
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΑΣΟΚ 

i) OÍ υποψήφιοι βουλευτές έχουν υποχρέωση σά μέ*λη του ΠΑΣΟΚ 

να προβάλλουν τίς θέσεις του κινήματος -Η«Γ να προωθτππν τήν 

όργα\",;ση τοτττ ÌI&.1 u^fcWf 

2) ûî υποψήφιοι βουλευτές οφείλουν να τηρούν στ6* προεκλογικό" 

;όνες t-̂ajjjgii»'¡ς συμπεριφοράς ο*^*=»9#τίμε τις αρχές αγώνα nave 

του κινήματος» 

3) Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές του κινήματος η προσωπική 

προβολή με ταυτόχρονη εκμετάλλευση υπαρκτής η ανύπαρκτης 

ΐδΐαιτέ*ρΛκν»σχέ"σέ\Α& με τό* κίνημα η το" πρόσωπο του Προέδρου του, 

4) Κάθε υποψήφιος μπορεί" νά διατηρεί* στην εκλογική περιφέρεια 

του i**HL9—ì**m, ίδιαίέερο πολιτικά γραφείο. Η αναρτώμενη στό 

ιδιαίτερο πολιτικό γραφείο πινακίοσ του ΠΑΣΟΚ οφείλει να 

είναι μεγαλύτερη από* την πινακίδα μέ* τό* όνομα του υποψήφιου« 

Στό ιδιαίτερο πολιτικό γραφείο αναρτάται πίνακας μέ" τά ονό

ματα όλων των υποψηφίων της περιφερείας κατ αλφαβητική* σειρά. 

Σε περιφέρειες όπου υπάρχει δισταυρία δέ*ν επιτρέπονται εμφανί

σεις δυο υποψηφίων από κοινού καθώς καί συμφωνίες μεταξύ δύο 

υποψηφίων για αλληλοϋποστήριξη« 

5) Οι υποψήφιοι μιας περιφέρειας οφείλουν νά συνδράμουν από κοινού 

την πρόσοδοινη νομαοχι,ακή επιτροπή* εκλογικού αγώνος* του ΠΑΣΟΚ 

να α νο ι >, ε ι Vf υ π in Ya Ο ντο ι
 ν
 ΠΑΣΟΚ στην έδρα του νομού-, ¿.το γραφεισ 

τ•&̂ ττr-éΓé̂ 2Γ-ε̂ nΓτ-f»é̂ yFaL η_ ποοσωπικη _προ°οΑή TfrV i'.'tuthf)«-A>uu 
VU.0 -ν^ο %So c^-ç^-v-u^ ΊΛΓ ¿ΐΛ/yOcL^c^r "^-^ u ^ j · ^ - .# 

Σε ολα τα έντυπα, που εκδίδουν οι υποψηοιοι είναι υποχρεωτική 

η αναφορά σε μορφή* επικεφαλίδας της ονοίΐασίας του κινήματος 

ΠΑΣΟΚ«, Οι υποψήφιοι διανέμουν τό υλικό του ΠΑΣΟΚ χωρίς νά 

προσθέτουν παρατηρήσεις, σημειώσεις η προσθήκες πού νά αφορούν 

τό πρόσωπο τους. Σε αφίσες, πινακίδες κλπ, με τό όνομα του 
ΠΑΣΟΚ ει^αι υποχρεωτική η αναφορά όλων τ~ν υποψηφίων της 

/ Λ . 

περιφερεΤας, 

7) Δεν επιτρέπεται σε υποψηφίους η χρησιμοποίηση φωτογραφιών 

οπού εμφανίζονται :π6 κοινού μέ" τόν Πρόεδρο του Κινήματος» 

6) 



- 2 — 

8) ρ ("ων μέ" 

ovo μετά" από" 

ης^επι τροπής 

]Η συναντη* 

ομάδες πρωτ< 

εγχρισι 

( ' â ^ v a ) J Ci ομάδες πριοτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ανε-

^αίρετα όλους τους υποψηφίους από* κοινού,, ^ 

9). Τυχόν αντιδικίες μεταξ'θ υποψηφίων κρίνονται από* τή"γ ςπιτροπή* 

εκλογικού αγω^να» *Η Π.Κ
β
Ε, μετά α̂ ό* αναφορά της επιτροπής 

εκλογικό" αγ'να μπορεί να αποφασίσει οτι τό* κίνημα αίρει τή*ν 

ιυ) 

'ni.Fn xml 7tp¿ ' ωρισμέ*να υποψήφιο, εφ όσον δέ*ν τηρε£ του"ς υποστήριξη του π<: 

/Κανόνες -&gmms¡qς συμπεριφοράς» 

υ αγά"να μπορούν να" Ή ΠβΚ.Ε., τό Ε„Γ„ καί η επιτροπή* εκλογικού 

ζητήσουν από* τους υποψήφιους να" προβούν οέ* ωρισμέ*νες ενέργειες, 

π „χ e »Όΐνη εμφάνιση στην επαρχιακή* η νομαρχιακή έδρα« 


