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1.- ΓΕΝΙΚΕΣ ¿ΡΧΕΣ 

1.1) Η Π.Κ.Ε. είναι γιά τό μεσοδιάστημα μέχρι την πραγματοποίηση 

του Α. Ιίανελλαδικού Συνεδρίου του ΓΙΑΣΟΚ τό ανώτατο όργανο του 

Κινήματος. "Εχει νομοθετική καί εκτελεστική εξουσία. Ό κυριώ-

τερος της σκοπός είναι ή δημιουργία των οργανωτικών καί Ιδεο

λογικών προϋποθέσεων πού θά επιτρέψουν τήν σύγκληση του 

ΑΓ Πανελλαδικού Συνεδρίου καί τήν διοργάνωση αυτοί;» μέ βάση 

τίς αρχές πού εκφράστηκαν στην ιδρυτική διακήρυξη της 3.9.74. 

Την ημέρα εκείνη λήγει η θητεία της Π.Κ.Ε. 

1.2) *Η Π.Κ.Ε, καθορίζει τήν γενικώτερη στρατηγική του κινήμα

τος, μέ βάση τά ιδεολογικά καί πολιτικά πλαίσια πού καθορίστηκαν 

στην ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3.9.74» επί πλέον δε» δεν 

είναι υπεύθυνη γιά τό συντονισμό της δραστηριότητας-μέσω των 

υπευθύνων οργάνων - της οργάνωσης σέ δλα τά επίπεδα. 

Ol αποφάσεις της είναιδ δεσμευτικές γιά δλα τά μέλη του ΠΑΣΟΚ. 

1.3) Ό αριθμός των μελών της Π.Κ.Ε δέν ξεπερνά τά 100 μέλη. 

Στο μέτρο του δυνατού μέχρι τή σύγκληση του Α Γ Πα,νελλαδικού 

Συνεδρίου, η Κ.Ε. επιδιώκει νά είναι αντιπροσωπευτική τόσο 

των περιφερειών η διααερισμάτων της επικράτειας καί του Ελληνι

σμού του εξωτερικού, δσο καί των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων 

καί επαγγελμάτων πού εκφράζονται από τό ΠΑΣΟΚ. 

Ή ίδιότης μέλους της Π.Κ.Ε είναι ασυμβίβαστη μέ τήν ιδιότητα υπο

ψηφίου βουλευτού, 

*0λα τά μέλη της Π.Κ.Ε είναι ισότιμα μέλη συλλογικού οργάνου. 

*0λα τά μέλη της Π.Κ.Ε είναι ανακλητά. 



- 2 -

2 , - Δ0Γ1]_ΚΛ I_^Y_^Or Ι Σ[_ΟΣ_ΔΡΑΣΙ1 Σ_?ΗΣ_Π^Κ^Ε. 

2.1) Η Π,Κ.Ε. συνεδριάζει τουλάχιστον μιά φορά τό μήνα. Τό Εκτελε

στικά Γραφείο της ÍI.K.S. έχει τό δικαίωμα νά συγκάλεση έκτακτες 

συνεδριάσεις. Τη συνεδρίαση της Π,Κ.Ε. διευθύνει μέλος του Εκτελε

στικού Γραφείου. Στίς συνεδριάσεις της Π.Ζ.Ε. κρατούνται πρακτικά 

γιά τά όποια υπεύθυνο είναι τό Εκτελεστικό Γραφείο. Προτάσεις 

προς την Π.Κ.3. μπορούν νά υποβάλλουν Sλα τά μέλη και όργανα 

του κινηαατος μέσω της ιεραρχικής δομής της οργάνωσης. 

2.2) Στα πλαίσια της Π.Κ.Ε. λειτουργούν οι 9 παρακάτω Υποεπιτροπές i 

α) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΎ 

β)ΚΕΙΕΔΙΑ 

γ ) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ε ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

σ$) ΔΙΧΑΙΑΚΑΤΟΗ ΤΟΥ ΑΝΟΡΩΓΙΟΥ 

ζ ) ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

η) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ 

θ) ΔΙΕΟΝΟΚ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Σέ κάθε υποεπιτροπή ορίζεται ένας Υπεύθυνος - μέλος τ~ς ΓΙ,Κ.Ε. - πού 

φροντίζει για τον συντονισμοί της εργασίας στά πλαίσια της υποεπιτροπής 

καί για τη συνεργασία της με τά άλλα δργανα ( "πως π.χ. τό Εκτελε

στικό* Γραφείο, η Συντονιστική Γραυ,ματεία). 

Η υποεπιτροπή μέ έγκριση του Ε.Γ. μπορεί νά δημισυργήση γραφεία 

για την καλύτερη ó γάνωση της δραστηριότητας της. "Εχουν ηδη 

δημιουργηθεί καί λειτουργούν τά παρακάτω γραφεία : 

α) ΚΕΜΕΔΙΑ : Τύπου, Εκδόσεων, /ελετΠν, καί Σχολής Στελεχών 

β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : Ταμείο καί εξευρέσεως πόρων. 

γ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ s Σχέση πολίτου καί κράτους, δικαιωμάτων 

καί υποχρεώσεων γυναίκας καί άνδρα, παιδιού καί ηλικιωμένου. 
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0 υπεύθυνος κάθε υποεπιτροπής συμμετέχει στη Συντονιστική 

Γραμματεία. 

Η υποεπιτροπή μπορεί να συμπληρωθή καί με μέλη εκτός της ΠΚΕ, 

κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπευθύνου της υποεπιτροπής καί 

με απόφαση της Συντονιστικής Γραμματείας. 

2.3) Το Εκτελεστικό Γραφείο αποτελείται άπό 11 μέλη καί είναι 

υπεύθυνο για τήν παρουσίαση και πραγματοποίηση όλων των αποφάσεων 

της ΠΚΕ. ϊό Ε.Γ. αποτελεί τό ανώτατο εκτελεστικό όργανο καί 

εργάζεται συλλογικά στα πλαίσια πάντα των γενικών πολιτικών και 

ιδεολογικών θέσεων πού αποφασίζονται στην ΠΚΕ. 

Τά μέλη βρίσκονται σε συνεχή επαφή μαζί τους. 

Του Ε.Γ. π)θεδρεύει ο Πρόεδρος του Κινήματος. 

2.4) Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου και οι υπεύθυνοι των υπο

επιτροπών αποτελούν τήν Συντονιστική Γραμματεία. 

tí. Συντονιστική Γραμματεία συνεδριάζει μια φορά τήν εΠδομάδα« 

Υπεύθυνος για τήν σύγληση της Συντονιστικής Γραμματείας είναι ο 

Πρόεδρος του Εκτελεστικού Γραφείου. Ό κύριος σκοπός της είναι 

ò συντονισμός καί η δραστηριοποίηση δλης της οργάνωσης σύμφωνα 

αέ τά προγράμματα εργασίας, πού εκπονούνται στά πλαίσια των 

υποεπιτροπών. 

2.5)Άπό τήν ΠΚΕ ορίζεται ειδική πενταμελής πειθαρχική επιτροπή 

πού ασχολείται με προτάσεις μομφής, εναντίον μελών. Η επιτροπή 

εξετάζει τί< απαγγελίες, αποφασίζει καί επιβάλλει τήν πειθαρχική 

ποινή. Το μέλος μπορεί νά προσφύγει κατά τ~ς απόφασης της 

πει αρχικής ει ιτοοπής στή ΠΚΕ πού αποφασίζει τελεσίδικα· 

Σαν πειθαρχικές ποινές προβλέπονται : ή επίπληξη, η προσωρινή 

διαγρα ή κ< ί ι] οριστική διαγραφή. 

- r\ «,., „ ,, ,. - »,. ' ' » , ' , ςιίσ; τό κανονισμό 
2.60 Η Π.Κ.,Ε μπορεί ve αλλαξη με σπλη πλειοψηφ 

τούτο. 


