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ΠΡΟΟΙίΙΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι πολιτικό Κίνημα;, που η γέννηση, η δί&ΐίώρίωοη και. η 

εξέλιξη του απο~ελοΛ
,
> προϊόν ανεπανάληπτης ιστορικής πρωτοβουλίας των 

λαΐ'κών δυνάμεων στη χώρα μας για τη δικαίωση των πολύχρονων αγώνων 

του λαού μας. 

Μέσα από την ιδρυτική διακήρυξη, της 3ης Σεπτέμβρη, το ΠΑΣΟΚ 

έκφρασε συμπυκνωμένα και παραστατικά τα. οράματα των αγωνιστών της Εθνι-

κής Αντίστασης, των δημοκρατικών ανένδοτων ανοόνων, της αντίστασης ενάν-
ι *π {ι ε of*7 

τια στην εφτάχρονη δικτατορία και κάνει, rtPq^îl Ttç ελπίδες της γενιάς 

της Αλλαγής» Θεμελιώθηκε πάνω στους στόχους της Εθνικής Ανεξαρτησίας, 

της Λαϊκής Κυριαρχίας, της Κοινωνικής Απελευθέρωσης και της Δημοκρατι

κής Διαδικασίας και η ύπαρξη, Ι άση και ανάπτυξη του συνδέονται ανα

πόσπαστα με τον αγώνα για το Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό της ελληνι

κής κοινωνίας ο 

Η οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ, ε.να:, εγγύηση για την αταλάντευτη αγω

νιστική πορεία προς την κατάκτηση rccv στρατηγικών στόχων. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι πολιτικό ι: ί νήμα που λειτουργεί με καταστατικές 

αρχές και κανόνες που του εξασφαλίζουν μια ενιαία αντίληψη ναι λειποί""'' ι, 

ενιαία έκφραση και opócrf· ' ;•-.;' α, '."/.'; • *·_ αρχές καθορίζουν τα πλαίσια 

μέσα ατά οποία το κάθε μέλος διαμορφώνει τη γνώμη του και αναπτύσσει 

την δράση του. Εξασφαλίζουν ακόμη τα δικαιώματα του, προσδιορίζουν τις 

υποχρεώσεις του και καθορίζουν τη συμμετοχι' του στη ζωή, λειτουργία 

και δράση της οργάνωσης. 

Το κατασταστικό μιας πολιτικής οργάνωσης, καθορίζοντας τη δομή 

και τα πλαίσια λειτουργίας της, 6ε μπορεί παρά να εκωράζει ταυτόχρονα 

και τον ιδεολογικοπολιτικό της χαρακτήρα. 

Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το καταστατικό που εκφράζει και καταδείχνει κάθε 

φορά το συλλογικό επίπεδο συνείδησης και. πολιτικής ανάπτυξης της ορ

γάνωση του και ταυτόχρονα θέτει τα πλαίσια του διασφαλίζουν την αποτε

λεσματικότητα της. Γι'αυτό δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα απο

λιθωμένο στατικό πλαίσιο αλλά ως μια δυναμικά εξελισσόμενη ενότητα, 

που οφείλει να προσαρμόζεται στις .ντ: ,.'j:i :νικ£ς συνθήκες εκφράζο

ντας αναλλοίωτα, τις βασικές ιδέολογικ: r :ολι~'.-:·:ές και οργανωτικές αρ

χές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη "ο αγώνας του Πανελ

λήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για τηλ; Εθνική μας Αναγέννηση, για μια 
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Σοσιαλιστική και Δημοκρατική Ελλάδα, στηρίζεται στην αρχή πως η Εθνική 

Ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση της Λαϊκής Κυριαρ

χίας, πως η Λαϊκή Κυριαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση 

της Κοινωνικής Απελευθέρωσης, πως η Κοινωνική Απελευθέρωση αποτελεί 

προϋπόθεση για την πραγμάτωση της πολιτικής δημοκρατίας". Κάτω από 

την αντίληψη αυτή γίνεται κυρίαρχος ο Εθνικοαπελευθερωτικός και Δημο

κρατικός χαρακτήρας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. 

Το A¿ Συνέδριο του Κινήματος βρίσκει το ΠΑ.ΣΟ,Κ. στην Κυβέρνηση 

και το Λαό να γίνεται συμμέτοχος, αυριανός πρωταγωνιστής των πολιτι

κών και κοινωνικών εξελίξεων. 

Τώρα καταδείχνεται όχι μόνο η επικαιρότητα της 3ης του Σεπτέμβρη 

αλλά και η δυνατότητα για προώθηση και υλοποίηση των στόχων της. Το 

όραμα και η πορεία για την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας, στη

ριγμένης στην Αποκέντρωση, στην Κοινωνικοποίηση και στην Αυτοδιαχείρη™ 

ση, στη συμμετοχή του Λαού όχι μόνο στις αποφάσεις αλλά και στην ίδια 

την αναπτυξιακή και παραγωγική διαδικασία μέσα από τις αλλαγές στις 

σχέσεις παραγωγής, προσδιορίζουν την ιδεολογία και τη φυσιογνωμία του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ,ο Όραμα και πορεία αποτελούν την αδιάσπαστη ενότητα, που δί

νει στο Κίνημα την ταυτότητα του και στον αγώνα συνοχή και συνέπεια» 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποδεχόμενο το Μαρξισμό ως μέθοδο κοινωνικής ανάλυσης., 

ολοκληρώνει τις εκτιμήσεις του και εμπλουτίζει την πείρα του από την 

πολύχρονη πάλη του Λαού μας, χωρίς να αγνοεί τη συσσωρευμένη ιστορική 

εμπειρία των λαϊκών κινημάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Προσδιορίζει τις 

επιλογές του αγώνα αναλύοντας τις κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις, 

και το συσχετισμό δυνάμεων στη χώρα μας σε σύνδεση με τις διεθνείς 

εξελίξεις. Επεξεργάζεται καθημερινά τα νέα δεδομένα και προσαρμόζει 

σύμφωνα μ'αυτά τη δράση του. Αναζητά, χαράζει και τεκμηριώνει ένα 

δικό του δρόμο για το Σοσιαλισμό ένα δρόμο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΕΙΡΗΝΙΚΟ, ΔΗΜΟ

ΚΡΑΤΙΚΟ. Ένα ΤΡΙΤΟ ΔΡΟΜΟ, που„ χωρίς δανεικά σχήματα και ηρότυηα.:, 

απορρίπτει τη Σοσιαλδημοκρατία και το μοντέλο του "υπαρκτού σοσιαλισ

μού". Ένα δρόμο, που στηρίζεται σε μια πλατιά ΕΘΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

και που ως μοναδική του εγγύηση έχει την καθημερινή καθοριστική συμμε

τοχή και παρέμβαση του λαού μας. ,-

Η Εθνική Λαϊκή Ενότητα, εθνικά, πολιτικά, ταξικά και πολιτιστικά 

προσδιορισμένη αποτελεί τη συγκροτημένη στρατηγική εξουσίας για τη 

σοσιαλιστική αλλαγή και συστατικό στοιχείο του δημοκρατικού δρόμου 

για το Σοσιαλισμό. 

Στα πλαίσια της Εθνικής Λαϊκής Ενότητας το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προωθεί 
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τα συγκλίνοντα ταξικά συμφέροντα των εργαζομένων και όλων των μη προ

νομιούχων , που εκφράζονται μέσα από αυτήν» Βασική αρχή αποτελεί ότι 

το εθνικό συμφέρον πρυτανεύει και σε κάθε επιλογή μας το ατομικό εντάσ

σεται στο κοινωνικό συμωέρον. 

Ξεχωριστή δίεση, κάτω από τις συνθήκες' που επικρατούν ακόμα, 

παίρνει η αντιμετώπιση των προβλημάτων της νεολαίας καθώς και ο αγώνας 

για την κατάργηση ¡ίάθε μορ<οής διακρίσεοον 

Η ισότιμη συμμετοχή της νεολαίος -την οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

που αποτέλεσε μοναδική και πρωτοποριακή επιλογή, δικαιώνεται πανηγυ

ρικά στην πράξη. 

Το ΠΑ« ΣΟ ο Κ., παλεύοντας για την ισότητα των δύο φύλων μέσα στην 

κοινών ία
ρ
 προωθεί και στην οργάνωση του την ισότιμη συμμετοχή. 

Απαραίτητη προϋπόθεση και μοναδική επιλογή αποτελεί ο καταλυ

τικός ρόλος του πολιτικού φορέα της Αλλαγής στα πλαίσια της πολυκομ

ματικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 

Η οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει χαρακτήρα, δομή και λειτουργία., 

που να ανταποκρίνεται στον προσανατολισμό του αγώνα του λαϊκού κινή

ματος, αντλώντας δύναμη και εμπειρίες από αυτό. 

Fivai μια οργάνωση που δεν συμβιβάζεται με τις παραδοσιακές 

μορφές πολιτικής οργάνωσης. 

Η οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει τη μό'ρφ'ή ενός ριζοσπαστικού σοσια

λιστικού κινήματος,- που στην πορεία της Αλλαγής; 

1) Μεταφέρει τις λαΐ'κές δυνάμεις στο κέντρο βάρους άσκησης της πολι

τικής εξουσίας, 

2) Διαμορφώνει,, προσδιορίζει και επικυρώνει τις λαϊκές κατακτήσεις, 

κρατώντας πάντοτε επίκαιρο το όραμα μιας νέας κοινωνίας. 

3) Γίνεται τόπος διαμόρφωσης συνείδησης για ολόκληρο το λαϊκό κίνημα. 

4) Αποδέχεται και υποστηρίζει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, κατο

χυρώνει στην πράζη τη θεσμική ισοτιμία των πολιτικών φορέων, κα

τακτά την πρωτοπορία στο λαϊκό κίνημα, σέβεται την αυτονομία των 

θεσμών και των λειτουργιών τους. 

Η σχέση του Κινήματος με το μαζι?ίό ?;ίνημα βασίζεται στην αρχή 

της πολιτικής αυτονομίας του πολιτικού φορέα, της οργανωτικής αυτο

δυναμίας, του μαζικού κινήματος και της συλλογικής δράσης των στελε-
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χών νιας, που παλεύουν σ'αυτό, στα πλαίσια της ανοιχτής δημοκρατικής 

δράσης,, 

Στα πλαίσια του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας το 

ΠΑ.ΣΟ„Κ. αγωνίζεται για τη μετατροπή του συγκεντρωτικού κράτους σε 

αποκεντρωμένη δημοκρατική πολιτεία* 

Η διαδικασία αυτή πραγματώνεται με την αναβάθμιση των αντιπρο

σωπευτικών θεσμών και με το συνεχή αγώνα του συνόλου της οργάνωσης 

σ'όλα τα επίπεδα, μέσα από το Κοινοβούλιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

και το Συνδικαλιστικό Κίνημα, για τη θεσμοθέτηση, στήριξη, ανάπτυξη 

και ενδυνάμωση vécov δημοκρατικών θεσμών λαϊκής συμμετοχής καθώς και την 

αλληλοσυσχέτιση με το μαζικό κίνημα και τη λειτουργία του Δημοκρατι

κού Προγραμματισμού. 

Βασική αρχή του ΠΑ.ΣΟοΚ. είναι ο διαχωρισμός Κράτους και Κόμ

ματος . 

Η Κυβερνητική πολιτική, σε περίπτωση διακυβέρνησης της χώρας 

από το ΠΑ.ΕΟ.Κ., καθορίζεται από την ίδια την Κυβέρνηση, στα πλαίσια 

των αρχών του Κινήματος και των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής» 

Η προσπάθεια για την εξύψωση του Κοινοβουλευτικού αγώνα και την 

αναβάθν̂ <*η το« Κοινοβουλίου περνά σε νέο ποιοτινό άλμα με την κατάργη

ση του σταυρού προτίμησης, τ*_
 ε
ξ

υ
ψώνει ταυτόχρονα το ρόλο του Ρ,ονλεΌ-

τή και ανοίγει νέους ορίζοντες δράσης
 τ η ς

 Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπη

σης του ΠΑ.ΕΟ.Κ., στα πλαίσια των αποφάσ*
ων
 της Κεντρικής Επιτροπής. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει ως βασική ορ^νωτική του αρχή την αρχή της Δη

μοκρατικής Διαδικασίας, που εξασφαλίζει τα χτχκ>— -.«.„.,. tK¿ χ Δημοκρα

τίας και της Αποτελεσματικότητας σττ> öoUrt και στη λειτουργά-

γάνωσης. 

Δημοκρατία μέσα στην οργάνωση σημαίνει ισότιμη και καθολική 

συμμ&τοχή όλων των μελών στην εσωκομματική ζωή, στη χάραξη της τακτι

κής και της στρατηγικής και στη συνολική ανάπτυξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. 

Αποτελεσματικότητα σημαίνει κατάκτηση της ενιαίας αντίληψης και 

ενιαία προς τα έξω έκφραση και δράση, σημαίνει, αποφασιστική παρέμβαση 

στους μαζικούς χώρους και συνολικά στο λαϊκό κίνημα. 

Με βάση αυτές τις οργανωτικές αρχές το ΠΑοΣΟ.Κ. % 

Κατοχυρώνει την εσωκομματική δημοκρατία ως μέσο διαλόγου, ενότη

τας, χειραφέτησης και αποτελεσματικότητας» 
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Θεωρεί ότι η λειτουργία του θα πρέπει να στηρίζεται στη θέση, 

αντίθεση» σύνθεση, πράξη, κριτική και αυτοκριτική. 

Θεσμοθετεί ως αρχή λειτουργίας της οργάνωσης του την ύπαρξη κεν

τρικής πολιτικής καθοδήγησης και ενιαίου σχεδιασμού, που τελικά 

αποκρυσταλλώνεται από ένα και μοναδικό καθοδηγητικό κέντρο, εκλεγ

μένο δημοκρατικά και που αποτελεί τη συνολική έκωραση και συνεί

δηση ολόκληρης της οργανωμένης (ίασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. 

Πιστεύει '~τη συλλογική λειτουργία των οργάνων με βάση την αρχή 

της πλειοψηφίας,που αποτελεί και την τελική έκωραση ολόκληρης 

Ι της οργάνωσης. Κατοχυρώνει τη γνώμη της μειοψηωίας που μεταφέρε

ται μόνο προς τα παραπάνω όργανα» 

Διασφαλίζει την περιοδική εκλογή των οργάνων,- το συνεχή έλεγχο 

τους από τα δώματα που τα εΕέλεξον και τη δημοκρατική αρχή της 

ανακλητότητας, όταν αυτά πάψουν να αποτελούν έκωραση της πολιτι

κής τους συνείδησης. 

Πιστεύει στη συνειδητή πειθαρχία και σεβασμό των μελών απέναντι 

στα όργανα και τις καταστατικές διαδικασίες. 

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για ενεργό συμμετοχή των μελών 

στην ανάπτυΕη και δράση του Κινήματος- κατοχυρώνει την αμφίδρομη 

λειτουργία και πληροφόρηση σ'όλα του τα επίπεδα. 

Όλα τα μέλη του ΠΑ,ΣΟ.Κ. οφείλουν να ασκούν τα δικαιώματα τους 

και να εκπληρώνουν στην πράΓη τις υποχρεώσεις τους που προσδιορίζο

νται από το καταστατικό. 

Όλα τα μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν
 :
,εχνούν ποτέ ότι ο σοσιαλισμός 

είναι πάνω από όλα τρόπος ζωής και γνωρίζουν καλά ότι τα ιδιαίτερα 

δικαιώματα τους ε αντλούνται μόνο στα πλαίσια της λειτουργίας της 

οργάνωσης. 

Όλα τα μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σε 5λα τα επίπεδα, θεωρούν ότι το 

μεγαλύτερο δικαίωμα τους είναι να έχουν υποχρεώσεις προς το Έθνος και 

τον Ελληνικό Λαό και να αγωνίζονται για μια Ελλάδα της Ειρήνης, της 

Ανεξαρτησίας, της Δημοκρατίας και του Σοσιαλισμού. 



Κ Α Τ Α Σ Τ Α- Τ In3C Ó 

ΓΈΝΙΚΡϋ ΔΙΑΤΑδΕΙΣ 

Το πολιτικό Κίνημα, που ιδρύθηκε στις 3 του Σεπτέμβρη 1974, ονο

μάζεται ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). 

'Αρθρο 2 (2) 

Η έδρα τ ο υ ΠΑ.ΣΟ.Κ. βρίσ; ε:ται ^ τ η ν Αθήνα. 

, ρ-

Το έμβλημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει πράσινο χρώμα και απεικονίζεται με 

έναν κύκλο, μέσα στον οποίο ν,¡-.άρχουν η ονομασία του Κινήματος, ένας 

ήλιος που ανατέλλει και η συντομογραφία ΠΑ.ΣΟ.Κ.". 

ΣΚΟΠΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Το ΠΑ.ΣΟ ο Κ. είναι ένα μαΓικό πολιτικό κίνημα των εργαζομένων και 

όλων των μη προνομιούχων Ρλλήνοον και επιδιώκει, στα πλαίσια της 

διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη, να επιτύχει? την Εθνική Ανε

ξαρτησία, τη .' .ϊκή Κυριαρχία και το Σοσιαλιστικό
 Μ
ετασχηματι. 

σμό της κοινωνίας με δημοκρατικές διαδικασίες. 

Το ΠΑ.ΣΟοΚ. με την καθημερινή πολιτική ποά^η και την οργανωτική 

του δομή γίνεται η πρωτοπορία του ελληνικού λαϊκού κινήματος και 

το όργανο πάλης του εργαζόμενου λαού, στα πλαίσια της στρατηγι 

χ·ής της Εθνικής Λαϊ'κ.'ς Ενότητας. 
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'_ Αρθρο _ 5 

Αρχή του ΠΑ„ΣΟ-Κ. είναι ο διαχωρισμός του Κράτους από το Κόμμα. 

Η Κυβερνητική πολιτική, στην περίπτωση διακυβέρνησης της χώρο.ς, 

από το ΠΑ.ΣΟ.Κ,, καθορίΓεται από την Κυβέρνηση στα πλαίσια των 

αρχών του Κινήματος και των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής. 

Η σύνδεση Κυίΐέρνησης και Κινήματος γίνεται αποκλειστικά και μό

νο από τον Πρόεδρο και το Εκτελεστέο Γραοείο. 

Στα πλαίσια που καθορίΓει η Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και 

οι αποφάσεις των Συνεδρίων, κάθε μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ελεύ

θερο να εκωρά£ει μέσα στα όργανα τις απόψεις του για τη στρατη

γική και την τακτική του Κινήματος. 

Δεν επιτρέπεται όμως η δημιουργία οργανωμένων ομάδων με δική 

τους πειθαρχία, που να εργάΓονται για την επιβολή των δικο3ν τους 

απόψεων„ 

^ΑρθΡθ_7__(6} 

Το ΠΑ.ΣΟοΚ. λειτουργεί με βάση τις δημοκρατικές διαδικασίες σε 

όλα τα επίπεδα της δομής του. 

Η εκπροσώπηση των οργανώσεων στις συνελεύσεις και τα συνέδρια 

του Κινήματος είναι ανάλογη με τον αριθμό των μελών τους. 

'Δρθρο 8 (7) 
— — — — — — — — — m* mm im 

Βασική επιδίωξη τόυ Π/>.ΣΟ.Κ. είναι η συμμετοχή και εκπροσώπηση, 

σε όλα τα επίπεδα της οργάνοοσής του, των κοινωνικών στρωμάτων 

και τάξεων που εκωράΓονται πολιτι?<ά από το Κίνημα» Ακόμα σε όλα 

τα επίπεδα της οργάνωσης και της καθοδήγησης πρέπει να επιδιώκε

ται η συμμετοχή της γυναίκας, στα πλαίσια υλοποίησης της αρχής 

της ισότητας, των δύο φύλων. 



Στην καθοδήγηση του Κινήματος συμμετέχουν μέλη από τους τρεις 

διαωορετικούς χώρους λειτουργίας του? τον τοπικό (γεωγραφικό), 

τον μαζικό και τον κοινοβουλευτικό,, ·,.,,,• 

Οι αποφάσεις όλων των οργάνων λαμβάνονται συλλογικά με βάση την 

αρχή της πλειοψηωίας και είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του 

οργάνου ο Οι αποφάσεις των ανωτέρων οργάνων δεσμεύουν τα κατώ

τερα όργανα, ο 

Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να πειθαρχούν στις aπocpάσεις και να 

εργάζονται για την υλοποίηση τους,, 

Κάθε όργανο που γνωστοποιεί αποφάσεις του σε ανο̂ τερο όργανο, 

ανακοινώνει υποχρεωτικά και τις αντίθετες απόψεις που εκφράστη

καν κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης. 

Το -'μέλος που είχε αντίθετη άποψη έχει δικαίωμα να μεταφέρει 

τον προβληματισμό του -μέσα από τα αρμόδια όργανα- στα ανοότερα 

όργανα του Κινήματος, 

ΐ££§62-12-1£1 

Κάθε μέλος εκλέγει και εκλέγεται σε όλα τα όργανα του Κινήματος. 

Το δικαίωμα να εκλεγεί σε όργανο και ως αντιπρόσωπος αποκτά αφού 

περάσουν δώδεκα μήνες από την εγγραφή του. 

Η εκλογή όλων των οργάνων και αντιπροσώπων είναι μυστική. 

F χορήγηση πληρεξουσιότητας
 ν
'-α την εκπροσώπηση σε συνελεύσεις, 

συνέδρια ή όργανα δεν είναι δυνατή. Κάθε μέλος που συμμετέχει 

σε συνέδρια ή σε συνελεύσεις διαθέτει μία μόνο ψήωο. 

Οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων ή των οργάνων σε συνδιασκέψεις, 

συνέδρια κ.λ.π. οωείλουν να μεταφέρουν τις απόΨεις-αποφάσεις των 

οργάνων που τους εξέλεξαν. Παράλληλα έχουν το δικαίωμα να εκθέ

τουν και τις δικές τους απόψεις και είναι ελεύθεροι να διαμορ™ 

(οώσουν την τελική τους γνώμη πάνοο στο θέματα της ημεοήοιας διά

ταξης. 
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Καθήκον και δικαίωμα κάθε μέλους είναι η κριτική και αυτοκρι

τική, που εξαντλούνται αυστηρά στα πλαίσια των οργανώσεων και των 

οργάνων. 

Iée§S2_isL!l2! 

Κάθε όργανο είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί στο σώμα που το εξέ

λεξε σε τακτά χρονικά διαστήματα» 

Μπορεί να ανακληθεί στο σύνολο του ή κατά ένα μέρος, προτού λή

ξει η θητεία του, με απόωαση της πλειοψηωίας των μελών του σώ

ματος . 

^Αρθρσ_14 

,· ' 

Τα όργανα του PU νήματος έχουν υποχρέο>ση να ενημερώνουν τις οργα

νώσεις σε τακτά και σε έκτακτα χρονικά διαστήματα σε σχέση με τ ι 

βασικές πολιτικές κατευθύνσεις του Κινήματος και τις αποφάσεις 

τους στα πλαίσια της αμφίδρομης πληροφόρησης. 

Τα όργανα έχουν επίσης την υποχρέωση να ελέγχουν την υλοποίηση 

των αποφάσεων τους από τις οργανώσεις της ευθύνης τους Hat τα 

μέλη τους. 

_ΐΑρθ£θ_ 1_5 J1_31 
- • •• . . ' 

Κατά τη διαδικασία εκλογής των οργάνων, σε όλα τα επίπεδα του 

Κινήματος, οι συνελεύσεις ορίΓουν, κατά τη σειρά της εκλογής,- αναπλη

ρωματικά μέλη σε αριθμό ίσο προς το 1/3 του συνολικού αριθμού των 

μελών του αντίστοιχου οργάνου. 

./. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ_ΤΡΙΓΟ 

MFAP 

Στο ΠΑ„ΣΟ » Κ o ανήκουν όσοι s 

) Αποδέχονται τις αρχές της 3ης του Σεπτέμβρη και το Καταστατικό 

του Κινήματος και αγωνίΓονται για την πραγμάτωση τους„ 

Ì Δεν συμμετέχουν ή δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο πο

λιτικό κόμμα ή πολιτικό σχηματισμό, που εξαρτάται έμμεσα ή άμεσα 

από πολιτικό κίνημα διαφορετικό από το Η·Α*ΣΟ.Κ... 

) Δεν συμμετέχουν σε οργανοκτεις που -y\ó τη φύση και τη δομή τους 

έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές και το Καταστατικό του Κινή

ματος. 

) Έχουν συμπλήρωσε ι τα 18 χρόνια ηλικίας«, 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 

lèe§e2_12-il§J 

Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους και να μπορεί 

να ασκήσει τα δικαιώματα του,, που προβλέπονται και κατοχυρώνο

νται από το Καταστατικό του Κινήματος, πρέπει να συμπληρώσει 

αίτηση εγγραφής προς τη Συντονιστική Γ'πιτροπή της οργάνωσης """ου 

τόπου κατοικίας ή του χώρου δουλειάς ή του μαζ :ο χώρου " " 

δραστηριοποιεί':.ι Urs '~ -- · οίΓεται στο άρθρο 36» 

Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να την προσυπογράψουν δύο 

μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τα οποία να έχουν συμπληρώσει δώδεκα μήνες 

από την εγγραφή τους από τα οποία το ένα να -,χνήκει στην οργά

νωση·.' προς την οποία γίνεται η αίτηση. 



Iè2§è2_î§-ilêi 

H αίτηση εγγραφής νέου μέλους ανακοινώνεται υποχρεωτικά στην πρώ

τη Συνέλευση της οργάνωσης από τη Συντονιστική Επιτροπή» Μέσα 

σε 15 ημέρες από την ανακοίνοχπι της αίτησης ένα ή περισσότερα 

μέλη μπορούν να υποβάλουν στη E.F. αντιρρήσεις για την αποδοχή 

της αίτησης» 

Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας η Σ«Ε„ εισηγείται 

θετικά ή αρνητικά στην πρώτη επόμενη Συνέλευση που αποφασίζει 

την αποδοχή ή όχι της αίτησης. 

Κατά της απόφασης της Συνέλευσης ή της παράλειώης της Σ»Ε» να 

εκπληρώσει τις πιο πάνω υποχρεώσεις της οι ενδιαφερόμενοι μπο

ρούν μέσα σ'ένα μήνα να προοούγουν στα ανώτερα όργανα, σύμίοωνα 

με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άοθρα 27 επόμ» και 

τον Κανονισμό Λειτουργίας Οργανώσεων. 

Το μέλος του Κινήματος που αλλάζει τόπο κατοικίας ή χώρο δουλειάς 

ή τον μαζικό χώρο (τον ίδιο ή σε συναφείς κλάδους επαγγέλματος 

ή επιστήμης) που δραστηριοποιείται μεταγράφεται στην αντίστοιχη 

οργάνωση με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λει

τουργίας Οργανώσεων. 

Οι βουλευτές του Κινήματος δικαιούνται να είναι μέλη οργάνωσης 

της περιφέρειας όπου εκλέγονται» 

• ' 

Κ£2ΑΛΑΙ0__ΙΤΕΜΠΤ0 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΙΠΠΛΤΛ ^ΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

.1άβ§£2.22-11§1 

Το μέλος του Κινήματος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

) Συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση του Κινήματος που είναι μέλος» 

) Αγωνίζεται για τη διάδοση των ιδεολογικών αρχών, της πολιτικής 

και του προγράμματος του Κινήματος, στηρίζει και διαδίδει την 

./.. 
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Κυβερνητική πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και συμβάλλει στη στερέωση και 

στην επέκταση των δεσμών του ΠΑ.ΣΟ.Κ, με τις λαϊκές δυνάμεις 

σφυρηλατώντας την Εθνική Λαϊκή Ενότητα και μεταφέροντας προς τ" 

όργανα του Κινήματος τους*
;
 προβληματισμούς του λαού» 

• ' Π 

) Συμμετέχει ενεργά στο μαζικό κίνημα στο οποίο έχει διαταχθώ
 α η ο 

τα t.όργανα και απορρίπτοντας συντεχνιακές αντιλήψεις, αγγίζεται 

για την ανάπτυξη τουe για την προώθηση των συμφερόντων ¿ων εργα

ζομένων και όλων των μη προνομιούχων και για την εξάλειψη κάθε 

μορώή ς δ ιακρ ί σεων, 

) Ανεβάζει διαρκώς το ιδεολογικό,, πολιτικό και μορφωτικό του επί

πεδο -με :
;
υνε:;.ή μελέτη,, διάλογο και πράξη- για να γίνει συνει

δητό και υπεύθυνο μέλος του Κινήματος. 

) Δε μεταδίδει πληροφορίες για δέματα που συζητούνται στις οργα

νώσεις και τα όργανα του Κινήματος, 

) Εργάζεται με συνέπεια και ευθύνη για το οργανωτικό δυνάμωμα του 

ΠΛ.ΣΟ,Κο με την προσέλκυση και ένταξη νέων μελών και για τη συ

νεχή βελτίωση της λειτουργίας του. 

) Συμμετέχει άμεσα στη λήϋτι των αποφάσεων της οργάνωσης του και 

επαγρυπνεί για την απαράβατη εφαρμογή τους και την τήρηση του 

Καταστατικού » προβάλλει τις πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις του 

Κινήματος, υλοποιεί τις αποφάσεις των οργάνων ανεξάρτητα από τις 

αντιρρήσεις ή τις επιφυλάξεις τις οπ ίες ενδεχομένως διατύπωσε 

στη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας και πειθαρχεί στις αποφά

σεις των ανωτέρων οργάνων ο 

) Πληρώνει τακτικά τη μηνιάτικη συνδρομή του και συμβάλλει αποτε

λεσματικά στην υλοποίηση το̂ ν οικονομικών πλάνων,, τόσο των ατομι

κών όσο και της οργάνωσης του, 

) Δεν συμμετέχει σε πολιτικές εκδηλώσεις άλλων κομμάτων ή πολιτι

κών σχηματισμών ή ορνανώσεων που ελέγχονται από άλλα κόμματα 

χωρίς προηγούμενη έγκριση αρμόδιου οργάνου. 

) Συμπεριφέρεται με τρόπο που να δείχνει πως ο σοσιαλισμός δεν 

είναι μόνο πολιτική θέση, αλλά και τρόπος ζωής, που έχει επίκεν

τρο τον ίδιο τον άνθρωπο. 

/ 
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J 

Το μέ
: JÇ του Κινήματος έχει, τα πιο κάτω £1 καιώματα? 

α) Συμμετέχει, στη συζήτηση και λήψη των -αποφάσεων που αφορούν τη 

διαμόρφωση του προγράμματος και της πολιτικής του Κινήματος τό

σο στην οργάνωση που ανήκει όσο και στις συνδιασκέψεις, συνέ

δρια κ.λ.π., που συμμετέχει. 

β) Επαγρυπνεί για την εωαρμογή του Καταστατικού, του προγράμματος 

και των αποφάσεων του Κινήματος, 

γ) Ασκεί κριτική στα πλαίσια των αρμοδίων οργάνων για τη λειτουρ-

γ ία τους. > 

δ) Απευθύνεται στο αρμόδιο όργανο ή μέσα σπ'αυτό στο αμέσως ανώτε

ρο όργανο του Κ ινήματος, για κά"ε σημαντικό Γήτημα που νομίζει 

ότι δεν επιλύθηκε ή δεν αντιμετωπίσθηκε ικανοποιητικά, 

ΐΑρθρο_22
=
^221 

Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραωείου και των Επιτροπών του
ί7
 καθώς 

και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, του Πειθαοχικού Συμβουλίου, 

των Νομαρχιακών Επιτροπών, των Νομαρχιακών Πειθαρχικών Επιτρο

πών, των Επαρχιακών και Τομεακών Γραφείων, των Γραφείων Πόλης 

και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, συμμετέχουν ενεργά στη δράση 

της οργάνωσης στην οποία ανήκουν, στο μέτρο που τους επιτρέπουν 

τα κατά τόπους πρόσθετα καθήκοντα τους. 

Στην παραπάνω ρύθμιση περιλαμβάνονται και περιπτώσεις Κυβερνητι

κών στελεχών του ΠΑ,ΣΟ,Κ, που προσΟιορίΓονται ειδικότερα με από

φαση του Προέδρου και Εκτελεστικού Γραφείου, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ^ ΕΚΤΟ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ^ΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

l6G§PO_23„i,
2
,.!l 

Το μέλος μπορεί να παραιτηθεί με δήλωση του προς τη Σ„Ε, της 

οργάνωσης <--που ανήκει, Η παραίτηση ισχύει από την ημέρα που υποβλή-

/ 
ο f ο ο 



θηκε, εκτός αν εκκρεμεί καταγγελία εναντίον του μέλους, όποτε πρέ

πει να προηγηθεί η εκδίκαση της. 

Στο μέλος που 5εν τηρεί το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς ή πα

ραβαίνει τις αποφάσεις των οργάνων ή τους κανόνες συμπεριφοράς μέ

λους επιβάλλονται ¡, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και τις 

πολιτικές συνέπειες που είχε .τοπικά και, γενικά, από τη Συνέλευση 

της οργάνω''Ύ|ς που ανήκει "και τα άλλα Πειθαρχικά όργανα, οι ακόλου-

ιθες κυρώσεις? 

α) Παρατή ρήση„ 

β) Μομφή και ανάκληση από την υπεύθυνη θέση που κατέχει« 

γ) Προσωρινή αναστολή της .συμμετοχής του στο Κίνημα που δεν υπερ

βαίνει τους εννιά μήνες ο 

δ) Διαγραφή από το Κίνημα. 
• . ' . " • • 

léP§po_25_{25¿ 

Το μέλος διαγράφεται όταν? 

α) Υποστηρίζει και προωθεί απόψεις αντίθετες προς τη Δια?'.ήρ"~"> 

της 3ης του Σεπτέμβρη. 

β) Παραβαίνει το Καταστατικό και τους Κανονισμούς του Κινήματος. 

γ) Συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν ταιριάΓει με την ιδιότητα 

του μέλους, με σοβαρές επιπτώσεις στην εμωάνιση και δραστη

ριότητα του Κινήματος. 

δ) Δεν πληρώνει τη συνδρομή του αδικαιολόγητα γιο. τρεις συνε

χείς μήνες. 

Μέλη που διαγράφονται μπορούν να ε π. αν εγγραφούν ύστερα από αίτη

ση τους με απόφαση της Κεντρικής .'πιτροπής ή του ε̂ συσιοδοτ-
,
·
,
"
Λ
~-

νου από αυτή οργάνου. 

/ 
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Άρθρο 26 (.24) 

• 

* 

OL κυρώ^ις εναντίον του μέλους επιβάλλονται από τη Συνέλευση 

της οργάνωσης που ανήκει και τα άλλο. Πειθαρχικά όργανα αφού προ

ηγούμενα αποδειχτεί ότι οι κατηγορίες είναι βάσιμες,, 

Το μέλος που πρόκειται να κριθεί, καλέέται υποχρεωτικά από τη 

Συνέλευση, να δώσει εξηγήσεις και να υπερασπισθεί τον εαυτό του„ 

Αν σε δυο συνεχείς προσκλήσεις άρνηθε-£ να παοουσιαστεί ή να δι

καιολογήσει την απουσία του, κρίνεται ερήμην,, 

IéPÔpo_27_j?.ïH 

Το μέλος στο οποίο επιβλήθηκε οποιαδήποτε κύρωση απ'τη Συνέλευ

ση της οργάνωσης που ανήκει έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη 

Νομαρχιακή Πειθαρχική Επιτροπή (Ν.Π.Ε.) ή την Τομεακή Πειθαρχι

κή Επιτροπή (Τ„Π„Εο) -όπου έχει θεσμοθετηθεί η λειτουργία της-

αντίστοιχα μέσα σ'ένα μήνα από την ημέρα που του ανακοινώθηκε 

η απόφαση. 

Η Μ ο Π. Ε „.- αφού ακούσει το μέλος,, εκδίδει υποχρεωτικά οριστική 

απόφαση μέσα σε δυο μήνες από την ημέρα που υποβλήθηκε η προσωυγή 

Άρθρο 28 (26) 

Σε περίπτωση που η Ν.Π.Ε. επιβάλλει την κύρωση της διαγραφής ή 

της προσωρινής αναστολής της συμμετοχής στο Κίνημα, το μέλος έχει 

το δικαίωμα να προσούγει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΤΙ.Σ.) μέσα σ' 

ένα μήνα από την ημέρα που του ανακοινώθηκε η απόφαση του δευτερο

βάθμιου οργάνου, 

ΐΑρθρο_2 9_ J27J 

Η απόαχχση του πρωτοβάθμιου πειθαρχΐί;ού οργάνου είναι προσωρινά 

εκτελεστή μέχρι την τελική κρίση από το δευτεροβάθμιο ή τριτο

βάθμιο όργανο ο 

Με απόφαση του Πειθαρχικού οργάνου στο οποίο εκκρεμεί εμπρόθεσμη 

προσφυγή μπορεί να ανασταλεί η εκτελεττότητα της προσβαλλόρ,ενης 

απόφασης. 
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Η Ν „Π. E „ μπορεί, να ασχοληθεί πρωτοβάθμια με μια υπόθεση ύοτερα 

από αναωορά μέλους της Ν.Ε. ή Επαρχιακού Γραφείου ή Τομεακσύ 

Γρσφείου ή Γραφείου Πόλης ή ανώτερου'"οργάνου. 

Επίσης η Ν.Π.Ε. ασχολείται πρωτοβάθμια με τις καταγγελίες κατά 

των μελών των Επαρχιακών Γραφείων, των Τομεακών Γράψε ίων 7ίαι 

Γραωείων Πόλης, 

Κατά της απόφασης των Πειθαρχικών αυτών οργάνων μπορούν τα εν

διαφερόμενα μέλη να προσφύγουν μέσα σ'ένα μήνα από την ημέρα που 

τους ανακοινώθηκε η απόφαση,, στο Π Σ. που αποωασίζει τελεσίδικα,, 

/Αρθρο_31_Η5; 

Για τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών, των Νομαρχιακών Πε^Οαρχ 

κών Επιτροπών, των Τομεακών Επιτροπών, των Τομεακών Πειθαρχικών 

Επιτροπών- των Επιτροπών του Εκτελεστικού Γραφείου, της Κεντρ-.-ί-'ς 

Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αρμόδιο είναι σε πρώ

το βαθμό το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Ε.Σ.)> που ασχολείται με μια 

υπόθεση ύστερα από αναφορά του Εκτελεστικού Γραφείου ή της Κεν

τρικής Επιτροπής. 

Σε πρώτο βαθμό το Π.Σ. ε've αρμόδιο και για τα Κυβερνητικά στε

λέχη που έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 20 όπως και για 

οποιοδήποτε μέλος του Κινήματος που παραπέμπεται από τον Πρόεδρο,. 
ι 

την Κεντρική Επιτροπή ή το Εκτελεστικό Γρα(ρείο
0 

Για τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αρμόδιο Πειθαρχικό όργανο 

είναι η Κεντρική Επιτροπή σε ολομέλ^ ι ύστερα από αναφορά του 

Προέδρου ή του Εκτελεστικού Γραφείου, 

ΐΑρθρο_32_43 | 
"W 

Κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου τα εν

διαφερόμενα μέλη μπορούν να προσφύγουν στην Κεντρική Επιτροπή 

μέσα σ'ένα μήνα από την ανακοίνωση της απόφασης σ'αυτά„ 

Η Κεντρίΐίή Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει σε επιτροπή από μέλη 

της την αρμοδιότητα της να κρίνει σε δεύτερο Βαθμό τις αποφάσεις 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
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Η διαδικασία και ο τρόπος εργασίας των Πειθαρχικών Οργάνων, 

καθορίζεται από Κανονισμό Λειτουργίας^ που καταρτίζεται, από- το Πει

θαρχικό Συμβούλιο και επικυρώνεται από την Κεντρική Ρτιιτροπή» 

£2*èééî2-ï;§£OMg 

ΟΡΓΛΝΩΣ« ΤΟΥ Κ11Τ ΗΠΑΤΟΣ 

Βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του Κινήματος είναι η 

Τοπική Οργάνωση (Τ„Ο«) στον τόπο κατοικίας και στο χώρο δουλειάς, 

Ισότιμες με τις Τ.Ο. είναι και οι Κλαδικές Οργανώσεις CK.O») 

του Κινήματος ο , •.. 

Όπου στο Καταστατικό αναφέρεται η λέΡη "οργάνωση" εννοείται η 

Τ ο Ο,,, ή η ΚίΟ.> ή ο Οργανωτικός Πυρήνας (Ο .Π.)« 

Iée§e2-35-i2âl 

Η Τ.Ο. αποτελείται από μέλη που κατοικούν στον ίδιο τόπο ή εργά

ζονται στον ίδιο χώρο δουλειάς, 

Η σύνθεση της Τ„Ο. με βάση τον τόπο κατοικίας πρέπει να αντιπρο

σωπεύει τα κοινωνικά στρώματα της περιοχής, τα οποία εκφράζονται 

πολιτικά ino το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. 

0 αριθμός των μελών ,.της Τ.Ο. δεν πρέπει να Ρεπερνά τους 80. 

^Αρθρο_36 

Η Κ.Ο. αποτελείται από μέλη. που δραστηριοποιούνται στον ίδιο 

μαζικό χώρο (στον ίδιο ή σε συναφείς ?ιλάδους επαγγέλματος ή επι

στήμης) . 

Ο αριθμός των μελών της Κ„Ο. δεν πρέπει να ξεπερνά τους 80. 
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Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου μπορεί να δημιουργηθούν και 

περισσότερ€ς από μία Κ.Ο. στον Coto χώρο, όπως και να αυΕομοιωθεί 

ο αριθμός των μελών τους. 

Το σύνολο των μελών της ^.Ο. ή Κ.Ο. αποτελεί τη Συνέλευση ' της 

οργάνωσης- η οποία συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το μήνα. 'Εκτα

κτη σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται με απόωαση της Συντονιστικής 

Επιτροπής (EfE.F, με αίτηση του 1 '3 των μελών της οργάνωσης ή με 

απόφαση ανώτε; ου οργάνου. 

Η Συνέλευση εκλέγει τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.F.), που για τις 

ΤοΟ„ πρέπει ν: εκφράζει τη σύνθεση τους, Η LF. που ε?<λέγετσι 

για ένα χρόνο, εκτελεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης μέσα στα • 

πλαίσια πάντοτε που 7-ιαθορίΓονταιαπό τις αποσάσεις και τις οδηγίες 

των ανωτέρων οργάνων, 

Η Συνέλευση μπορεί ν' ανακαλέσει τη Σ.Ε. ή μέλη της με απόφαση 

της πλειοψηφίας των μελών της. 

" '
Γί Ié9§92-39_Í3omnat_372i 

. 

Οι οργανώσεις κάθε Νομού εκλέγουν αντιπροσώπους για τη Νομαρχια

κή Συνέλευση 'Ν.Σ.1, που αποτελεί το ανώτερο όργανο του Νομού 

και που καθορίζει, και συντονίΓει τη δραστηριότητα των οργανώσεων 

της ευθύνης της. τις οποίες καθοδηγεί και εκφράζει τις απόψεις 

τοςυ στο, πολιτικά και οργανωτικά θέματα της περιοχής της, πάντο

τε μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις αποωάσεις των ανω

τέρων οργάνων» 

Η Ν»Σ ο συνέρχεται υποχρεωτικά κάθε δεκαοχτώ μήνες και εκλέγει 

τη Νομαρχιακή?'Επιτροπή (Ν.Ε.) και τη Νομαρχιακή Πειθαρχική Επι

τροπή (N.n.EV) .' Η σύγκληση της Ν-.Σ., τακτικής και έκτακτης,, γί

νεται με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου, με την οπο,ία καθορί

ζεται και ο συγκεκριμένος αριθμός των Ν.Ε. και Ν.Π.Ε.. 

Οι Ν.Εο αποτελούνται από 11-17 μέλη και οι Ν„Π
0
Ε. από 5~7 μέλη. 

Η Κεντρική Επιτροπή ή το. εξουσιοδοτημένο από αυτή όργανο μπορεί 

να ορίσει σε ειδικές περιπτώσεις (γεωγραφικές ή πληθυσμιακές) να 

υπάρχουν και να λειτουργούν στον ίδιο Νομό περισσότερες από μία 

Ν.Σ., Ν.Ε. και Ν.Π.Ε.. 

/ 
ο • ο ο 
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Ot T.O. κάθε επαρχίας -όπως αυτή ?ίαθορίζεται με απόφαση της Νομαρ

χιακής Επιτροπής- εκλέγουν αντιπροσώπους για την επαρχιακή Συνέ

λευση (Ε„Σ»} που εκλέγει, μια φορά κάθε δεκαοχτώ μήνες- το Επαρ

χιακό Γραψείο (Ε.Γ.) που αποτελείται από 5-7 μέλη. 

Οι Κ.Ο. κάθε Νομού εκλέγουν αντιπροσώπους για την Τομεακή Συνέ

λευση (Τ.Σ.), που εκλέγει μια φορά κάθε δεκαοχτώ μήνες το
 φ
ομεακό 

Γραφείο (Τομ·* Γρ.) που αποτελείται από 5-7 μέλη. 

Οι Ε„Σ„ και'.T.J1. συγκαλούνται, τακτικά και έκτακτα, με απόφαση 

της Νομαρχιακής Επιτροπής ή ανώτερου οργάνου, με την οποία καθο

ρίζεται και ο συγκεκριμένος αριθμός των μελών του Επ. Γρ„ liai 

Τομ. Γρ . » , . 

Η Ν.Ε. εκτελεί τις αποφάσεις της Ν,Σ. και καθοδηγεί τις οργανώ

σεις της ευθύνης της πάντοτε μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται 

από τις αποφάσεις και τις οδηγίες των ανώτερων οργάνων» 

Τα Επ. Γρ., τα Τομ. Γρ. και τα Γραφεία Πόλης (Γρ. πόλης) -δημιουρ

γούνται με απόβαση της Ν.Ε. που εγκρίνεται από το εκτελεστικό Γρα

φείο- ευθύνονται για την υλοποίηση των αποφάσεων της Ν.Ε. καθορί

ζουν και συντονίζουν τη δραστηριότητα των οργανώσεοον της ευθύνης 

τους, τις οποίες και καθοδηγούν, πάντοτε στα πλαίσια των αποφάσεων 

και των οδηγιών της Ν.Ε. και των avereέρων οργάνων. 

Στις συνεδριάσεις της Ν.Ε. έχουν δικαίωμα, να συμμετέχουν χωρίς 

ψήφο, οι Βουλευτές του Νομού, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, 

που είναι μέλη οργανώσεων της ευθύνης της και τα ειδικά εξουσιο

δοτημένα από το Εκτελεστικό Γραφείο μέλη. 

Στις συνεδριάσεις των Επ. Γρ., των Τομ. Γρ. και των Γρ. Πόλης, 

έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν μέλη της Ν.Γ. και των ανωτέρων ορ

γάνων που έχουν ειδική εξουσιοδότηση. 
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Η Ν „E. μπορεί- ύστερα από εισήγηση τον Επ. Γρ., Τομ. Γρ. και Γρ. 

Πόλης, να δημιουργήσει Τ.Ο. ή Κ.Ο« ή Οργανωτικούς Πυρήνες (Ο.Π.ί 

σε περιοχές ή χώρους δουλειάς ή μαζικούς χώρους, που δεν υπάρχουν 

οργανώσεις του Κινήματος. 

Πέντε ή περισσότερα άτομα μπορούν να, υποβάλουν στο Επ. Γρ» ή το 

Τομ. Γρ. ή το Γρ° Πόλης αίτηση Υ Ι Λ
 τη δημιουργία ενός Ο.Π«. Τα 

παραπάνω Γραφεία πρέπει, μέσα σε 15 ημέρες να εισηγηθούν στη Μ „Ε. 

την αποδοχή ή πόρριΦη της σχετικής αίτησης. Μέσα σε άλλες 15 

ημέρες η Ν,ν. πρέπει να δώσει απάντηση θετική ή αρνητι?*ή. 

Αν η απάντηση είναι αρνητική, τα άτομα που έχουν την πρωτοβουλία 

μπορούν να προσφύγουν στο Εκτελεστικό Γραωείο, η απόφαση του 

οποίου είναι τελεσίδικη. 

Ένας Ο.Π. μετατρέπεται σε Τ. Ο. ή F „Ο. αν έχει είκοσι, πέντε μέλη 

(αστικό κέντρο) ή δέκα μέλη (ύπαιθρος), F Ν.Ε. εγκρίνει τη σχετι

κή αίτηση. Σε αρνητική απάντηση οποιοδήποτεμέλος του Ο.Π. μπορεί 

να προσφύγει το Εκτελεστικό Γραφείο,;, που αποφασίζει τελεσίδικα. 
• - , -/ 

Με απόφαση της Ν;Έ. γειτονικοί 0.ΤΤ
„ μπορούν να αποτελέσουν μία 

Τ.Ο. ή Κ.Ο.ο 

Ένσταση για τη μετατροπή ενός Ο.Π« σε Τ.Ο. ή Κ.Ο. μπορεί να 

υποβληθεί μέσα σ'ένα μήνα από την ανακοίνωση της απόφασης της 

Ν.Ε.. Κατά τηο απόφασης της Ν.Ε. είναι δυνατή προσφυγή στο Εκτε

λεστικό Γράφε ίο ¡, που αποωασίΓει τελεσίδικα. 

Η Ν.Ε. μπορεί να αποφασίσει τη διάλυση μιας ή και περισσότερων 

οργανώσεων της ευθύνης της, εφόσον κρίνει ότι? 

α) Έχουν παύσει να λειτουργούν. 

β) Υποστηρίζουν και ποοωθούν απόψεις αντίθετες προς τη Διακήρυ

ξη της 3ης Σεπτέμβρη. 

γ) Παραβαίνει το Καταστατικό και τους Κανονισμούς του Κινήματος. 

Η απόφαση για τη διάλυση της οργάνωσης ανακοινώνεται σε οκτώ ημέ

ρες το αργότερο στο Εκτελεστικό Γραφείο. Η διάλυση οριστικοποιεί-



ται μετά την έγκριση της από<οασης της Ν.Ε. από την Κεντρική Επι

τροπή ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή όργανο. Μέχρις ότου εγκριθεί 

η απόφαση της Η.Ε. αναστέλλεται η συμμετοχή της οργάνωσης στη 

λειτουργία του Κινήματος« 

Η Ν.Ε. μετά τη διάλυση της οργάνωσης είναι υποχρεωμένη να συστή-

σε ι ΟοΠο για τη δημιουργία νέας Τ.Ο. ή Κ„Ο.. 

i • * 

lAgí>gg_45_442¿ 

Η Κεντρική 7πιτροπή ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή όργανο μπορεί 

ν'ανακάλεσε ι ολόκληρη τη Ν. Ε. ή ορισμένα μέλη της, εφόσον βαρύ

νονται με ενέργειες αντίθετες με τις αρχές, το Καταστατικό, τις 

αποφάσεις και τους Κανονισμούς του κινήματος» 

Με την ίδια απόφαση είτε συμπληρώνεται η Ν.Ε. είτε ορίζεται Οργα

νωτική Επιτροπή Συνέλευσης και ο χρόνος σύγκλησης της Ν-Σ: για 

την εκλογή νέας Ν.Ε» και Ν.Π.Ε. που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 

έξη μήνες. , 

Αντίστοιχο δικαίωμα έχει. και η Ν„Ε„ για τα Επ. Γρ., τα Τομ„ Γρ. 

και τα Γρ- Πόλης. Οι παραπάνο) διατάζεις ισχύουν ανάλογα« 

^Αρθρο_46 

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ή του εξουσιοδοτημένου από αυ

τήν οργάνου/ δημιουργούνται, όπου ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, 

Τομεακές Επιτροπές (Τ.Ε.) και Τομεαηές Πειθαρχικές Επιτροπές 

(Τ.Π.Ε-),· με ρόλο και οργανωτική διάταξη αντίστοιχα με τις Ν.Ε. 

και Ν.Π»Ε ο . 

Οι διατάζεις του Καταστατικού που αφορούν τις Ν.Ε., και Ν.Π.Ε. 

ισχύουν ανΑλογα για τις Τ„Ε. και Τ „ Π. Ε.. 

•Lêfî§22_lZ_iâ§l 

Μέλη του Κινήματος που βρίσκονται στο εξωτερικό οργανώνονται με 

τρόπο ανάλογο με αυτόν που ισχύει στην Ελλάδα, στο μέτρο που οι 

τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν. Το Κράτος σε τέτοια περίπτωση 

εξομοιώνεται με Νομό. 

ο / β β 
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Η Κεντρική επιτροπή αποωασίΓει για. την προσαρμογή του οργανωτι

κού σχήματος στις τοπικές συνθήί-ίες,, 

f 

Το Περίφερε ι α? ι ó Συμβούλιο αποτελεί το συντονιστικό όργανο σε 

σχέση με τα προβλήματα ανάπτυξης της περιφέρειας και· απαρτίζε

ται από τις γραμματείες των Ν„Ε„ και Τ.Ε,- των νομών της περιφέ

ρειας. 

Τα Περιφερειακά Συμβούλια δεν αποτελούν οργανωτική βαθμίδα με

ταξύ των Ν.Ε. και των Κεντρικών Οργάνων. 

Τα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα συγκαλούνται μια φορά κά

θε τρεις μήνες, 'Εκτακτα συγκαλούνται με απόφαση ανώτερου οργάνου 

ή με αίτηση Η.Ε«. 
• , • , , 

ΐ£ρθρο_5ο_{^η 

Οι υποψήφιοι του Κινήματος γ ι α τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκη

σης- Ko ι ν ό τ η τ ε ς επιλέγονται α π ό τ ι ς Τ „Ο, „ 

Οι υποψήφιοι του Κινήματος γ ι α τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκη

σης - Δ ή μ ο υ ς , π ρ ο τ ε ί ν ο ν τ α ι από τ ι ς Τ„0„ στη Νομαρχιακή 

Επιτροπή„ 

Η Κεντρική Επιτροπή γ ι α να συντονίσε ι την επιλογή των υποψηφίων 

μπορεί να ο ρ ί σ ε ι αρμόδιο όργανο„ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Eê92 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

-âQ§£2.§i2la'21J 

Ανώτατο όργανο του Κινήματος είναι το Συνέδριο. Το Συνέδριο 

αποφασίζει για την πολιτική του Κινήματος μέσα στα πλαίσια των αρχών 

της 3ης Σεπτέμβρη ?ιαι ελέγχει το έργο της Κεντρικής Επιτροπής ?<¿ai 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
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ΐ£ρθρο_52_Η8£ 

Στο Συνέδριο παίρνουν μέρος? 

α) Αντιπρόσωποι από τις οργανώσεις όλων των Νομών (ή άλλων ισό

τιμων χώρων) της χώρας. 

β) Αντιπρόσωποι από τις Νομαρχιακές οργανώσεις του εξωτερικού ο 

γ) Τα ηέλη της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής και του απερχό

μενου Πειθαρχικού Συμβουλίου» 

δ) Οι Βουλευτές του Κινήματος» 

ε) 0 Πρόεδρος του Κινήματος. 

Το Συνέδριο συγκαλείται με απόφαση της K.F» σύμφωνα με το Κατα-

στατικό» 

1Αβθρο_53 _ J 4 8 ¿49L501 

Το Συνέδριο προκηρύσσεται με απόφαση της Κ.Ε. το λιγότερο έξη 

μήνες πριν από τη σύγκληση του» 

Η Κ.Ε. με απόοασή της καθορίζει τη διαδικασία εκλογής τα>ν αντι

προσώπων f την ημερήσια διάταξη και τον τρόπο παρουσίασης προς 

τα έξω ων εξηγήσεων. Η 6ημοσύευση...των εισηγήσεων γίνεται το 

λιγότερο δυο μήνες πριν απ'το Συνέδριο» 

ΐΑρθρο_54_]51) 

Η προσυνεδριακή συζήτηση διεξάγεται μέσα στις ορ¡ανώσεις του 

Κινήματος και κλείνει με την εκλογή των αντιπροσώπων, ούμ-,
ων
^
 μ ε τ ί

ς 

αποφάσεις της Κ.Ε«. 

lèG§pOm55_J52i 

Τα μέλη που εγγράωονται μετά την προκήρυξη του Συνεδρίου συμ

μετέχουν στη διαδικασία της οργάνωσης που ανήκουν για την προσυνε

δριακή δουλειά,- χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκλογής ως αντιπροσώπων 

για τη Νομαρχιακή Συνέλευση ή το Συνέδριο» 
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lAp§po_56_J53J
-

To Συνέδριο έχει απαρτία όταν παρ-íjf ίάκονταL το λιγότερο τα 

δύο τρίτα των συνέδρων. 

Το Συνέδριο συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή επταμελούς Προ

εδρείου, Μέχρι τότε προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κινήματος ή μέλος 

του Ε„Γ.ο 

Η Κ„Ε- λογοδοτεί για το έργο της και παρουσιάζει εισήγηση πάνω 

στην πολιτι?:ή κατάσταση, τις προοπτικές και τα καθήκοντα του 

Κινήματος„ 

Επίσης λογοδοτεί για το έργο του και το Πειθαρχικό Συμβούλιο ο 

Κάθε Νομαρχιακή οργάνοοση μπορεί να υποβάλει τροποποιήσεις και 

απόψεις μέσα από τους αντιπροσώπους της. 

lApOoo^59_j52,; 

Το Συνέδριο αποορασίζει για όλα τ :>έματα που τέθηκαν σε συζή

τηση στην προσυνεδριαί-ίή περίοδο. Νέο θέμα εισάγεται ύστερα από από

φαση της πλειοψηφίας του Συνεδρίου,, 

l£ß§92-§2_J§2i 

Κύρια καθήκοντα του Συνεδρίου ε¿vati 

α) Συζήτηση ?πι απόφαση πάνω στη λογοδοσία της Κ„Ε, και του ÎÏ.S.. 

β) Συζήτηση και απόωαση πάνω στα ιδεολογικά, πολιτικά και οργανω

τικά θέματα του Κινήματος, 

γ) Εκλογή Προέδρου, Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψη

φιότητα που πρέπει να εγκριθεί από το ένα πέμπτο των rarvéôpcov„ 
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à) Εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Κάθε σύνεδρος έχει το 

δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα. 

ε) Εκλογή των μελών cou ττ
ει
θαρχικού Συμβουλίου. Κάθε σύνεδρος, έχει 

το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα. 

Το Συνέδριο συγκαλείται κάθε τέαοερο. χρόνια, F σύγκληση του 

Συνεδρίου μπορεί να αναβληθεί με απόφαση της Κ.Ε. για χρονικό διά

στημα που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο. 

Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται ύστερα; 

α) Από απόφαση των δύο τρίτων των μελών της Κ„Ε„ . 

β) Από πρόταση των δύο τρίτων των Ν„Ε. που εκπροσωπούν το λιγότερο 

το ένα τρίτο των μελών του Κινήματος, 
' • ' • 

Η σύγκληση του έκτακτου Συνεδρίου γνωστοποιείται πέντε βδομάδες 

πριν» Οι εισηγήσεις γνωστοποιούνται, το αογότερο δέκα ημέοες πριν 

Οι σχετικές με το τακτικό Συνέδριο διατάξεις ισχύουν ανάλογα» 

ΚΕΦΑΛΑ10_ ΕΝΑΤΟ ^ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

ΐ£θθρο_63^60£ 

0 Πρόεδρος του Κινήματος εκπροσωπεί το Κίνημα σε όλες του τις 

εκδηλώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Προεδρεύει στο Εκτελεστι

κό Γραοείο {Γ,ΓοίΓ εισηγείται ο"αυτο, την Κ.Ε. και το Συνέδριο πάνο; 

στην ιδεολογι?όή και πολιτική γραμμή του Κινήματος και παίρνει θέση 

σε επείγοντα θέματα όταν η άμεση σύγκληση του Ε,Γ. είναι δύσκολη,, 



* 
_ -)* 

Κ5*ΑΛΑΙ0_ΔΕΚΑΤ0 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ̂ T7IT?QTTft 

Η Κεντρική Επιτροπή ÍK„F,} είναι τ^ ανώτερο όργανο του Κινήματος 

μεταξύ των δύο Συνεδρίων«, Σ'αυτό το διάστημα καθορίΓει την πολι

τική του Κινήματος, εγκρίνει το Κυβερνητικό Πρόγραμμα και χαράσ

σει τα πλαίσιο της Κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑ»ΣΟ.Κ, με βάση 

τις αρχές της 3ης του Σεπτέμβρη, το πρόγραμμα, το Καταστατικό 

και τις αποφάσεις των Συνεδρίων» 

Η Κ»Ε» αποτελείται από εκατό έως εκατόν είκοσι μέλη και τον Πρό

εδρο» 

' ·
;
 ·"' '

: - ' Άρθρο 65 

Για την αποτελεσματική στήριξη των νέων θεσμών, τις ανάγκες 

του μαζικού κινήματος και τους στόχους του δημοκρατικού προγραμματι

σμού κατά γεωγραφικό επίπεδο, η Κ.Ε» με απόφαση της μπορεί να προσ

διορίσει τις αρμοδιότητες των fi.E., a . Γ,ό., Τομ» Γρ», Γρ„ Πόλης και 

Περ ιφερειακών Συμβουλ ίων. 
• -

.. • à . -

Η σύνθεση της Κ.Ε. πρέπει να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρ-
• " • 

θρου 8» Είδικότεοαι 

α) 70 μέλη της Κ.Ε. εκλέγονται ελεύθερα από το Συνέδριο» Τα μέ

λη αυτά μπορούν να έχουν οποιαδήτ^τε ιδιότητα στο Κίνημα» 

β) 25 μέλη της Κ»Ε» εκλέγονται από το Συνέδριο μεταξύ των μελών 

της Κοινοβουλευτικής Ομάδας» 

γ) 25 μέλη της Κ»Ε„ εκλέγονται από το Συνέδριο μεταξύ τ(ον μελών 

των Κλαδικών Οργανώσεων του Γινήματος» 

/ 
ο f ο 
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I 

'Αρθρο 67 (63 και 64] » 

Η Κ.Ε. τυνέρχεται το λιγότεοο μια φορά στους τρεις μήνες, Έκτα-

κτα συνέρχεται αντο ζητήσει το ένα τρίτο των μελών της, το Ε.Γ., 

η ο Πρόεδρος„ 

Η Κ.Ε. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται, τα δύο τρίτα των μελών me. 

¡ 

Η κ. Ε. εκλέγει: 

α) Το Εκτελεστικό Γραωείο. 'Ολα
1
 τα μέλη του Ε.Γ. τακτικά και 

αναπληρωματικά πρέπει να είναι μέλη της Κ.Ε.. Λύη από τα 

μέλη την πρέπει να έχουν την ιδιότητα του βουλευτή» 

β) Πενταμελή Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. 

Η ΚοΕ. εκδικάζει τις πειθαρχικές παραβάσεις των μελών του Πειθαρ

χικού Συμβουλίου και έχει τις αρμοδιότητες του άρθρου 32„ 

l£G§02_§2„l£§l 

Η Κ.Ε. ορί(*ει τους υποψήωιους βουλευτές του Κινήματος ύστερα από 

εισήγη; ι των Νομαρχιακών Συνελεύσεων ή και της ίδιας της Κ„Ε„ 

και καθορίζει τη σειρά αναγραφής στο ψηφοδέλτιο κατά εκλογική 

περιφέρεια με κριτήρια» ιεράρχησης που προσδιορίζονται επίοτης 

από την Κ.Ε.. 

Δεν χρειάζεται πρόταση υποψηφιότητας από τη Ν.Σ. για τους βουλευ

τές της τελ,ευταίας Βουλής. Συμμετέχουν στους συνδυασμούς του Κι

νήματος και για τις αμέσως επόμενες εκλογές στην περιφέρεια που 

έχουν εκλεγεί ε κ τ ό ς ε ά ν η Κ.Ε» με πλειοψηωία του συνό

λου των μελών της, ύστερα από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομά

δας κή του Ε;.Γ,
:
, αποκλείσει τη συμμετοχή βουλευτή για λόγους που 

αναφέρονται στο ήθος του, στη συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά 

του, την εκλογιμότητα του,, ή τον ορίσει υποψήφιο ^ε άλλη περιφέ

ρεια για λόγους που αναωέρονται στην τακτική του Κινήματος ή την 

εκλογιμότητά του. 

/.. 
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VApf>OO_70 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑ'"·. 

Ειδικά για, τις πρώτες μετά το Συνέδριο του Μάη 1984 βουλευτικές 

εκλογές, τη σειρά "¡ναγραο̂ ής στο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων βουλευτών 

κατά εκλογική περιφέρεια, θα καθορίσει ο Πρόεδρος του Κινήματος με 

βάση τα κριτήρια που προσδιορίζει η L".. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

• • · Αρθρο 71 (67) 

Το Εκτελεστικό Γραφείο (Ε.Γ.) αποτελεί το ανώτερο εκτελεστικό 

όργανο » Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της εφαρμογής των 

αποφάσεων της Κ.Ε. και αντιμετωπίζει όλα τα τρέχοντα πολιτι?ίά 

και οργανωτικά προβλήματα του Κινήματος, στα πλαίσια πάντοτε των 

γενικών πολιτικών και ιδεολογικών θέσεων που καθορίζονται από 

την Κ.Ε., 

Το Ε.Γο καταρτίζει Κανονισμούς Λειτουργίας των Οργανώσεων και 

Οργάνων του Κινήματος και των Επιτροπών του, οι οποίοι εγκρίνο

νται από την Κ.Ε. και μαζί με τον Πρόεδρο αποτελεί το σύνδεσμο 

του Κινήματος με την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. 

1AQ§22_72__(6
!
C) '

 : 

Το Ε«Γο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και δέκα μέλη» Επίσης εκλέ

γονται και τρία αναπληρωματικά μέλη_ ττά οποία μπορεί με απόφαση του 

οργάνου, να ανατεθεί συγκεκριμένο τμήμα από τις αρμοδιότητες του, 

• 

Το Ε„Γ» δημιουργεί και κατευθύνει Επιτροπές που το υποβοηθούν 

στή διοίκηση του ;:ινήματος„ Μπορεί να αναθέσει α'αυτές ορισμένες 

από τις αρμοδιότητες του. 
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Στις Επιτροπές του Ε.Γ„ εντάσσονται ñau τα τακτικά και αναπληρω

ματικά μέλη της Κ„Ε, και του Π.Σ. „ 

Η αριθμητική σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών του 

Ε,Γ, καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, που καταρ

τίζει το Ε„Γ = και εγκρίνει η Κ.Ε., 

ΐ£ρθρο_Ζ£-12§! 

Ό λ ε ς ο ι αποδράσεις και τα πρακτικά του Ε „Γ., ε ί ν α ι στη διάθεση 

της Κ „Ε. στην οποία λ ο γ ο δ ο τ ε ί . 

Άρθρο 75 (71 ί" 

Το Ε. Γ ο μπορεί; για συγκεκριμένες περιπτώσεις,, με σύμφωνη γνώμη 

του Προέδρου να αναθέσει την εκπροσώπηση του Κινήματος σε ένα 

από τα μέλη του ή σε μέλος της Κ„Ε„„ 

Το Ε.Γο συγκαλεί την Κ.Ε., ορίζει την ημερήσια διάταξη της συ

νεδρίασης της Κ.Ε. και εισηγείται τα θέματα. 

£?£ΑΑΑΙΟ_ΔΩΔΕΚΑΤΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ 

ΐΑρθρο_2§_!Ζϋ 

Οι βουλευτές του Κινήματος είναι μέλη του και αποτελούν την 

Κοινοβουλευτική Ομάδα. 

-èe§92-22-i?.2) 

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκωράζει τις θέσεις του
 τ
<ινήμο,τος και 

καθορίζει τη συγκεκριμένη τακτική της μέσα στη Ρουλή„ Υπερασπίζεται 

μέσα και έξ,ω ·κό τη Βουλή τα συμφέροντα της χώρας, προωθεί τα λαϊκά 

συμφέροντα και στηρίζει την Κυβερνητική πολιτική του ΠΑ.ΣΟοΚ., μέσα 

στα πλαίσια της γραμμής του Κινήματος. 

ο / ο ο 

• 
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l£pOgo_78_j[7 r, J 

Ο βουλευτής του Κινήματος δεν μπορεί να ε ί ν α ι μέλος Ν . Ε . , Fix,, 

Γ ρ . , Τομ. Γρ. και Γρ. Πόλης. 

„'Ap§pg_79 

Ανάλογες ρυθμίσεις με αυτές που προβλέπονται στο Καταστατικό για 

τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,, ισχύουν και για την περίπτωση 

Ευρωβουλευτών. 

ΝΕΟΛΑΙΑ 

Άρθρο 80 (75) 
• 

Η Νεολαίο, στην οποία μπορεί να συμμετέχουν μέλη του Κινήματος 

ηλικίας 18-3 0 ετών, είναι αναπόσπαστα τμήμα του Κινήματος. Η αρχή 

τούτη αποτελεί στα πλαίσια του Κινήματος την υλοποίηση της βασικής 

του θέσης για πλήρη και ενεργό συμμετοχή και έκωραση των νέων στην 

πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου μας. 

Η Νεολαία είναι ενταγμένη στο οργανωτικό σχήμα του Κινήματος με 

συμμετοχή και έκφραση σε όλες τις Βαθμίδες της οργάνωσης. 

· · . ' • "
: 

lAoôpo_82_J77! 

Τα ιδιαίτερα προβλήματα της Νεολαίας και ειδικότερα η δυναμική 

του νεολαιΐ στι.κου χώρου υπαγορεύουν μια κάθετη οργανική και λει

τουργική σύνδεση που κατοχυρώνεται και συγκεκριμενοποιείται από 

εσωτερικό Κανονισμό,. 

Η κάθετη σύνδεση στο χώρο της Νεολαίας συντάσσεται στη γενική 

ιεραρχία και δομή του ΚινήματοςΡ όπως καθορίΓεται από το Κατα

στατικό και τα όργανα του. 
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Η διαφώτιση, η ζύμωση και η κινητοποίηση της Νεολαίας με δική 

της πρωτοΓ3ουλία περιορίζεται μόνο σε θέματα του νεολαιίστικου 

χώρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙ0_ΔΕΚΑΤΟ^ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

. ·. 

ΐ£ρθρο_83__(79) 

Οι οικονομικοί πόροι του ΠΑ.ΣΟ»Κ» είναι? 

α) Οι συνδρομές των μελών. Η Κ.Ε. ορίζει το ύψος της συνδρομής που 

μπορεί να είναι και ανάλογη με το εισόδημα του μέλους. 

β) Έκτακτες εισφορές των μελών. 

γ) Ενισχύσεις φίλων του Κινήματος, δωρεές και κληρονομιές. 

δ) Εισπράξεις από διάωορες άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες., 

Την ευθύνη για τα οικονομικά του Κινήματος έχει Επιτροπή που 

ορίζεται από το Ε,Γ.. 

Η Επιτροπή αυτή έχει το δικαίωμα να ζητήσει οικονομικό απολογι

σμό από όλες τις οργανώσεις και τα όργανα του Κινήματος, Καμιά 

οργάνωση ή όργανο του Κινήματος δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν 

τον απολογισμό. 

Κάθε οργάνωση ή όργανο του Κινήματος είναι υποχρεωμένα να τακτό-

ποιούνται οικονομικά σε τακτικά χρονικά διαστήματα. 

• 

1 Αρθρο J}5_J§1Í 

Ο έλεγχος της διαχείρησης των οικονομικών του Κινήματος ανήκει 

στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου που αναφέρει στην Κ.Ε.. Η Επιτροπή 

Οικονομικού Ελέγχου έχει δικαίωμα να ελέγχει τόσο τη διαχείρηση της 

Επιτροπής του Ε.Γ. όσο και των οργανώσεων και οργάνων του Κινήματος. 
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ΚΕΦΑΑΑ^Ο_ΔΕΚΑΤΟ ΠΞ.̂ ΠΤΟ 

ΠΕΙΟΑΡΧΤΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

lAg§gg_86_J§2]. 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) εκλέγεται από το Συνέδριο στο 

οποίο και λογοδοτεί» Αποτελείται από εννέα μέλη. Επίσης εκλέγο

νται και τρία αναπληρωματικά μέλη, στα οποία μπορεί με απόφαση 

του οργάνου να ανατεθεί συγκεκριμένο τμήμα από τις αρμοδιότητες 

του. Δύο από τακτικά μέλη του Π.Σ. έχουν την ιδιότητα του βου

λευτή. 

Τα μέλη του Π»Σ. συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κ„Εο με δι

καίωμα λόγου» 

Το Π.Σ. έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των Ν.Π.Ε.. 

Το Π.Ε. εξετάζει δευτερό8α'->μα (άρθρο 30) ή τριτόβαθμα (άρθρο 

28) τις υποθέσεις που έχουν κριθεί από τις Ν.Π.Ε. ή τα ισόβαθμα με 

αυτές πειθαρχικά όργανα. Πρωτόβαθμα το Π»Σ. εξετάζει τις υποθέσεις 

του άρθρου 29» 

Το Π.Σ. εκδίδει την απόοασή του μέσα σε δύο μήνες από την υποβο

λή της προσφυγής ή της παραπομπής„ 

5ΕΦΑΛΑΙΟ_ΔΕΚΑΤΟ_ΞΚΤΟ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

.1 Αρθρο 88 Í5_¿JL 

Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται μόνο από το Συνέδριο» 

ΐ£ρθρο_89
Μ
_(81) 

Για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν καλύπτεται από το Καταστατικό 

αποφασίζει η Κ.Ε. στα πλαίσαα τοον γενικών αρχών του Κινήματος. 


