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Κώστα Σημίτη 
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Θέμα: Φάκελος γιά την εσωτερική οργάνωση 

των σπουδαιότερων σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης

Σας στέλνω έναν φάκελο με καταστατικά κείμενα ή / και ενημερωτικά σημειώματα 
ως προς την οργάνωση των σημαντικωτέρων ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών κομμάτων. 
Προηγείται ένα εισαγωγικό σημείωμα, στο οποίο παρουσιάζονται σύντομα οι 
σχετικές ρυθμίσεις -με εξαίρεση την Ισπανία, γιά την οποία τα στοιχεία είναι 
ελλιπέστατα-, και ακολουθεί ένα σημείωμα του Γ.Μπράχου για τις συντονισμένες 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού των σοσιαλιστικών κομμάτων που καταβάλλονται σε 
όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αναμένονται κι άλλα στοιχεία.

20.1.2001

Βασίλης Βουτσάκης
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Η εσωτερική οργάνωση

των σπουδαιότερων σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης1

I.

1. Σε όλα τα σοσιαλιστικά ή σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης έχει 
ξεκινήσει μια προσπάθεια εσωτερικής αναδιοργάνωσης, η οποία συνδυάζεται με 
άνοιγμα προς την κοινωνία. Η σχετική συζήτηση στα περισσότερα είναι σε εξέλιξη 
και τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ελλιπή. Πάντως, κατά κανόνα, το άνοιγμα στην 
κοινωνία γίνεται μέσω μεγάλων θεματικών ενοτήτων, οι οποίες μπορούν να 
ευαισθητοποιήσουν και να συσπειρώσουν ευρύτατες κοινωνικές ομάδες. Προς τον 
σκοπό αυτό αναλαμβάνονται διάφορες πρωτοβουλίες: συστηματική ενημέρωση 
της κοινωνικής και εκλογικής βάσης του κόμματος σε συνεργασία με ομάδες 
ειδικών στελεχών - εξωκομματικών ή κομματικών, χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων, δημιουργία think tanks ανά θεματική ενότητα, εκπροσώπηση 
συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων στο κόμμα κλπ.
2. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η σχετική συζήτηση διεξάγεται σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Λίγα είναι τα κόμματα (π.χ. το Εαλλικό, αλλά και το Ιταλικό και το 
Ισπανικό), που δεν συμμετέχουν σε αυτήν. Έχουν δε διαμορφωθεί και αντίστοιχα 
δίκτυα συζητήσεων, ανταλλαγών και κοινών (θεωρητικών και επιμορφωτικών) 
πρωτοβουλιών με κύριος μοχλούς τους Βρετανούς και τους Εερμανούς. Το 
ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλο.

II.

Εργατικό Κόμμα Μεγ.Βρετανίας

1. Τρόπος εκλογής του Party Leader και του General Secretary
Ο Party Leader εκλέγεται από το Εθνικό Συνέδριο για έξη έτη.
Ο General Secretary εκλέγεται από το General Council, το οποίο συγκροτείται με 
πολύπλοκο τρόπο (από μέλη εκλεγμένα από το Συνέδριο ή υποδεικνυόμενα από 
άλλα όργανα, συνδικάτα κλπ.).

2. Λειτουργία του συνεδρίου
Διεξάγεται κάθε δυο χρόνια. Οι σύνεδροι ορίζονται από τις οργανώσεις, 
συνδικάτα, άλλα όργανα του κόμματος κλπ. Εκλέγει τον Chairperson και τον Vice 
Chairperson και τον Financial Secretary.

3. Άλλα καθοδηγητικά όργανα
General Council: πέρα από την εκλογή του Εενικού Εραμματέα, έχει γενική 
αρμοδιότητα γιά σημαντικές αποφάσεις μεταξύ δυο συνεδρίων.
Executive Committee: συγκροτείται από τον Party Leader, τον Deputy Leader κ.ά. 
αξιωματούχους εκλεγμένους από το Συνέδριο. Συντονίζει την εφαρμογή των 
αποφάσεων του GC.

1 Στο Internet δεν υπήρχαν άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία γιά άλλα σημαντικά κόμματα όπως π.χ. το 
Ισπανικό Κόμμα.



4. Οργανώσεις βάσης
Οργάνωση ανά γεωγραφική περιοχή, χώρο εργασίας ή δράσης.

Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα

1. Αρμοδιότητες και τρόπος εκλογής του Premier Secrdtaire
Από το σύνολο των μελών σε γενικές συνελεύσεις ανά section (δυο γύροι - 50 %) 
μετά τη διεξαγωγή του εθνικού συνεδρίου, που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια.

2. Λειτουργία του συνεδρίου
Οι σύνεδροι εκλέγονται από τα συνέδρια των federations, που λειτουργούν σε 
κάθε νομό, βάσει του αριθμού των μελών τους. Διεξάγεται προσυνεδριακός 
διάλογος ανά federation, προσυνέδριο και ψηφοφορία γιά τις υποβληθείσες 
προτάσεις πολιτικής. Το συνέδριο εκλέγει το Conseil National (204 μέλη συν οι 
γραμματείς των federations - αναλογική εκπροσώπηση όλων των τάσεων), το 
οποίο εκλέγει το Bureau du Parti (54 μέλη συν ο Γραμματέας), από το οποίο, με 
πρόταση του Γραμματέα, εκλέγεται Secretariat National.

3. Άλλα καθοδηγητικά όργανα
Conseil National: γενική αρμοδιότητα γιά σημαντικές αποφάσεις μεταξύ δυο 
συνεδρίων (4 συνεδριάσεις τον χρόνο)
Bureau du Parti: εφαρμογή αποφάσεων του CS και όλες οι τρέχουσες αποφάσεις 
εκτός από ορισμένες που ανήκουν στο CS (εβδομαδιαίες συνεδριάσεις)
Secretariat National: τρέχουσα διαχείριση (εβδομαδιαίες συνεδριάσεις)
Comite Economique et Social: γνωμοδότηση και έλεγχος κοινωνικών και 
οικονομικών ζητημάτων (και μη μέλη)

4. Περιφερειακά όργανα
Conseil federal και Γραμματέας σε κάθε federation. Η federation έχει σχετική 
αυτονομία ως προς τα οργανωτικά και τις υποθέσεις της τοπικής της 
δικαιοδοσίας. Ανά περιφέρεια οι federations συγκροτούν union regionale με 
Comite regional με αρμοδιότητα ως προς περιφερειακά ζητήματα.

5. Οργανώσεις βάσης
Section ανά χώρο εργασίας, γεωγραφική ενότητα ή χώρο δράσης. Τουλάχιστον 5 
μέλη.

6. Σχέσεις με την κοινωνία
Structures d’activite και organismes associes με συμμετοχή μη μελών, organismes 
specialises de reflexion des sympatisants με ιδιαίτερα όργανα και συμβουλευτική 
αρμοδιότητα.

7. Σχέσεις βουλευτών - κόμματος
Συναντήσεις με οργανισμούς κλπ. στο πλαίσιο της Βουλής. Rencontres citoyennes 
πριν τη λήψη αποφάσεων από την Κυβέρνηση.
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Δημοκράτες της Αριστεράς (Ιταλία)

1. Αρμοδιότητες και τρόπος εκλογής του Εθνικού Γραμματέα
Από το Εθνικό Συνέδριο, που συνέρχεται κάθε τρία χρόνια. Πολιτικός 
εκπρόσωπος του κόμματος.
Πρόσφατα υιοθετήθηκε και ο θεσμός του Προέδρου, ο οποίος λειτουργεί ως 
εγγυητής της ενότητας του κόμματος - με μάλλον αδιευκρίνιστες αρμοδιότητες.

2. Λειτουργία του συνεδρίου
Ανά τρία έτη. Οι σύνεδροι εκλέγονται μετά από προσυνεδριακό διάλογο από τα 
περιφερειακά συνέδρια με βάση τις υποβληθείσες προτάσεις πολιτικής και 
υποψηφιότητες γιά τη θέση του Εθνικού Γραμματέα. Το συνέδριο εκλέγει το 50% 
των μελών της Direzione nazionale (267 μέλη), η οποία εκλέγει τη Direttivo 
nazionale (91 μέλη) και την Secretaria del Partito (21 μέλη).
Τα μέλη του Συνεδρίου ως Assemplea congressuale συνέρχονται και σε ετήσια 
βάση σε προγραμματικά ή θεματικά συνέδρια.

3. Άλλα καθοδηγητικά όργανα
Direzione Nazionale: γενική αρμοδιότητα γιά σημαντικές αποφάσεις μεταξύ δυο 
συνεδρίων
Direttivo nazionale: εφαρμογή αποφάσεων της DN 
Secretaria del Partito: τρέχουσα διαχείριση

4. Οργανώσεις βάσης
Οργάνωση βάσης ανά γεωγραφική περιοχή, τόπο εργασίας ή δράσης.

5. Σχέσεις με την κοινωνία
Autonomie tematiche με συμμετοχή και μη μελών σε συγκεκριμένους τομείς, 
Associazioni di tendenza politica e culturale με συμμετοχή και μη μελών και πιο 
πολιτικό περιεχόμενο από τις προηγούμενες, ενημερωτικές καμπάνιες της 
Κυβέρνησης, υποβολή ερωτημαλογίου σε όλο τον πληθυσμό μέσω εταιρείαε 
δημοσκοπήσεων

Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας

1. Τρόπος εκλογής του Αρχηγού και του Γενικού Γραμματέα 
Εκλέγονται από το Parteivorstand, που εκλέγεται από το Συνέδριο.

2. Λειτουργία του Συνεδρίου
Διεξάγεται κάθε δυο χρόνια. Συμμετέχουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Bezirke 
και τα μέλη του Parteivorstand. Εκλέγει το 45μελές Parteivorstand, το οποίο έχει 
γενική αρμοδιότητα γιά σημαντικές αποφάσεις μεταξύ δυο συνεδρίων

3. Άλλα καθοδηγητικά όργανα
Presidium (13 μέλη): εφαρμογή αποφάσεων του PV.
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Parteirat (110 μέλη, εκπρόσωπον των Bezirke καν των Landesverbande κλπ.): 
γνωμοδοτεί γνα σημαντνκές αποφάσενς του PV.

4. Περιφερειακά όργανα 
Ortsvereinvorstand 
U nterbezirkvor stand 
Bezirkvorstand

5. Οργανώσεις βάσης 
Ortsverein

6. Σχέσεις με την κοινωνία
Ομάδες εργασίας σε συγκεκτνμένα θέματα με συμμετοχή μη μελών έχουν 
δνκαίωμα έκφρασης ακόμη καν στο συνέδρνα.

Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα Σουηδίας

1. Τρόπος εκλογής του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα
Εκλέγονταν από την 33μελή Εθννκή Επντροπή, η οποία εκλέγεταν από το 
Συνέδρνο.

2. Λειτουργία του συνεδρίου
Στο Συνέδρνο, το οποίο συνέρχεταν ένα χρόνο πρνν τνς εκλογές, μετέχουν 350 
σύνεδρον.

3. Άλλα καθοδηγητικά όργανα
Εκτελεστνκή Επντροπή (7 μέλη): εκλέγεταν από το Συνέδρνο καν ελέγχεν την 
εφαρμογή των αποφάσεών του.

4. Περιφερειακά όργανα
Δημοτνκή επντροπή: αρμοδνότητα σε δημοτνκά ή κοννοτνκά θέματα 
Νομαρχνακή επντροπή: αρμοδνότητα σε περνφερενακά θέματα (ετήσνο συνέδρνο)

5. Οργανώσεις βάσης
Οργάνωση ανά γεωγραφνκή περνοχή, χώρο εργασίας ή δράσης με περνθώρνα 
αυτονομίας.
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ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΤΟΜ ΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001



1. Επιστολή του Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

2. Πίνακας: «Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας»

3. Πίνακας: «Συνέδριο, Κεντρική Επιτροπή, Εκτελεστικό Γ ραφείο»

4. Πίνακας: «Διευρυμένης σύνθεσης όργανα, Περιφερειακά Όργανα, 
Οργανώσεις Βάσης»

5. Γάλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα

6. Εργατικό Κόμμα Βρετανίας

7. Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα

8. Ιταλικό Κόμμα των Δημοκρατών της Αριστερός

9. Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Αυστρίας

10. Εργατικό Κόμμα Ολλανδίας

11. Βελγικό Σοσιαλιστικό Κόμμα

12. Σοσιαλιστικό Κόμμα Ισπανίας

13. Σοσιαλιστικό Κόμμα Πορτογαλίας

14. Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Δανίας

15. Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Σουηδίας

16. Εργατικό Κόμμα Νορβηγίας



Π A. Σ Ο .Κ .

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ  Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  Κ ΙΝ Η Μ Α
------------- —--------------------------- -

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
τηλ. 32 47 141 fax. 32 47 596

Χ Α Ρ Ι Α .  Τ Ρ Ι Κ Ο V n Η  50 
106 80 Α Θ Η Ν Α  

Τ Η Λ Ε Φ .  36 09 831-7 
F A X :  36 06 958

Αθήνα, 5 Φεβρουάριου 2001

κ. Νίκο Θέμελη 
Γραφείο Πρωθυπουργού

Σου στέλνω τα στοιχεία που ζήτησε ο Πρόεδρος σχετικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των σοσιαλιστικών, σοσιαλδημοκρατικών και εργατικών κομμάτων της 
Ευρώπης. Αναφέρονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ιρλανδίας, 
Φινλανδίας, Λουξεμβούργου) και της Νορβηγίας.

Όπως θα διαπιστώσεις δεν υπάρχουν ομοιότητες τόσο στη λειτουργία όσο και 
στην οργάνωσή τους.

Προσπάθησα να παρουσιάσω τη δομή οργάνωσής τους αντίστοιχα με τα 
ερωτήματα που έβαλε ο Πρόεδρος (επισυνάπτω το σημείωμά σου).

Σε ότι αφορά το τελευταίο ερώτημα που έθεσε, για το «πως επιτυγχάνεται η σχέση 
με την κοινωνία, τι κάνουν για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της αποξένωσής 
τους» δεν έχω συγκεντρώσει τίποτα σχετικό. Θα προσπαθήσω επικοινωνώντας με 
στελέχη των ευρωπαϊκών κομμάτων να αντιληφθώ τι συμβαίνει, αν και έχω την 
αίσθηση ότι παντού στην Ευρώπη τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Τη σχέση 
κόμματος -  κοινωνίας αναζητούν και αυτοί.

Παρασκευάς Αυγερινός 
Γ ραμματέας
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- ΠΡΟΕΔΡΟΣ

- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(Ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά και εργατικά κόμματα)



ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ

Εκλέγεται από το σύνολο των 
ιιελών του κόμματος.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Μ. 
ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Εκλέγεται από ειδικό «εκλογικό 
κολέγιο» το οποίο συνιστούν : 
Α) μέλη του κόμματος (1/3)
Β) συνδικάτα (1/3)
Γ) Βουλευτές -  Ευρωβουλευτές 
(1/3)

Εκλέγεται ξεχωριστά με τις ίδιες 
διαδικασίες που προ βλέπονται για 
τον Πρόεδρο.

Εκλέγεται από το συνέδριο. Η θέση 
του είναι ασυμβίβαστη με το 
βουλευτικό αξίωμα.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ SPD

Εκλέγεται από το Ομοσπονδιακό 
Συνέδριο

Εκλέγεται από το Οιιοσπονδιακό 
Συνέδριο.

ΙΤΑΛΙΚΟ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» DS

Πρόεδρος ορίζεται ο 
Πρωθυπουργός της χώρας. Με 
πρόσφατη αλλαγή στο καταστατικό 
σήμερα Πρόεδρος είναι ο D'Alema 
χωρίς να είναι Πρωθυπουργός.

Εκλέγεται από το Συνέδριο.

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από το 
Προεδρείο /Presidium -  αντίστοιγο 
του Ε.Γ)

Εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από το 
Προεδρείο.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Εκλέγεται από το Συνέδριο κάθε 
δύο χρόνια.

Εκλέγεται από το Συνέδριο κάθε 
δύο χρόνια. Η θέση του 
ασυμβίβαστη με αυτή του 
Υπουργού.



ΒΕΛΓΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ

Εκλέγεται με καθολική ιι/ιίφοφοοία 
όλων των μελών του κόμματος.

Ορίζονται δύο Αντιπρόεδροι από το 
Ε.Γ. Ένας Βαλλόνος και ένας 
Βρυξελλιώτης.

Εκλέγεται από το Συνέδοιο

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Εκλέγεται από το Συνέδριο κάθε 
τρία χρόνια. Πρόκειται για τιμητική 
θέση.

Εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από το 
Συνέδοιο.

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Εκλέγεται από το Συνέδριο. 
Τιμητική θέση.

Εκλέγεται από το σύνολο των 
αελών του κόααατος ταυτόγοονα 
με την εκλογή των Συνέδρων.

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ ΔΑΝΙΑΣ

Εκλέγεται από το Συνέδριο κάθε 
τέσσερα χρόνια.

Εκλέγονται δύο Αντιπρόεδροι από 
το Συνέδριο κάθε τέσσερα χρόνια.

Εκλέγεται από το Συνέδοιο κάθε 
τέσσερα χρόνια.

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Εκλέγεται από το Συνέδοιο κάθε 
τέσσερα χρόνια

Εκλέγεται από το Συνέδοιο κάθε 
τέσσερα χρόνια. Θέση 
ασυμβίβαστη με του Υπουργού.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

Εκλέγεται από το Συνέδοιο κάθε 
δύο χρόνια.

Εκλέγονται δύο Αντιπρόεδροι από 
το Συνέδοιο κάθε δύο γοόνια

Εκλέγεται από το Συνέδοιο κάθε 
δύο χρόνια.



- ΣΥΝΕΔΡΙΟ

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

(Ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά και εργατικά κόμματα)



ΚΟΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κ.Ε. Ε.Γ.
ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ

Τακτικό Συνέδριο κάθε τρία χρόνια. 
Συμμετέχουν:
Α) εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από 
τις οργανώσεις βάσης 
Β) τα μέλη του Εθνικού 
Συμβουλίου (Κ.Ε.)
Γ) τα μέλη της Κοινο βουλευτικής 
Ομάδας
Δ) εκπρόσωποι νεολαίας

Το Εθνικό Συιιβούλιο (Κ.Ε.) 
απαρτίζεται από 204 μέλη τα οποία: 
α) εκλέγονται από το Συνέδριο β) 
είναι Γραμματείς των 
Ομοσπονδιακών οργανώσεων 
(αντίστοιχες των Ν.Ε.)

Το Εθνικό Γραφείο απαρτίζεται 
από τον Πρώτο Γραμματέα και 54 
μέλη που εκλέγονται από το Εθνικό 
Συμβούλιο (Κ.Ε.). Το όργανο αυτό 
εκλέγει και μία Εθνική Γραμματεία.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Μ. 
ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Συνέρχεται κάθε χρόνο. 
Συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
Νομαρχιακών Οργανώσεων. Η 
Νομαρχιακή Οργάνωση καλύπτει 
μια εκλογική περιφέρεια 
(μονοεδρικό σύστημα).

Όργανο 9μελές. Συμμετέχουν ο 
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο 
επικεφαλής των ευρωβουλευτών, ο 
Ταμίας, τρεις βουλευτές, 
εκπρόσωπος Νεολαίας και 
εκπρόσωπος των εργατικών 
μαύρων.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ SPD

Τακτικό Συνέδριο κάθε δύο χρόνια. 
Συμμετέχουν 480 σύνεδροι από τις 
ομοσπονδιακές οργανώσεις και 45 
μέλη της Κ.Ε.

Εκλέγεται από το Συνέδριο αριθμεί 
45 μέλη. Τα μέλη συμμετέχουν σε 
ομάδες εργασίας.

Το Ε.Γ. (Presidium) αποτελείται 
από 13 μέλη.

ΙΤΑΛΙΚΟ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» DS

Τακτικό Συνέδριο κάθε τρία χρόνια. 
Συμμετέχουν 2.500 σύνεδροι, 
αντιπρόσωποι οργανώσεων βάσης, 
βουλευτές, ευρωβουλευτές και οι 
Γραμματείας των περιφερειακών 
οργανώσεων.

Direzione Nationale (Κ.Ε.) αριθμεί 
σήμερα 267 μέλη, τα μισά 
εκλέγονται από το Συνέδριο και τα 
άλλα μισά από τα περιφερειακά 
Συνέδρια.

Γραμματεία του Κόμματος (Ε.Γ.) 
Εκλέγεται από τη Direzione 
Nationale και συνεδριάζει κάθε 
βδομάδα.



ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Συνέρχεται κάθε δύο χρόνια. 
Συμμετέχουν εκπρόσωποι 
οργανώσεων γεωγραφικού χώρου, 
θεματικών, κλαδικών και νεολαίας, 
συνολικά 600 σύνεδροι.

Διευουαένο Ποοεδοείο ίΚ.Ε.) 
Αποτελείται από 65 μέλη και 
εκλέγεται από το Συνέδοιο.

Προεδρείο (Presidium -  Ε.Γ.) 
Οργανο 15μελές (13 μέλη, ο 
Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Συνέρχεται κάθε χρόνο. 
Συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
οργανώσεων βάσης με αναλογία 1 
σύνεδρος για 50 μέλη.

Προεδρείο του Κόμματος (Restuum 
-  Κ.Ε.) Εκλέγεται από το Συνέδριο 
και αποτελείται από 33 μέλη.

Αποτελείται από επτά μέλη, 
Πρόεδρος, Γ. Γραμματέας και 5 
μέλη. Εκλέγεται από το Συνέδριο 
και ονομάζεται Εκτελεστικό 
Ποοεδοείο.

ΒΕΛΓΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ

Υπάρχουν δύο είδη Συνεδρίων α) 
το καταστατικό Συνέδριο 
(statutaire), συνέρχεται κάθε χρόνο 
το Διοικητικό (Administratif) το 
οποίο συνέρχεται κάθε δύο χρόνια 
και εκλέγει το Γ. Γραμματέα.

Οργανο 34μελές. Συνεδριάζει δύο 
φορές το μήνα και αποτελείται από 
τον Πρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα, 
έξι εκπροσώπους από την Ομοσπ. 
Οργάνωση Βρυξελλών και 26 από 
τις υπόλοιπες Ομοσπ. Οργανώσεις.

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Συνέρχεται κάθε τρία χρόνια. 
Συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
Νομαρχιακών οργανώσεων και της 
Νεολαίας. Στο τελευταίο Συνέδριο 
συμμετείχαν 998 σύνεδροι

Οιιοσπονδιακή Επιτροπή (Κ.Ε.) 
Αποτελείται από 247 μέλη εκ των 
οποίων 50 εκλέγονται από το 
Συνέδριο, 25 μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, 140 
αντιπρόσωποι των Ομοσπονδιακών 
Οργανώσεων και της νεολαίας.

Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγεται 
από το Συνέδριο και αποτελείται 
από 25 μέλη (23 μέλη, Πρόεδρος, 
Γ. Γ ραμματέας).



ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Συνέρχεται κάθε δύο χρόνια. 
Συμμετέχουν εκπρόσωποι τοπικών 
και επαγγελματικών Οργανώσεων 
βάσης.

Αποτελείται από 201 μέλη τα οποία 
εκλέγονται από το Συνέδριο. Στην 
Κ.Ε. συμμετέχουν και 50 στελέχη 
του κόμματος.

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ ΔΑΝΙΑΣ

Συνέρχεται κάθε χρόνο. Κάθε 
τέταρτο Συνέδοιο γίνονται εκλογές 
για Πρόεδρο, Αντιπροέδρους και Γ. 
Γραμματέα (εκλογικό Συνέδριο). 
Συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
Τοπικών Οργανώσεων. Υπουργοί, 
βουλευτές και ευρωβουλευτές 
έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο σε 
περίπτωση που έχουν εκλεγεί 
σύνεδροι.

Αποτελείται από 50 μέλη τα οποία 
εκλέγονται από το Συνέδριο και 
συνεδριάζει μια φορά το μήνα. 
Λειτουργεί σε Επιτροπές.

Όργανο 17μελές. Συμμετέχουν ο 
Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γ. 
Γραμματέας, ο επικεφαλής της 
κοινοβουλευτικής ομάδας, ο 
επικεφαλής τα Ευρωομάδας, ο 
Πρόεδρος της Νεολαίας και 
εκπρόσωποι της Κ.Ε.

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Συνέρχεται κάθε τέσσερα χρόνια. 
Συμμετέχουν 350 σύνεδροι που 
ορίζονται από τις 26 περιφερειακές 
οργανώσεις.

Εθνικό Γραφείο του Κόμματος 
(Board). Αποτελείται από 33 μέλη, 
εκλέγεται από το Συνέδριο. 
Συνεδριάζει τακτικά.

Εκτελεστική Επιτροπή. Οργανο 
7μελές, εκ των οποίων πέντε μέλη 
εκλέγονται από το Συνέδριο, ο 
Πρόεδρος και ο Γ. Γ ραμματέας.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

Συνέρχεται κάθε δύο χρόνια. Εθνικό Συμβούλιο (Κ.Ε.) 
Αποτελείται από 38 μέλη εκ των 
περιφερειακών οργανώσεων, έναν 
αριθμό μελών που εκλέγονται από 
το Συνέδριο, τον Πρόεδρο, τους 
Αντιπροέδρους και τον 
Γ.Γ ραμματέα.

Απαρτίζεται από 18 μέλη 
(Πρόεδρος, δύο Αντιπροέδρου 
Γενικός Γραμματέας και 14 μέλη 
που εκλέγονται από το Συνέδριο).



- ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΑ

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

- ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ

(Ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά και εργατικά κόμματα)



ΚΟΜΜΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ

Α) Η μικτή επιτροπή για τη ΑΊΠεριφερειακές Ενώσεις (Unions Α) Οιιοσπονδιακές Οργανώσεις
Γυναίκα
Β) Η Οικονοιιική και Κοινωνική 
Επιτρο7ΐή για τους αντίστοιγους 
τομείς.

Regionales) συγκροτείται από τις 
Ομοσπονιακές Οργανώσεις μιας 
περιφέρειας.
Β) Περιφερειακή Επιτροπή (Comite 
Regional) συγκροτείται από 
εκπροσώπους των οργανώσεων 
βάσης.

αντίστοιχες των Ν.Ε.
Β) Τ οπικές Οργανώσεις 
Λειτουργούν θεματικές επιτροπές 
ανοιχτές στους πολίτες

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Μ. 
ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Α) Περιφερειακή Οργάνωση 
Σκωτίας και
Β) Περιφερειακή Οργάνωση 
Ουαλίας

Α1 Νοααργιακές Οργανώσεις σε 
επίπεδο Βουλευτικής Εκλογικής 
Περιφέρειας (μονοεδρικό σύστημα) 
Β) Τοπικές οργανώσεις σε επίπεδο 
Δήμου

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ SPD

Το Συμβούλιο Κόμματος 
αποτελείται από 110 μέλη :
- 90 εκπροσώπους των 
περιφερειακών οργανώσεων
- 20 μέλη των Ομοσπονδιακών 
κρατιδίων και μέλη του 
Ευρωκοινοβουλίου (ο αριθμός 
εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα των εκλογών)

Ομοσπονδιακές Οργανώσεις Α) Οργανώσεις σε Νομαρχιακό 
επίπεδο
Β) Οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο 
To SPD αριθμεί 755.000 μέλη.



ΙΤΑΛΙΚΟ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» DS

Επιτροπή Πολιτικού Σγεδιασιιού 
εκλέγεται από το Συνέδριο και 
συντονίζει τον ετήσιο πολιτικό 
προγραμματισμό.

Αυτόνομες περιφερειακές 
θεματικές οργανώσεις που δίνουν 
τη δυνατότητα σε όλους του 
πολίτες να συμμετέχουν.

Νομαρχιακές οργανώσεις και 
επαρχιακές (αντίστοιχες με τις 
τοπικές οργανώσεις).

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Λειτουργούν 9 περιφερειακές 
οργανώσεις.

Οργανώσεις γεωγραφικού χώρου, 
θεματικές και κλαδικές. Τα μέλη 
του κόμματος 400.000.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Υπάρχουν 12 περιφερειακές 
οργανώσεις οι οποίες διαθέτουν 
Προεδρείο της Περιφέρειας και 
Εκτελεστικό Προεδρείο 
Περιφέρειας.

Τοπικές Οργανώσεις γεωγραφικού 
χώρου.

ΒΕΛΓΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ

Περιφερειακές Επιτροπές 
(αποτελούν ένα είδος Κ.Ε. σε 
περιφερειακό επίπεδο). Υπάρχει μια 
περιφερειακή επιτροπή για την 
Βαλλονία και μία για τις 
Βρυξέλλες.

Ομοσπονδιακές οργανώσεις, μια 
των Βρυξελλών και 13 των 
Βαλλόνων.
Τοπικές οργανώσεις γεωγραφικού 
χώρου.

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Υπάρχουν 19 περιφερειακές 
οργανώσεις οι οποίες διαθέτουν 
Κεντρική και Εκτελεστική 
Επιτροπή.

Υπάρχουν 49 Νομαρχιακές 
Οργανώσεις και Τοπικές 
Οργανώσεις.



ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Υπάρχουν 25 περιφερειακές 
οργανώσεις. Υπάρχει επίσης 
Περιφερειακό Συνέδριο, Περ. 
Κεντρική Επιτροπή και Περ. 
Γ ραμματεία.

Υπάρχουν Οργανώσεις Δημοτικών 
Διαμερισμάτων, οργανώσεις 
Δήμων και Τοπικές Οργανώσεις

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ ΔΑΝΙΑΣ

Υπάρχουν οργανώσεις σε 
Νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο.

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΚΟΜΜΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Συαβούλιο του Κόιιιιατοο 
αποτελείται από 100 μέλη που 
ορίζονται από τις 26 περιφερειακές 
οργανώσεις. Συνεδριάζει μια φορά 
το χρόνο. Εκτιμά την πολιτική 
κατάσταση, το κυβερνητικό έργο 
και ασχολείται με το καταστατικό 
του κόμματος.

Υπάρχουν 26 περιφερειακές 
οργανώσεις.

Υπάρχουν 350 Δημοτικές 
Οργανώσεις και άλλες θεματικές 
και κλαδικές. Τα μέλη του 
Κόμματος 200.000.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

Μεικτή Επιτροπή συνεργασίας 
Εργατικού Κόμματος και Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατικά)ν 
Συνδικάτων η οποία συνεδριάζει 
κάθε βδομάδα.

Υπάρχουν 19 περιφερειακές 
οργανώσεις

Υπάρχουν Νομαρχιακές και 
Τοπικές οργανώσεις. Τα μέλη του 
κόμματος 70.000



ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
(πηγή πληροφοριών: καταστατικό που ψηφίστηκε Νοέμβριο του 2000)

1) Πρόεδρος

Το καταστατικό δεν προβλέπει θέση Προέδρου

2) Πρώτος Γραμματέας (Premier Secretaire)

Ο Πρώτος Γραμματέας του Συνεδρίου εκλέγεται από το σύνολο των μελών του 
κόμματος αμέσως μετά από το Συνέδριο.

3) Το Συνέδριο

Το τακτικό Συνέδριο του κόμματος συνεδριάζει κάθε τρία χρόνια

4) Η Σύνθεση του Συνεδρίου

Στο συνέδριο συμμετέχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των ομοσπονδιακών 
οργανώσεων (είναι οι «Federations» που αντιστοιχούν με τις Νομαρχιακές 
Οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ) τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, τα μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς και εκπρόσωποι της Νεολαίας.

5) Το Εθνικό Συμβούλιο

Είναι το αντίστοιχο όργανο με την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το 
Εθνικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 204 μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο 
καθώς και από τους Γραμματείς των Ομοσπονδιακών Οργανώσεων 
(Federations) που είναι μέλη εξ’ ορισμού. Στο Εθνικό Συμβούλιο συμμετέχουν 
χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Γραμματείς των Περιφερειακών Οργανώσεων, και 
ένας εκπρόσωπος που στέλνει κάθε κόμμα μέλος του Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Το Εθνικό Συμβούλιο χωρίζεται σε μόνιμες Επιτροπές. Η κάθε Επιτροπή 
εκλέγει τον Πρόεδρό της, τον Γραμματέα της και τον Συντονιστή της. Το 
Εθνικό Συμβούλιο προετοιμάζει τις εκθέσεις που ψηφίζονται στο Συνέδριο.

6) Το Εθνικό Γραφείο

Είναι το αντίστοιχο Εκτελεστικό Γραφείο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Απαρτίζεται από τον 
Πρώτο Γραμματέα και 54 μέλη που εκλέγονται από το Εθνικό Συμβούλιο. Το 
Εθνικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από το Εθνικό Γραφείο να πάρει 
αποφάσεις για ζητήματα που δεν αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίασής του. Το καταστατικό όμως απαριθμεί τις περιπτώσεις για τις 
οποίες δεν είναι αρμόδιο το Εθνικό Γ ραφείο να αποφασίσει:



• δεν μπορεί να υιοθετήσει τις κατευθυντήριες θέσεις του κόμματος και 
τα προεκλογικά προγράμματα

• δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις σχετικές με την στάση που θα τηρήσει η 
Κοινοβουλευτική ομάδα

• δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις για την τυχόν συμμετοχή στην 
κυβέρνηση κ.α.

7) Η Εθνική Γραμματεία (Secretariat National)

Η Εθνική Γ ραμματεία εκλέγεται από το Εθνικό Συμβούλιο, μεταξύ των μελών 
του Εθνικού Εραφείου μετά από πρόταση του Πρώτου Εραμματέα.

8) Άλλα Όργανα

α. Η Μικτή Επιτροπή: Προεδρεύει ο Πρώτος Γραμματέας αποτελείται από 
μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, των γυναικών βουλευτών, των μελών της 
Εθνικής Επιτροπής για τα δικαιώματα της γυναίκας. Αρμοδιότητα της 
Επιτροπής αυτής είναι να φροντίσει ώστε να υπάρχει ίση εκπροσώπηση των 
γυναικών σε όλα τα όργανα του κόμματος.

β. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: Τα μέλη της ορίζονται από το 
Εθνικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Πρώτου Γραμματέα. Στόχος της 
Επιτροπής αυτής είναι η μελέτη και η παρακολούθηση θεμάτων που άπτονται 
στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

9) Τα Περιφερειακά Όργανα

Α. Οι Περιφερειακές Ενώσεις (Unions Regionales)

Οι Ομοσπονδιακές Οργανώσεις μιας ίδιας Περιφέρειας συγκροτούν μια 
Περιφερειακή Ένωση.

Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Ενώσεων είναι:
• ο καθορισμός των περιφερειακών θέσεων του κόμματος καθώς και της 

περιφερειακής πολιτικής
• η οργάνωση των περιφερειακών εκλογών κτλ

Οι Περιφερειακές Οργανώσεις κατευθύνονται από την Περιφερειακή Επιτροπή 
του Κόμματος που συντίθεται δυο μήνες μετά από το Εθνικό Συνέδριο.

Β. Η Περιφερειακή Επιτροπή (Comite Regional)

Η Περιφερειακή Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των Ομοσπονδιακών 
Οργανώσεων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της η Περιφερειακή Επιτροπή 
εκλέγει των Περιφερειακό Γ ραμματέα.



10) Οι Ομοσπονδιακές Οργανώσεις (Federation)

Είναι οι αντίστοιχες με τις Νομαρχιακές Οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ. Η 
Ομοσπονδιακή Οργάνωση απαρτίζεται από όλες τις Τοπικές Οργανώσεις που 
βρίσκονται σε ένα Διαμέρισμα. Ο Ομοσπονδιακός Πρώτος Γραμματέας 
εκλέγεται από όλα τα μέλη της Ομοσπονδιακής Οργάνωσης αμέσως μετά το 
Συνέδριο.

Οι Ομοσπονδιακές οργανώσεις μπορούν να δημιουργήσουν θεματικές 
επιτροπές.

Κάθε Ομοσπονδιακή Οργάνωση συγκαλεί Ομοσπονδιακό Συνέδριο 
προκειμένου να προετοιμάσει το Εθνικό Συνέδριο. Το Ομοσπονδιακό 
Συμβούλιο που είναι τα όργανο που χαράσσει πολιτική ανάμεσα σε δύο 
Ομοσπονδιακά Συνέδρια να οργανώσει, μετά από εισήγηση θεματικής 
επιτροπής, ανοιχτές συνεδριάσεις προς τους πολίτες.

11) Τοπικές Οργανώσεις (Sections)

Οι οργάνωση βάσης του Κόμματος είναι η Τοπική Οργάνωση. Σε Δήμους 
ραίου υπάρχουν πολλές τοπικές οργανώσεις μπορεί να δημιουργηθεί μια 
Επιτροπή της Πόλης (Comite de Ville). Στόχος της Επιτροπής αυτής είναι να 
υπάρχει συντονισμένη δράση του κόμματος.

12) Κοινοβουλευτική Ομάδα (Assemblee Nationale)

Η κάθε Ομοσπονδιακή Οργάνωση οργανώνει μια ειδική συνεδρίαση κατά την 
οποία παρουσιάζονται οι υποψήφιοι βουλευτές. Στην συνέχεια σε μια 
προκαθορισμένη συνεδρίαση γίνεται η ψηφοφορία των υποψηφίων από τα 
μέλη.



ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

(πηγή πληροφοριών: Κανονισμός λειτουργίας του Εργατικού Κόμματος του 2000 και 
πληροφορίες από στελέχη του Εργατικού Κόμματος)

Το Εργατικό Κόμμα Βρετανίας ακολουθεί άλλες διαδικασίες εκλογής Προέδρου 
και Αντιπροέδρου όταν το Κόμμα βρίσκεται στην Κυβέρνηση και άλλες όταν το 
Κόμμα βρίσκεται στην Αντιπολίτευση.

1) Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος απαιτείται να είναι Βουλευτής του Κόμματος. Εκλέγεται από το Εκλογικό 
Κολλέγιο του οποίο συντίθεται κατά το ένα τρίτο από μέλη του κόμματος, το άλλο τρίτο 
από μέλη οργανώσεων συνδεμένα με το Κόμμα (δηλ. κυρίως τα συνδικάτα και 
Σοσιαλιστικές Οργανώσεις) και το τελευταίο τρίτο από Βουλευτές και Ευρωβουλευτές.

α) Το κόμμα είναι στη κυβέρνηση

Όταν το Κόμμα είναι στην Κυβέρνηση, και ο Πρόεδρος είναι Πρωθυπουργός η μέλος 
του Υπουργικού Συμβουλίου, εκλογές προκαλούνται μόνον από την πλειοψηφία του 
Συνεδρίου σε ανοιχτή ψηφοφορία.

β) Το κόμμα είναι στην αντιπολίτευση

Όταν το Κόμμα είναι στην αντιπολίτευση εκλογές διεξάγονται σε κάθε ετήσιο Συνέδριο, 
εφόσον όμως υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες..

2) Ο Αντιπρόεδρος

Ακολουθούνται, ξεχωριστά, οι ίδιες διατάξεις όπως για τον Πρόεδρο.

3) Ο Γενικός Γραμματέας

Η θέση είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του Βουλευτή (και κατ' επέκταση για την 
Βρετανία, ασυμβίβαστη και με την θέση του Υπουργού). Επίσης ο Γραμματέας δεν 
μπορεί να είναι υποψήφιος Βουλευτής.

Ο Γενικός Γραμματέας εκλέγεται από το Συνέδριο, ύστερα από πρόταση του 
Εκτελεστικού Γ ραφείου.

4) Το Συνέδριο

Διεξάγεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Το Συνέδριο υιοθετεί 
το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος, και τους κανονισμούς του κόμματος 
(καταστατικό και κανονισμός λειτουργίας αποτελούν ένα ενιαίο κείμενο). Με απόφαση



του Εκτελεστικού Γραφείου μπορούν να διεξαχθούν και άλλα Συνέδρια με ειδικό, 
τοπικό χαρακτήρα ή και χαρακτήρα πολιτικού διάλογου και προβληματισμού.

5) Η Σύνθεση του Συνεδρίου

Απαρτίζεται από εκλεγμένους εκπρόσωπους κάθε Νομαρχιακής Οργάνωσης, ανάλογα 
με το μέγεθος της Νομαρχιακής (Νομαρχιακή στην περίπτωση του Εργατικού Κόμματος 
είναι η οργάνωση Βουλευτικής Εκλογικής Περιφέρειας - κάθε Εκλογική Περιφέρεια 
είναι μονοεδρική). Η αναλογία εκπροσωπών αντρών-γυναικών πρέπει να είναι ίδια με 
την αναλογία που επικρατεί στην κάθε Νομαρχιακή. Δικαίωμα ψήφου έχουν επίσης 
αντιπροσωπείες από οργανώσεις συνδεμένες με το Κόμμα (δηλ. κυρίως τα συνδικάτα 
και οι Σοσιαλιστικές Οργανώσεις).

Χωρίς δικαίωμα ιι/ύ(ρου δικαίωμα ψήφου στο Συνέδριο και εφόσον δεν έχουν εκλεγεί 
Σύνεδροι από Νομαρχιακή συμμετέχουν: Μέλη του Εκτελεστικού, της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της Ευρω-κοινοβουλευτικής Ομάδας, υποψήφιοι Βουλευτές 
και Ευρωβουλευτές που έχουν εγκριθεί από το Εκτελεστικό, ο Γενικός Γραμματέας, 
μέλη της Εθνικής Συνταγματικής Επιτροπής και του Εθνικού Πολιτικού Φόρουμ, η 
τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου

Κάθε εκπρόσωπος πρέπει να είναι είτε μέλος του Κόμματος είτε μόνιμος υπάλληλος της 
οργάνωσης που εκπροσωπεί και που αποδέχεται τις Αρχές, τους Κανόνες, και το 
πολιτικό πρόγραμμα του Κόμματος.

6) Το Εκτελεστικό Γραφείο

Το Εκτελεστικού Γραφείου είναι υπεύθυνο για την χάραξη της πολιτικής, για να 
"κερδίζει εκλογές" για την διατήρηση της υποστήριξης των ψηφοφόρων, την εφαρμογή 
των κανόνων κόμματος, την διατήρηση Νομαρχιακών των Οργανώσεων σε κάθε 
Εκλογική Περιφέρεια, την διατήρηση της Οργάνωσης Νεολαίας και της Οργάνωσης για 
της Γυναίκες. Επίσης είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του Κόμματος και τους εκλεγμένους εκπροσώπους του Κόμματος στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση καθώς και για τα οικονομικά του Κόμματος.

7) Η Σύνθεση του Εκτελεστικού Γραφείου

Το Εκτελεστικό γραφείο απαρτίζεται από:

• Τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Κόμματος.
•  Τον Επικεφαλή των Ευρωβουλευτών.
•  Τον Ταμεία του Κόμματος (εκλέγεται από το Συνέδριο).
• Τρεις Βουλευτές με υπουργικό αξίωμα διορισμένους από το Υπουργικό 

Συμβούλιο στην περίπτωση που το κόμμα είναι Κυβέρνηση ή τρεις βουλευτές με 
σκιώδης υπουργικό αξίωμα διορισμένους από το σκιώδες Υπουργικό Συμβούλιο 
σε περίοδο Αντιπολίτευσης).

•  Ένας εκπρόσωπος της Νεολαίας, εκλεγμένος στο Συνέδριο της Νεολαίας.



• Ένας εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής Οργάνωσης των Εργατικών Μαύρων, 
εκλεγμένος στο Συνέδριο της Οργάνωσης.

• 12 εκπροσώπους (τουλάχιστον 6 πρέπει να είναι γυναίκες) από τα Συνδικάτα, που 
εκλέγονται στο Συνέδριο από την Ολομέλεια των αντιπροσωπειών των 
Συνδικάτων.

•  Έναν εκπρόσωπο από τις Σοσιαλιστικές Οργανώσεις που εκλέγεται στο Συνέδριο 
από την Ολομέλεια των αντιπροσωπειών των Σοσιαλιστικών Οργανώσεων.

• 6 μέλη του Κόμματος (τουλάχιστον 3 πρέπει να είναι γυναίκες) που εκλέγονται 
με ψηφοφορία όλων των μελών του Κόμματος (η ψηφοφορία διεξάγεται 
ταχυδρομικός). Οι υποψήφιοι για αυτό το τμήμα του Εκτελεστικού πρέπει να 
έχουν την υποστήριξη τουλάχιστον τριών Νομαρχιακών, συμπεριλαμβανομένου 
και της Νομαρχιακής από την οποία προέρχονται.

•  2 μέλη (τουλάχιστον μια γυναίκα) της Ένωσης Δημοτικών Συμβουλών του 
Κόμματος, εκλεγμένοι από ταχυδρομική ψηφοφορία όλων των μελών της 
Ένωσης.

•  3 Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές (τουλάχιστον μια γυναίκα) που εκλέγονται στο 
Συνέδριο από την Ολομέλεια των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών (εκτός από τον 
Επικεφαλής της Ευρω-κοινοβουλευτικής Ομάδας).

Ο Εενικός Εραμματέας είναι ο Γραμματέας του Εκτελεστικού Εραφείου.

8) Κεντρική Επιτροπή

Δεν υπάρχει Κεντρική Επιτροπή.

9) Αλλα Όργανα

Σε περίοδο Αντιπολίτευσης η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκλέγει ετησίως από τα μέλη της 
το Σκιώδες Υπουργικό Συμβούλιο, και ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να διορίσει 
διάφορα χαρτοφυλάκια. Με την εκλογή του Εργατικού Κόμματος στην Κυβέρνηση, το 
πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα μέλη του Σκιώδης 
Υπουργικού Συμβουλίου.

10) Περιφερειακές Οργανώσεις

Το Εργατικό Κόμμα διατηρεί περιφερειακή Οργάνωση Σκωτίας και Ουαλίας που 
ονομάζονται αντίστοιχα "Σκοτσέζικο Εργατικό Κόμμα" και "Εργατικό Κόμμα 
Ουαλίας". Επίσης, οργανώνει Περιφερειακά Συμβούλια στις περιφέρειες της Αγγλίας. 
Το Εργατικό Κόμμα δεν είναι αρμόδιο ούτε συμμετέχει στις εκλογές στην Βόρειο 
Ιρλανδία, όπου υπάρχει το "Σοσιαλδημοκρατικό και Εργατικό Κόμμα", που είναι 
αυτόνομο μέλος του ΕΣΚ.

11) Περιφερειακά Όργανα

Το Εκτελεστικό Εραφείο διατηρεί Περιφερειακά Κομματικά Γραφεία διοικητικού 
χαρακτήρα.



12) Οι Οργανώσεις Βάσης

Οι οργανώσεις βάσεις είναι οι Νομαρχιακές Οργανώσεις σε επίπεδο Βουλευτικής 
Εκλογικής Περιφέρειας, και οι Τοπικές Οργανώσεις σε επίπεδο Δήμων (έχουν 
γεωγραφικό χαρακτήρα). Οι Νομαρχιακές Οργανώσεις και οι Τοπικές Οργανώσεις είναι 
υπεύθυνες για εκλογή Συνέδρων και Υποψηφίων Βουλευτών και για τα νέα μέλη του 
Κόμματος, που γράφονται στο κόμμα κυρίως μετά από τοπική εκστρατεία.

13) Επιλογή Υποψηφίων Βουλευτών

Οι Νομαρχιακές Οργανώσεις επιλέγουν τον υποψήφιο Βουλευτή από: α) μέλη του 
Κόμματος που ενδιαφέρονται για να είναι υποψήφιοι και έχουν τουλάχιστον δυο χρόνια 
στο Κόμμα και β) μέλη του Κόμματος που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι και έχουνε 
περάσει εξεταστική διαδικασία έγκρισης από το Εκτελεστικό Γραφείο. Στην περίπτωση 
που επιλεχθεί υποψήφιος που δεν έχει περάσει εξεταστική διαδικασία έγκρισης, πρέπει 
να εγκρίνει την υποψηφιότητα το Εκτελεστικό Γ ραφείο.

Τα μέλη που έχουν περάσει την εξεταστική διαδικασία έγκρισης λαμβάνουν (πριν 
επιλεχθούν από μια Νομαρχιακή) από το Εκτελεστικό Γραφείο εντατικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης τους σε περίπτωση 
που συμμετάσχουν στις εκλογές ως υποψήφιοι του Κόμματος.

Για να συμμετάσχει στην διαδικασία επιλογής της Νομαρχιακής πρέπει πρώτα ένας 
ενδιαφερόμενος να εγκριθεί από μια τουλάχιστον Τοπική Οργάνωση στην ίδια 
Νομαρχιακή. Οι Τοπικές Οργανώσεις υποχρεούνται να υποβάλουν στην Νομαρχιακή 
τουλάχιστον τα ονόματα ενός άντρα και μίας γυναίκας, εκτός εάν το Περιφερειακό 
Γ ραφείο έχει κρίνει ότι δεν θα υπάρξουνε πολλοί ενδιαφερόμενοι για την συγκεκριμένη 
Βουλευτική Περιφέρεια. Σε περίπτωση που η Νομαρχιακή Οργάνωση λάβει πολλές 
υποψηφιότητες από τις Τοπικές, έχει το δικαίωμα η Γραμματεία της Νομαρχιακής να 
συντάξει λίστα προεπιλογής για την τελική ψηφοφορία των μελών της Οργάνωσης, με 
βάση αντικειμενικά κριτήρια. Η τελική απόφαση παίρνεται σε εκλογές που 
συμμετάσχουν όλα τα μέλη της Νομαρχιακής Οργάνωσης, ψηφίζοντας σε Γενικές 
Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων τους.



ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ SPD
(πηγή πληροφοριών: Τομέας Οργανωτικού του SPD)

1) Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας

Εκλέγονται απευθείας από το Ομοσπονδιακό Συνέδριο, με την απόλυτη πλειοψηφία των 
ψηφισάντων.

2) Συνέδριο

Το τακτικό Συνέδριο του κόμματος γίνεται κάθε δύο χρόνια.

3) Σύνθεση του Συνεδρίου

Στο Συνέδριο συμμετέχουν 480 σύνεδροι, εκλεγμένοι από τις ομοσπονδιακές 
οργανώσεις του κόμματος και 45 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής (Federal Executive) και 
έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου.

4) Κεντρική Επιτροπή (Federal Executive)

Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγεται από το Ομοσπονδιακό Συνέδριο, έχει σαν ρόλο την 
εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου και τον καθορισμό της πολιτικής του 
κόμματος. Αποτελείται από τον Πρόεδρο του κόμματος, τον Γενικό Γραμματέα, τον 
ταμία, 5 αντιπροέδρους και άλλα μέλη. Αριθμεί συνολικά 45 μέλη και είναι 
υποχρεωμένη πριν πάρει αποφάσεις για μεγάλα πολιτικά θέματα να συμβουλευθεί το 
Συμβούλιο του Κόμματος.

Το Συμβούλιο του Κόμματος αποτελείται σήμερα από 110 μέλη (90 εκπρόσωπους των 
περιφερειακών οργανώσεων εκλεγμένους από τα Περιφερειακά Συνέδρια και 20 
συμβουλευτικά μέλη (ο αριθμός αυτός εξαρτάται από τα αποτελέσματα των εκλογών) 
που προέρχονται από τις Σοσιαλιστικές ομοσπονδιακές κυβερνήσεις και από την ομάδα 
στο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5) Οργάνωση Κεντρικής Επιτροπής

Υπάρχουν ομάδες εργασίας για όλα τα πολιτικά θέματα, όπου συμμετέχουν μέλη της 
Κεντρικής Επιτροπής αλλά και άλλα μέλη του κόμματος.

6) Εκτελεστικό Γραφείο (Presidium)

Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή και αποτελείται από 13 μέλη. Ο ρόλος του είναι 
η εφαρμογή των αποφάσεων και ψηφισμάτων της Κεντρικής Επιτροπής καθώς επίσης 
και η πολιτική και οργανωτική διαχείριση του Κόμματος. Δεν χωρίζεται σε ομάδες 
εργασίας.



7) Άλλα όργανα

Όπως είδαμε πιο πάνω υπάρχει το Συμβούλιο του Κόμματος το οποίο λειτουργεί 
συμβουλευτικά προς την Κεντρική Επιτροπή. Έχει την ευθύνη της ενημέρωσης της 
κοινής γνώμης για διάφορα πολιτικά θέματα. Δεν υπάρχουν ομάδες εργασίας ή άλλες 
επιτροπές στο εσωτερικό του Συμβουλίου.

8) Περιφερειακή οργάνωση

Το κόμμα είναι οργανωμένο σε ομοσπονδιακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο.

9) Εκλογές υποψηφίων για τις εθνικές εκλογές

Οι τοπικές οργανώσεις εκλέγουν τους υποψηφίους τους σε τοπικά Συνέδρια και οι 
Νομαρχιακές και Ομοσπονδιακές Επιτροπές εκλέγουν την εθνική λίστα.

10) Συμμετοχή των πολιτών

To SPD αριθμεί 755.000 μέλη και γίνονται τακτικές συνδιασκέψεις σε τοπικό επίπεδο 
για να τονισθεί η έννοια της συμμετοχής καθώς επίσης και θεματικά συνέδρια με τη 
συμμετοχή πολιτών ανεξαρτήτως πολιτικού προσανατολισμού.



ΙΤΑΛΙΚΟ DS (ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
(πηγή πληροφοριών: Καταστατικό του 2000)

1) Ο Πρόεδρος

Πρόεδρος του κόμματος οριζόταν, βάσει του καταστατικού, ο πρωθυπουργός της χώρας, 
μέλος του κόμματος φυσικά. Με πρόσφατη αλλαγή στο καταστατικό, το Δεκέμβριο του 
2000, ο D ’Alema είναι Πρόεδρος χωρίς να είναι πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει ακόμη 
πρόβλεψη για την εκλογή Προέδρου.

2) Γενικός Γραμματέας

Εκλέγεται από το Συνέδριο με την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Οι 
υποψήφιοι παρουσιάζουν την υποψηφιότητά τους πριν το Συνέδριο, συνοδευόμενη από 
τις προγραμματικές τους δηλώσεις.

3) Το Συνέδριο

Το τακτικό Συνέδριο του κόμματος γίνεται κάθε τρία χρόνια.

4) Σύνθεση του Συνεδρίου

Συμμετέχουν οι βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματος, οι γραμματείς των 
περιφερειακών επιτροπών και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις περιφερειακές 
οργανώσεις βάσης. (Στο τελευταίο Συνέδριο συμμετείχαν 2500 σύνεδροι περίπου).

5) Εθνική Διεύθυνση (Direzione Nationale, αντίστοιχη Κεντρική Επιτροπή)

Αποτελείται από εκλεγμένους κατά το ήμισυ από το Εθνικό Συνέδριο και κατά το 
υπόλοιπο από τα Περιφερειακά Συνέδρια που προηγούνται του Εθνικού Συνεδρίου. 
Συμμετέχουν εξ ορισμού επίσης, ο Γραμματέας της Νεολαίας, η συντονίστρια των 
γυναικών, ο υπεύθυνος του Εθνικού Συμβουλίου των εργαζομένων, ο Ταμίας, το 
Προεδρείο της επιτροπής πολιτικού σχεδιασμού, οι υπουργοί μέλη του κόμματος, οι 
πρόεδροι των περιφερειών (Νομάρχες) μέλη του κόμματος και οι επικεφαλής των 
κοινοβουλευτικών ομάδων.

Αποτελείται σήμερα από 267 μέλη και έχει δικό του Πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται από 
τα μέλη του.

6) Αρμοδιότητες της Εθνικής Διεύθυνσης

Οδηγεί την πολιτική του κόμματος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που 
αποφασίζει το Συνέδριο. Ορίζει τον κανονισμό λειτουργίας του στην πρώτη συνεδρίαση



μετά το Συνέδριο. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του μετά από υπόδειξη του Γενικού 
Γραμματέα ή από ένα πέμπτο των μελών του για συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.

-Εκλέγει τον Ταμία και την Οικονομική Επιτροπή.
-Αποφασίζει για τη λειτουργία και την οργάνωση των εργασιών του. 
-Αποφασίζει για τη λειτουργία θεματικών οργανώσεων σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο
-Συγκαλεί το Τακτικό Συνέδριο και τα πιθανά έκτατα Συνέδρια 
-Εγκρίνει τον κανονισμό του Συνεδρίου.
-Αποφασίζει για την οργάνωση εσωτερικών δημοψηφισμάτων στο κόμμα με 
διάφορα θέματα.

7) Εκλογή της Γραμματείας του κόμματος (αντίστοιχο του Εκτελεστικού Γραφείου)

Εκλέγεται από την Εθνική Διεύθυνση, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα σε 
ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.

8) Αρμοδιότητες της Γ ραμματείας

Η Γραμματεία επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα στο έργο του και είναι το 
σημαντικότερο πολιτικά όργανο του κόμματος. Συνεδριάζει κάθε εβδομάδα και 
αποφασίζει μαζί με το Γ.Γ. για τα πολιτικά θέματα.

9) Άλλα όργανα

α) Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού

Η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού (Commissione nazionale per il progetto), εκλέγεται 
απευθείας από το Συνέδριο και έχει διάρκεια θητείας μέχρι το επόμενο Συνέδριο. 
Συμμετέχουν σ’ αυτήν αυτοδικαίως οι υπεύθυνοι των Αυτόνομων Εθνικών Θεματικών 
Οργανώσεων και ένας εκπρόσωπος της Νεολαίας του Κόμματος. Η Επιτροπή Πολιτικού 
Σχεδιασμού εκλέγει στο εσωτερικό της ένα μικρό Προεδρείο. Συντονίζει τον ετήσιο 
πολιτικό προγραμματισμό του κόμματος.

β) Οι Αυτόνομες Εθνικές Θεματικές Οργανώσεις

Οι Αυτόνομες Εθνικές Θεματικές Οργανώσεις λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο και 
σχηματίζονται πάνω στη βάση συγκεκριμένων θεμάτων προγραμματικού, ιδεολογικού 
και πολιτικού προβληματισμού. Στις οργανώσεις αυτές συμμετέχουν μέλη του 
κόμματος, αλλά και μη μέλη τα οποία αποφασίζουν να δεσμευθούν στα πλαίσια μόνον 
μιας συγκεκριμένης θεματικής οργάνωσης. Η έναρξη και το θέμα των οργανώσεων 
αποφασίζεται από την Εθνική Διεύθυνση μετά από πρόταση του Γ.Γ. ή του υπευθύνου 
του τομέα του κόμματος στον οποίο αναφέρεται η θεματική οργάνωση.



10) Περιφερειακές πολιτικές οργανώσεις

Υπάρχουν οι Περιφερειακές κομματικές οργανώσεις (αντίστοιχα με τις Νομαρχιακές) 
και οι Επαρχιακές (αντίστοιχες με τις Τοπικές οργανώσεις), οι οποίες εκλέγουν τους 
Περιφερειακούς και Τοπικούς Γραμματείς.

11) Προτάσεις για υποψηφιότητες βουλευτών στις εθνικές εκλογές

Δεν υπάρχουν προκριματικές εκλογές, αλλά οι περιφερειακές οργανώσεις κάνουν 
προτάσεις για συγκεκριμένους υποψήφιους, οι οποίες δεν είναι δεσμευτικές για την 
ηγεσία του κόμματος.

12) Συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές οργανώσεις.

Η δημιουργία αυτόνομων θεματικών οργανώσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
ανοιχτές σε όλους του πολίτες μέλη και μη μέλη του κόμματος, δίνει τη δυνατότητα σε 
όλους να συμμετέχουν στα πολιτικά δρώμενα της χώρας, αλλά και σε ζητήματα δικού 
τους ειδικού ενδιαφέροντος.

Κατά αυτόν τον τρόπο οι πολίτες πλησιάζουν το κόμμα και τις τοπικές του οργανώσεις, 
με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς τελικά να εγγράφονται. Όσοι δεν εγγράφονται 
συνεχίζουν εν τούτοις να διατηρούν μια σχέση κοντινή με το κόμμα και την ιδεολογία 
του.

Τα προβλήματα πρόσβασης του κόμματος στην κοινωνία σήμερα ωστόσο, παραμένουν 
μεγάλα.



ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

1) Ο Πρόεδρος

Εκλέγεται από το Προεδρείο κάθε δύο χρόνια.

2) Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος

Εκλέγεται από το Προεδρείο κάθε δύο χρόνια. Η θέση του είναι ασυμβίβαστη με αυτή 
του Υπουργού.

3) Το Συνέδριο - Η Σύνθεση του Συνεδρίου

Το συνέδριο του κόμματος πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια.

Το συνέδριο απαρτίζεται από συνέδρους που εκλέγονται στις διάφορες οργανώσεις 
βάσης, με ένα σύστημα που έχει σαν αρχή την εκπροσώπηση με ένα σύνεδρο από κάθε 
οργάνωσης βάσης ( γεωγραφικού χώρου, θεματική, κλαδική, νεολαίας) και στη συνέχεια 
ανάλογα με το μέγεθος αλλά και το είδος της οργάνωσης (60% από οργανώσεις 
γεωγραφικού χώρου - 40% οι υπόλοιπες) συμπληρώνονται οι κενές θέσεις των 
συνέδρων. Είναι μια παραλλαγή του συστήματος D'Hondt.

Στο τελευταίο Συνέδριο συμμετείχαν 600 σύνεδροι εκπροσωπώντας 400.000 μέλη.

4) Το Προεδρείο (Presedium) του Κόμματος

Εκλέγεται από το Συνέδριο και αποτελείται από 15 μέλη (13 + Πρόεδρο και ΓΓ). 
Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και αρμοδιότητα του είναι να αποφασίζει για 
το καθορισμό των πολιτικών γραμμών και θέσεων του κόμματος, να υλοποιεί τις 
αποφάσεις του Συνεδρίου, να αναλύει την πολιτική κατάσταση, να καθορίζει την στάση 
του κόμματος στα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα και να συντονίζει τις εργασίες των 
κομματικών οργάνων.

5) Διευρυμένο Προεδρείο

Αποτελείται από 65 μέλη ( 15 από το Προεδρείο + 50) . Εκλέγεται από το συνέδριο. 
Κύρια αρμοδιότητα του είναι να εγκρίνει τις προτάσεις του Προεδρείου αλλά 
παράλληλα μπορεί να παίρνει αποφάσεις για οποιοδήποτε πολιτικό ή κομματικό ζήτημα. 
Συνεδριάζει μία φορά το μήνα.



6) Τρόπος ανάδειξης υποψηφίων βουλευτών

Η απόφαση για την κατάρτιση της λίστας των υποψηφίων λαμβάνεται σε επίπεδο 
Περιφερειακής Οργάνωσης. Στη συνέχεια το Διευρυμένο Προεδρείο επικυρώνει.

7) Περιφερειακά Όργανα

Υπάρχουν 9 Περιφερειακές (Regional) Οργανώσεις που έχουν ακριβώς την ίδια δομή 
και τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτή της εθνικής οργάνωσης. Δηλαδή διαθέτουν 
Προεδρείο της Περιφέρειας και Διευρυμένο Προεδρείο της Περιφέρειας.

8) Οι Οργανώσεις Βάσης

Είναι τόσο οργανώσεις γεωγραφικού χώρου όσο θεματικές και κλαδικές. Κύρια 
αρμοδιότητα τους είναι η ενημέρωση των μελών τους, η οποία γίνεται περισσότερο 
μέσω ειδικών θεματικών εκδόσεων και του διαδικτύου.

9) Ινστιτούτα

Εκτός της οργανωτικής δομής του κόμματος λειτουργούν Ινστιτούτα - Think Tanks στα 
οποία συμμετέχουν αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος και χρηματοδοτούνται 
από το κόμμα.



ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
(πηγή πληροφοριών: καταστατικό PvDA)

1) Ο Πρόεδρος

Εκλέγεται από το Συνέδριο κάθε 2 χρόνια. Η θέση του είναι ασυμβίβαστη με αυτή του 
Πρωθυπουργού.

2) Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος

Εκλέγεται από το Συνέδριο κάθε 2 χρόνια. Η θέση του είναι ασυμβίβαστη με αυτή του 
Υπουργού.

3) Το Συνέδριο - Η Σύνθεση του Συνεδρίου

Το συνέδριο του κόμματος πραγματοποιείται κάθε χρόνο.

Το συνέδριο απαρτίζεται από συνέδρους που εκλέγονται στις διάφορες οργανώσεις 
βάσης. Η αναλογία είναι ένας σύνεδρος για κάθε 50 μέλη.

4) Το Προεδρείο (Bestuur) του Κόμματος

Έχει 33 μέλη, 29 (27 + Πρόεδρο και ΓΓ) μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο και 
συμπληρώνεται από τον Επικεφαλή του Εθνικού Ψηφοδελτίου και τους Επικεφαλείς 
των Κοινοβουλευτικών Ομάδων του Κόμματος στη Βουλή, στην Γερουσία και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεδριάζει κάθε μήνα και αρμοδιότητα του είναι να 
αποφασίζει για το καθορισμό των πολιτικών γραμμών και θέσεων του κόμματος, να 
εγκρίνει τις προτάσεις του Εκτελεστικού Προεδρείου, να αναλύει την πολιτική 
κατάσταση, να καθορίζει την στάση του κόμματος στα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα και 
να συντονίζει τις εργασίες των κομματικών οργάνων.

5) Το Εκτελεστικό Προεδρείο

Αποτελείται από 7 μέλη ( 5 + Πρόεδρο και ΓΓ) του Προεδρείου. Εκλέγεται από το 
συνέδριο. Κύρια αρμοδιότητα του είναι η "καθημερινή" διοίκηση του Κόμματος και η 
προετοιμασία προτάσεων για την πολιτική γραμμή του Κόμματος.

Δομή:
-Πρόεδρος 
-Α Αντιπρόεδρος
-Β Αντιπρόεδρος υπεύθυνος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις
-Γ ενικός Γ ραμματέας
-Μέλος, Υπεύθυνος Οικονομικού
-Μέλος, Υπεύθυνος Ισότητας



6) Τρόπος ανάδειξης υποψηφίων βουλευτών

Η απόφαση για την κατάρτιση της λίστας των υποψηφίων παίρνεται στις 12 
Περιφερειακές Οργάνωσης. Στη συνέχεια το Συνέδριο επικυρώνει.

7) Περιφερειακά Όργανα

Υπάρχουν 12 Περιφερειακές (Regional) Οργανώσεις που έχουν ακριβώς την ίδια δομή 
και τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτή της εθνικής οργάνωσης.

-Προεδρείο της Περιφέρειας 
-Εκτελεστικό Προεδρείο της Περιφέρειας

8) Οι Οργανώσεις Βάσης

Είναι οργανώσεις γεωγραφικού χώρου. Κύρια αρμοδιότητα τους είναι η ενημέρωση των 
μελών τους, η οποία γίνεται περισσότερο μέσω ειδικών θεματικών εκδόσεων και του 
διαδικτύου.

9) Γραφείο Πληροφοριών

Το 1996 δημιουργήθηκε το Γραφείο Πληροφοριών το οποίο βρίσκεται εκτός της 
οργανωτικής δομής του κόμματος. Το ΓΠ έχει σαν μοναδική αρμοδιότητα την 
ενημέρωση των μελών μέσω ειδικών εκδόσεων και του διαδικτύου. Λειτουργεί 
βοηθητικά στις Οργανώσεις Βάσεις οι οποίες καθορίζουν τα θέματα ενδιαφέροντος.



ΒΕΛΓΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
(πηγή πληροφοριών: Καταστατικό που ψηφίστηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2000)

1) Ο Πρόεδρος

Εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία όλων των μελών του κόμματος. Η ιδιότητα 
του Προέδρου είναι ασυμβίβαστη με τη θέση του υπουργού.

2) Οι Αντιπρόεδροι

Δεν εκλέγονται αλλά ορίζονται από το Εκτελεστικό. Υπάρχουν δύο 
Αντιπρόεδροι:

• Ένας Βαλλόνος που ορίζεται από τα μέλη του Εκτελεστικού που 
προέρχονται από την Βαλλονία και

•  ένας Βρυξελλιώτης που ορίζεται από τα μέλη του Εκτελεστικού που 
προέρχονται από τις Βρυξέλλες.

3) Ο Γενικός Γραμματέας

Εκλέγεται από το Συνέδριο. Συμμετέχει στο Εκτελεστικό και προεδρεύει το 
Κολέγιο των Ομοσπονδιακών Γραμματέων.

4) Το Συνέδριο

Υπάρχουν δύο ειδών Συνέδρια:
Α) Το Καταστατικό Συνέδριο (Congres Statutaire) που συνεδριάζει μια φορά 

το χρόνο πριν από την έναρξη της Κοινοβουλευτικής περιόδου και υιοθετεί τις 
πολιτικές κατευθύνσεις που προτείνει το Εκτελεστικό

Β) Το Διοικητικό Συνέδριο (Congres Administratif) που συνεδριάζει κάθε δύο 
χρόνια. Εκτός από τις πολιτικές θέσεις που υιοθετούνται έχει σαν αρμοδιότητα:

• την εκλογή του Γ ενικού Γ ραμματέα
• να ορίσει, μετά από πρόταση του Εκτελεστικού, την σειρά των 

υποψήφιων εθνικών βουλευτών
• να ορίσει, μετά από πρόταση του Εκτελεστικού, την σειρά των 

υποψηφίων ευρωβουλευτών

5) Η Σύνθεση του Συνεδρίου

Το Συνέδριο απαρτίζεται από τους συνέδρους που εκλέγονται από τις 14 
Ομοσπονδιακές Οργανώσεις (federation d’arrondissements) και αυτοί είναι 
μόνο που έχουν δικαίωμα ψήφου.



Τα μέλη του Εκτελεστικού, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τους 
Ομοσπονδιακούς Γραμματείς που συμμετέχουν στο Συνέδριο έχουν μόνο 
συμβουλευτική ψήφο.

Το Προεδρείο του Συνεδρίου απαρτίζεται από:
• τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συνεδρίου που ορίζονται από το 

κόμμα
• τον Πρόεδρο του κόμματος, τους Αντιπροέδρους, τον Γ ενικό

Γραμματέα και του διευθυντή του Ινστιτούτου Emile Vandervelde

Μια Επιτροπή των Ψηφισμάτων συντίθεται πριν από το Συνέδριο και 
αποτελείται από τους: Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Γ ενικό Γ ραμματέα, 
Πρόεδρο του Ινστιτούτου Emile Vandevelde και από έναν εκπρόσωπο από 
κάθε Ομοσπονδική Οργάνωση (ή περισσοτέρους εκπροσώπους όταν έχουν 
εκδηλωθεί διαφορετικές τάσεις μέσα στις οργανώσεις αυτές).

Τέλος, το Προεδρείο του Συνεδρίου μπορεί να προτείνει την δημιουργία 
ομάδων εργασίας που θα εξετάσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξής του.

6) Το Εκτελεστικό Γ ραφείο

Το Εκτελεστικό Γ ραφείο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το μήνα μετά 
από πρόταση είτε του Προέδρου, είτε των δυο Αντιπροέδρων, είτε τριών 
τουλάχιστον μελών του (που έχουν όμως δικαίωμα ψήφου).

Αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Γ ραφείου είναι:
•  ο καθορισμός των πολιτικών θέσεων του κόμματος, ανάλυση της 

πολιτικής κατάστασης και λήψη αποφάσεων για την πολιτική που θα 
ακολουθηθεί σε μέσο και μακρό διάστημα.

• Η παρουσίαση στο Καταστατικό Συνέδριο του κόμματος, έκθεσης για 
την προηγούμενη πολιτική χρονιά

• η σύνταξη του προεκλογικού προγράμματος σε όλα τα επίπεδα των 
εκλογών

• διοικητικές αρμοδιότητες (αποφασίζει το ποσό τις συνδρομής των 
μελών, κ.α.)

Το Εκτελεστικό συντίθεται ως εξής:

Α. Μέλη με δικαίωμα ψήφου:

• Ο Πρόεδρος και ο Γ ενικός Γ ραμματέας
• Εκπρόσωποι των Ομοσπονδιακών Οργανώσεων

-> 6 εκπρόσωποι από την Ομοσπονδιακή Οργάνωση Βρυξελλών 
-> 2 εκπρόσωποι από τις 13 υπόλοιπες Ομοσπονδιακές Οργανώσεις



Τα μέλη αυτά εκλέγονται από τις Ομοσπονδιακές Οργανώσεις την ίδια ημέρα 
που γίνεται και η εκλογή του Προέδρου.

Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ τη θέση του Υπουργού και αυτή του μέλους 
του Εκτελεστικού με δικαίωμα ψήφου.

Β. Μέλη με συμβουλευτική ψήφο

• οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, οι Πρόεδροι Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών, οι Αρχηγοί των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

• ένας εκπρόσωπος των Συνδικάτων, ένας της Εθνικής Ένωσης των 
Σοσιαλιστικών Ασφαλειών, της Ένωσης των Σοσιαλιστών 
Εκπαιδευτικών, της Νεολαίας του Κόμματος, και άλλων κοινωνικών 
φορέων.

7) Κεντρική Επιτροπή

Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το Κολέγιο των Γραμματέων των Ομοσπονδιακών 
Οργανώσεων, το οποίο συντίθεται από τους Γραμματείς των Ομοσπονδιακών 
Οργανώσεων και προεδρεύει ο Γ ενικός Γ ραμματέας του Κόμματος.

Το Κολέγιο είναι αρμόδιο για θέματα οργάνωσης και διοίκησης καθώς και για 
την προετοιμασία των οικονομικών, ενημερωτικών και καθοδηγητικών 
αποφάσεων.

8) Ομοσπονδιακές Οργανώσεις (Federation d’Arrondissement)

Οι Ομοσπονδιακές Οργανώσεις είναι οι αντίστοιχες Νομαρχιακές του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το Βελγικό Σοσιαλιστικό Κόμμα περιλαμβάνει 14 Ομοσπονδιακές 
Οργανώσεις (1 για τις Βρυξέλλες και 13 για την Βαλωνία)

Οι Ομοσπονδιακές οργανώσεις έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν όποια 
τοπική οργάνωση κρίνουν χρήσιμη.

Αρμοδιότητές της είναι η πολιτική δράση, η ενημέρωση και η διαφώτιση των 
μελών, η προετοιμασία του Συνεδρίου και η οργάνωση εκλογών για την 
ανάδειξη των Συνέδρων.

Μια φορά τουλάχιστον το χρόνο πραγματοποιείται το Ομοσπονδιακό Συνέδριο 
το οποίο όλα τα μέλη μπορούν να παρακολουθήσουν, αλλά δικαίωμα ψήφου 
έχουν μόνο αυτοί που εκλέχθηκαν σύνεδροι από τις τοπικές τους οργανώσεις. 
Το Ομοσπονδιακό Συνέδριο μπορεί να αποφασιστεί ότι είναι ανοιχτό στο 
κοινό.

Υπάρχει Ομοσπονδιακός Πρόεδρος που εκλέγεται απευθείας από τα μέλη 
καθώς και Ομοσπονδιακοί Γ ραμματείς που εκλέγονται από την Ομοσπονδιακή



Οργάνωση. Οι Ομοσπονδιακοί Γραμματείς είναι έμμισθοι υπάλληλοι του 
Κόμματος.

9) Τα περιφερειακά όργανα

Α. Περιφερειακά Συνέδρια.

Οι ομοσπονδιακές οργανώσεις της Βαλωνίας από την μία πλευρά και η 
ομοσπονδιακή οργάνωση των Βρυξελλών από την άλλη μπορούν να 
πραγματοποιήσουν ξεχωριστά Περιφερεικά Συνέδρια για να συζητήσουν για 
περιφερειακά ζητήματα.

Β. Οι Περιφερειακές Επιτροπές

Αποτελούν ένα είδος «Κεντρικής Επιτροπής» σε περιφερειακό επίπεδο. 
Υπάρχουν δύο Περιφερειακές Επιτροπές. Μια για την Βαλονία και μία για τις 
Βρυξέλλες.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ των Περιφερειακών Συνεδριών αυτές οι 
Επιτροπές παίρνουν αποφάσεις για την περιφερειακή πολιτική σύμφωνα 
πάντοτε με τις κατευθύνσεις του Συνεδρίου.

10) Οι οργανώσεις βάσης

Α. Οι Τοπικές Οργανώσεις

Είναι οργανώσεις γεωγραφικού χώρου. Κύρια αρμοδιότητα είναι η ενημέρωση 
η προσπάθεια «πρόσληψης» νέων μελών.

Β. Οι Σοσιαλιστικές Ενώσεις Δήμου (αφορούν κυρίως τις Βρυξέλλες)

Συνθέτονται από τις τοπικές οργανώσεις ενός δήμου. Έχουν σαν αρμοδιότητα 
θέματα που αφορούν την οργάνωση και διοίκηση του δήμου.

Γ. Οι Οργανώσεις χώρου εργασίας

Κύρια αρμοδιότητά τους είναι
• να ενημερώνουν τις Ομοσπονδιακές Οργανώσεις για τις απόψεις των 

εργαζομένων και τα προβλήματά τους στην εταιρεία.
• Η διάδοση του Σοσιαλιστικού Προγράμματος κ.α.

11) Συμμετοχή στις οργανώσεις

Το Βελγικό σοσιαλιστικό κόμμα προσπαθεί με δύο τρόπους να καταπολεμήσει 
το φαινόμενο της αποξένωσης των μελών του:



α) Οργανώνοντας θεματικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι ανοιχτές και στο 
κοινό.

β) Εγγράφοντας μέλη τα οποία δεν έχουν την υποχρέωση να ανήκουν σε 
κάποια τοπική οργάνωση.



ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

1) Ο Πρόεδρος

Εκλέγεται από το Συνέδριο κάθε τρία χρόνια. ( Η θέση του Προέδρου είναι τιμητική)

2) Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος

Εκλέγεται από το Συνέδριο κάθε τρία χρόνια. Είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου του 
κόμματος στις Βουλευτικές εκλογές. Η θέση του είναι ασυμβίβαστη με αυτή του 
πρωθυπουργού.

3) Το Συνέδριο - Η Σύνθεση του Συνεδρίου

Το συνέδριο του κόμματος πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια.

Απαρτίζεται από τους συνέδρους που εκλέγονται από τις 49 Νομαρχιακές οργανώσεις 
και είναι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν επίσης 40 μέλη της Νεολαίας και 20 μέλη των Γραμματειών 
της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Στο τελευταίο Συνέδριο (10/07/2000) συμμετείχαν 998 σύνεδροι εκπροσωπώντας 
411.773 μέλη.

4) Η Εκτελεστική Επιτροπή

Εκλέγεται από το Συνέδριο ύστερα από πρόταση του ΓΓ του κόμματος( η εκλογή του 
οποίου πάντα προηγείται) και αποτελείται από 25 μέλη (23 + Πρόεδρο και ΕΓ)

Αρμοδιότητες:
- Η υλοποίησης των αποφάσεων του Συνεδρίου και της Ομοσπονδιακής (Κεντρικής) 
Επιτροπής
- Η ανάλυση της πολιτικής κατάστασης και ο καθορισμός της στάσης του κόμματος 
(ύστερα από έγκριση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής)
- Ο συντονισμός των εκπροσώπων του κόμματος στα διάφορα θεσμικά όργανα
- Προετοιμασία του εκλογικού προγράμματος
- Συντονισμός των περιφερειακών οργάνων

Η Εκτελεστική Επιτροπή Συντίθεται από τις Εραμματείες των εξής Επιτροπών:
- Οργανωτικής και Εκλογικής δράσης
- Αρμόδια για τις σχέσεις με τα Θεσμικά Όργανα
- Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής
- Εσωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας
- Μετανάστευσης



- Περιβάλλοντος
- Παιδείας και ισότητας
- Πολιτικών Ελευθεριών
- Προστασίας καταναλωτών
- Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Αρμόδια για τις σχέσεις με τους ΜΚΟ και άλλους κοινωνικούς φορείς

5) Ομοσπονδιακή Επιτροπή

Είναι το ανώτερο όργανο του κόμματος μεταξύ δύο συνεδρίων. Αποτελείται από 247 
μέλη. Από αυτά μόνο 50 εκλέγονται από το Συνέδριο. Συμμετέχουν επίσης τα 25 μέλη 
της Εκτελεστικής Επιτροπής, 140 αντιπρόσωποι από τις 19 Ομοσπονδιακές Οργανώσεις, 
οι 19 ΓΕ των Περιφερειακών Οργανώσεων, 6 αντιπρόσωποι της Νεολαίας και 8 
αντιπρόσωποι των Εραμματειών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Συνεδριάζει κάθε έξι μήνες και αρμοδιότητα της είναι να αποφασίζει ύστερα από 
πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το καθορισμό των πολιτικών γραμμών και 
θέσεων του κόμματος . Εγκρίνει επίσης τόσο το εκλογικό πρόγραμμα όσο και τιε 
εκλογικές λίστες του κόμματος.

6) Τρόπος ανάδειξης υποψηφίων βουλευτών

Η απόφαση για την κατάρτιση της λίστας των υποψηφίων γίνεται ουσιαστικά σε επίπεδο 
εκλογικής περιφέρειας. Στη συνέχεια η Ομοσπονδιακή Επιτροπή ελέγχει αν έχουν 
τηρηθεί οι κανόνες του καταστατικού ( ποσοστώσεις, ασυμβίβαστο κλπ) και τις 
επικυρώνει.

Στις Ευρωεκλογές η Ομοσπονδιακή Επιτροπή εκλέγει πρώτα τον / την Επικεφαλή του 
Ψηφοδελτίου ο οποίος / οποία στη συνέχεια έχει την ευθύνη να καταρτίσει το υπόλοιπο 
ψηφοδέλτιο, το οποίο χρειάζεται την έγκριση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής.

7) Περιφερειακά Όργανα

Υπάρχουν 19 Περιφερειακές (Regional) Οργανώσεις που έχουν ακριβώς την ίδια δομή 
και τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτή της εθνικής οργάνωσης.

-Περιφερειακή Εκτελεστική Επιτροπή 
-Περιφερειακή (κεντρική) Επιτροπή

8) Οι Οργανώσεις Βάσης

Επίσης υπάρχουν 49 Νομαρχιακές Οργανώσεις που ακολουθούν και αυτές το ίδιο 
οργανωτικό μοντέλο.

-Νομαρχιακή Εκτελεστική Επιτροπή 
-Νομαρχιακή (κεντρική) Επιτροπή



Είναι οργανώσεις γεωγραφικού χώρου. Κύρια αρμοδιότητα τους είναι η ενημέρωση των 
μελών και η προσέλκυση νέων.

9) Συμμετοχή των μελών

Για το θέμα αναζήτησης τρόπων και μεθόδων προσέλκυσης νέων μελών έχει 
προγραμματισθεί το 2001 Εθνική Συνδιάσκεψη.



ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

(πηγή πληροφοριών: Καταστατικό του Κόμματος - Μάρτιος 1998 και πληροφορίες από 
στελέχη του κόμματος)

1) Ο Πρόεδρος

Εκλέγεται από το Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία. Απαιτείται ο κάθε υποψήφιος να 
έχουν προταθεί τουλάχιστον από το 10% των μελών του Συνεδρίου.

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στο Συνέδριο και στην Κεντρική Επιτροπή και συμμετέχει σε 
όλα τα αλλά Εθνικά Όργανα του Κόμματος. Ο Πρόεδρος αντικαθιστά προσωρινά τον 
Γενικό Γραμματέα σε περιπτώσεις μακράς απουσίας του.

2) Ο Γενικός Γραμματέας

Ουσιαστικός Αρχηγός του κόμματος είναι ο Γ ενικός Γ ραμματέας. Η εκλογή του Γ ενικού 
Γραμματέα συμπίπτει με την εκλογή Συνέδρων, και ψηφίζουν όλα τα μέλη του 
Κόμματος. Απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν προταθεί τουλάχιστον από 1000 μέλη ο 
καθένας.

3) Το Συνέδριο

Είναι το ανώτερο όργανο πολιτικού διάλογου και ορίζει τις γενικές γραμμές πολιτικής 
του Κόμματος σε εθνικό επίπεδο. Επίσης αποφασίζει για τις τροποποιήσεις στο 
καταστατικό. Συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο χρόνια. Το Ενδέκατο Συνέδριο διεξήχθη το 
Φεβρουάριο του 1999. Στις 20 Ιανουάριου 2001, η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε να 
συγκαλέσει Συνέδριο για τις 30 Μαρτίου 2001 - 1 Απριλίου 2001.

4) Η Σύνθεση του Συνεδρίου

Οι αντιπρόσωποι στο Συνέδριο εκλέγονται από τις Τοπικές Οργανώσεις και τις 
Επαγγελματικές Οργανώσεις Βάσης. Επίσης συμμετέχουν εξορισμού ο Γενικός 
Γ ραμματέας, ο Πρόεδρος, ο Επίτιμος Πρόεδρος, τα υπόλοιπα μέλη Εθνικών Οργάνων, 
τα Σοσιαλιστικά μέλη της Κυβέρνησης, τα μέλη των Ομάδων του Εθνικού και 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα Σοσιαλιστικά μέλη των Περιφερειακών Βουλών και οι 
Πρόεδροι των Περιφερειακών Ομοσπονδιών του Κόμματος. Σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται ο αριθμός των «συνέδρων εξορισμού» να ξεπεράσει το ένα τρίτο του 
συνόλου των συνέδρων.

5) Κεντρική Επιτροπή

Η Κεντρική Επιτροπή απαρτίζεται από 201 μέλη εκλεγμένα από το Συνέδριο και από 50 
αξιωματούχους του Κόμματος. Εκλέγει την Εθνική Γραμματεία του Κόμματος



(Εκτελεστικό Γραφείο) και τον Επίτιμο Πρόεδρο. Είναι το ανώτερο όργανο του 
Κόμματος ανάμεσα στα Συνέδρια. Συνεδριάζει κανονικά κάθε 4 μήνες.

6) Περιφερειακή Κεντρική Επιτροπή

Υπάρχουν 25 Περιφερειακές Οργανώσεις στην Πορτογαλία συμπεριλαμβανομένου και 
αυτές του εξωτερικού.

Το Περιφερειακό Συνέδριο είναι το ανώτερο όργανο σε περιφερειακό επίπεδο και αυτό 
είναι που χαράσσει την περιφερειακή πολιτική του κόμματος. Συνεδριάζει τακτικά κάθε 
δύο χρόνια. Οι αντιπρόσωποι στο Συνέδριο εκλέγονται από τα μέλη στις Τοπικές 
Οργανώσεις και τις Εργασιακές Οργανώσεις Βάσης στην Περιφέρεια. Επίσης 
συμμετέχουν εξορισμού οι Γραμματείς Τοπικών Οργανώσεων Βάσης, οι Πρόεδροι 
Δημοτικών Οργανώσεων, τα μέλη Περιφερειακών Οργάνων, τα Σοσιαλιστικά μέλη της 
Κυβέρνησης και των Κοινοβουλευτικών και Εύρο-κοινοβουλευτικών Ομάδων 
εγγραμμένοι στην Περιφέρεια, οι Σοσιαλιστές πρόεδροι των Περιφερειακών Βουλών.

Η Περιφερειακή Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτερο όργανο ανάμεσα στα 
Περιφερειακά Συνέδρια. Συνεδριάζει κανονικά κάθε 3 μήνες και τα μέλη της εκλέγονται 
από το Περιφερειακό Συνέδριο. Η Περιφερειακή Κεντρική Επιτροπή εκλέγει την 
Περιφερειακή Γραμματεία του Κόμματος (Εκτελεστικό Γραφείο της Περιφέρειας).

7) Οι Τοπικές Οργανώσεις

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα Πορτογαλίας έχει ομοσπονδιακό χαρακτήρα και οργανώνεται 
σε τοπικό, δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τοπικές οργανώσεις υπάρχουν 
σε γεωγραφική βάση και σε εργασιακή βάση. Το κόμμα οργανώνεται και με βάση τα 
Δημοτικά Διαμερίσματα (Seccoes de Residencia) και τους Δήμους.



ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΔΑΝΙΑΣ

(πηγή πληροφοριών: Πληροφορίες στελεχών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος)

1) Ο Πρόεδρος

Εκλέγεται από το Συνέδριο κάθε τέσσερα χρόνια (κάθε τέταρτο ετήσιο συνέδριο 
θεωρείται συνέδριο με εκλογική διαδικασία).

2) Δυο Αντιπρόεδροι

Εκλέγονται από το Συνέδριο κάθε τέσσερα χρόνια όπως ο Πρόεδρος.

3) Ο Γενικός Γραμματέας

Εκλέγεται από το Συνέδριο κάθε τέσσερα χρόνια όπως ο Πρόεδρος.

4) Το Συνέδριο

Διεξάγεται ετησίως. Κάθε τέταρτο συνέδριο έχει εκλογές για Πρόεδρο, τους 
Αντιπροέδρους και τον Γενικό Γραμματέα. Σε όλα τα συνέδρια συζητούνται οι 
πολιτικές εξελίξεις και παίρνονται αποφάσεις για το πολιτικό πρόγραμμα και τις 
πολιτικές δηλώσεις του Κόμματος.

Το τελευταίο Συνέδριο διεξήχθη το Σεπτέμβριο του 2000 και είχε εκλογικό χαρακτήρα.

5) Η Σύνθεση του Συνεδρίου

Το συνέδριο απαρτίζεται από τους σύνεδρους που εκλέγονται από τις Τοπικές 
Οργανώσεις. Ο αριθμός σύνεδρων που δικαιούται κάθε Τοπική Οργάνωση είναι 
αναλογική με το αριθμό μελών που είναι εγγραμμένοι στην Τοπική Οργάνωση. 
Υπουργοί, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο στην περίπτωση 
που έχουνε εκλέγει Σύνεδροι.

6) Το Εκτελεστικό Γραφείο

Απαρτίζεται από στελέχη που κατέχουν διακεκριμένες θέσεις στην κομματική 
οργάνωση.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο 
Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Επικεφαλής της Ομάδας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της Νεολαίας του Κόμματος, ο Επικεφαλής της 
Σοσιαλδημοκρατικής Ομάδας στην Ένωση Περιφερειών, ο Επικεφαλής της 
Σοσιαλδημοκρατικής Ομάδας στην Ένωση Κοινοτήτων και οκτώ εκπρόσωποι της 
Κεντρικής Επιτροπής που εκλέγει το Συνέδριο με από λίστα (17 μελών).



Το Εκτελεστικό συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και ασχολείται με την 
γενική πολιτική κατάσταση, με τα οικονομικά του Κόμματος, και με διοικητικά 
ζητήματα και την πρακτική και πολιτική οργάνωση των Συνεδρίων.

7) Κεντρική Επιτροπή

Απαρτίζεται από περίπου 50 μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο σε περιφερειακές 
λίστες και συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Είναι υπεύθυνο για την γενική 
πολιτική κατεύθυνση του Κόμματος, για τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Κόμματος 
και για τις επαφές με την Κοινοβουλευτική Ομάδα και την Ομάδα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Υπάρχουν επίσης μόνιμες και προσωρινές Επιτροπές για συγκεκριμένους πολιτικούς 
τομείς που έχουν εντολή και σύνθεση που αποφασίζεται από το Συνέδριο. Οι Επιτροπές 
αυτές καταθέτουν εκθέσεις στο Συνέδριο.

8) Περιφερειακές Οργανώσεις

Υπάρχουν οι Σοσιαλδημοκρατικές Ομάδες στην Ένωση Περιφερειών και στην Ένωση 
Κοινοτήτων. Οι αποφάσεις για υποψηφιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση παίρνονται 
από Ομοσπονδίες των Τοπικών Οργανώσεων και τις Τοπικές Οργανώσεις.

9) Οι Οργανώσεις Βάσης

Υπάρχουν Ομοσπονδίες των Τοπικών Οργανώσεων και Τοπικές Οργανώσεις 
(γεωγραφικού χαρακτήρα).

10) Επιλογή Υποψηφίων Βουλευτών

Οι τοπικές οργανώσεις εκλέγουν τους υποψήφιους Βουλευτές. Οι λίστες τον υποψήφιων 
καταρτίζονται ύστερα από την συνολική καταμέτρηση τον ψηφοφοριών των τοπικών 
οργανώσεων που βρίσκονται σε μια εκλογική περιφέρεια.



ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

1) Ο Πρόεδρος

Εκλέγεται από το Συνέδριο κάθε τέσσερα χρόνια.

2) Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος

Εκλέγεται από το Συνέδριο κάθε τέσσερα χρόνια. Η θέση του είναι ασυμβίβαστη με 
αυτή του υπουργού.

3) Το Συνέδριο - Η Σύνθεση του Συνεδρίου

Το συνέδριο του κόμματος πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και πάντα ένα χρόνο 
πριν τις Βουλευτικές εκλογές.

Απαρτίζεται από συνέδρους που ορίζονται από τις 26 Περιφερειακές οργανώσεις 
ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους. Στο τελευταίο Συνέδριο (10/11/1996) 
συμμετείχαν 350 σύνεδροι εκπροσωπώντας 200.000 μέλη.

4) Το Εθνικό Γραφείο (Board) του Κόμματος

Είναι το ανώτερο όργανο του κόμματος μεταξύ δύο συνεδρίων. Εκλέγεται από το 
Συνέδριο και αποτελείται από 33 μέλη (31 + Πρόεδρο και ΓΓ). Συνεδριάζει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και αρμοδιότητα του είναι να αποφασίζει ύστερα από πρόταση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής για το καθορισμό των πολιτικών γραμμών και θέσεων του 
κόμματος όπως και για οποιοδήποτε άλλο θέμα διοικητικής ή κομματικής φύσεως.

5) Εκτελεστική Επιτροπή

Το συνέδριο αφού εκλέξει το 33μελές Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος, προχωρά στην 
εκλογή 5 μελών από τους 33 οι οποίοι μαζί με τον Πρόεδρο και τον ΓΓ αποτελούν την 
Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει σε 15ήμερη 
βάση και οι αρμοδιότητες της είναι:
- Η υλοποίησης των αποφάσεων του Συνεδρίου και του Εθνικού Συμβουλίου
- Η ανάλυση της πολιτικής κατάστασης και ο καθορισμός της στάσης του κόμματος
- Ο συντονισμός των εργασιών του κόμματος
- Προετοιμασία του εκλογικού προγράμματος
- Συντονισμός των περιφερειακών οργάνων

6) Συμβούλιο Κόμματος ( Council )

Αποτελείται από 100 μέλη που ορίζονται από τις 26 Περιφερειακές οργανώσεις. 
Συνεδριάζει μία φορά το χρόνο με κύριο σκοπό την εκτίμηση της πολιτικής κατάστασης 
και του Κυβερνητικού έργου (εφόσον το κόμμα είναι στην Κυβέρνηση) όπως και τον



έλεγχο του καταλόγου των υποψηφίων για τις εκλογές ως προς τη τήρηση του 
καταστατικού του κόμματος.

7) Τρόπος ανάδειξης υποψηφίων βουλευτών

Η απόφαση για την κατάρτιση της λίστας των υποψηφίων γίνεται ουσιαστικά σε επίπεδο 
Περιφερειακής Οργάνωσης. Στη συνέχεια το Συμβούλιο επικυρώνει.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος ο κατάλογος των 
υποψηφίων αποτελείται 50% από άνδρες και 50% από γυναίκες.

8) Περιφερειακά Όργανα

Υπάρχουν 26 Περιφερειακές (Regional) Οργανώσεις που έχουν ακριβώς την ίδια δομή 
και τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτή της εθνικής οργάνωσης. Διοργανώνονται ετήσια 
Περιφερειακά Συνέδρια για ανταλλαγή απόψεων και τη διαμόρφωση θέσεων και 
προτάσεων προς το Εθνικό Γραφείο του Κόμματος. Υπάρχει Περιφερειακό Γραφείο του 
Κόμματος και Περιφερειακή Εκτελεστική Επιτροπή

9) Οι Οργανώσεις Βάσης

Υπάρχουν 350 Δημοτικές Οργανώσεις που ακολουθούν και γενικότερο οργανωτικό 
μοντέλο του κόμματος. Υπάρχει Δημοτικό Γραφείο του Κόμματος και Δημοτική 
Εκτελεστική Επιτροπή

Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις είναι θεματικές - κλαδικές οργανώσεις. Οι περισσότερες 
από αυτές έχουν δικό τους διαδικτυακό κόμβο που ενημερώνεται συνέχεια. Μία 
οργάνωση βάσης μπορεί να ιδρυθεί μετά από αίτηση μελών και έγκριση από τη 
Δημοτική Οργάνωση της περιοχής.



ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

(πηγή πληροφοριών: Διαδικτυακές σελίδες αφιερωμένες στο Κόμμα)

1) Ο Πρόεδρος

Εκλέγεται από το συνέδριο κάθε δυο χρόνια.

2) Δυο Αντιπρόεδροι

Εκλέγονται από το συνέδριο κάθε δυο χρόνια.

3) Ο Γενικός Γραμματέας

Εκλέγεται από το συνέδριο κάθε δυο χρόνια.

4) Το Συνέδριο

Διεξάγεται κάθε δυο χρόνια. Το τελευταίο Συνέδριο ήταν το Νοέμβριο του 2000.

5) Το Εκτελεστικό Γραφείο

Το Εκτελεστικό Γραφείο απαρτίζεται από 18 άτομα. Συμμετέχει ο Πρόεδρος, οι 
Αντιπρόεδροι ο Γενικός Γραμματέας και 14 μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο κάθε 
δυο χρόνια.

6) Το Εθνικό Συμβούλιο

Απαρτίζεται από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου και δυο εκπροσώπους από 
καθεμία από τις 19 Περιφερειακές Οργανώσεις του Κόμματος (με βάση τα 
διαμερίσματα της τοπικής αυτοδιοίκησης της Νορβηγίας). Είναι το ανώτατο όργανο 
ανάμεσα στα Συνέδρια.

7) Αλλα Όργανα

Υπάρχει η Μικτή Επιτροπή Συνεργασίας Εργατικού Κόμματος και Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων. Απαρτίζεται από τις ηγεσίες των δυο πλευρών, 
συνεδριάζει εβδομαδιαία, και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

8) Περιφερειακά Όργανα

Το Εργατικό κόμμα έχει 19 περιφερειακές οργανώσεις.



9) Οι Οργανώσεις Βάσης

Το Κόμμα έχει 434 δημοτικές οργανώσεις, και περίπου 2500 τοπικές οργανώσεις. Τα 
μέλη του κόμματος είναι περίπου 70000.


