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Οργάνωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Οι Τοπικές Οργανώσεις (Τ.Ο.), οι Οργανώσεις Κοινωνικού
Χώρου (Ο.Κ.Χ.), οι Οργανώσεις Ετεροδημοτών (Ο.Ε.) και οι
Θεματικές Οργανώσεις (Θ.Ο.) είναι οι βασικές πολιτικές και
οργανωτικές μονάδες του Κινήματος.
2. Η Τ.Ο. αποτελείται από μέλη που κατοικούν ή εργάζονται
στον ίδιο τόπο, και η σύνθεσή της αντιπροσωπεύει τα
κοινωνικά στριόματα της περιοχής.
3. Η Ο.Κ.Χ. αποτελείται από μέλη που εργάζονται στον ίδιο
χώρο ή τον ίδιο τομέα δουλειάς δηλαδή έχουν την ίδια ή
παραπλήσια επαγγελματική απασχόληση.
4. Η Ο.Ε. αποτελείται από μέλη - ετεροδημότες κοινής κατα
γωγής.
5. Η Θ.Ο., οργάνωση κατά χώρο πολιτικής αποτελείται από
μέλη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα Κοινωνικής πολι
τικής, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Περιβάλλοντος.
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ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 3

ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
1. Νέες οργανώσεις (Τ.Ο., Ο.Κ.Χ., Ο.Ε., Θ.Ο.) δημιουργούνται
με απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής (Ν.Ε.) ή Τομεακής
Επιτροπής (Τ.Ε.)
2. Για τη δημιουργία νέας οργάνωσης απαιτούνται τουλάχιστον
είκοσι (20) άτομα. Ανάλογα με τη διάταξη της Οργάνωσης
και το γενικό πολιτικό της σχεδίασμά, η Ν.Ε. σε συνεργασία
με τον Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής κρίνει τον ανώτερο
αριθμό μελών κάθε πρωτοβάθμιας Οργάνιοσης.
3. Για την ίδρυση νέας οργάνωσης, οι ενδιαφερόμενοι
απευθύνονται εγγράφως στη Ν.Ε. ή Τ.Ε. Μέσα σε δεκαπέντε
(15)μέρες η Ν.Ε. ή Τ.Ε. αποφασίζει τη δημιουργία ή όχι της
νέας οργάνωσης με αιτιολογημένη απόφασή της.
4. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος από την Ν.Ε. ή Τ.Ε.
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στο Τομέα
Οργανωτικής Πολιτικής (Τ.Ο.Π.) της Κεντρικής Επιτροπής
(Κ.Ε.) που αποφασίζει τελεσίδικα.
5. Όταν αποφασισθεί η δημιουργία νέας οργάνωσης, ορίζεται
Γενική Συνέλευση για πολιτικό διάλογο και Εκλογή
Συντονιστικής Επιτροπής.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Τ.Ο., Ο.Κ.Χ., Ο.Ε., Θ.Ο.
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) που αποτελείται από το σύνολο
των μελών της Πρωτοβάθμιας Οργάνιοσης.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) που αποτελείται από 5 μέχρι
9 τακτικά μέλη.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 4

Αρμοδιότητες
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτερο όργανο των Τ.Ο.,
Ο.Κ.Χ., Ο.Ε. και Θ.Ο. και έχει αρμοδιότητες να:
α. Συζητά, εξειδικεύει, εμπλουτίζει και αποφασίζει πάνω σε
όλες τις εισηγήσεις που γίνονται από τα ανώτερα Όργανα,
καθώς και για το πρόγραμμα δράσης - που υποχρεωτικά έχει
χρονικό ορίζοντα - που η Σ.Ε. φέρνει σαν θέμα στη Γ.Σ.
β. Εκλέγει τη Σ.Ε. για 1 χρόνο.
γ. Οργανώνει βήματα διαλόγου και πολιτικού προβληματι
σμού εξουσιοδοτεί μέλη της να συμμετέχουν σε ευρύτερες
πολιτικές ή κοινωνικές κινήσεις τοπικού ενδιαφέροντος.
δ. Λειτουργεί σαν πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο.
ε. Ελέγχει την υλοποίηση των αποφάσεων της.
ζ. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το
Καταστατικό.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δικαίωμα συμμέτοχης
Στη Γ. Σ. με δικαίωμα ψήφου μετέχουν μόνο τα μέλη της
συγκεκριμένης οργάνωσης.
Παρευρίσκονται με δικαίωμα λόγου τα μέλη ανωτέρων
οργάνων που έχουν την ευθύνη για την καθοδήγησή της,
καθώς και μέλη της Κ.Ε. και οι Βουλευτές του νομού. Στις
συνεδριάσεις των Οργανώσεων Βάσης μπορούν να καλούνται
να πάρουν μέρος και μη μέλη του κινήματος με δικαίωμα
λόγου και όχι ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 5
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύγκλιση

Απαρτία - Προεδρείο - Διάρκεια

1. Η Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το μήνα.
2. Η Σ.Ε. μπορεί να αποφασίσει την αναβολή της τακτικής Γ.Σ.
για μια μόνο φορά, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Η απόφαση
πρέπει ταυτόχρονα να καθορίζει μέρα και ώρα της νέας
Γενικής Συνέλευσης.
3. Έκτακτη σύγκλιση της Γ.Σ. γίνεται:
με απόφαση της Σ.Ε.,
* με αίτηση του 1/3 των μελών της οργάνωσης, ή
με απόφαση ανωτέρου οργάνου.
4. Η ημερησία διάταξη της Γ.Σ. καταρτίζεται από την Σ.Ε. ή από
το Όργανο που την συγκαλεί.
5. Προσθήκη θεμάτων στην ημερησία διάταξη της τακτικής Γ.Σ.
μπορεί να γίνει με απόφαση του 50%+1 των παρόντων
μελών.
6. Η ημερομηνία, ώρα και τόπος σύγκλισης της Γ.Σ. και τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιούνται στα μέλη
τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ.,
έστω και αν υπάρχει προκαθορισμένη τακτή ημερομηνία.
7. Η προθεσμία ειδοποίησης δεν τηρείται σε περίπτωση που
σοβαροί λόγοι επιβάλλουν την άμεση σύγκλιση της Γ.Σ. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει να ενημερωθεί το ανώτερο όργανο.
8. Η ειδοποίηση των μελών ελέγχεται από τη Γενική Συνέλευση.

1. Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 των
μελών.
2. Μέχρι την εκλογή Προέδρου, προεδρεύει ο Α’ Γραμματέας
και σε περίπτωση απουσίας του, ο Β’ Γραμματέας.
3. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γ.Σ. εκλέγει με φανερή
ψηφοφορία τον Πρόεδρο για να διευθύνει τη συζήτηση και
ένα Γραμματέα για να τηρεί πρακτικά, τα οποία στο τέλος
υπογράφονται από τους δύο και παραδίδονται στο Γραμμα
τέα της Σ.Ε.
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η πιο πάνω απαρτία, η Γ.Σ.
αποφασίζει προ της διαλύσεώς της την ημέρα και την ώρα της
επανάληψης για την οποία γίνεται ειδοποίηση εκ νέου όλων
των μελών. Η δεύτερη Γ.Σ. έχει απαρτία με οποιονδήποτε
αριθμό παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 7
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ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συζήτηση - Απόφαση - Ψηφοφορία

Πειθαρχικό Όργανο

1. Η συζήτηση πάνω σε κάθε θέμα αρχίζει με τον εισηγητή και
μετά ανοίγεται κατάλογος ομιλητών. Ανάλογα με τον αριθμό
των ομιλητών και τη σοβαρότητα του θέματος, ο Πρόεδρος
ορίζει χρόνο ομιλίας, που τηρείται αυστηρά.Κάθε ομιλητής,
εκθέτει τις απόψεις του για το θέμα της εισήγησης και υπο
βάλλει ενδεχόμενα προτάσεις, αντιπροτάσεις ή τροπολογίες
που θεωρεί σωστές. Το κάθε θέμα κλείνει με τη δευτερολογία
του εισηγητή και ψηφοφορία όταν απαιτείται λήψη απόφασης.
2. Η Γ.Σ. ψηφίζει πρώτα σε τυχόν αντιπροτάσεις. Ο διαχω
ρισμός γίνεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
3. Απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών (τα μισά συν ένα). Αποφάσεις Γ.Σ. δεν είναι έγκυρες,
αν αποδειχθεί ότι αδικαιολόγητα δεν κλήθηκαν κανονικά τα
μέλη της ή δεν υπήρχε απαρτία. Η ακυρότητα διαπιστώνεται
με απόφαση της Ν.Ε. ή Τ.Ε., είτε μετά την εξέταση σχετικής
ένστασης είτε αυτεπάγγελτα εάν αυτό προκόψει από τα
πρακτικά της Γ ενικής Συνέλευσης.
4. Όλες οι ψηφοφορίες είναι φανερές. Μυστική ψηφοφορία
γίνεται μόνο για την εκλογή των μελών της Σ.Ε., τη
συγκρότηση σε σώμα της Σ.Ε., αντιπροσώπων στα Συνέδρια
και Συνδιασκέψεις του Κινήματος, σε πειθαρχικά καθώς και
σε αυστηρά προσωπικά θέματα.
5. Η ψηφοφορία αρχίζει υποχρεωτικά το αργότερο τέσσερις (4)
ώρες από την ορισθείσα έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γ.Σ. λειτουργεί σαν πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό όργανο σε
ειδική συνεδρίαση που συγκαλείται από την Σ.Ε. ή ανώτερο
Όργανο. Η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα παραπομπής μέλους της σε
πειθαρχική διαδικασία με απλή πλειοψηφία των παρόντων
μελών.
2. Απ' την μέρα απόφασης για παραπομπή σε διάστημα ενός
μηνάς πρέπει για το θέμα να αποφασίσει τελεσίδικα η Γ.Σ.,
διαφορετικά η υπόθεση παραπέμπεται αυτοδίκαια στην
Επιτροπή Δεοντολογίας της Κεντρικής Επιτροπής. Για τη
διεξαγωγή Πειθαρχικής Γενικής Συνέλευσης απαραίτητος
είναι ο προηγούμενος ορισμός εισηγητή από τη Σ.Ε. ο οποίος
εντός ΙΟημέρου και αφού εξετάσει το θέμα και κάθε
εμπλεκόμενο σ’ αυτό, καταθέτει το πόρισμά του (εισήγηση προς
τη Γ.Σ.).
3. Το όργανο που συγκαλεί τη Γ. Σ. ενημερώνει τη Ν.Ε. ή Τ.Ε.
και καλεί τα μέλη εγγράφως, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες
πριν, ενημερώνοντας τόσο για το θέμα πειθαρχικής ευθύνης
που έχει προκόψει, όσο και για τον τόπο και χρόνο της
Γ ενικής Συνέλευσης.
4. Για τη συζήτηση του θέματος, χρειάζεται παρουσία τουλάχι
στον των 2/3 των μελών της Οργάνωσης και η απόφαση
απαιτεί πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.
5. Στη πειθαρχική Γ.Σ. παραβρίσκεται υποχρεωτικά και μέλος
της Ν.Ε. ή Τ.Ε., που μπορεί να ζητήσει από τη Ν.Ε. ή Τ.Ε. να
ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιβολής της πειθαρ
χικής κύρωσης.
6. Αν η Ν.Ε. διαπιστώσει παράβαση του Καταστατικού ή του
Κανονισμού Λειτουργίας, ακυρώνει την απόφαση της Γ.Σ. και
μέσα σε προθεσμία ενός μηνός συγκαλεί τη Γ. Σ. για την εκ
νέου συζήτηση του θέματος.
7. Το μέλος στο οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική κύρωση μπορεί
να προσφύγει για κρίση στην επιτροπή Δεοντολογίας της Κ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 9
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λειτουργία - Αρμοδιότητες

Εκλογή - Συγκρότηση οργάνου

1. Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Οργάνωσης, τόσο στον τοπικό
όσο και στον ουσιαστικό της χαρακτήρα.
2. Συνεδριάζει δυο (2) φορές τουλάχιστον το μήνα
3. Λειτουργεί και εκφράζεται στα πλαίσια των αποφάσεων της
Γ.Σ. και των κατευθύνσεων των ανώτερων οργάνων.
4. Αναπτύσσει την συλλογικότητα στη συμπεριφορά και λει
τουργία της, σέβεται τη προσωπικότητα και ιδιαιτερότητα του
κάθε συντρόφου και επιχειρεί, στις εισηγήσεις και αποφάσεις
της ως συλλογικού οργάνου, να κατοχυρώσει την πολιτική
συμφωνία σαν ελάχιστη προϋπόθεση της αποτελεσματικής
δράσης.
5. Εισηγείται προς την Γ.Σ., σε περιπτώσεις εισηγήσεων που δεν
επέρχεται πολιτική συμφωνία, παρουσιάζει την πλειοψη
φούσα άποψη καθώς και την μειοψηφούσα. Εναπόκειται στη
Γ. Σ. η τελική σύνθεση και οριστικοποίηση των επιλογών.
6. Καταθέτει στη Γ.Σ., Πρόγραμμα Δράσης της Οργάνωσης το
πόλύ σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ανάληψη των καθη
κόντων της.
7. Οφείλει, στη διάρκεια της θητείας της να συγκαλεί κάθε
εξάμηνο την Γ.Σ. με θέμα απολογισμός - προγραμματισμός
δράσης.
8. Συγκροτεί ομάδες δουλειάς, στα πλαίσια του εγκεκριμένου
από την Γ.Σ. Προγράμματος Δράσης, οι οποίες μελετούν και
εισηγούνται ειδικά θέματα επιδιώκοντας και την αξιοποίηση
πολιτών που δεν έχουν κατ’ ανάγκη οργανωτική σχέση με το
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
9. Στο τέλος κάθε χρόνου αποστέλλει στη Ν.Ε. ή Τ.Ε.
απολογιστική έκθεση σε σχέση με τον προγραμματισμό που
αποφασίστηκε, καθώς και για την πολιτική - οργανωτική και
οικονομική κατάσταση της Οργάνωσης.

1. Η Σ.Ε. αποτελείται από 5 μέχρι 9 μέλη. Πρωτοβάθμια
Οργάνωση μέχρι 50 μέλη εκλέγει 5μελή Σ.Ε., από 51 μέλη
μέχρι 100 μέλη εκλέγει 7μελή Σ.Ε., από 101 μέλη και άνω
εκλέγει 9μελή Σ.Ε.
2. Τα αναπληρωματικά μέλη ορίζονται στο 1/3 των Τακτικών
Μελών. Η ποσόστωση των γυναικών ισχύει και για τα
αναπληρωματικά μέλη.
3. Τα τακτικά μέλη της νεοεκλεγμένης Σ.Ε, καλούνται μέσα σε
τρεις (3) μέρες από την εκλογή τους σε συνεδρίαση για
συγκρότηση σε σώμα, με ευθύνη του μέλους που πήρε τους
περισσότερους σταυρούς.
4. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, το κάθε μέλος θέτει στη διάθεση
των μελών της Σ.Ε. εναλλακτικές επιλογές από τις οποίες
καλούνται με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Σ.Ε. να
αποφασίσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως και ανεξάρτητα από
τις αυτοπροτάσεις το μέλος της Σ.Ε. δεσμεύεται από την
απόφαση της πλειοψηφίας, την οποία και υλοποιεί.
5. Τα μέλη της Σ.Ε. υποχρεωτικά αναλαμβάνουν αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΡΘΡΟ 12 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Σ.Ε.
Η κατανομή αρμοδιοτήτων σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμί
ζει τη συλλογικότητα της ευθύνης του οργάνου, ασφαλώς όμως
εξατομικεύει ρόλους για την πλέον αποτελεσματική δράση μας.
Οι αρμοδιότητες που μπορούν να καλύπτουν μια αποτελεσμα
τική και δημοκρατική λειτουργία της Οργάνωσης είναι:
Α' Γραμματέας
ΕΓ Γραμματέας
Υπεύθυνος Οργανωτικής Πολιτικής και Ετεροδημοτών
Υπεύθυνος Οικονομικού
Υπεύθυνος Προγράμματος - Τεκμηρίωσης - Ενημέρωσης
Υπεύθυνος Τ.Α. - Θεσμών - Κινημάτων
Υπεύθυνος Μαζικών Χώρων - Αγροτικά
Υπεύθυνος Ισότητας
Σε κάθε περίπτωση που συντρέχουν διαφορετικοί λόγοι μπορεί
να γίνεται διαφορετική κατανομή ή προσθήκη αναγκαίων
αρμοδιοτήτων.
Όλα τα μέλη της Οργάνωσης διατάσσονται σε Ομάδες
Δουλειάς αντίστοιχες με τις υπευθυνότητες.
Ειδικά για τις Θ.Ο. εκτός των τεσσάρων (4) πρώτων αρμο
διοτήτων η παραπέρα διάρθρωση της Σ.Ε. καθορίζεται από
την ίδια την Οργάνωση.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
1.Α’ Γραμματέας
*· Εκπροσωπεί την οργάνωση και εκφράζει τις απόψεις της στα
ανωτέρω όργανα και προς τα έξω. Μεταφέρει και υποστηρίζει
τις απόψεις της Σ.Ε, και της Γ.Σ. προς τα Ανωτέρω Όργανα
και συντονίζει την δραστηριότητα της Οργάνωσης στα
πλαίσια των αποφάσεων των Οργάνων.
* Προετοιμάζει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριά
σεων της Σ.Ε.
• Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των μελών σχετικά με τις
αποφάσεις που λαμβάνονται, καθώς και τις εγκυκλίους και
ανακοινώσεις του Κινήματος. Λαμβάνει γνώση και υπογράφει
κάθε ανακοίνωση ή εγκύκλιο που απηχεί απόψεις συλλογικών
οργάνων. Ενημερώνει τακτικά και έγκαιρα τα ανωτέρω όργανα
για θέματα που έχουν άμεση σχέση με την πολιτική συγκυρία
τους προβληματισμούς και την δράση της Οργάνωσης.

2. Β’ Γραμματέας
• Αναπληρώνει τον Α’ Γραμματέα σε περίπτωση αδυναμίας ή
απουσίας. Έχει την ευθύνη συγκρότησης ομάδων δουλειάς
(Ο.Δ.) στα πλαίσια του Προγράμματος Δράσης που αποφασί
ζει η Γ. Σ. Έχει την ευθύνη για τη τήρηση πρακτικών των συνε
δριάσεων της Σ.Ε.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3. Υπεύθυνος Οργανωτικής Πολιτικές και
Ετεροδημοτών
• Έχει την ευθύνη για την τήρηση αρχείων της Οργάνωσης, την
ενημέρωση του πρωτοκόλλου, την παραλαβή νέων αιτήσεων
εγγραφής μελών και την έγκαιρη ενημέρωση της Σ.Ε. και των
μελών για την προβλεπόμενη συζήτηση στη Γ.Σ., καθώς και
για τη διαδικασία έκδοσης της ταυτότητας μέλους, τον ορισμό
εκλογικών αντιπροσώπων, εποπτών κλπ. του Κινήματος σε κορυ
φαίες εκλογικές αναμετρήσεις, την καταγραφή φίλων του κινή
ματος, την ενεργοποίηση και ενημέρωση τους και την κινητο
ποίηση μελών και φίλων, το συντονισμό και προετοιμασία της
συμμετοχής της Οργάνωσης στις διάφορες εκδηλώσεις καθώς
επίσης και την καταγραφή μελών και φίλων ετεροδημοτών.

4. Υπεύθυνος Οικονομικού
• Έχει την ευθύνη για τα οικονομικά του Κινήματος στο χώρο
ευθύνης της Οργάνωσής του. Τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία
όπως αυτά ορίζονται από τον Τομέα Οικονομικού της ΚΈ.
και ενημερώνει σχετικά τα αντίστοιχα όργανα. Απογράφει
και αξιοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία της Οργάνωσης.

5. Υπεύθυνος Προγράμματος - Τεκμηρίωσης Ενημέρωσιις
• Φροντίζει για την ενημέρωση στο χώρο ευθύνης του, πάνω
στις θέσεις του Κινήματος και έχει άμεση συνεργασία με το
«ΙΣΤΑΜΕ - Ανδρέας Παπανδρέου». Εμπλουτίζει, αναλύει,
εξειδικεύει τα κείμενα των εισηγήσεων και αποφάσεων των
ανωτέρων οργάνων και ενημερώνει τη Γ. Σ.
Στα πλαίσια των αποφάσεων της Σ.Ε. συγκροτεί Ο.Δ. και
συντάσσει εισηγήσεις προγραμματικού χαρακτήρα για τοπικά
θέματα. Αξιοποιεί στις Ο.Δ., και προσκαλεί στις διάφορες
συγκεντρώσεις, πολίτες που η επιστημονική, κοινωνική και
θεσμική παρουσία τους μπορούν να δώσουν νέα ποιότητα στο
προγραμματικό και πολιτικό λόγο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Παρακολουθεί τα τοπικά Μ.Μ.Ε. και σε συνεργασία με τον
Γραμματέα μεριμνά για την υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωσή
τους. Διαμορφώνει τις προϋποθέσεις μιας αμφίδρομης και
ισότιμης σχέσης διαλόγου με τους φορείς της περιοχής.

6. Υπεύθυνος Τοπικές Αυτοδιοίκησης Θεσμών - Κινημάτων
• Συγκροτεί Ο.Δ., στις οποίες συμμετέχουν τα αιρετά μέλη του
Κινήματος στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. (Πρωτοβάθμιο Δημοτικό
όργανο - Δημοτική Ομάδα, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυ
κλίους του Τομέα Αυτοδιοίκησης και θεσμών της Κ.Ε.).
Εισηγείται στην Σ.Ε. και στη Γ. Σ. για θέματα τοπικού χαρα
κτήρα και καταθέτει αναπτυξιακές προτάσεις.
• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη των
θεσμών «λαϊκής συμμετοχής». Παρακολουθεί προβληματι
σμούς και απόψεις των νέων κινημάτων και εισηγείται σχετικά.

7. Υπεύθυνος Μαζικών Χώρο)ν - Αγροτικά
Συγκροτεί αντίστοιχες Ομάδες Δουλειάς. Διαμορφώνει ειση
γήσεις τις οποίες καταθέτει στα αντίστοιχα όργανα. Έχει την
ευθύνη επικοινωνίας με τους αντίστοιχους κοινωνικούς
χώρους.

8. Υπεύθυνος Ισότιχτας
• Συγκροτεί αντίστοιχη Ομάδα Δουλειάς. Εισηγείται το σχέδιο
πολιτικών πρωτοβουλιών του χώρου ευθύνης του στα αρμόδια
όργανα. Εισηγείται και υλοποιεί τις αποφάσεις των
αντίστοιχων οργάνων.

Κανονισμός
Λειτουργίας
Δημοτικής
Οργάνωσης
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΗΣ
ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Το γραφείο Πόλης - Δήμου ή Διαμερίσματος αποτελείται από
τους γραμματείς των Τ.Ο. της περιοχής τους. Συντονίζει τη
δραστηριότητα της οργάνωσης στον χώρο ευθύνης του στα
πλαίσια των αποφάσεων και οδηγιών των ανωτέρων τους
οργάνων.
2. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Ν.Ε.
και των λοιπών οργάνων και την εφαρμογή των κανονισμών
και των εγκυκλίων. Τη δραστηριότητα του Γραφείου
συντονίζει κλιμάκιο της Ν.Ε. υπεύθυνο για την περιοχή.
3. Το γραφείο πόλης συνεδριάζει δύο (2) τουλάχιστον φορές το
μήνα.
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ΑΡΘΡΟ 2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
1. Η Δημοτική Ολομέλεια σε κάθε Δήμο ή Ολομέλεια
Διαμερίσματος στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι όργανο
αποφασιστικό που διαχειρίζεται το σύνολο της γενικής
πολιτικής, του πολιτικού σχεδιασμού και του συνολικού
προγράμματος στο πεδίο του Δήμου ή Διαμερίσματος.
Ζητήματα Αυτοδιοίκησης και Θεσμών Ανάπτυξης του Δήμου,
Επικοινωνίας, Συνδικαλισμού, Οργανωτικής Ανάπτυξης και
Οικονομικών του Κόμματος, είναι ζητήματα γενικής
πολιτικής που χειρίζονται το Γραφείο Πόλης και η Δημοτική
Ολομέλεια.
2. Η Δημοτική Ολομέλεια συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα με
απόφαση της Ν.Ε. ή ανωτέρου οργάνου. Τακτικά συνέρχεται
κάθε 6 μήνες.
3. Η Δημοτική Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρευρίσκεται το 1/3 των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας
γίνεται συζήτηση με μόνο θέμα την πολιτική ενημέρωση και
ορίζεται επαναληπτική συνεδρίαση.

ι

Κανονισμός
Λειτουργίας
Νομαρχιακής
Οργάνωσης

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1

Αρμοδιότητες
1. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συγκροτείται από:
α) Τα μέλη της Ν.Ε. και της Ν.Ε. νεολαίας του νομού,
β) Τα μέλη των Σ.Ε. των πρωτοβάθμιων οργανώσεων,
γ) Τα μέλη της Κ.Ε. που προέρχονται από το νομό,
δ) Τα μέλη της Κ.Ο. που εκλέγονται από το νομό,
ε) Τα μέλη του κινήματος που εκλέγονται στο Νομαρχιακό
Συμβούλιο του νομού, στην Τ.Ε.Δ.Κ., στα Δ.Σ. αντιπροσω
πευτικών θεσμών νομαρχιακού επιπέδου. Το Ν.Σ. αποτελεί το
ανιότερο όργανο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο νομό.
2. Το Ν.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει, στα πλαίσια των αρχιόν
λειτουργίας του κινήματος και των αποφάσεων του συνεδρίου
και της Κ.Ε. για όλα τα θέματα του χώρου της ευθύνης του.
3. Αναλαμβάνει την εξειδίκευση των αποφάσεων των ανωτέρων
οργάνων και εν γένει του κινήματος και την υλοποίηση τους
στο χώρο ευθύνης του.
4. Φροντίζει για τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων ώστε
πολιτικά, οργανωτικά και οικονομικά να διασφαλίζεται η αποτε
λεσματική λειτουργία και παρέμβαση στο νομό.
5. Διαμορφιονει με τελική απόφασή του το πρόγραμμα δράσης
του νομαρχιακού οργάνου.
6. Συνέρχεται υποχρεωτικά κάθε 6 μήνες με θέμα απολογισμόπρογραμματισμό.
7. Ελέγχει και εισηγείται στο σιομα εκλογής την ανάκληση της
Ν.Ε. Στις περιπτώσεις ανάκλησης απαιτείται παρουσία
τουλάχιστον των 2/3 των μελών που συγκροτούν το Ν.Σ. και
αντίστοιχη απόφαση των 2/3.
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ΑΡΘΡΟ 2

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συμμετοχή, - Σύγκλιση

Απαρτία - Προεδρείο - Συζήτηση Απόφαση - Ψηφοφορία

1. Το Ν.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε 6 μήνες με θέματα:
α. Πολιτική ενημέρωση - αποφάσεις ανωτέρων οργάνων,
β. Έγκριση απολογισμού - προγραμματισμού της Ν.Ε.
γ. Έκθεση επιτροπής οικονομικού ελέγχου,
δ. Οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει.
2. Η Γραμματεία του Ν.Σ. αποτελείται από τον Γραμματέα και
τη Γραμματεία της Ν.Ε., τα μέλη της Κ.Ε. και τους βουλευτές
του νομού, ενώ μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν οι
επικεφαλείς της αυτοδιοίκησης στο νομό ή την ΤΕΔΚ και οι
πρόεδροι φορέων Νομαρχιακού επιπέδου. Η Γραμματεία του
Ν.Σ. συντονίζεται με ευθύνη του Γραμματέα της Ν.Ε.

1. Το Ν.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 40% των
μελών.
2. Μέχρι την εκλογή προεδρείου προεδρεύει μέλος ανωτέρου
οργάνου, ή ο Α’ γραμματέας της Ν.Ε. και σε περίπτωση
αδυναμίας ο Β" Γραμματέας.
3.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, υποβάλλονται
υποψηφιότητες μεταξύ των μελών του Ν.Σ. και με φανερή
ψηφοφορία εκλέγεται τριμελές προεδρείο μέλος του οποίου
τηρεί τα πρακτικά, τα οποία στο τέλος υπογράφονται από το
προεδρείο.

3. Για την εκλογή Ν.Ε. στην πορεία ολοκλήρωσης του Ιδμήνου,
η ΚΈ. ή εξουσιοδοτημένο από αυτή όργανο προκηρύσσει
ενιαία για όλη τη χώρα διαδικασία με θέμα την εκλογή νέων
οργάνων.

4. Σε περίπτωση που το Ν.Σ. δεν έχει απαρτία, μετατρέπεται
υποχρεωτικά σε ολομέλεια, με μόνο θέμα την πολιτική ενημέ
ρωση και η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται, οπότε και αρκεί
απαρτία του 1/3 των μελών.

4. Η σύγκλιση του Ν.Σ., τακτικού ή έκτακτου, γίνεται με
απόφαση της Ν.Ε. ή της ΚΈ. ή του Ε.Γ. ή με αποφάσεις του
1/3 των Γ.Σ. Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων του Νομού.

5. Αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων, και με φανερή ψηφοφορία, με εξαίρεση τη
διάλυση οργανώσεων, οπότε απαιτούνται αυξημένες
πλειοψηφίες των 2/3 των παρόντων.

5. Το Ν.Σ. συγκαλεΐ η Ν.Ε. με ενημέρωση προς τις οργανώσεις.
Η ενημέρωση γίνεται επτά (7) ημέρες πριν τη σύγκλιση. Στο
Ν.Σ. παρευρίσκεται μέλος ανώτερου καθοδηγητικού οργάνου.
6. Το όργανο που συγκαλεί το Ν.Σ. καθορίζει τα θέματα
Ημερήσια Διάταξη (με απλή πλεισψηφία το Ν.Σ. σε ταχτική
του συνεδρίαση μπορεί να προσθέσει θέματα εκτός Ημερή
σιας Διάταξης). Για τις συνεδριάσεις του Ν.Σ. ειδοποιείται
έγκαιρα ο Τομέας Οργανωτικής Πολιτικής.

6. Στις συνεδριάσεις του Ν.Σ. μπορούν:
α. Να αναλυθούν και συζητηθούν αποφάσεις της ΚΈ. και Ε.Γ.
β. Να συζητηθούν εισηγήσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΆΡΘΡΟ 4
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε.
Εκλογή

11. Ανάκληση του γραμματέα γίνεται απ’ το Ν.Σ.. Απαιτείται
παρουσία τουλάχιστον των 2/3 των μελών που συγκροτούν το
Ν.Σ. και αντίστοιχη απόφαση των 2/3 της παραπάνω
απαρτίας.

1. Η εκλογή Γραμματέα Ν.Ε. - Τ.Ε. γίνεται με καθολική ψηφο
φορία
2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχει κάθε μέλος της συγκεκριμένης
Οργάνωσης αρκεί να προτείνεται από το 10% των εγγεγραμ
μένων μελών της αντίστοιχης Νομαρχιακής-Τομεακής
Οργάνωσης.
3. Η εκλογή Γραμματέα γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή Ν.Ε.Τ.Ε.με διαφορετικό ψηφοδέλτιο . Δικαίωμα συμμετοχής και
στα δύο ψηφοδέλτια δεν υπάρχει.
4. Γραμματέας εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει το 50% των
ψηφισάντων μελών + 1.
5. Σε περίπτωση μη εκλογής η διαδικασία επαναλαμβάνεται
μεταξύ των δύο πρώτων την επόμενη βδομάδα, την ίδια μέρα
και ώρα με την προηγούμενη. Γραμματέας εκλέγεται ο
πλειοψηφών.
6. Ο υποψήφιος γραμματέας που συγκεντρώσει ποσοστό πάνω
του 30% των ψηφισάντων είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη
ψηφοφορία καταλαμβάνει θέση τακτικού μέλους της Ν.Ε.
7. Ο γραμματέας λειτουργεί στα πλαίσια αποφάσεων της Ν.Ε.Τ.Ε.
8. Σε περίπτωση πρόσκαιρης αδυναμίας του γραμματέα να
παραστεί σε συνεδρίαση της Ν.Ε., αυτός ορίζει τον αναπλη
ρωτή του - μέλος της Γραμματείας - για την διεύθυνση των
εργασιών της.
9. Σε περίπτωση απουσίας του Γραμματέα για χρονικό διάστημα
ενός έως και τεσσάρων μηνών, ο Γραμματέας υποχρεούται να
ενημερώσει τη Ν.Ε. και την ευθύνη λειτουργίας της Ν.Ε.
αναλαμβάνει η Γραμματεία. Για απουσία άνω των τεσσάρων
μηνών ή σε περίπτωση παραίτησής του ο Τ.Ο.Π. σε συνερ
γασία με τη Ν.Ε. είτε προκηρύσει εκλογές, είτε αναθέτει στη
Γραμματεία την ευθύνη πολιτικής διεύθυνσης της Ν.Ε.
10. Ο Γραμματέας της Ν.Ε. (ή της Τ.Ε.) δεν μπορεί, καθ’ όλη τη
διάρκεια της θητείας του, να θέσει υποψηφιότητα για Βου
λευτής, Νομάρχης ή Δήμαρχος της πρωτεύουσας του Νομού.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκλογή
1. Η Ν.Ε. εκλέγεται για 18 μήνες και αποτελείται από 15 έως 19
τακτικά μέλη. Ο αριθμός καθορίζεται ανάλογα με τις ειδικές
συνθήκες και το βαθμό ανάπτυξης της οργάνωσης, με
απόφαση του Ν.Σ.
2. Τα αναπληρωματικά μέλη ορίζονται στο 1/3 των τακτικών
μελών. Η ποσόστωση των γυναικών ισχύει και για τα αναπλη
ρωματικά μέλη.
3. Η Ν.Ε. εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των
μελών της οργάνωσης.
4. Στη διαδικασία εκλέγεται επίσης και Ν.Ε. Οικονομικού
Ελέγχου. Η Ν.Ε. Οικονομικού Ελέγχου έχει την αρμοδιότητα
τον έλεγχο των οικονομικών της Ν.Ε. και των οικονομικών
των οργανώσεων του νομού.
5. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, ενώ σε αυτά της εκλογής Ν.Ε. ή
Τ.Ε. περιλαμβάνονται και οι υποψηφιότητες για τις επιτροπές
οικονομικού ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 5
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ΑΡΘΡΟ 6

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λειτουργία ■ Αρμοδιότητες

Συνεδρίαση - Απαρτία -Απόφαση Ψηφοφορία

Η Ν.Ε. έχει την ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων του
Ν.Σ. και καθοδηγεί τις οργανώσεις ευθύνης της, πάντοτε στα
πλαίσια των αποφάσεων της Κ.Ε., και των ανωτέρω οργάνων.
1. Μπορεί να συγκροτεί Τ.Ο., Ο.Κ.Χ., Ο.Π. και Θ.Ο.
2. Αποστέλλει στο Ε.Γ. και την Κ.Ε. απολογιστική έκθεση για
την πολιτική κατάσταση, την προώθηση των πολιτικών στόχων
και την οργανωτική και οικονομική κατάσταση του κινήματος
στο χώρο ευθύνης της.
3. Μπορεί να αποφασίσει τη διάλυση οργάνωσης ή οργανώσεων
και έχει την υποχρέωση να συστήσει Οργανώσεις Πρωτοβου
λίας (Ο.Π.) για τη δημιουργία νέας Πρωτοβάθμιας
Οργάνωσης.
4. Συγκαλεί με απόφασή της, τακτικά ή έκτακτα, Δημοτική ολο
μέλεια.
5. Προετοιμάζει και εισηγείται θέματα στο Ν.Σ. Μεριμνά για
την ενημέρωση και τη διάχυση της πληροφόρησης στις οργα
νώσεις ευθύνης της.

1. Τα γραφεία της Ν.Ε. είναι ανοιχτά και τα μέλη της έχουν
τακτική παρουσία σε αυτά. Οι ώρες και το πρόγραμμα
καθορίζονται με απόφαση της Ν.Ε. και ευθύνη υλοποίησης
του Γ.Ο.Π. της Ν.Ε.
2. Η Ν.Ε. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 2 φορές το μήνα σε
σταθερή και «λειτουργική» για τα μέλη ώρα που πρέπει να
διασφαλίζει τη δυνατότητα παρουσίας των βουλευτών του
νομού, σε συνάρτηση με την παρουσία τους στη Βουλή.
3. Στις συνεδριάσεις έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν χωρίς
ψήφο οι βουλευτές και τα μέλη της Κ.Ε. του νομού,
εξουσιοδοτημένα μέλη ανωτέρου οργάνου και ο γραμματέας
της Ν.Ε. νεολαίας.
4. Μια συνεδρίαση το μήνα αφιερώνεται στον απολογισμό προ
γράμματος δράσης, παρουσία μέλους του Τ.Ο.Π. της Κ.Ε. Ο
προγραμματισμός - απολογισμός γίνεται πάνω στους μόνιμους
άξονες των αποφάσεων της Κ.Ε. και του Ν.Σ. και σε ότι
έκτατο προκύψει.
5. Τα μέλη της Ν.Ε. ενημερώνονται για τα θέματα της Η.Δ.
τουλάχιστον δύο μέρες πριν.
6. Έκτακτα η Ν.Ε. συγκαλεΐται:
α) Από τον Α’ γραμματέα.
β) Με απόφαση της γραμματείας,
γ) Από το 1/3 των μελών της Ν.Ε.
δ) Από ανώτερα όργανα του κινήματος.
7. Τα μέλη καλούνται με ευθύνη του Α’ γραμματέα και με τον
προσφορότερο τρόπο. Ο γραμματέας ενημερώνει τη Ν.Ε.
ποια μέλη δεν ήταν δυνατόν να ειδοποιηθούν.
8. Η γραμματεία μπορεί αιτιολογημένα να αναβάλει συνε
δριάσεις και να ειδοποιήσει έγκαιρα τα μέλη.
9. Η Ν.Ε. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα 50% των
μελών της. Έκτακτη συνεδρίαση που δεν έχει απαρτία επανα
λαμβάνεται με τα ίδια θέματα στην τακτική συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 7
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10. Την Ημερήσια Διάταξη καταρτίζει το όργανο που συγκαλεί
τη Ν.Ε. Θέματα μπορεί να προστεθούν σε τακτική συνε
δρίασή της με απόφαση της Ν.Ε. Πριν η Ν.Ε. πάρει σχετική
απόφαση, αποκλείεται συζήτηση επί της ουσίας.
11. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των
παρόντων και φανερή ψηφοφορία, πλην της κατανομής
αρμοδιοτήτων και εκλογής προσώπων που γίνεται με μυστική
ψηφοφορία.
12. Για θέματα αποφάσεων της Ν.Ε., ευρύτερης πολιτικής
σημασίας (προγραμματισμός, εκτιμήσεις εκλογικών αποτελε
σμάτων, στρατηγική και τακτική) και εφόσον υπάρχει μειοψη
φούσα άποψη - πρόταση, η Ν.Ε. φροντίζει για τη γνωστοποίησή της
στα μέλη του κινήματος.
13. Τα μέλη της Ν.Ε. που αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν την
απόφαση του οργάνου στις οργανώσεις, αναφέρουν και την
μειοψηφούσα άποψη.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 3

Συγκρότηση σε σώμα - Εκλογή γραμματείας,
1. Με ευθύνη του γραμματέα και ύστερα από έγκαιρη
ενημέρωση το λιγότερο δύο ημερών συνέρχονται τα τακτικά
μελή της Ν.Ε. σε πρώτη συνεδρίαση, το αργότερο μία
εβδομάδα μετά την εκλογή τους με μοναδικό θέμα την εκλογή
γραμματείας.
2. Με ευθύνη του ίδιου ενημερώνεται επίσης, έγκαιρα, το
κλιμάκιο του Τ.Ο.Π. για την ημερομηνία της σύγκλισης.
3. Απουσία μέλους από την πρώτη συνεδρίαση συνεπάγεται την
αναβολή της συνεδρίασης, την πραγματοποίησή της εντός
πέντε ημερών και τότε αρκεί κανονική απαρτία.
4. Η σύνθεση της γραμματείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
αριθμό των πέντε μελών, συμπεριλαμβανομένου του γραμματέα.
5. Για την εκλογή της γραμματείας ο αριθμός των σταυρών δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 40% των εκλεγομένων.
6. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
7. Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους της Γραμματείας της Ν.Ε.
το όργανο προχωρά στην εκλογή νέου μέλους.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ν.Ε.
Αειτονργία - Συνεδριάσεις
1. Η γραμματεία συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα:
α) Για να προετοιμάσει τη συνεδρίαση της Ν.Ε.
β) Για να συντονίσει την υλοποίηση των αποφάσεων της Ν.Ε.
γ) Για να ανταποκριθεί σε τρέχοντα καθήκοντα και
πρωτοβουλίες
Σχετικές πρωτοβουλίες υπόκεινται στην τελική επικύρωση της
Ν.Ε.
2. Η γραμματεία της Ν.Ε. με τη λειτουργία της δεν πρέπει να
υποκαθιστά τη συλλογικότητα του οργάνου της Ν.Ε.
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ΡΘΡΟ 10 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν.Ε.

Συγκρότηση -Αρμοδιότητες - Κατανομή
1. Η Ν.Ε. για να αντιμετωπίσει τις καταστατικές και προγραμ
ματικές ανάγκες της συγκροτεί, με απόφασή της, ομάδες
εργασίας οι οποίες είναι αντίστοιχες των τομέων της Κ.Ε.
2. Η συγκρότηση των ομάδων εργασίας γίνεται από μέλη της
Ν.Ε., ένα από τα οποία αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας
του γραφείου και στελέχη του κινήματος που προτείνονται
από μέλη Κ.Ε. και Κ.Ο. του νομού, μέλη της Ν.Ε. και από τις
Τ.Ο. Κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή μελών του ΠΑΣΟΚ που
δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους χώρους.
3. Η Ν.Ε. μπορεί να ενοποιήσει ομάδες εργασίας ή να συγκρο
τήσει νέες αν αυτό κρίνεται ότι βοηθά την αποτελεσματικό
τερη λειτουργία του οργάνου του νομού.
4. Ο γραμματέας και η γραμματεία της Ν.Ε. συγκαλούν σε
συνεδρίαση τη Ν.Ε. με θέμα ΗΔ την υποβολή προτάσεων για
τη διάθρωση των ομάδων εργασίας και τον ορισμό υπευθύνων
λειτουργίας μεταξύ των μελών της Ν.Ε.
5. Κάθε τακτικό μέλος της Ν.Ε. έχει δικαίωμα να αυτοπροταθεί
για μέχρι 3 υπευθυνότητες. Οι αυτοπροτάσεις πρέπει να είναι
σεβαστές και να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να γί
νουν αποδεκτές. Σε περίπτωση όμως που το όργανο αποφασίσει
διαφορετικά, το μέλος της Ν.Ε. είναι υποχρεωμένο να αποδεχθεί
και να υλοποιήσει, τη σχετική απόφαση. Δικαιολογημένοι από
ντες μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα τις αυτοπροτάσεις τους.
6. Η γραμματεία υπό την προεδρεία του γραμματέα επεξερ
γάζεται τις αυτοπροτάσεις και διαμορφώνει την τελική της πρό
ταση - εισήγηση που φροντίζει να απηχεί απόψεις μιας ευρύ
τερης πολιτικής συμφωνίας. Την πρόταση αυτή, την υποβάλλει
για έγκριση στην ίδια ή στην επόμενη συνεδρίαση της Ν.Ε.
7. Σε περίπτωση διαφωνίας γίνεται εκλογή των υπευθύνων με
μυστική ψηφοφορία, για κάθε ομάδα εργασίας χωριστά.
8. Οι ομάδες εργασίας δεν είναι καθοδηγητικά όργανα αλλά
έχουν μόνο εισηγητικές και συντονιστικές αρμοδιότητες στα
πλαίσια πάντα των αποφάσεων της Ν.Ε. Επομένως:
α) εισηγούνται προς τη Ν.Ε. για το χώρο ευθύνης των,
β) υλοποιούν τις αποφάσεις της Ν.Ε. για το χώρο ευθύνης των.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν.Ε.
Λειτουργία
1. Οι ομάδες εργασίας της Ν.Ε. μπορεί να είναι:
• Οργανωτικής πολιτικής και ετεροδημοτών
• Οικονομικού
• Επικοινωνίας, ενημέρωσης, τεκμηρίωσης, επιμόρφωσης.
• Οοικονομίας και ανάπτυξης.
• Αποκέντρωσης, διοίκησης και αυτοδιοίκησης.
• Κοινωνικής πολιτικής.
Ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος.
• Παιδείας
Πολιτισμού και νέας γενιάς
• Αθλητισμού
Απόδημου ελληνισμού
• Ισότητας
• Συνδικαλισμού και μαζικών χώρων.
Συνεταιριστικού και αγροτικού κινήματος.
» Εμπορίας και οικονομίας - Ε.Β.Ε.
2. Το μέλος της Ν.Ε. - υπεύθυνος ομάδας εργασίας - έχει την ευθύ
νη της λειτουργίας της αντίστοιχης ομάδας εργασίας.
3. Τα μέλη της Ν.Ε. δικαιούνται πέραν της υπευθυνότητας που
θα έχουν, να συμμετέχουν σε όποια ομάδα εργασίας
επιθυμούν εφ’ όσον μπορεί να προσφέρουν συμπληρωματικά
τις υπηρεσίες τους.
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ΡΘΡΟ 12 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΙΑαγες αρμοδιοτήτων - Σνμιτλήρωσιι
1. Πρόταση αλλαγής αρμοδιοτήτων των μελών της Ν.Ε. ολική ή
μερική, για την καλύτερη αξιοποίηση της υπάρχουσας πείρας και την
αποτελεσματικότερη δράση των μελών γίνεται με απόφαση της
Ν.Ε. εφόσον:
α) Έχουν περάσει έξι (6) μήνες από την εκλογή του
οργάνου ή την προηγηθείσα αλλαγή αρμοδιοτήτων,
β) Έχει ενημερωθεί ο Τ.Ο.Π. της Κ.Ε.
2. Πρόταση αλλαγής αρμοδιοτήτων ή αναδιάρθρωσης μπορεί να
υποβάλλει στο γραμματέα οποιοδήποτε μέλος της Ν.Ε. Ο
γραμματέας είναι υποχρεωμένος να φέρει το θέμα στη Ν.Ε.
κατά προτεραιότητα και εφόσον η πρόταση συγκεντρώσει την
απλή πλεισψηφία των μελών συζητείται επί της ουσίας σε
επόμενη
συνεδρίαση,
όπου
γίνεται
η αλλαγή αρμοδιοτήτων ή η αναδιάρθρωση της Ν.Ε.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απουσίες - Παραιτήσεις
1. Κάθε μέλος της Ν.Ε. μπορεί να απέχει δικαιολογημένα όχι
περισσότερο των τριών συνεχών μηνών το χρόνο, ή τεσσάρων
μηνών κατά περιόδους και μετά από σχετική έγκριση του
οργάνου. Στην περίπτωση αυτή η Ν.Ε. μεταβιβάζει προσω
ρινά τις αρμοδιότητες σε άλλο μέλος.
2. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας πέραν των ορίων της
παραγράφου 1, το μέλος καλείται σε συνεδρίαση της γραμμα
τείας της Ν.Ε. και εν συνεχεία του οργάνου για να συζητηθεί το
θέμα της απουσίας του. Σε περίπτωση συνέχισης της απουσίας,
ή επανάληψής της το θέμα επαναφέρεται στη Ν.Ε. η οποία
μπορεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση του μέλους από τον
πρώτο αναπληρωματικό.
3. Μέλος της Ν.Ε. μπορεί να υποβάλλει γραπτή και αιτιολο
γημένη παραίτηση. Η Ν.Ε. είναι υποχρεωμένη να συζητήσει
το θέμα μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες. Αν παρά την αντίθετη
άποψη της Ν.Ε. το μέλος επιμένει στην παραίτηση, αυτή
γίνεται αποδεκτή και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο
αναπληρωματικό μέλος.
4. Σε περιπτώσεις παραιτήσεων πέραν του 50% συν 1 των τακτι
κών μελών της Ν.Ε. και εφόσον έχει εξαντληθεί ο κατάλογος
των αναπληρωματικών, ειδοποιείται άμεσα ο Τ.Ο.Π. της Κ.Ε.,
ο οποίος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες επίλυσης του θέματος. Σε
περιπτώσεις αδιεξόδου με ευθύνη του Τ.Ο.Π. της Κ.Ε.
προχωρά η διαδικασία εκλογής νέας Ν.Ε.

Κανονισμός
Λειτουργίας
Περιφερειακής
Οργάνωσης
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκρότηση
1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) είναι Οργανο αντιπρο
σωπευτικό, αναπτυξιακού και προγραμματικού χαρακτήρα.
2. Το Π.Σ. συγκροτείται από:
α. Τα μέλη της Κ.Ε. της Περιφέρειας.
β. Τους βουλευτές της Περιφέρειας.
γ. Τα μέλη των Ν.Ε. και των Ν.Ε. Νεολαίας από την
Περιφέρεια.
δ. Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ από δευτεροβάθμια Οργανα του
μαζικού κινήματος της Περιφέρειας.
Ειδικότερα για το χώρο του Λεκανοπεδίου Αττικής το Π.Σ.
συγκροτείται από:
α. Τα μέλη της Κ.Ε. του Λεκανοπεδίου,
β. Τους βουλευτές του Λεκανοπεδίου,
γ. Τις γραμματείες των Ν.Ε. - Τ.Ε., Ν.Ε. Νεολαίας,
δ. Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που είναι εκλεγμένα σε
Τριτοβάθμια Οργανα του Μαζικού Κινήματος.
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ΑΡΘΡΟ 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συγκρότηση
1. Την ευθύνη σύγκλισης του Περιφερειακού Συμβουλίου ε'χει η
περιφερειακή Επιτροπή, η οποία εκλέγεται για 18 μήνες με
καθολική ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο από τα μέλη των
Νομαρχιακών Συμβουλίων των Νομών της Περιφέρειας.
2. Στην Περιφερειακή Επιτροπή εκπροσωπούνται όλοι οι Νομοί
της Περιφέρειας με τουλάχιστον ένα εκπρόσωπο.
3. Ο αριθμός των μελών που συγκροτούν την Περιφερειακή
Επιτροπή είναι ο διπλάσιος του αριθμού των Νομών που
συγκροτούν την Περιφέρεια +1.
4. Η Π.Ε. έχει χαρακτήρα συντονιστικού επιτελείου, είναι
όργανο πολιτικού-αναπτυξιακού σχεδιασμού και δεν
αποτελεί ενδιάμεση καθοδηγητική βαθμίδα.
5. Η Π.Ε. εκλέγει το συντονιστή της.
6. Ειδικότερα για το Λεκανοπέδιο την Περιφερειακή Επιτροπή
συγκροτούν οι γραμματείς των Ν.Ε. - Τ.Ε., Ν.Ε. Νεολαίας και
οι γραμματείς των Τομέων της Κ.Ε. Την Π.Ε. συντονίζει ο
γραμματέας της Κ.Ε. ή μέλος του Ε.Γ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λειτουργία
1. Το Π.Σ. έχει χαρακτήρα προγραμματικού επιτελείου, είναι
όργανο πολιτικού σχεδιασμού και πρωτοβουλιών και δεν
αποτελεί ενδιάμεση καθοδηγητική και οργανωτική βαθμίδα.
2. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μια
φορά κάθε εξάμηνο με ευθύνη της Περιφερειακής Επιτροπής.
3. Το Π.Σ. σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Κ.Ε. ή το
Ε.Γ. σι>γκαλούν Περιφερειακές Συνδιασκέψεις για θέματα
αναπτυξιακής πολιτικής του χώρου ευθύνης της.
4. Τα μέλη του Νομού που συμμετέχουν στο Π.Σ. συνέρχονται σε
τακτικές ειδικές συνεδριάσεις με ευθύνη του γραμματέα της
Ν.Ε.

Κανονισμός
Λειτουργίας
Εκλογής
Οργάνων

ΕΚΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Κανένα μέλος δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι σε περισσότερες από μία πρωτοβάθμιες
οργανώσεις. Επίσης δεν έχει το δικαίωμα να εκλεγεί σε
περισσότερα του ενός καθοδηγητικού οργάνου.
2. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι όσοι
αναγράφονται στο μητρώο μελών.
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