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Το νέο Καταστατικό του 
Κινήματος μας, που 
διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε 
στο 2ο Συνέδριο, τον 
Σεπτέμβρη του 1990, 
περιλαμβάνει τις βασικές 
επιλογές για τη δομή, τη 
διάταξη και τη λειτουργία της 
οργάνωσής μας.
Οι επιλογές αυτές (σε 
συνδυασμό με σύγχρονες ιδέες, 
ολοκληρωμένες προτάσεις και 
με νέες αντιλήψεις και 
πρακτικές) κατοχυρώνουν το

ΠΑΣΟΚ ως σύγχρονο 
δημοκρατικό σοσιαλιστικό 
Κίνημα.
Το καταστατικό μας 
συμπληρώνεται από 
κανονισμούς λειτουργίας των 
οργάνων και των οργανώσεων 
που εγκρίνονται από την 
Κεντρική Επιτροπή του 
Κινήματος.
Η τήρηση του καταστατικού 
στηρίζεται στην πολιτική 
συμφωνία όλων μας και στη 
συνείδηση του κάθε μέλους.
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
•  Το ΠΑΣΟΚ σήμερα, 16 χρόνια μετά την 
ίδρυσή του στις 3 Σεπτέμβρη 1974 από τον 
Α. Γ. Παπανδρέου, έχει τη δική του -πλούσια  
σε αγώνες και ιστορία- εξέλιξη και διαδρομή. 
Εκφράζει κοινωνικές ανάγκες, διατυπώνει 
σύγχρονες προοδευτικές πολιτικές 
προτάσεις, συμμετέχει στους 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 παρουσία. Οι στόχοι μας για 
συνεπή παρουσία στους κοινωνικούς αγώνες, 
οφείλουν να συνδυάζονται με την κατάκτηση 
της ικανότητας, επεξεργασίας και παραγωγής 
ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής.

•  Η λειτουργία, η οργανωτική 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 ΓίΑΣΟΚ 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 
λειτουργία και δομή του Κινήματος μας.
Αυτή την προσπάθεια φιλοδοξεί να 
αποτυπώσει το νέο καταστατικό.

•  Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα γνήσιο, πατριωτικό, 
δημοκρατικό και προοδευτικό μαζικό 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 
οργάνωσή 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 ενότητα. 
Με αυτόνομη και ενιαία πολιτική. Ενιαία 
σημαίνει ότι τα στελέχη όπου και αν 
δουλεύουν, στην Οργάνωση, στο Κοινοβούλιο, 
στην Κυβέρνηση, στο Κράτος ή στους 
μαζικούς χώρους, προωθούν την πολιτική που 
καθορίζεται από τα αρμόδια 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 
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 επ ιστρέφ ει το Κίνημα στη βάση του,
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 ως 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 αρχή της πλειοψηφίας 
στις αποφάσεις, 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 ΠΑΣΟΚ 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 ΠΑΣΟΚ συμπληρώνεται 
από τους κανονισμούς λειτουργίας των 
οργάνων και των οργανώσεων.

Η τήρησή του στηρίζεται 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 Σε
πτέμβρη 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 υπάρ
χουν η ονομασία του Κινήματος, ένας ήλιος που 
ανατέλλει και η συντομογραφία «ΠΑ.ΣΟ.Κ.».

Άρθρο 4.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι μέλος της Σοσιαλιστικής Διε
θνούς, της Συνομοσπονδίας Σοσιαλιστικών Κομμά
των της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σοσιαλι
στικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



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, Κοινω
νική 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 ΠΑ.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 δημοκρα
τίας.
Προωθεί μια άλλη μορφή κοινωνικής οργάνωσης, 
σύγχρονη και προοδευτική, χωρίς καταπίεση, εκ
μετάλλευση και αλλοτρίωση, που στηρίζεται στην 
πολιτική, κοινωνική και οικονομική δημοκρατία.

Αγωνίζεται για μια δίκαιη κατανομή του εισοδήμα
τος και του πλούτου στον πλανήτη, στα έθνη, στις 
κοινωνικές τάξεις, στους πολίτες.
Ενισχύει τις πρωτοβουλίες των κινημάτων των πο
λιτών, που υπερασπίζονται το φυσικό περιβάλλον 
και την ποιότητα στη ζωή.
Ενισχύει τις πρωτοβουλίες για διατήρηση και ανά
δειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για την 
ανάπτυξη του πολιτισμού μας καθώς και τη σύγ
χρονη συλλογική και ατομική δημιουργία.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνεργάζεται με όλα τα κόμματα στον 
κόσμο, που εμπνέονται απο τις ίδιες αξίες και έχουν 
ανάλογους στόχους.

Άρθρο 6.
Η Κυβερνητική πολιτική όπως και το σύνολο της 
πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαμορφώνεται στα πλαίσια 
των διακηρυγμένων αρχών του Κινήματος, των απο
φάσεων των Συνεδρίων, της Κ.Ε., των Συνδιασκέ
ψεων και άλλων συλλογικών αντιπροσωπευτικών 
οργάνων όπως το Εθνικό Συμβούλιο η Ν.Σ. κ.λ.π., 
ανάλογα με το επίπεδο που αναφέρεται και πάντοτε 
στα πλαίσια του σεβασμού στις δεσμεύσεις μας 
προς τους πολίτες.

Άρθρο 7.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι Κίνημα:
•  Με ελευθερία στις ιδεολογικές αναζητήσεις μέ

σα 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 απο
φάσεων των Συνεδρίων και της λειτουργίας του 
κινήματος κατοχυρώνεται πλήρως η εσωκομματική 
δημοκρατία, η ελευθερία στην αναζήτηση, το διά
λογο και την αντιπαράθεση των απόψεων και ιδεών, 
το δικαίωμα στην ατομική ή συλλογική πρόταση 
καθώς και στη δημοσιοποίηση της, ιδιαίτερα μέσα 
απο 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 μέλη.
Στο κίνημα μπορούν να υπάρχουν και να διαμορ
φώνονται 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 
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 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 Κινήμα
τος γίνονται με ενιαίο τρόπο, που ρυθμίζεται απο 
κανονισμούς λειτουργίας, οι οποίοι εγκρίνονται απο 
την Κ.Ε. του Κινήματος.

Άρθρο 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 απο 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 όργανα πρέπει να εκπροσωπούνται οι 
γυναίκες σε ποσοστό τουλάχιστον ανάλογο με τον



αριθμό γυναικών μελών του σώματος που τα εκλέ
γει.

Άρθρο 10.
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και εκλέ
γεται σε όλα τα όργανα του Κινήματος. Το δικαίωμα 
να εκλεγεί σε όργανο αλλά και ως αντιπρόσωπος 
αποκτά αφού περάσουν 6 μήνες απο την εγγραφή 
του.
Η εκλογή όλων των οργάνων και αντιπροσώπων είναι 
μυστική.
Η χορήγηση πληρεξουσιότητας για την εκπροσώ
πηση σε συνελεύσεις, συνέδρια ή όργανα δεν είναι 
δυνατή. Κάθε μέλος που συμμετέχει σε συνέδρια 
ή σε συνελεύσεις, διαθέτει μια μόνο ψήφο.

Άρθρο 11.
Οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων σε συνδιασκέ
ψεις, συνέδρια κλπ., οφείλουν να μεταφέρουν τις 
απόψεις - αποφάσεις των οργάνων που τους εξέ
λεξαν. 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 αρ
χών της λειτουργίας του στο Κίνημα.

Άρθρο 13.
Κάθε όργανο 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.

Άρθρο 14.
Τα όργανα του Κινήματος έχουν υποχρέωση να 
ενημερώνουν τις οργανώσεις σε τακτά και σε έκτα
κτα χρονικά διαστήματα, σε σχέση με τις βασικές 
πολιτικές κατευθύνσεις του Κινήματος και τις απο
φάσεις τους στα πλαίσια της αμφίδρομης πληρο
φόρησης.
Τα όργανα έχουν επίσης την υποχρέωση να ελέγ
χουν την υλοποίηση των αποφάσεών τους απο 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 ίσο προς το 1 /3  του συνολικού αριθμού 
των μελών του αντίστοιχου οργάνου.



Μέλη

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 τους, 

β. δεν συμμετέχουν ή δεν προσφέρουν τις υπη
ρεσίες τους σε άλλο πολιτικό κόμμα ή σχημα
τισμό, ή συμμετέχουν σε οργανώσεις που απο 
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 ηλικίας.

Διαδικασία εγγραφής μέλους 

Άρθρο 17.
Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους 
και να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του, που 
προβλέπονται και κατοχυρώνονται απο το Καταστα
τικό του Κινήματος, πρέπει να συμπληρώσει αίτηση 
εγγραφής προς τη Συντονιστική Επιτροπή της ορ
γάνωσης που θα δραστηριοποιηθεί.
Η αίτηση παραδίδεται προσωπικά απο το υποψήφιο 
μέλος στην Σ.Ε., η οποία και το ενημερώνει για 
τις καταστατικές αρχές για τους κανονισμούς λει
τουργίας.

Άρθρο 18.
Την εγγραφή μέλους επικυρώνει με απόφασή της 
η πρώτη, μετά την κατάθεση της αίτησης, Συνέ
λευση της οργάνωσης.
Μετά την θετική απόφαση της Γ.Σ. το νέο μέλος 
παραλαμβάνει και την ταυτότητα του μέλους.
Σε περιπτώσεις απορριπτικής απόφασης της Συ
νέλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύ- 
γουν στα ανώτερα όργανα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται απο τον κανονισμό λειτουργίας ορ
γανώσεων.



Το μέλος του Κινήματος που αλλάζει τόπο κατοι
κίας ή χώρο δουλειάς ή τον μαζικό χώρο (τον ίδιο 
ή οε συναφείς κλάδους επαγγέλματος ή επιστήμης) 
που δραστηριοποιείται, μεταγράφεται στην αντί
στοιχη οργάνωση με τη διαδικασία που προβλέπεται 
απο τον κανονισμό λειτουργίας οργανώσεων.
Οι βουλευτές του Κινήματος δικαιούνται να είναι 
μέλη οργάνωσης της περιφέρειας που εκλέγονται. 
Οι οργανώσεις οφείλουν να έχουν καταγραμμένους 
φίλους του Κινήματος, να τους ενεργοποιούν και 
να τους ενημερώνουν.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα 
του μέλους.
Άρθρο 20.
Το μέλος του Κινήματος έχει τις παρακάτω υπο
χρεώσεις:
α. Συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση του Κινή

ματος που είναι μέλος.
β. Αγωνίζεται για τη διάδοση των αρχών, της 

πολιτικής και του προγράμματος του Κινήμα
τος καθώς και για την οργανωτική του ανάπτυξη 
και την επιτυχία των στόχων του.

γ. Ενεργοποιείται στα κοινωνικά, πολιτικά και συν
δικαλιστικά κινήματα, σύμφωνα με τις ευαισθη
σίες και τις επιλογές του προωθώντας τους 
στόχους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του χώρου όπου 
δραστηριοποιείται.

δ. Αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική συμ
μετοχή του κάθε μέλους στην πολιτική ζωή 
αλλά και στις διαδικασίες του Κινήματος είναι 
η διαρκής ενημέρωση, ο προβληματισμός, η 
άνοδος του ιδεολογικού, πολιτικού και μορφω
τικού 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 αλ
ληλεγγύης με ειλικρίνεια και αλληλοσεβασμό, 

στ. Τα μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και οι εκπρόσωποι του 
Κινήματος στο εθνικό και ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, στα κυβερνητικά όργανα και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση δε δημιουργούν σχέσεις εξάρ
τησης με οικονομικά συμφέροντα, που δε
σμεύουν την πολιτική τους δράση και συμπε
ριφορά.

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.

η. Εχει καθήκον να πραγματώνει απαρέγκλητα με 
τη δημόσια δράση και την συμπεριφορά του, 
τις αρχές και τις αξίες που εμπνέουν το κίνημα 
και να συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση της αξιο
πιστίας 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, οφείλουν να

είναι συνδρομητές των εντύπων του Κινήμα
τος.
Τοπικά και Νομαρχιακά μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης ιδιοκτησίας του Κινήματος ελέγχονται 
από τα όργανα του Κινήματος σε Νομαρχιακό 
και Τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 21.
Το μέλος του Κινήματος έχει τα πιο κάτω δικαιώ
ματα:
α. Συμμετέχει στη συζήτηση και λήψη των απο

φάσεων, που αφορούν τη διαμόρφωση του προ
γράμματος και της πολιτικής του Κινήματος, 
τόσο στην οργάνωση που ανήκει όσο και στις 
συνδιασκέψεις, συνέδρια κλπ. που συμμετέχει.

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

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

δ. Απευθύνεται στο αρμόδιο όργανο ή μέσα απ’ 
αυτό στο αμέσως ανώτερο όργανο του Κινήμα
τος, για κάθε σημαντικό ζήτημα που νομίζει ότι 
δεν επιλύθηκε ή δεν αντιμετωπίστηκε ικανο
ποιητικά.

ε. Εχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται σε 
όλα τα όργανα του κινήματος καθώς και να 
προτείνει ή να προτείνεται για όλες τις επιλογές 
(βουλευτικές εκλογές, Ton. Αυτοδιοίκηση, 
κ,λ.π.), με βάση τις διαδικασίες του καταστατικού.



Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, της Κεντρι
κής Επιτροπής και των Τομέων της, των Νομαρ
χιακών Επιτροπών, των Επαρχιακών και Τομεακών 
Γραφείων, των Γραφείων Πόλης και της Κοινοβου
λευτικής ομάδας, συμμετέχουν ενεργά στη δράση 
της οργάνωσης στην οποία ανήκουν, στο μέτρο που 
τους επιτρέπουν τα πρόσθετα καθήκοντά τους. 
Στην παραπάνω ρύθμιση περιλαμβάνονται και πε
ριπτώσεις κυβερνητικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ που 
προσδιορίζονται ειδικότερα με απόφαση του Προέ
δρου και του Εκτελεστικού Γ ραφείου.

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 απο 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 ορ
γάνων ή τους κανόνες συμπεριφοράς μέλους επι
βάλλονται, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παρά
βασης και τις πολιτικές συνέπειες που είχε, τυπικά 
και γενικά, απο τη Συνέλευση της οργάνωσης, που 
ανήκει, και τα άλλα Πειθαρχικά όργανα, οι ακόλου
θες κυρώσεις: 
α. Παρατήρηση.
β. Μομφή και ανάκληση απο την υπεύθυνη θέση 

που κατέχει.
γ. Προσωρινή αναστολή της συμμετοχής του στο 

Κίνημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, 
δ. Διαγραφή απο το Κίνημα.



Το μέλος διαγράφεται όταν:

α. Υποστηρίζει και προωθεί απόψεις αντίθετες 
προς τις διακηρυγμένες αρχές και τις αποφά
σεις των Συνεδρίων του Κινήματος.

β. Παραβαίνει το καταστατικό και τους κανονι
σμούς του Κινήματος.

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

δ. Δεν καλύπτει τις οικονομικές του υποχρεώσεις 
στο Κίνημα.

ε. Απέχει αδικαιολόγητα περισσότερο απο 12 μή
νες απο 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 αυ
τοδίκαια αν δεν ανανεωθεί η ταυτότητα μέλους 
σε προκαθορισμένη τακτή προθεσμία.

Μέλη που διαγράφονται μπορούν να επανεγγρα- 
φούν ύστερα απο αίτησή τους αφού περάσουν δύο 
χρόνια απο τη διαγραφή τους με απόφαση απο το 
Εκτελεστικό Γ ραφείο της Κεντρικής Επιτροπής ή 
του εξουσιοδοτημένου απο αυτό οργάνου και 
προηγούμενη γνώμη της οργάνωσης στην οποία 
ανήκαν πριν την διαγραφή τους.

Όλα τα πειθαρχικά θέματα αντιμετωπίζονται απο τα 
πολιτικά όργανα (Γ.Σ. των Τ.Ο., Νομ. Συνελεύσεις), 
με αυξημένες πλειοψηφίες.
Ο τρόπος λειτουργίας ως Πειθαρχικών των ανωτέρω 
οργάνων προσδιορίζεται απο κανονισμό λειτουρ
γίας που εγκρίνει η Κ.Ε.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Οργάνωση του Κινήματος

Άρθρο 27.
Οι Τ.Ο., Ο.Χ.Δ. και Οργανώσεις Ετεροδημοτών 
(Ο.Ε)., είναι οι βασικές πολιτικές και οργανωτικές 
μονάδες του κινήματος.
Όπου στο Καταστατικό αναφέρεται η λέξη «οργά
νωση» εννοείται Τ.Ο., Ο.Χ.Δ., Ο.Ε., ή Οργανωτικός 
Πυρήνας.

Άρθρο 28.
Οι Οργανώσεις του Κινήματος αποτελούνται απο 
μέλη που κατοικούν στον ίδιο τόπο ή εργάζονται 
στον ίδιο τόπο ή εργάζονται στον ίδιο χώρο ή τομέα 
δουλειάς.
Η σύνθεση της Τ.Ο. με βάση τον τόπο κατοικίας 
πρέπει να αντιπροσωπεύει τα κοινωνικά στρώματα 
της περιοχής, τα οποία εκφράζονται πολιτικά απο 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ο αριθμός των μελών της Τ.Ο. δεν πρέπει να 
ξεπερνά τους 80.
α. Η Τ.Ο. αποτελείται από μέλη που κατοικούν στον 

ίδιο τόπο.
β. Η Ο.Χ.Δ. αποτελείται απο 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 ή Ο.Χ.Δ., ή Ο.Ε. 
αποτελεί τη Συνέλευση της οργάνωσης η οποία 
συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το μήνα. Έκτα
κτη 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, 
εκτελεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης μέσα στα 
πλαίσια πάντοτε που καθορίζονται απο τις αποφά
σεις 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 Ν.Σ. που συγκροτείται απο εκλεγμένους αντι
προσώπους των οργανώσεων του Νομού 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 για την εξειδίκεύση 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 κάθε 18 μήνες για απολογισμό- 
προγραμματισμό και εκλέγει την Ν.Ε. διασφαλίζο
ντας την εκπροσώπηση όλων των επαρχιών του 
Νομού. Εκλέγει επίσης την ΕΔΤΚ και Επιτροπή 
Οικονομικού Ελέγχου για την Ν.Ε. και τις πρωτο
βάθμιες οργανώσεις.
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. 
Συγκαλείται επίσης Νομαρχιακό Συμβούλιο 3 φο
ρές το χρόνο το οποίο αποτελείται από τις ΣΕ των 
πρωτοβάθμιων οργανώσεων, τα Επαρχιακά Γραφεία 
και τα Τομεακά Γ ραφεία.

Άρθρο 31.
Οι Τ.Ο. κάθε επαρχίας - όπως αυτή καθορίζεται 
με απόφαση της Ν.Ε. - εκλέγουν αντιπροσώπους 
για την Επαρχιακή Συνέλευση (Ε.Σ.), που εκλέγει 
μια φορά κάθε δεκαοκτώ μήνες, το Επαρχιακό 
Γραφείο (Επ. Γρ.), το οποίο αποτελείται απο 5-7 
μέλη.
Οι Ε.Σ. και Τ.Σ. συγκαλούνται, τακτικά και έκτακτα, 
με απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής ή ανώ
τερου οργάνου με την οποία καθορίζεται και ο

συγκεκριμένος αριθμός των μελών του Επ. Γρ. και 
Τομ. Γρ.

Άρθρο 32.
Η Ν.Ε. έχει την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων 
της Ν.Σ. και καθοδηγεί τις οργανώσεις ευθύνης της 
πάντοτε μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται απο 
τις αποφάσεις της Κ.Ε. και της Ν.Ε. σε συνεργασία 
με τα ανώτερα όργανα. Η Ν.Ε. αποστέλει στο Ε.Γ. 
της Κ.Ε. στο τέλος κάθε χρόνου απολογιστική 
έκθεση για την πολιτική κατάσταση στο χώρο ευ
θύνης της, την προώθηση των πολιτικών στόχων 
και την οικονομική και οργανωτική κατάσταση του 
Κινήματος.
Τα Επ. Γρ. τα Τομ. Γρ. και τα Γραφεία Πόλης - 
δημιουργούνται με απόφαση της Ν.Ε. που επικυ
ρώνεται απο 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 Νο
μού, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και εξου
σιοδοτημένα απο το Εκτελεστικό Γ ραφείο μέλη. 
Στις συνεδριάσεις των Επ. Γρ. των Τομ. Γρ. και των 
Γ ρ. 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 συμ
μετέχει χωρίς δικαιώματα ψήφου και ο γραμματέας 
της Ν.Ε. νεολαίας.

Άρθρο 34.
Η Ν.Ε. μπορεί ύστερα απο εισήγηση των Επ. Γρ. 
Τομ. Γρ. και Γρ. 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 διαδικα
σίες που προβλέπονται απο τον κανονισμό λειτουρ
γίας.

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 καταστατικό και τους κανονι

σμούς λειτουργίας και υποστηρίζουν και προω
θούν απόψεις αντίθετες προς τις διακηρυγμέ
νες αρχές του Κινήματος.

Η απόφαση για τη διάλυση της οργάνωσης ανα
κοινώνεται σε οκτώ μέρες το αργότερο στο Εκτε
λεστικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής. Η διά
λυση οριστικοποιείται μετά την έγκριση της από
φασης της Ν.Ε. απο τη Νομαρχιακή Συνέλευση με

αυξημένη πλειοψηφία. Μέχρις ότου εγκριθεί η 
απόφαση της Ν.Ε. αναστέλλεται η συμμετοχή της 
οργάνωσης στη λειτουργία του Κινήματος.
Η Ν.Ε. μετά τη διάλυση της οργάνωσης είναι υπο
χρεωμένη να συστήσει Ο.Π. για τη δημιουργία νέας 
Τ.Ο.

Άρθρο 36.
Ανάκληση ενός οργάνου (Ν.Ε., Επ. Γρ., Τ.Γ.) μπορεί 
να γίνει απο το αντίστοιχο όργανο που το εξέλεξε 
(Ν.Ε., 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 Ορ
γανωτική 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, σε τέτοια 
περίπτωση, εξομοιώνεται με το Νομό.
Η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει για την προσαρ
μογή του οργανωτικού σχήματος στις τοπικές συν
θήκες.
Τα μέλη που κατοικούν μόνιμα και ασκούν εκλογικά 
δικαιώματα στο εξωτερικό μπορούν να συμμετέ
χουν σε φορείς που έχουν κοινούς με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
προσανατολισμούς.



Οι Γραμματείες των Ν.Ε. κάθε περιφέρειας και οι 
Γραμματείς των Ν.Ε. νεολαίας συγκροτούν το Πε
ριφερειακό Συμβούλιο, την ευθύνη λειτουργίας του 
οποίου αναλαμβάνουν εξουσιοδοτημένα απο την 
Κ.Ε. μέλη της.
Οι αρμοδιότητες και λειτουργίες των Π.Σ. προσ
διορίζονται σε κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνει 
η Κ.Ε.
Το Π.Σ. σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της 
Κ.Ε. ή το Ε.Γ. συγκαλούν Περιφερειακές Συνδια
σκέψεις για θέματα αναπτυξιακής πολιτικής του 
χώρου ευθύνης τους.

Άρθρο 39.
Οι υποψήφιοι του Κινήματος για τα όργανα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Κοινότητες επιλέγονται 
απο τις Τ.Ο.
Οι υποψήφιοι του Κινήματος για τα όργανα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Δήμους, προτείνονται απο 
τις Τ.Ο. στη Ν.Ε.
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.

Συνέδριο 
Άρθρο 40.
Ανώτατο όργανο του Κινήματος είναι το Συνέδριο. 
Το Συνέδριο αποφασίζει για την πολιτική του Κι
νήματος μέσα στα πλαίσια των διακηρυγμένων αρ
χών του και ελέγχει όλα τα όργανα του Κινήματος.

Άρθρο 41.
Στο Συνέδριο παίρνουν μέρος: 
α. Αντιπρόσωποι απο τις οργανώσεις όλων των 

νομών (ή άλλων ισότιμων χώρων) της χώρας, 
β. Αντιπρόσωποι απο τις Νομαρχιακές οργανώσεις 

του εξωτερικού.
γ. Τα μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής 

και του απερχόμενου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 
δ. Οι βουλευτές του Κινήματος, 
ε. Ο Πρόεδρος του Κινήματος.

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

Άρθρο 42.
Το Συνέδριο προκηρύσσεται με απόφαση της Κ.Ε. 
το λιγότερο 6 μήνες πριν απο την σύγκλισή του. 
Η. Κ.Ε. με απόφαση της καθορίζει τη διαδικασία



για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, τη διαδι
κασία 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 απο το Συνέδριο. 
Απο την προκήρυξη του Συνεδρίου και μέχρι τη 
λήξη του αναστέλλεται η λειτουργία όλων των 
πειθαρχικών οργάνων με εξαίρεση την Κ.Ε. που 
εξακολουθεί να λειτουργεί και με πειθαρχικό χα
ρακτήρα και έχει αρμοδιότητα για όλες τις καταγ
γελίες πανελλαδικά.
(Σύμφωνα με το άρθρο 71).

Άρθρο 43.
Η προσυνεδριακή συζήτηση διεξάγεται στις οργα
νώσεις 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 απο
φάσεις της Κ.Ε.

Άρθρο 44.
Τα μέλη που εγγράφονται μετά τη προκήρυξη του 
Συνεδρίου συμμετέχουν στη διαδικασία της οργά
νωσης που ανήκουν για την προσυνεδριακή δου
λειά, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλογής ως αντι
προσώπων για τη Νομαρχιακή συνέλευση ή το 
Συνέδριο.

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.

Άρθρο 47.
Το Συνέδριο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 
τέθηκαν σε συζήτηση στην προσυνεδριακή περίο
δο. Νέο θέμα εισάγεται ύστερα απο 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 δικαίω
μα να υποβάλλει υποψηφιότητα που πρέπει να 
εγκριθεί απο το 1 / 5 των Συνέδρων, 

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



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 πολιτικής «Συ
νέδρια θέσεων» ή Συνδιασκέψεις με αποφασι
στικό χαρακτήρα και με διαδικασίες που καθο
ρίζονται απο την Κ.Ε.

Άρθρο 50.
Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται: 
α. Με απόφαση των 2 /3  των μελών της Κ.Ε. 
β. Με πρόταση των 2 /3  των Ν.Ε. που εκπροσωπούν 

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

Ο Πρόεδρος του Κινήματος 
Άρθρο 51.
Ο Πρόεδρος του Κινήματος εκπροσωπεί το Κίνημα 
σε όλες του τις εκδηλώσεις στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό. Προεδρεύει στο Εκτελεστικό Γ ραφείο 
(Ε.Γ.) της Κ.Ε., εισηγείται σ' αυτό, στην Κ.Ε. και στο 
Συνέδριο πάνω στην ιδεολογική και πολιτική γραμ
μή του Κινήματος και παίρνει θέση σε επείγοντα 
θέματα όταν η άμεση σύγκλιση του Ε.Γ. της Κ.Ε. 
είναι δύσκολη.
Προεδρεύει στο Εθνικό συμβούλιο.



Κεντρική Επιτροπή 

Άρθρο 52.
Η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) είναι το ανώτερο όργανο 
του Κινήματος μεταξύ των δύο Συνεδρίων. Σ ' αυτό 
το διάστημα καθορίζει την πολιτική του Κινήματος, 
διαμορφώνει το πλαίσιο της Κυβερνητικής πολιτι
κής με βάση τις διακηρυγμένες αρχές του, το 
πρόγραμμα, το καταστατικό και τις αποφάσεις των 
Συνεδρίων και έχει την ευθύνη της πολιτικής κα
θοδήγησης των οργανώσεων.
Η Κ.Ε. αποτελείται απο τον Πρόεδρο, 140 τακτικά 
μέλη και 35 αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά 
εκλογής τους.
Η Κ.Ε. ελέγχει την πορεία και τις αποφάσεις των 
οργάνων και των οργανώσεων.

Άρθρο 53.
Για την αποτελεσματική στήριξη των νέων θεσμών, 
τις ανάγκες του μαζικού κινήματος και τους στό
χους του δημοκρατικού προγραμματισμού κατά 
γεωγραφικό επίπεδο, η Κ.Ε. με απόφασή της μπορεί 
να διευρύνει τις αρμοδιότητες των Ν.Ε., Επ. Γρ., 
Τομ. Γρ., Γρ. Πόλης και Περιφερειακών Συμβουλίων.

Εγκρίνει Κανονισμούς Λειτουργίας για τα όργανα 
και τις οργανώσεις του Κινήματος.

Άρθρο 54.
Η Κ.Ε. συνέρχεται το λιγότερο μια φορά στους τρεις 
μήνες. Έκτακτα συνέρχεται αν το ζητήσει το 
1/3 των μελών της, το Εκτελεστικό της Γραφείο ή 
ο Πρόεδρος.
Η Κ.Ε. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα 2 /3  των 
μελών της.
Σε ειδικές Συνόδους της Κ.Ε. συζητούνται και απο- 
φασίζονται ειδικά θέματα πολιτικής που απασχολούν 
το Κίνημα.

Άρθρο 55.
Η Κ.Ε. εκλέγει:

α. Το Εκτελεστικό Γραφείο. 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 καθήκοντα.

γ. Τους Γραμματείς των βασικών Τομέων της Κ.Ε. 
που είναι μέλη της, με τρόπο που καθορίζει η 
ίδια. Συγκροτεί επίσης μετά απο πρόταση του 
Ε.Γ. τους Τομείς της Κ.Ε., οι οποίοι λειτουργούν 
με βάση κανονισμούς λειτουργίας. Προτάσεις 
για την σύνθεση των Τομέων μπορούν να κάνουν 
οι Ν.Ε. και Τ.Ε. του Κινήματος.



δ. Επταμελή Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.

Άρθρο 56.
Η επιλογή όλων των υποψηφίων βουλευτών και η 
σειρά αναγραφής τους στα ψηφοδέλτια του Κινή
ματος γίνεται με βάση προκριματικές εκλογές που 
διεξάγονται ανάμεσα στα μέλη του Κινήματος σε 
επίπεδο Νομού - Επαρχίας.
Η διαδικασία των προκριματικών εκλογών και κα
θορισμού του πίνακα υποψηφίων προσδιορίζεται 
απο τον κανονισμό λειτουργίας.
Τα αποτελέσματα των προκριματικών εκλογών είναι 
δεσμευτικά με εξαιρέσεις που μπορεί να αποφα
σίσει 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.

Άρθρο 57.
Εθνικό Συμβούλιο:
Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται απο:
Τον Πρόεδρο.
Την Κ.Ε. Την Κ.Ο. και την Κ.Ο. 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 Πρόεδροι, Αντι
πρόεδροι ή Γ ραμματείς τριτοβάθμιων Συνδικαλιστι
κών Οργανώσεων.

Το Εθνικό Συμβούλιο συγκαλείται 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 συγκαλείται, 
μετά απο εισήγηση της Κ.Ε.



Εκτελεστικό Γραφείο 

Άρθρο 58.
Το Ε.Γ. της Κ.Ε. αποτελεί όργανο πολιτικού σχε- 
διασμού και το ανώτερο εκτελεστικό όργανο της 
Κ.Ε. μεταξύ δύο Συνόδων της, στα πλαίσια πάντοτε 
των γενικών πολιτικών και ιδεολογικών θέσεων που 
καθορίζονται απο την Κ.Ε. Παρακολουθεί και ελέγ
χει την πορεία της εφαρμογής των αποφάσεων της 
Κ.Ε. και της Εκτελεστικής Γραμματείας.
Καταρτίζει κανονισμούς λειτουργίας των Οργανώ
σεων και των Οργάνων του Κινήματος και των 
Τομέων της Κ.Ε., οι οποίοι εγκρίνονται απο την Κ.Ε. 
Όλα τα τρέχοντα λειτουργικά και οργανωτικά θέ
ματα του Κινήματος, αντιμετωπίζονται απο Εκτε
λεστική 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 Τομέων της Κ.Ε., Διεθνών Σχέσεων, 
Οργανωτικού, Οικονομικού, Μαζικού Κινήματος, 
Προγράμματος και Απόδημου Ελληνισμού.

Άρθρο 59.
Το Ε.Γ. της Κ.Ε. απαρτίζεται απο τον Πρόεδρο, τον

Γραμματέα της Κ.Ε. και 9 μέλη. Επίσης εκλέγονται 
και τρία αναπληρωματικά μέλη του Ε.Γ. στα οποία 
με απόφαση του οργάνου ανατίθενται συγκεκρι
μένες αρμοδιότητες.

Άρθρο 60.
Η Κ.Ε. δημιουργεί και κατευθύνει Τομείς, που την 
υποβοηθούν στην καθοδήγηση και λειτουργία του 
Κινήματος.
Στους Τομείς της Κ.Ε. εντάσσονται τα τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη της. Οι Γραμματείς των Το
μέων πρέπει να είναι μέλη της Κ.Ε. 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. 
Συγκροτούνται επιτροπές ανάλυσης-προγραμματι
σμού απο: μέλη Κ.Ε., ΚΤΕ, στελέχη εξειδικευμένα. 
Συγκροτούνται ομάδες παραγωγής πολιτικής. Οι 
θέσεις εγκρίνονται σε θεσμοθετημένες διαδικα
σίες Συνδιασκέψεων.

Άρθρο 61.
Όλες οι αποφάσεις και τα πρακτικά του Ε.Γ. της 
Κ.Ε. είναι στη διάθεση της Κ.Ε. στην οποία λογο
δοτεί.

Άρθρο 62.
Το Ε.Γ. της Κ.Ε. μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώ
σεις, με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, να αναθέσει



την εκπροσώπηση του Κινήματος σε ένα απο 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.

Κοινοβουλευτική Εκπροσώπηση 

Άρθρο 63.
Οι βουλευτές μέλη του Κινήματος αποτελούν την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Άρθρο 64.
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκφράζει τις θέσεις του 
Κινήματος και καθορίζει τη συγκεκριμένη τακτική 
της μέσα στη Βουλή. Υπερασπίζεται μέσα και έξω 
απο τη Βουλή τα συμφέροντα της χώρας, προωθεί 
τα λαϊκά συμφέροντα και στηρίζει την κυβερνητική 
πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέσα στα πλαίσια της γραμ
μής του Κινήματος.

Άρθρο 65.
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 κοινοβου
λευτική του, όμως, δραστηριότητα, πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις γενικές αποφάσεις της Κοιν. Ομά
δας, τπης Κεντρικής Επιτροπής, και του Συνεδρίου. 
Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δέχονται 
τις αποφάσεις του Κινήματος, συμμορφώνονται με



την τακτική που υιοθετούν τα όργανα του Κινή
ματος. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να σέβονται 
την αρχή της ενότητας ψήφου της Κοινοβουλευ
τικής Ομάδας.

Άρθρο 66.
Ανάλογες ρυθμίσεις με αυτές που προβλέπονται 
στο Καταστατικό για τα μέλη της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας, ισχύουν και για την περίπτωση Ευρωβου
λευτών.

Νεολαία

Άρθρο 67.
1. Η Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. συγκροτεί αυτοτελή και ισότιμη 

οργάνωση με κάθετη διάρθρωση σε όλα τα επί
πεδα.

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

3. Τα μέλη της νεολαίας συμμετέχουν μέσα απο 
τις οργανώσεις της νεολαίας στα Συνέδρια και 
τις Συνδιασκέψεις του Κινήματος.

4. Επιμέρους στοιχεία της οργανωτικής δομής της 
Νεολαίας καθορίζονται απο το καταστατικό της 
Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. που εγκρίνεται στο Συνέδριο 
της Νεολαίας.

5. Μεταβατική διάταξη. Το νέο οργανωτικό σχήμα 
της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. ολοκληρώνεται σε διά
στημα 15 μηνών το αργότερο, με ευθύνη της 
Κ.Ε. και του Τομέα Νεολαίας.



Οικονομικοί πόροι του Κινήματος 
Άρθρο 68.
Οι οικονομικοί πόροι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι: 
α. Οι συνδρομές των μελών. Η Κ.Ε. ορίζει το ύψος 

της συνδρομής.
β. Έκτακτες εισφορές των μελών όπως και ατομικά 

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

κληρονομιές, που γίνονται αποδεκτές με από
φαση των οργάνων του Κινήματος, 

δ. Εισπράξεις απο διάφορες άλλες εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες.

ε. Η ταυτότητα μέλους που επικυρώνεται κάθε 
χρόνο και ανανεώνεται με την προκήρυξη του 
τακτικού Συνεδρίου του Κινήματος.

Άρθρο 69.
Την ευθύνη για τα οικονομικά του Κινήματος έχει 
η Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης που ορίζεται 
απο το Ε.Γ. και εγκρίνεται απο την Κ.Ε.
Η Επιτροπή αυτή έχει το δικαίωμα να ζητήσει οι
κονομικό απολογισμό απο όλες τις οργανώσεις και

τα όργανα του Κινήματος. Καμιά οργάνωση ή όργανο 
του Κινήματος δεν έχει το δικαίωμα ν' αρνηθεί τον 
απολογισμό.
Οι οργανώσεις, τα όργανα και μέλη του Κινήματος 
είναι υποχρεωμένα να τακτοποιούνται οικονομικά σε 
τακτικά χρονικά διαστήματα.
Η πορεία των οικονομικών του Κινήματος εξετάζεται 
προϋπολογιστικά και απολογιστικά στην πρώτη σύ
νοδο της Κ.Ε. κάθε χρόνο.

Άρθρο 70.
Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών του 
Κινήματος ανήκει στην Επιτροπή Οικονομικού 
Ελέγχου, που αναφέρει στην Κ.Ε. Η Επιτροπή Οι
κονομικού Ελέγχου έχει δικαίωμα να ελέγχει τόσο 
τη διαχείριση της Επιτροπής του Ε.Γ. της Κεντρικής 
Επιτροπής όσο και των οργανώσεων και οργάνων 
του Κινήματος.
•  Η Ε.Ο.Ε. ελέγχει κάθε χρόνο τους απολογισμούς 

και ισολογισμούς που συντάσσει η Ε.Ο.Δ.
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 Όργανα του 
Κινήματος.



Άρθρο 71.
Το ρόλο Κεντρικού Πειθαρχικού Οργάνου έχει η Κ.Ε. 
με διαδικασίες που ορίζονται από τον κανονισμό 
λειτουργίας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Τροποποιήσεις του Καταστατικού 
Άρθρο 72.
Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται μόνο απο 
το Συνέδριο.

Άρθρο 73.
Για οποιοδήποτε θέμα που δεν καλύπτεται απο το 
Καταστατικό αποφασίζει η Κ.Ε. στα πλαίσια των 
γενικών αρχών του Κινήματος.


