφασης των Πειθαρχικών 
αυτών οργάνων μπορούν τα ενδιαφερόμε
νο μέλη να προσφύγουν μέσα σ' ένα μήνα 
από την ημέρα που τους ανακοινώθηκε 
έγγραφα η απόφαση, στο Π.Σ. που αποφα
σίζει τελεσίδικα.

Άρθρο 31
Για τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών, 
των Νομαρχιακών Πειθαρχικών Επιτρο
πών, των Τομεακών Επιτροπών, των Το
μεακών Πειθαρχικών Επιτροπών, των Επι
τροπών του Εκτελεστικού Γραφείου της 
Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβου
λευτικής Ομάδας αρμόδιο είναι σε πρώτο 
βαθμό το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) 
που ασχολείται με μια υπόθεση ύστερα 
από αναφορά του Εκτελεστικού Γρα
φείου.

Σε πρώτο βαθμό το Π.Σ. είναι αρμόδιο 
και για τα Κυβερνητικά στελέχη που έχουν

Στο άρθρο 31
Η φράση: «ύστερα από αναφορά του Ε.Γ.» 
τροποποιείται ώς εξής:
«ύστερα από έγγραφη αναφορά καταγγε
λία».



προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 20 
όπως και για οποιοδήποτε μέλος του Κι
νήματος που παραπέμπεται από τον 
Πρόεδρο, την Κεντρική Επιτροπή ή το 
Εκτελεστικό Γραφείο.

Για τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβου
λίου αρμόδιο πειθαρχικό όργανο είναι η 
Κεντρική Επιτροπή οε ολομέλεια ύστερα 
από αναφορά του Προέδρου ή του Εκτε
λεστικού Γ ραφείου.

Άρθρο 32
Κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου τα ενδιαφερό
μενο μέλη μπορούν να προσφύγουν στην 
Κεντρική Επιτροπή μέσα σ' ένα μήνα από 
την έγγραφη ανακοίνωση της απόφασης 
σ' αυτά.

Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να μεταβι
βάσει σε επιτροπή από μέλη της την 
αρμοδιότητά της να κρίνει σε δεύτερο 
βαθμό τις αποφάσεις του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου.

Ά ρθρο 33
Η διαδικασία και ο τρόπος εργασίας των 
Πειθαρχικών οργάνων καθορίζεται από 
Κανονισμό Λειτουργίας, που καταρτίζεται 
από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και επικυ
ρώνεται από την Κεντρική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Οργάνωση του Κινήματος

Άρθρο 34
Βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα 
του Κινήματος είναι η Τοπική Οργάνωση 
(Τ.Ο.) στον τόπο κατοικίας και στο χώρο 
δουλειάς.

Ισότιμες με τις Τ.Ο. είναι και οι Κλαδικές 
Οργανώσεις (Κ.Ο.) του Κινήματος.

Όπου στο Καταστατικό αναφέρεται η 
λέξη «οργάνωση» εννοείται η Τ.Ο. ή η Κ.Ο. 
ή ο Οργανωτικός Πυρήνας (Ο.Π.).

Άρθρο 35
Η Τ.Ο. αποτελείται από μέλη που κατοι
κούν στον ίδιο τόπο ή εργάζονται στον ίδιο

Στο άρθρο 33 προστίθεται
(Σε περίπτωση που υπάρξουν ΝΕΔΤΚ και 
ΚΕΔΤΚ).

Οι ΝΕΔΤΚ και η ΚΕΔΤΚ οφείλουν να 
λαμβάνουν υπόψη τους σε σύντομο και 
τακτό χρονικό διάστημα τη γνώμη του 
οργάνου που συμμετέχει ο καταγγελθείς. 
Μόλις παρέλθει το προσδιορισμένο χρονι
κό διάστημα το αρμόδιο όργανο συγκαλεί- 
ται και αποφασίζει.

Α.
Άρθρο 34
Οι Τ.Ο. - Κ.Ο. - Ο.Χ.Δ. είναι οι βασικές 
πολιτικές και οργανωτικές μονάδες του 
κινήματος.

Όπου στο Καταστατικό αναφέρεται η 
λέξη «οργάνωση» εννοείται η Τ.Ο., Ο.Χ.Δ., 
Κ.Ο. ή ο Οργανωτικός Πυρήνας.

Άλλη πρόταση στην ΚΟΕΣ.

Κατάργηση των Κ.Ο.και Ο.Χ.Δ. και έντα
ξή τους στις Τ.Ο.

Τα άρθρα 35 και 36  διαμορφώνο
νται ώς εξής:
α. Η Τ.Ο. αποτελείται από μέλη που κατοι

κούν στον ίδιο τόπο.

τόπο ή εργάζονται στον ίδιο χώρο δου
λειάς.

Η σύνθεση της Τ.Ο. 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 Τ.Ο. δεν 
πρέπει να ξεπερνά τους 80.

Άρθρο 36
Η Κ.Ο. αποτελείται από μέλη που δραστη
ριοποιούνται στον ίδιο μαζικό χώρο (στον 
ίδιο ή σε συναφείς κλάδους επαγγέλμα
τος ή επιστήμης). Τα μέλη της Κ.Ο. υπο- 
χρεούνται να είναι παράλληλα ενεργά και 
δραστήρια μέλη των συνδικαλιστικών ορ
γανώσεων του χώρου δράσης της Κ.Ο.

Ο αριθμός των μελών της Κ.Ο. δεν 
πρέπει να ξεπερνά τους 80.

Με απόφαση του Εκτελεστικού Γρα
φείου της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να 
δημιουργηθούν και περισσότερες από μια 
Κ.Ο. στον ίδιο χώρο δράσης τους όπως και 
να αυξομειωθεί ο αριθμός των μελών 
τους.

Άρθρο 37
Το σύνολο των μελών της Τ.Ο. ή Κ.Ο. 
αποτελεί τη Συνέλευση της οργάνωσης η 
οποία συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά 
το μήνα. 'Εκτακτη σύγκληση της Συνέ
λευσης γίνεται με απόφαση της Συντονι
στικής 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 σύνθεσή τους. Η Σ.Ε. που 
εκλέγεται για ένα χρόνο, εκτελεί τις απο
φάσεις της Συνέλευσης μέσα στα πλαίσια 
πάντοτε που καθορίζονται από τις αποφά
σεις και τις οδηγίες των ανωτέρων οργά
νων.

Η Συνέλευση μπορεί ν' ανακαλέσει τη 
Σ.Ε. ή τα μέλη της με απόφαση της πλειο- 
ψηφίας των μελών της οργάνωσης.

β. Η Ο.Χ.Δ. αποτελείται από μέλη που 
εργάζονται στον ίδιο χώρο δουλειάς.

γ. Η Κ.Ο. αποτελείται από μέλη που δρα
στηριοποιούνται στον ίδιο ή σε συνα
φείς κλάδους επαγγέλματος ή επιστή
μης-

Άλλες προτάσεις στην ΚΟΕΣ.

α. Με ευθύνη των Ν.Ε. είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν οργανώσεις εθνικοτο- 
πικού χαρακτήρα.

β. Είναι δυνατόν να δημιουργηθούν παρα
τάξεις εθνικοτοπικού χαρακτήρα.

Α.
Άρθρο 37
Ώς έχει. Με την προσθήκη Ο.Χ.Δ.
(Το άρθρο θα μεταφερθεί σε κανονισμό 
λειτουργίας).



Άρθρο 38
Οι οργανώσεις κάθε νομού εκλέγουν 
αντιπροσώπους για τη Νομαρχιακή Συνέ
λευση (Ν.Σ.) που αποτελεί το ανώτερο 
όργανο του Νομού.

Η Ν.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά κάθε 
δεκαοκτώ μή νες και εκλέγει τη Νομαρχια
κή Επιτροπή (Ν.Ε.) και τη Νομαρχιακή 
Πειθαρχική Επιτροπή (Ν.Π.Ε.)

Η σύγκληση της Ν.Σ. τακτικής και έκτα
κτης γίνεται με απόφαση του Εκτελεστι
κού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής 
με την οποία καθορίζεται και ο συγκεκρι
μένος αριθμός των μελών των Ν.Ε. και 
Ν.Π.Ε.

Οι Ν.Ε. αποτελούνται από 11-17 μέλη 
και οι Ν.Π.Ε. από 5-7 μέλη.

Η Κεντρική Επιτροπή ή το Εκτελεστικό 
Γραφείο μπορεί να ορίσει σε ειδικές περι
πτώσεις (γεωγραφικές ή πληθυσμιακές) 
να υπάρχουν και να λειτουργούν στον ίδιο 
Νομό περισσότερες από μία Ν.Σ,, Ν.Ε., και 
Ν.Π.Ε.

Ά ρθρο 39
Οι Τ.Ο. κάθε επαρχίας -  όπως αυτή καθο
ρίζεται με απόφαση της Ν.Ε. —  εκλέγουν 
αντιπροσώπους για την Επαρχιακή Συνέ
λευση (Ε.Σ.) που εκλέγει μια φορά κάθε 
δεκαοκτώ μήνες, το Επαρχιακό Γραφείο 
(Ε.Γ.) που αποτελείται από 5-7 μέλη.

Οι Κ.Ο. κάθε Νομού εκλέγουν αντιπρο
σώπους για την Τομεακή Συνέλευση (Τ.Σ.) 
που εκλέγει κάθε δεκαοκτώ μήνες το 
Τομεακό Γ ραφείο (Τομ. Γ ρ.) που αποτελεί- 
ται από 5-7 μέλη.

Οι Ε.Σ. και Τ.Σ. συγκαλούνται, τακτικά 
και έκτακτα, με απόφαση της Νομαρχια
κής Επιτροπής ή ανώτερου οργάνου με

Α .
Άρθρο 38
Η Ν.Σ. που συγκροτείται από εκλεγμένους 
αντιπροσώπους των οργανώσεων του Νο
μού αποτελεί το ανώτερο όργανο του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 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 εξειδίκευσης 
και υλοποίησης της πολιτικής του Κινήμα
τος στο Νομό. Φροντίζει επίσης για τη 
λήψη των απαραίτητων αποφάσεων ώστε 
πολιτικά, οργανωτικά, οικονομικά και διοι
κητικά να διασφαλίζεται η αποτελεσματι
κή λειτουργία του Κινήματος στο Νομό.

Η Ν.Σ. συνέρχεται κάθε 18 μήνες για 
απολογισμό - προγραμματισμό και εκλέγει 
την Ν.Ε. διασφαλίζοντας την εκπροσώπη
ση όλων των επαρχιών του Νομού. Εκλέγει 
επίσης την ΕΔΤΚ και Επιτροπή Οικονομι
κού Ελέγχου για την Ν.Ε. και τις πρωτο
βάθμιες οργανώσεις.

Η Σύγκληση της Ν.Σ. τακτικής η έκτα
κτης 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.

Συγκαλείται επίσης Νομαρχιακό Συμ
βούλιο 3 φορές το χρόνο το οποίο αποτε- 
λείται από ΣΕ των πρωτοβάθμιων οργανώ
σεων, τα Επαρχικά Γ ραφεία και τα Τομεα- 
κά Γραφεία.

Αλλη πρόταση στην ΚΟΕΣ.

Η Ν.Σ. να αντικατασταθεί από την Νομ. 
ολομέλεια.

Α.
Άρθρο 39
Ώς έχει.
(Θα ενταχθεί σε Κανονισμό Λειτουργίας).

την οποία καθορίζεται και ο συγκεκριμέ
νος αριθμός των μελών του Επ. Γρ. και 
Τομ. Γρ.

Άρθρο 40
Η Ν.Ε. εκτελεί τις αποφάσεις της Ν.Σ. και 
καθοδηγεί τις οργανώσεις ευθύνης της 
πάντοτε μέσα στα πλαίσια που καθορίζο
νται από τις αποφάσεις και τις οδηγίες των 
ανωτέρων οργάνων.

Τα Επ. Γρ. τα Τομ. Γ ρ. και Γ ραφεία Πόλης 
(Γρ. Πόλης) -  δημιουργούνται με απόφα
ση της Ν.Ε. που εγκρίνεται από το Εκτελε
στικό Γ ραφείο —  ευθύνονται για την υλο
ποίηση των αποφάσεων της Ν.Ε καθορί
ζουν και συντονίζουν την 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 41
Στις συνεδριάσεις της Ν.Ε. έχουν δικαίω
μα να συμμετέχουν χωρίς ψήφο, οι βου
λευτές του Νομού, τα μέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβου
λίου που είναι μέλη οργανώσεων της ευ
θύνης της, τα μέλη της Ν.Π.Ε. και τα ειδικά 
εξουσιοδοτημένα από το Εκτελεστικό 
Γ ραφείο μέλη.

Στις συνεδριάσεις των Επ. Γρ. και των 
Τομ. Γρ. και των Γ ρ. Πόλης έχουν δικαίωμα 
να συμμετέχουν μέλη της Ν.Ε. και των 
ανωτέρων οργάνων που έχουν ειδική 
εξουσιοδότηση.

Άρθρο 42
Η Ν.Ε. μπορεί ύστερα από εισήγηση των 
Επ. Γρ. Τομ. Γρ. και Γ ρ. Πόλης, να δημιουρ
γήσει Τ.Ο. ή Κ.Ο. η Οργανωτικούς Πυρή
νες (Ο.Π.) σε περιοχές ή χώρους δουλειάς 
ή μαζικούς χώρους, που δεν υπάρχουν 
οργανώσεις του Κινήματος.

Πέντε ή περισσότερα άτομα μπορούν 
να υποβάλλουν στο Επ. Γρ. ή το Τομ. Γρ. ή 
το Γρ. Πόλης αίτηση για τη δημιουργία 
ενός Ο.Π. Τα παραπάνω γραφεία πρέπει 
μέσα σε 15 μέρες να εισηγηθούν στη Ν.Ε. 
την αποδοχή ή απόρριψη της σχετικής

Α.
Άρθρο 40
Η Ν.Ε. έχει την ευθύνη υλοποίησης των 
αποφάσεων της Ν.Σ. και καθοδηγεί τις 
οργανώσεις ευθύνης της πάντοτε μέσα 
στα πλαίσια που καθορίζονται από τις 
αποφάσεις της Κ.Ε. και της Ν.Ε. σε συνερ
γασία με τα ανώτερα όργανα. Η Ν.Ε. απο- 
στέλει στο Ε.Γ. της Κ.Ε. στο τέλος κάθε 
χρόνου απολογιστική έκθεση για την πολι
τική κατάσταση στο χώρο ευθύνης της, 
την προώθηση των πολιτικών στόχων, και 
την οικονομική και οργανωτική κατάσταση 
του Κινήματος.

Τα Επ. Γρ., τα Τομ. Γρ. και τα Γραφεία 
Πόλης (Γρ. Πόλης) -  δημιουργούνται με 
απόφαση της Ν.Ε. που επικυρώνεται από 
τη Ν.Σ. -  καθορίζουν και συντονίζουν τη 
δραστηριότητα των οργανώσεων της ευ
θύνης τους, τις οποίες καθοδηγούν, πά
ντοτε στα πλαίσια των αποφάσεων και των 
οδηγιών της Ν.Ε. και των ανωτέρων οργά
νων.

Α.
Άρθρο 41
Ώς έχει με την προσθήκη:

Στις συνεδριάσεις της Ν.Ε. έχει δικαίω
μα να συμμετέχει χωρίς δικαιώματα ψή
φου και ο γραμματέας της Ν.Ε. νεολαίας.

Α.
Άρθρο 42
Τροποποιείται ώς εξής:

Η Ν.Ε. μπορεί ύστερα από εισήγηση των 
Επ. Γρ., Τομ. Γρ. και Γρ. Πόλης, να δη
μιουργήσει Τ.Ο. ή Κ.Ο. ή Ο.Χ.Δ. ή Οργανω
τικούς Πυρήνες (Ο.Π.) σε περιοχές ή 
χώρους δουλειάς, ή μαζικούς χώρους, 
που δεν υπάρχουν οργανώσεις του Κινή
ματος, με διαδικασίες που προβλέπονται 
από τον κανονισμό λειτουργίας.



αίτησης. Μέσα σε άλλες 15 μέρες η Ν.Ε. 
πρέπει να δώσει απάντηση θετική ή αρνη
τική.

Αν η απάντηση είναι αρνητική, τα άτομα 
που έχουν την πρωτοβουλία μπορούν να 
προσφύγουν στο Εκτελεστικό Γραφείο, η 
απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη.

Ένας Ο.Π. μετατρέπεται σε Τ.Ο. ή Κ.Ο. 
αν έχει εικοσπέντε μέλη (αστικό κέντρο) ή 
δέκα μέλη (ύπαιθρος). Η Ν.Ε. εγκρίνει τη 
σχετική αίτηση.

Σε αρνητική απάντηση σε οποιοδήποτε 
μέλος του Ο.Π. μπορεί να προσφύγει στο 
Εκτελεστικό Γ ραφείο, που αποφασίζει τε
λεσίδικα.

Με απόφαση της Ν.Ε. γειτονικοί Ο.Π. 
μπορεί να αποτελόσουν μια Τ.Ο. ή Κ.Ο.

Ένσταση για τη μετατροπή ενός Ο.Π. σε 
Τ.Ο. ή Κ.Ο. μπορεί να υποβληθεί μέσα σ' 
ένα μήνα από την ανακοίνωση της απόφα
σης της Ν.Ε. Κατά της απόφασης της Ν.Ε. 
είναι δυνατή προσφυγή στο Εκτελεστικό 
Γ ραφείο που αποφασίζει τελεσίδικα.

Άρθρο 43
Η Ν.Ε. μπορεί να αποφασίσει τη διάλυση 
μιας ή και περισσοτέρων οργανώσεων της 
ευθύνης της, εφόσον κρίνει ότι:

α. ’ Εχουν παύσει να λειτουργούν.

β. Υποστηρίζουν και προωθούν απόψεις
αντίθετες προς τη Διακήρυξη της 3ης
Σεπτέμβρη.

γ. Παραβαίνει το Καταστατικό και τους
Κανονισμούς του Κινήματος.

Η απόφαση για τη διάλυση της οργάνω
σης ανακοινώνεται σε οκτώ μέρες το 
αργότερο στο Εκτελεστικό Γραφείο της 
Κεντρικής Επιτροπής. Η διάλυση οριστι- 
κοποιείται μετά την έγκριση της απόφα
σης της Ν.Ε. από την Κεντρική Επιτροπή ή 
το Εκτελεστικό Γραφείο. Μέχρις ότου 
εγκριθεί η απόφαση της Ν.Ε. αναστέλλεται 
η συμμετοχή της οργάνωσης στη λειτουρ
γία του Κινήματος.

Η Ν.Ε. μετά τη διάλυση της οργάνωσης 
είναι υποχρεωμένη να συστήσει Ο.Π. για 
τη δημιουργία νέας Τ.Ο. ή Κ.Ο.

Άρθρο 44
Η Κεντρική Επιτροπή ή το Εκτελεστικό 
της Γ ραφείο μπορεί να ανακαλέσει ολό
κληρη τη Ν.Ε. ή ορισμένα μέλη της εφό

Α.
Άρθρο 43
Στο άρθρο 43 η παρ. β' καταργείται και γ' 
τροποποιείται ώς εξής:

«Παραβαίνουν το καταστατικό και τους 
Κανονισμούς Λειτουργίας και υποστηρί
ζουν και προωθούν απόψεις αντίθετες 
προς τις διακηρυγμένες αρχές του Κινή
ματος».

Αφαιρείται η πρόταση: «Η διάλυση ορι- 
στικοποιείται μετά την έγκριση της από
φασης της Ν.Ε. από την Κ.Ε. ή το Ε.Γ.» και 
αντικαθίσταται από την πρόταση:

«Η διάλυση οριστικοποιείται μετά την 
έγκριση της απόφασης της Ν.Ε. από τη 
Νομαρχιακή Συνέλευση» με αυξημένη 
πλειοψηφία.

Α.
Άρθρο 44
Ανάκληση ενός οργάνου (Ν.Ε., Επ. Γρ., 
Τ.Γ.) μπορεί να γίνει από το αντίστοιχο 
όργανο που το εξέλεξε (Ν.Ε., Ε.Σ., Τ.Σ.).

σον βαρύνονται με ενέργειες αντίθετες 
με τις αρχές και τους Κανονισμούς του 
Κινήματος.

Με την ίδια απόφαση είτε συμπληρώνε
ται η Ν.Ε. είτε ορίζεται Οργανωτική Επι
τροπή Συνέλευσης και ο χρόνος σύγκλη
σης της Ν.Σ. για την εκλογή νέας Ν.Ε. και 
Ν.Π.Ε. που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 
έξι μήνες.

Αντίστοιχο δικαίωμα έχει και η Ν.Ε. για 
τα Επ. Γρ. τα Τομ. Γρ. και τα Γρ. Πόλης. Οι 
παραπάνω διατάξεις ισχύουν ανάλογα.

Άρθρο 45
Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ή 
του Εκτελεστικού Γραφείου δημιουργού- 
νται, όπου ειδικές συνθήκες το επιβάλ
λουν, Τομεακές Επιτροπές (Τ.Ε.) και Το- 
μεακές Πειθαρχικές Επιτροπές (Τ.Π.Ε.) με 
ρόλο και οργανωτική διάταξη αντίστοιχα 
με την Ν.Ε. και Ν.Π.Ε.

Οι διατάξεις του Καταστατικού που 
αφορούν τις Ν.Ε. και Ν.Π.Ε. ισχύουν και 
εφαρμόζονται ανάλογα και για τις Τ.Ε. και 
Τ.Π.Ε.

Άρθρο 46
Μέλη του Κινήματος που βρίσκονται στο 
εξωτερικό οργανώνονται με τρόπο ανάλο
γο με αυτόν που ισχύει στην Ελλάδα, στο 
μέτρο που οι τοπικές συνθήκες το επιτρέ
πουν. Το Κράτος σε τέτοια περίπτωση 
εξομοιώνεται με το Νομό.

Η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει για 
την πραοσαρμογή του οργανωτικού σχή
ματος στις τοπικές συνθήκες.

Άρθρο 47
Η Περιφερειακή Επιτροπή αποτελεί το 
καθοδηγητικό όργανο σε σχέση με τα 
προβλήματα ανάπτυξης του Κινήματος σε 
επίπεδο περιφέρειας και εκλέγεται από 
περιφερειακή συνέλευση.

Τα ανώτερα όργανα έχουν δικαίωμα για 
το σκοπό αυτό να συγκαλούν έκτακτη Ν.Σ. 
ή Ε.Σ.ήΤ.Σ.όπου και επικυρώνεται η όποια 
απόφαση ορίζοντας Οργανωτική Επιτροπή 
Συνέλευσης.

Α.
Άρθρο 45
Το άρθρο θα τροποποιηθεί σε συνάρτηση 
με την οργανωτική επιλογή για το Λεκανο
πέδιο.

Αλλες προτάσεις στην ΚΟΕΣ..

Να καταργηθεί το άρθρο.
Το μοναδικό δευτεροβάθμιο όργανο να 
είναι η Ν.Ε.

Α.
Άρθρο 46
Στο άρθρο 46 προστίθεται:

Τα μέλη που κατοικούν μόνιμα και 
ασκούν εκλογικά δικαιώματα στο εξωτερι
κό μπορούν να συμμετέχουν σε φορείς 
που έχουν κοινούς με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προσα
νατολισμούς.

Α.
Τα άρθρα 47-48-49 αντικαθίστανται από 
νέο άρθρο:

Οι Γραμματείες των Ν.Ε. κάθε περιφέ
ρειας και οι Γραμματείες των Ν.Ε. νεο
λαίας συγκροτούν το Περιφερειακό Συμ
βούλιο την ευθύνη λειτουργίας του 
οποίου αναλαμβάνουν εξουσιοδοτημένα 
από την Κ.Ε. μέλη της.

Οι αρμοδιότητες και λειτουργίες των 
Π.Σ. προσδιορίζονται σε Κανονισμό λει
τουργίας που εγκρίνει η Κ.Ε.

Το Π.Σ. σε συνεργασία με τα αρμόδια 
όργανα της Κ.Ε. ή το Ε.Γ. συγκαλούν



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ά ρθρο 48
Στην πρώτη φάση οι Περιφερειακές Επι
τροπές αποτελούνται από τις τριμελείς 
Γραμματείες των Ν.Ε. των νομών της περι
φέρειας. Η Κ.Ε. σε διάστημα 12 μηνών με 
απόφασή της θα καθορίσει τις αρμοδιότη
τες, τη διαδικασία και κάθε σχετικό με τα 
νέα όργανα.

Ά ρθρο 49
Η Περιφερειακή Επιτροπή συγκαλείται μια 
φορά κάθε τρεις μήνες. Έκτακτα συγκα- 
λείται με απόφαση ανώτερου οργάνου ή 
με αίτηση Ν.Ε.

Ά ρθρο 50
Οι υποψήφιοι του Κινήματος για τα όργα
να της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Κοινότη
τες επιλέγονται από τις Τ.Ο.

Οι υποψήφιοι του Κινήματος για τα 
όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Δή
μους προτείνονται από τις Τ.Ο. στη Ν.Ε.

Η Κ.Ε. για να συντονίσει την επιλογή των 
υποψηφίων μπορεί να ορίσει αρμόδιο όρ
γανο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Συνέδριο

Άρθρο 51
Ανώτατο όργανο του Κινήματος είναι το 
Συνέδριο. Το Συνέδριο αποφασίζει για την 
πολιτική του κινήματος μέσα στα πλαίσια 
των αρχών της 3ης Σεπτέμβρη και ελέγχει 
το έργο της Κεντρικής Επιτροπής και του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 52
Στο Συνέδριο παίρνουν μέρος:

α. Αντιπρόσωποι από τις οργανώσεις όλων 
των νομών (ή άλλων ισότιμων χώρων) 
της χώρας.

Περιφερειακές Συνδιασκέψεις για θέμα
τα αναπτυξιακής πολιτικής του χώρου ευ
θύνης του.

Αλλη πρόταση στην ΚΟΕΣ.

Να παραμείνει το άρθρο 47.

Α.
Άρθρο 50
Ώς έχει με την προσθήκη:

Οι επιλογές υποψηφίων για τους Δή
μους γίνονται με τη διαδικασία προκριμα
τικών εκλογών όπως αυτή προβλέπεται 
από τον Κανονισμό λειτουργίας που 
εγκρίνει η Κ.Ε.

Α.
Άρθρο 51
Ανώτατο όργανο του Κινήματος, είναι το 
Συνέδριο. Το Συνέδριο αποφασίζει για την 
πολιτική του Κινήματος μέσα στα πλαίσια 
των διακηρυγμένων αρχών μας και ελέγχει 
όλα τα όργανα του Κινήματος.

Α.
Άρθρο 52
Ώς έχει.

β. Αντιπρόσωποι από τις Νομαρχιακές ορ
γανώσεις του εξωτερικού, 

γ. Τα μέλη της απερχόμενης Κεντρικής 
Επιτροπής και του απερχόμενου Πει
θαρχικού Συμβουλίου, 

δ. Οι βουλευτές του Κινήματος, 
ε. Ο Πρόεδρος του Κινήματος.

Το Συνέδριο συγκαλείται με απόφαση 
της Κ.Ε. σύμφωνα με το κατασταστικό.

Άρθρο 53
Το Συνέδριο προκηρύσσεται με απόφαση 
της Κ.Ε. το λιγότερο 6 μήνες πριν από τη 
σύγκλισή του.

Η Κ.Ε. με απόφασή της καθορίζει την 
διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων, 
την ημερήσια διάταξη και τον τρόπο πα
ρουσίασης 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 λει
τουργία όλων των πειθαρχικών οργάνων 
με εξαίρεση το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
που εξακολουθεί να λειτουργεί και έχει 
αρμοδιότητα για όλες τις καταγγελίες πα
νελλαδικά.

Άρθρο 54
Η προσυνεδριακή συζήτηση διεξάγεται 
μέσα στις οργανώσεις του Κινήματος και 
κλείνει με την εκλογή των αντιπροσώπων 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κ.Ε.

Άρθρο 55
Τα μέλη που εγγράφονται μετά την προ
κήρυξη του Συνεδρίου συμμετέχουν στη 
διαδικασία της οργάνωσης που ανήκουν 
για την προσυνεδριακή δουλειά, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου και εκλογής ώς αντιπρο
σώπων για τη Νομαρχιακή συνέλευση ή το 
Συνέδριο.

Άρθρο 56
Το Συνέδριο έχει απαρτία όταν παρευρί- 
σκονται το λιγότερο τα 2 /3  των εκλεγμέ
νων αντιπροσώπων.

Α.
Άρθρο 53
Ώς έχει.

Με την προσθήκη: Η Κ.Ε. με απόφασή 
της καθορίζει τη διαδικασία για την πραγ
ματοποίηση του Συνεδρίου...

Αλλες προτάσεις στην ΚΟΕΣ.

-  Να κατοχυρωθεί καταστατικά η δη
μιουργία ΚΟΕΣ..

—  Ο συνολικός αριθμός των αντι
προσώπων τα ποσοστά εκπροσώπη
σης, η διαδικασία εκλογής ορίζονται 
με καταστατική διάταξη.

—  Η διαδικασία και ο τρόπος διε
ξαγωγής του Συνεδρίου είναι πάγια 
και αποφασίζεται από το Συνέδριο.

Α.
Άρθρο 54
Η προσυνεδριακή συζήτηση διεξάγεται 
στις οργανώσεις τους Κινήματος με τρό
πο που να διασφαλίζει το δημόσιο δημο
κρατικό διάλογο με την κοινωνία και με 
ανοιχτές διαδικασίες και κλείνει με την 
εκλογή των αντιπροσώπων σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Κ.Ε.

Α.
Άρθρο 55
Ώς έχει.

Α.
Άρθρο 56
Ώς έχει.
Άλλη πρόταση στην ΚΟΕΣ.

Τα άρθρα 56-60 να ενταχθούν σε Κανο
νισμό Λειτουργίας.



Ά ρθρο 57
Το Συνέδριο συγκροτείται σε σώμα με την 
εκλογή 7μελούς Προεδρείου. Μέχρι τότε 
προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κινήματος ή 
μέλος του Ε.Γ. της Κ.Ε.

Άρθρο 58
Η Κ.Ε. λογοδοτεί για το έργο της και 
παρουσιάζει εισήγηση πάνω στην πολιτική 
κατάσταση, τις προοπτικές και τα καθήκο
ντα του Κινήματος. Επίσης, λογοδοτεί για 
το έργο του και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Κάθε Νομαρχιακή οργάνωση μπορεί να 
υποβάλλει τροποποιήσεις και απόψεις μέ
σα από τους αντιπροσώπους της.

Άρθρο 59
Το Σ υ νέδριο αποφασίζει για όλα τα θέ ματα 
που τέθηκαν σε συζήτηση στην προσυνε
δριακή περίοδο. Νέο θέμα εισάγεται 
ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας 
του Συνεδρίου.

Άρθρο 60
Κύρια καθήκοντα του Συνεδρίου είναι:

α. Συζήτηση και απόφαση πάνω στη λογο
δοσία της Κ.Ε. και του Π.Σ. 

β. Συζήτηση και απόφαση πάνω στα ιδεο
λογικά, πολιτικά και οργανωτικά θέματα 
του Κινήματος.

γ. Εκλογή Προέδρου. Κάθε Σύνεδρος 
έχει δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιό
τητα που πρέπει να εγκριθεί από το 1 / 
5 των Συνέδρων.

δ. Εκλογή των μελών της Κεντρικής Επι
τροπής. Κάθε Σύνεδρος έχει το δικαίω
μα να υποβάλλει υποψηφιότητα, 

ε Εκλογή των μελών του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου. Κάθε σύνεδρος έχει το 
δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα.

Άρθρο 61
Το Συνέδριο συγκαλείται κάθε τέσσερα 
χρόνια. Η σύγκλιση του Συνεδρίου μπορεί 
να αναβληθεί με απόφαση της Κ.Ε. για 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον 
ένα χρόνο.

Α.
Άρθρο 57
Ώς έχει.

Α.
Άρθρο 58  /
Καταργείται το άρθρο (Συμπεριλαμβάνε- 
ται στο άρθρο 60).

Α.
Άρθρο 59
Ώς έχει.

Α.
Άρθρο 60
Ώς έχει. Οι παρ. α και β διαμορφώνονται ώς
εξής:

α. Συζήτηση και απόφαση πάνω στην ει
σήγηση της Κ.Ε. για την πολιτική κατά
σταση, τις προοπτικές και τα καθήκοντα 
του Κινήματος καθώς και για ιδεολογι
κά, πολιτικά και οργανωτικά θέματα του 
Κινήματος.

Άλλη πρόταση στην ΚΟΕΣ.

Στην Κ.Ε. να εκπροσωπούνται κατά 
το 1 /3  της τουλάχιστον οι οργανώσεις 
της Επαρχίας.

Α.
Άρθρο 61
Το άρθρο 61 διαμορφώνεται ώς εξής: 
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 συγκλιθεί το Συνέδριο τότε τον 
ρόλο ΚΟΕΣ αναλαμβάνει το Εθνικό 
Συμβούλιο το οποίο το προκηρύσσει, 

γ) Συγκαλούνται για ειδικά θέματα πολιτι-

Άρθρο 62
Εκτακτο Συνέδριο συγκαλείται ύστερα: 
α. Με απόφαση των 2 /3  των μελών της 

Κ.Ε.
β. Από πρόταση των 2 /3  των Ν.Ε. που 

εκπροσωπούν το λιγότερο το 1 /3  των 
μελών του Κινήματος. Η σύγκλιση του 
έκτακτου Συνεδρίου γνωστοποιείται 
πέντε βδομάδες πριν. Οι εισηγήσεις 
γνωστοποιούνται το αργότερο 10 μέ
ρες πριν. Οι σχετικές με το τακτικό 
Συνέδριο διατάξεις ισχύουν ανάλογα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Ο Πρόεδρος του Κινήματος

Άρθρο 63
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 σύγκλιση του Ε.Γ. της Κ.Ε. είναι 
δύσκολη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Κεντρική Επιτροπή 

Άρθρο 64
Η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) είναι το ανώτε
ρο όργανο του Κινήματος μεταξύ των δύο 
Συνεδρίων. Σ' αυτό το διάστημα καθορίζει 
την πολιτική του Κινήματος, εγκρίνει το 
Κυβερνητικό Πρόγραμμα και χαράσσει τα 
πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. με βάση τις αρχές της 3ης του 
Σεπτέμβρη, το πρόγραμμα, το Καταστατι
κό και τις αποφάσεις των Συνεδρίων.

Η Κ.Ε. αποτελείται από 140 μέλη και τον 
Πρόεδρο.

κής «Συνέδρια θέσεων» ή Συνδιασκέ
ψεις με αποφασιστικό χαρακτήρα και 
με διαδικασίες που καθορίζονται από 
την Κ.Ε.

Άλλη πρόταση στην ΚΟΕΣ.
Συνέδριο κάθε 2 χρόνια και εκλογή σ' 

αυτό Πολιτικού Γ ραφείου.

Α.
Άρθρο 62
Ώς έχει.

Α.
Άρθρο 63
Ώς έχει.
Με την προσθήκη:

Προεδρεύει στο Εθνικό συμβούλιο.

Α.
Άρθρο 64
Η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) είναι το ανώτε
ρο όργανο του Κινήματος μεταξύ των 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 απο
φάσεις των Συνεδρίων και έχει την ευθύνη 
της πολιτικής καθοδήγησης των οργανώ
σεων.

Η Κ.Ε. αποτελείται από τον Πρόεδρο, 
140 τακτικά μέλη και 35 αναπληρωματικά 
μέλη κατά την σειρά εκλογής τους.



Άρθρο 65
Για την αποτελεσματική στήριξη των νέων 
θεσμών, τις ανάγκες του μαζικού κινήμα
τος και τους στόχους του δημοκρατικού 
προγραμματισμού κατά γεωγραφικό επί
πεδο, η Κ.Ε. με απόφασή της μπορεί να 
προσδιορίσει τις αρμοδιότητες των Ν.Ε., 
Επ. Γρ., Τομ. Γρ., Γρ. Πόλης και Περιφε
ρειακών Συμβουλίων.

Ά ρθρο 66
Η Κ.Ε. συνέρχεται το λιγότερο μία φορά 
στους τρεις μήνες.

Εκτακτα συνέρχεται αν το ζητήσει το 1 / 
3 των μελών της, το Εκτελεστικό της 
Γραφείο ή ο Πρόεδρος.

Η Κ.Ε. έχει απαρτία όταν παρευρίσκο- 
νται τα 2 /3  των μελών της.

Άρθρο 67
Η Κ.Ε. εκλέγει:
α. Το Εκτελεστικό της Γραφείο. Όλα τα 

μέλη του Ε.Γ. τακτικά και αναπληρωμα
τικά πρέπει να είναι μέλη της Κ.Ε. 

β. Επταμελή Επιτροπή Οικονομικού 
Ελέγχου.

Η Κ.Ε. εκδικάζει τις πειθαρχικές παρα
βάσεις των μελών του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου και έχει τις αρμοδιότητες 
του άρθρου 32.

Η Κ.Ε. ελέγχει την πορεία και τις αποφά
σεις των οργάνων και των οργανώσεων. 

Άλλες προτάσεις στην ΚΟΕΣ. 
Αποτελείται από 150 τακτικά και 50 

αναπληρωματικά ή 120 και 30.

Α.
Άρθρο 65
Ώς έχει.
Με την προσθήκη:

Εγκρίνει κανονισμούς λειτουργίας για: 
(Κ.Ε., Πειθαρχικό Συμβούλιο, Επ. Οικονομ. 
Ελέγχου, Τομέων, Περιφ. - Νομ. - Τομ. 
Επιτροπών, Επ. Γραφ. Γρ. Πόλης, Τ.Ο., 
ΟΧΔ. κλαδ. Οργ.).

Η λέξη «προσδιορίσει» μετατρέπεται σε 
«διευρύνει».

Α.
Άρθρο 66
Ώς έχει.
Με την προσθήκη:

Σε ειδικές Συνόδους της Κ.Ε. συζητού- 
νται και αποφασίζονται ειδικά θέματα πο
λιτικής που απασχολούν το Κίνημα.

Α.
Άρθρο 67
Η Κ.Ε. εκλέγει:
α.. Το Εκτελεστικό Γ ραφείο. Όλα τα μέλη 

του Ε.Γ. τακτικά και αναπληρωματικά 
πρέπει να είναι μέλη της Κ.Ε.

β. Τον Γραμματέα της Κ.Ε. ο οποίος είναι 
μέλος του Ε.Γ. Ο Γραμματέας της Κ.Ε. 
δεν αναλαμβάνει Κυβερνητικά καθήκο
ντα.

γ. Τους Γραμματείς των Τομέων της Κ.Ε. 
και τους αναπληρωτές τους που είναι 
μέλη της, με τρόπο που καθορίζει η 
ίδια. Σ υγκροτεί επίσης μετά από πρότα
ση του Ε.Γ. τους Τομείς της Κ.Ε. οι 
οποίοι λειτουργούν με βάση κανονι
σμούς λειτουργίας.

δ. Επταμελή Επιτροπή Οικονομικού 
Ελέγχου.

Η Κ.Ε. εκδικάζει τις πειθαρχικές παρα
βάσεις των μελών της ΚΕΔΤΚ και έχει τις
αρμοδιότητες του άρθρου 32 (σε περίπτω
ση που υπάρχει ΚΕΔΤΚ).

Άλλη πρόταση στην ΚΟΕΣ.

Δεν εκλέγεται Γ ραμματέας της Κ.Ε.

Άρθρο 68
Η Κ.Ε. ορίζει τους υποψήφιους βουλευ
τές του Κινήματος ύστερα από εισήγηση 
των Νομαρχιακών Συνελεύσεων ή και με
λών της Κ.Ε. και καθορίζει τη σειρά ανα
γραφής στο ψηφοδέλτιο κατά εκλογική 
περιφέρεια με κριτήρια: ιεράρχισης που 
έχουν προσδιοριστεί επίσης από την Κ.Ε.

Δεν χρειάζεται πρόταση υποψηφιότη
τας από τη Ν.Σ. για τους βουλευτές της 
τελευταίας Βουλής. Συμμετέχουν στους 
συνδυασμούς του Κινήματος και για τις 
αμέσως επόμενες εκλογές στην περιφέ
ρεια που έχουν εκλεγεί εκτός αν η Κ.Ε. με 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, 
ύστερα από πρόταση της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας, του Ε.Γ., αποκλείσει τη συμ
μετοχή βουλευτή για λόγους που αναφέ- 
ρονται στο ήθος της στη συγκεκριμένη 
πολιτική συμπεριφορά του, τη λαϊκή απο
δοχή του ή τον ορίσει υποψήφιο σε άλλη 
περιφέρεια για λόγους που αναφέρονται 
στην τακτική του Κινήματος.

Μεταβατική διάταξη 

Άρθρο 69
Ειδικά για τις πρώτες μετά το Συνέδριο 
του Μάη 1984 βουλευτικές εκλογές, τη 
σειρά αναγραφής στο ψηφοδέλτιο των 
υποψηφίων βουλευτών κατά εκλογική πε
ριφέρεια, θα καθορίσει ο Πρόεδρος του 
Κινήματος με βάση τα κριτήρια που προσ
διορίζει η Κ.Ε.

Τα αναπληρωματικά μέλη του Ε.Γ. και οι 
Γραμματείς των Τομέων της Κ.Ε. αποτε
λούν το Συντονιστικό Συμβούλιο που Συ
νεδριάζει τουλάχιστον κάθε 15 μέρες.

Α.
Άρθρο 68
Η επιλογή όλων των υποψηφίων βουλευ
τών και η σειρά αναγραφής τους στα 
ψηφοδέλτια του Κινήματος γίνεται με βά
ση προκριματικές εκλογές που διεξάγο
νται ανάμεσα στα μέλη και τους φίλους 
του Κινήματος σε επίπεδο Νομού - Επαρ
χίας.

Τον τελικό πίνακα και τη σειρά σ' αυτόν 
των υποψηφίων καθορίζει η Κ.Ε.

Η διαδικασία των προκριματικών εκλο
γών και καθορισμού του πίνακα υποψη
φίων προσδιορίζεται από τον κανονισμό 
λειτουργίας.

Ανάγκη μεταβατικής διάταξης.

Σε περίπτωση εκλογών σε διάστημα μι
κρότερο των 18 μηνών δεν γίνονται προ
κριματικές εκλογές αλλά παραμένουν οι 
προηγούμενες υποψηφιότητες.

Άλλες προτάσεις στην ΚΟΕΣ.
-  Να μην ψηφίζουν οι φίλοι.
-  Η Κ.Ε. να δεσμεύεται τουλάχιστον 

κατά τα 2 /3  από τις προτάσεις για τις 
υποψηφιότητες.

-  Να προβληθεί η πιθανότητα συνερ
γασιών με άλλους φορείς και η δυνα
τότητα παρέμβασης της Κ.Ε.

Α.
Άρθρο 69
Καταργείται.
Προστίθεται νέο άρθρο:
Εθνικό Συμβούλιο:
Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται από: 
Τον Πρόεδρο
Την Κ.Ε. Την ΚΕΔΤΚ. Την ΚΌ. και την ΚΌ. 
του Ευρωπ. Κοιν. Τους Γραμματείς των 
Ν.Ε. και Τ.Ε.
Το Κ.Σ. της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που είναι Πρόε
δροι, Αντιπρόεδροι, ή Γραμματείς τριτο
βάθμιων Συνδικαλιστικών οργανώσεων.

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



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Εκτελεστικό Γοαφείο 

Ά ρθρο 70
Το Εκτελεστικό Γραφείο της Κεντρικής 
Επιτροπής αποτελεί το ανώτερο εκτελε
στικό όργανο. Παρακολουθεί και ελέγχει 
την πορεία της εφαρμογής των αποφά
σεων της Κ.Ε. και αντιμετωπίζει όλα τα 
τρέχοντα πολιτικά και οργανωτικά προ
βλήματα του Κινήματος, στα πλαίσια πά
ντοτε των γενικών πολιτικών και ιδεολογι
κών θέσεων που καθορίζονται από την 
Κ.Ε.

Το Ε.Γ. καταρτίζει Κανονισμούς Λει
τουργίας των Οργανώσεων και Οργάνων 
του Κινήματος και των Επιτροπών του, οι 
οποίοι εγκρίνονται από την Κ.Ε. Η σύνδεση 
Κυβέρνησης και Κινήματος γίνεται με ευ
θύνη του Προέδρου και του Ε.Γ. της Κ.Ε.

Ά ρθρο 71
Το Ε.Γ. της Κ.Ε. απαρτίζεται από τον 
Πρόεδρο και 10 μέλη.

Επίσης εκλέγονται και τρία αναπληρω
ματικά μέλη, σε κάθε ένα από τα οποία 
μπορεί με απόφαση του οργάνου, να ανα
τεθεί συγκεκριμένο τμήμα από τις αρμο- 
διότητές του.

Ά ρθρο 72
Το Ε.Γ. της Κ.Ε. δημιουργεί και κατευθύνει 
Επιτροπές που το υποβοηθούν στην κα
θοδήγηση και λειτουργία του Κινήματος.

Μπορεί να αναθέσει σ' αυτές ορισμέ
νες από τις αρμοδιότητές του. Τα μέλη 
των Επιτροπών επιλέγονται από το Ε.Γ. 
από κατάλογο μελών που δίνουν οι Ν.Ε., οι 
Τ.Ε. και τα μέλη της Κ.Ε.

Στις Επιτροπές του Ε.Γ. εντάσσονται και 
τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της 

, Κ.Ε. και του Π.Σ. Οι Γραμματείς των Επι
τροπών του Ε.Γ. πρέπει να είναι μέλη της 
Κ.Ε. εκτός αν η Κ.Ε. αποφασίσει διαφορε
τικά για τη συγκεκριμένη Επιτροπή. Η 
αριθμητική σύνθεση και ο τρόπος λει-

Α.
Άρθρο 70
Το Ε.Γ. της Κ.Ε. αποτελεί όργανο πολιτι
κού σχεδιασμού και το ανώτερο εκτελε
στικό όργανο της Κ.Ε. μεταξύ δύο Συνό
δων της, στα πλαίσια πάντοτε των γενικών 
πολιτικών και ιδεολογικών θέσεων που 
καθορίζονται από την Κ.Ε. Παρακολουθεί 
και ελέγχει την πορεία της εφαρμογής 
των αποφάσεων της Κ.Ε. και της Εκτελε
στικής Γ ραμματείας.

Καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας των 
Οργανώσεων και των Οργάνων του Κινή
ματος και των Τομέων της Κ.Ε. οι οποίοι 
εγκρίνονται από την Κ.Ε.

Όλα τα τρέχοντα λειτουργικά και οργα
νωτικά θέματα του Κινήματος, αντιμετω
πίζονται από Εκτελεστική Γραμματεία την 
οποία συγκροτεί το Ε.Γ. και στην οποία 
συμμετέχουν:

Ο Γραμματέας της Κ.Ε., ο οποίος και 
προεδρεύει, τακτικά ή αναπληρωματικά 
μέλη του Ε.Γ. και οι Γραμματείς των Το
μέων της Κ.Ε., Διεθνών Σχέσεων, Οργανω
τικού, Οικονομικού, Μαζικού Κινήματος 
και προγράμματος.

Α.
Άρθρο 71
Το Ε.Γ. της Κ.Ε. απαρτίζεται από τον 
Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Κ.Ε. και 9 
μέλη. Επίσης εκλέγονται και τρία ή πέντε 
αναπληρωματικά μέλη του Ε.Γ. στα οποία 
με απόφαση του οργάνου ανατίθεται συ
γκεκριμένες αρμοδιότητες.

Α.
Άρθρο 72
Καταργείται γιατί περιέχεται στο 67. 

Άλλες προτάσεις στην ΚΟΕΣ.

α. Συγκροτούνται επιτροπές ανάλυσης - 
Προγραμματισμού από: μέλη Κ.Ε., ΚΤΕ, 
στελέχη εξειδικευμένα.

β. Συγκροτούνται ομάδες παραγωγής πο
λιτικής. Οι θέσεις εγκρίνονται σε θε
σμοθετημένες διαδικασίες Συνδιασκέ
ψεων.

τουργίας των Επιτροπών του Ε.Γ. καθορί
ζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας 
τους, που καταρτίζει το Ε.Γ. και εγκρίνει η

Άρθρο 73
Όλες οι αποφάσεις και τα πρακτικά του 
Ε.Γ. της Κ.Ε. είναιστη διάθεση της Κ.Ε. 
στην οποία λογοδοτεί.

Άρθρο 74
Το Ε.Γ. της Κ.Ε. μπορεί σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, με σύμφωνη γνώμη του 
Προέδρου να αναθέσει την εκπροσώπηση 
του Κινήματος σε ένα από τα μέλη του ή 
σε μέλος της Κ.Ε.

Το Ε.Γ. συγκαλεί την Κ.Ε., ορίζει την 
ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 
Κ.Ε. και εισηγείται τα θέματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Κοινοβουλευτική Εκπροσώπηση 

Άρθρο 75
Οι βουλευτές μέλη του Κινήματος αποτε
λούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Άρθρο 76
η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκφράζει τις 
θέσεις του Κινήματος και καθορίζει τη 
συγκεκριμένη τακτική της μέσα στη Βου
λή. Υπερασπίζεται μέσα και έξω από τη 
Βουλή τα συμφέροντα της χώρας, προω
θεί τα λαϊκά συμφέροντα και στηρίζει την 
κυβερνητική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέσα 
στα πλαίσια της γραμμής του Κινήματος.

Άρθρο 77
Ο βουλευτής του Κινήματος δεν μπορεί 
να είναι μέλος Ν.Ε., Επ. Γρ., Τομ· Γρ. και Γρ. 
Πόλης.

Α.
Άρθρο 73
Ώς έχει.

Α.
Άρθρο 74
Ώς έχει.

Α.
Άρθρο 75
Ώς έχει.

Α.
Άρθρο 76
Ώς έχει

Α.
Άρθρο 77
Ώς έχει.
Άλλη πρόταση στην ΚΟΕΣ.

Κάθε εκλεγμένος κοινοβουλευτικός 
υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις του 
μέλους. Η κοινοβουλευτική του, όμως 
δραστηριότητα, πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τις γενικές αποφάσεις της Κοιν. Ομά
δας της Κεντρικής Επιτροπής, και του 
Συνεδρίου. Τα μέλη της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας δέχονται τις αποφάσεις του 
Κινήματος, συμμορφώνονται με την τακτι-



Άρθρο 78
Ανάλογες ρυθμίσεις με αυτές που προ- 
βλέπονται στο Καταστατικό για τα μέλη 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ισχύουν 
και για την περίπτωση Ευρωβουλευτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Νεολαία

Άρθρο 79
Η Νεολαία στην οποία μπορεί να συμμετέ
χουν μέλη του Κινήματος ηλικίας 18-30 
ετών, είναι αναπόσπαστο τμήμα του Κινή
ματος. Η αρχή αυτή αποτελεί στα πλαίσια 
του Κινήματος την υλοποίηση της βασι
κής του θέσης για πλήρη, ενεργό και 
ισότιμη συμμετοχή και έκφραση των νέων 
στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου 
μας.

Άρθρο 80
Η Νεολαία είναι ενταγμένη στο οργανωτι
κό σχήμα του Κινήματος με συμμετοχή 
και έκφραση σε όλες τις βαθμίδες της 
οργάνωσης.

Άρθρο 81
Τα ιδιαίτερα προβλήματα της Νεολαίας 
και ειδικότερα η δυναμική του νεολαιίστι- 
κου χώρου υπαγορεύουν μια κάθετη ορ
γανωτική και λειτουργική σύνδεση που 
κατοχυρώνεται και συγκεκριμενοποιείται 
από εσωτερικό Κανονισμό.

Η κάθετη σύνδεση στο χώρο της Νεολαίας 
συντάσσεται στη γενική ιεραρχία και δομή 
του Κινήματος, όπως καθορίζεται από το 
Καταστατικό και τα όργανά του.

Η διαφώτιση, η ζύμωση και η κινητοποίηση 
της Νεολαίας με δική του πρωτοβουλία 
περιορίζεται μόνο σε θέματα του νεολαιί- 
στικου χώρου.

κή που υιοθετούν τα όργανα του Κινήμα
τος. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να σέ
βονται την αρχή της ενότητας ψήφου της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Α.
Άρθρο 78
Ώς έχει.

ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΣΟΚ 
Τα άρθρα 79, 80, 81.
1. Η Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. συγκροτεί αυτοτελή και 
ισότιμη οργάνωση με κάθετη διάρθρωση 
σε όλα τα επίπεδα.

2. Τα όργανα της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εκλεγ
μένα 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 ΠΑ.ΣΟ.Κ.

5. Μεταβατική διάταξη. Το νέο οργανωτι
κό σχήμα της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. ολοκλη
ρώνεται σε διάστημα 15 μηνών το αργότε
ρο με ευθύνη της Κ.Ε. και του Τομέα 
Νεολαίας.

Αλλες προτάσεις στην ΚΟΕΣ.

—  Δημιουργείται πλήρως αυτόνομη ορ
γάνωση νεολαίας χωρίς σύνδεση με την 
κομματική δομή, ή με καθορισμένη σύν
δεση σε όλα τα επίπεδα.

—  Τουλάχιστον 10% του αριθμού των 
μελών της Κ.Ε. προέρχονται από τους 
συνέδρους της νεολαίας.

—  Το ηλικιακό όριο για την συμμετοχή 
στις οργανώσεις νεολαίας καθορίζεται 
από την Κ.Ε. και το Κ.Σ. της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Οικονομικοί πόροι του Κινήματος

Άρθρο 82
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 δω
ρεές και κληρονομιές που γίνονται 
αποδεκτές με απόφαση των οργάνων 
του Κινήματος.

δ. Εισπράξεις από διάφορες άλλες εκδη
λώσεις και δραστηριότητες.

Άρθρο 83

Τη ν ευθύ νη για τα οικονομικά του Κινή μα- 
τος έχει Επιτροπή που ορίζεται από το Ε.Γ. 
της Κεντρικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή αυτή έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει οικονομικό απολογισμό από όλες 
τις οργανώσεις και τα όργανα του Κινήμα
τος. Καμμιά οργάνωση ή όργανο του Κινή
ματος δεν έχουν το δικαίωμα ν' αρνηθούν 
τον απολογισμό.

Κάθε οργάνωση ή όργανο και μέλος του 
Κινήματος είναι υποχρεωμένα να τακτο
ποιούνται οικονομικά σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα.

Άρθρο 84
Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομι
κών του Κινήματος ανήκει στην Επιτροπή 
Οικονομικού Ελέγχου που αναφέρει στην 
Κ.Ε. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου 
έχει δικαίωμα να ελέγχει τόσο τη διαχείρι
ση της Επιτροπής του Ε.Γ. της Κεντρικής 
Επιτροπής όσο και των οργανώσεων και 
οργάνων του Κινήματος.

Α.
Άρθρο 82
Ως έχει με τις προσθήκες:

Οι οικονομικοί πόροι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι: 
—  Η ταυτότητα μέλους που επικυρώνεται 
κάθε χρόνο και ανανεώνεται με την προ
κήρυξη του τακτικού Συνεδρίου του Κινή
ματος...

Α.
Άρθρο 83
Την ευθύνη για τα οικονομικά του Κινήμα
τος έχει η Επιτροπή Οικονομικής Διαχεί
ρισης που ορίζεται από το Ε.Γ. και εγκρί- 
νεται από την Κ.Ε.

Η Επιτροπή αυτή έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει οικονομικό απολογισμό από όλες 
τις οργανώσεις και τα όργανα του Κινήμα
τος. Καμμιά οργάνωση ή όργανο του Κινή
ματος δεν έχει το δικαίωμα ν ’ αρνηθούν 
τον απολογισμό.

Κάθε οργάνωση ή όργανο και μέλος του 
Κινήματος είναι υποχρεωμένα να τακτο
ποιούνται οικονομικά σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα.

Η πορεία των οικονομικών του Κινήματος 
εξετάζεται προϋπολογιστικά και απολογι
στικά στην πρώτη σύνοδο της Κ.Ε. κάθε 
χρόνο.

Α.
Ά ρθρο 84
Ως έχει με την προσθήκη:
—  Η Ε.Ο.Ε. ελέγχει κάθε χρόνο τους 
απολογισμούς και ισολογισμούς που συ
ντάσσει η Ε.Ο.Δ.
Η Ε.Ο.Ε. συντάσσει ειδική έκθεση ελέγ
χου 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 
όργανα του Κινήματος.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 85
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) εκλέγεται 
από το Συνέδριο στο οποίο και λογοδοτεί. 
Αποτελείται από εννέα μέλη. Επίσης 
εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη 
σε καθένα από τα οποία μπορεί με απόφα
ση του οργάνου να ανατεθεί συγκεκριμέ
νο τμήμα από τις αρμοδιότητές του.

Τα μέλη του Π.Σ. συμμετέχουν στις συνε
δριάσεις της Κ.Ε. με δικαίωμα λόγου.

Το Π.Σ. έχει την ευθύνη για τη λειτουργία 
των Ν.Π.Ε. τα μέλη των οποίων μπορεί να 
ανακαλεί με απόφασή του κατά τους 
όρους και τη διαδικασία του άρθρου 44.

Ά ρθρο 86
Το Π.Σ. εξετάζει δευτεροβάθμια (άρθρο 
30) ή τριτοβάθμια (άρθρο 28) τις υποθέ
σεις που έχουν κριθεί από τις Ν.Π.Ε. ή τα 
ισόβαθμα με αυτές πειθαρχικά όργανα. 
Πρωτοβάθμια το Π.Σ. εξετάζει τις υποθέ
σεις του άρθρου 31.

Το Π.Σ. εκδίδει την απόφασή του μέσα σε 
δύο μήνες από την υποβολή της προσφυ
γής ή της παραπομπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Τροποποιήσεις του Καταστατικού 

Ά ρθρο 87
Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται 
μόνο από το Συνέδριο.

Ά ρθρο 88
Για οποιοδήποτε θέμα που δεν καλύπτεται 
από το Καταστατικό αποφασίζει η Κ.Ε. στα 
πλαίσια των γενικών αρχών του Κινήματος.

Α.
Άρθρο 85
Καταργείται.

Άλλη πρόταση στην ΚΟΕΣ.

Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας και Τή
ρησης του Καταστατικού.

Η ΚΕΔΤΚ.......

Η τρίτη παράγραφος τροποποιείται ως 
εξής:

Η ΚΕΔΤΚ έχει την ευθύνη για τη λειτουρ
γία των ΝΕΔΤΚ. Η ανάκληση των ΝΕΔΤΚ 
μπορεί να γίνει με ανάλογες με το άρθρο 
44 διαδικασίες.

Α.
Άρθρο 86
Ώς έχει

Α.
Άρθρο 87
Ώς έχει

Α.
Άρθρο 88
Ώς έχει



ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ ■ ΑΓΩΝΑΣ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ■ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΤΟ ΠΑϋΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Ενωμένο ■ Δυνατό
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