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25 Γενάρη 1985 

Προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού εργασιών 

της Κεντρικής Επιτροπής 

Απο το: Σωτήρη Κωστόπουλο 

" Η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) είναι το ανώτερο όργανο του Κινήματος 

μεταξύ των δύο Συνεδρίων. Σ'αυτό το διάστημα καθορίζει την πολιτική 

του Κινήματος, εγκρίνει το Κυβερνητικό Πρόγραμμα και χαράσει τα πλαί-

σια της Κυβερνητικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ με βάση τις αρχές της 3ης 

Σεπτέμβρη, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Συνεδρίων" (άρθρο 64) . 

ι 

Η διατύπωση π λ α ι σ ί ο υ προτάσεων, κανόνων και άλλων ρυθμίσεων στον παρόντα 

"Κανονισμό εργασιών" που εξελ ίσσονται με τ ι ς π ά γ ι α καθιερωμένες αρχές 

λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς των δημοκρατικών δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν , α π ο τ ε λ ε ί αφενός πρόσφορο μέσον 

α ν ά δ ε ι ξ η ς των προϋποθέσεων γ ι α την χάραξη της π ο λ ι τ ι κ ή ς γραμμής και τη 

κατάκτηση της ε ν ι α ί α ς αντίληψης και αφετέρου μηχανισμό ελέγχου της απο

τελεσματικότητας (υλοποίηση των αποφάσεων) σ ' ε π ί π ε δ ο Κ.Ε. Υιοθέτησα, τον όρο 

ενιαία αντίληψη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τη λέξη αντίληψη στην απόλυτη, 

και δογματική της διάσταση. Σκέφτηκα να αντικαταστήσω, τη λέξη αντίληψη με τη λέξη 

έκφραση αλλά θεωρώ ότι η λέξη έκφραση απορρέει από την αντίληψη. 

. Ά ρ θ ρ ο 1 

Σύγκλιση - Προετοιμασία - Ημερήσια διάταξη Συνόδου 
α. " Η Κ.Ε. συνέρχεται μ ι α coopá στους 3 μήνες" (άρθρο 66) και η Σύνοδος 

ανακοινώνεται στα μέλη με ευθύνη του Ε.Γ. 15 μέρες π ρ ι ν τη σύγκλιση 

τ η ς . 

β. 0 Πρόεδρος και το Ε.Γ. γνωστοποιούν την ημερήσια διάταξη στα μέλη 

10 μέρες πριν απο τη σύγκλιση της Κ.Ε. Η γνωστοποίηση αυτή περιλαμ

βάνει υποχρεωτικά και την παράδοση των κειμένων των έγγραφων ειση

γήσεων στα μέλη της Κ.Ε, 

γ. Τα μέλη δικαιούνται με αίτηση τους να ζητήσουν την εγγραφή θέμσ.τος 

που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Η αίτηση για την εγ

γραφή θέματος συνοδεύεται με μικρή περίληψη, που αναφέρεται ο την 

αιτιολογία και ανάλυση του θέματος. Η υποβολή αίτησης γίνεται προς 
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τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ε.Γ. 5 μέρες τουλάχιστον πριν απο τη 

σύγκλιση. Επίσης, 2 μέρες πριν τα μέλη που συμμετέχουν στη Σύνοδο 

μπορούν να καταθέσουν στον Πρόεδρο και στο Ε.Γ. γραπτές προτάσεις 

η παρατηρήσεις επι των εισηγήσεων ή και αυτοτελή αντιείσήγηση. Οι 

απαντήσεις στις προτάσεις- παρατηρήσεις δίνονται απο τον εισηγητή 

κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου, εκτός αν η πλειοψηφία των 

μελών της Συνόδου αποφασίζει να γίνει διάλογος. Εάν όμως υπάρχει μια 

ή περισσότερες αντιεισηγήσεις η διαδικασία προχωρεί αφού προηγηθεί η 

εισήγηση και ακολουθήσει η αντιείσήγηση. 

δ. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητούνται, μετά από απόφαση της 

Κ.Ε. και μετά απο πρόταση υπογραμένη απο 35 μέλη. Η κατάθεση των προ

τάσεων μπορεί να συνεχιστεί σ'εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά'την 

εκλογή του Προεδρείου. 

Ά ρ θ ρ ο 2 

Εκλογή και αρμοδιότητες προεδρείου 

α. Μέλος του Ε.Γ. προεδρεύει μέχρι την εκλογή του προεδρείου. 

β. Για το προεδρείο της Κ.Ε. εκλέγονται 3 μέλη και δύο αναπληρωματικά. 

γ. Η διαδικασία εκλογής του προεδρείου αρχίζει με την υποβολή προτάσεων 

εκ μέρους των μελών, κάθε μέλος έχει δικαίωμα αυτοπρότασης ή πρότασης 1-3 

μελών. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ε.Γ. μετέχουν ισότιμα με τα υπόλοιπα 

μέλη στη διαδικασία εκλογής και ασκούν το δικαίωμα αυτοπρότασης μετά από 

αίτηση τους προς τό προεδρείο. Στην τελική εκλογή- σύνθεση του Προεδρείου 

δεν μπορεί να μετέχουν περισσότερα απο ένα μέλη του Ε.Γ. Εάν για τη μια 

θέση του μέλους του Ε.Γ. υποδειχτούν περισσότερες της μιας υποψηφιότητας 

εκλέγεται το μέλος που κατά την ψηφοφορία θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειο

ψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 

δ. Η εκλογή, για κάθε μέλος χωριστά, γίνεται με ανάταση του χεριού και τις 

θέσεις του προεδρείου καταλαμβάνουν α) το μέλος του Ε.Γ. β) τα 2 μέλη 

της Κ.Ε. που πλειοψήφισαν, και γ) τα 2 αναπληρωματικά μέλη. 

ε. Το Προεδρείο ελέγχει και εξασφαλίζει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση, αποκλει

στικά και μόνο των μελών της Κ.Ε. Τη Σύνοδο της Κ.Ε. παρακολουθούν και 

όσοι Γραμματείς Επιτροπών δεν είναι μέλη της Κ.Ε. Σε περίπτωση ειδικών 

συσκέψεων της Κ.Ε., μπορούν να παρεβρίσκονται και τα μέλη της Γραμματείας 
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της Επιτροπής που το θέμα την αφορά. Στο χώρο της συνεδρίασης παρεβρί™ 

σκέται τεχνική Γραμματεία που ορίζεται απο το Ε. Γ. 

στ. Το Προεδρείο καθορίζει, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, το χρόνο για 

τη συζήτηση κάθε θέματος και το χρόνο κάθε ομιλητή. Πέρα απο την εισή

γηση του Προέδρου , ο χρόνος για τις εισηγήσεις και δευτερολογίες των 

μελών του Ε.Γ. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος απο το 1/3 του συνολικού 

χρόνου συζήτησης. Ελάχιστος χρόνος ομιλίας ή παρέμβασης ορίζονται 7'όταν 

η Σύνοδος έχει διάρκεια 2 ημερών και 10'σε κάθε άλλη περίπτωση. 

ζ. Το προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της Συνόδου κατά τρόπο αμερόληπτο, 

ισότιμο και ανοιχτά δημοκρατικό. 0 Πρόεδρος και το Ε.Γ. έχουν δικαίωμα 

παρέμβασης σε κάθε περίπτωση κατά την εξέλιξη της διαδικασίας. Η άσκηση 

των δικαιοδοσιών του Προεδρείου περιλαμβάνει πλην των αναφερομένων στον 

παρόντα κανονισμό εργασιών και την προστασία του δικαιώματος του λόγου 

και της διαφωνίας. Η άσκηση των δικαιωμάτων του Προεδρείου είναι ανε

ξάρτητη και δεν επηρεάζεται απο το δικαίωμα παρέμβασης άλλων οργάνων. 

Το Προεδρείο όταν διαπιστώσει ότι ο ευρισκόμενος στο βήμα ομιλητής είναι 

εκτός θέματος, κάνει έκκληση για να επανέρθει στο θέμα. Μετά απο δύο εκ

κλήσεις μπορεί να τον διακόψει και να του αφαιρέσει τον λόγο. Οπωσδήποτε 

το Προεδρείο δεν μπορεί να αφαιρέσει το λόγο απο τον ομιλητή και αν · 

ακόμα πιστεύει ότι έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση σε κάποιο θέμα. Επίσης, 

σε περίπτωση που μέλος παρεκτρέπεται ή συνειδητά παρεμποδίζει και καθ' 

οιονδήποτε τρόπο υποβαθμίζει τις εργασίες της Συνόδου, το Προεδρείο 

μπορεί να θέσει θέμα μομφής ή αποχώρησης του απο τη διαδικασία προσωρι

νά ή οριστικά. Πρόταση μομφής μπορεί να υποβάλει κάθε μέλος της Συνόδου. 

Αρμόδιο όργανο για ν'αποφάσισει είναι η ολομέλεια της Κ.Ε. 

Το Προεδρείο εξετάζει και αποφαίνεται για κάθε διαδικαστική πρόταση ή 

παρέμβαση χωριστά. Στην έννοια της διαδικαστικής πρότασης περιλαμβάνεται 

και το προσωπικό θέμα, Η συζήτηση επι προσωπικού θέματος αφορά το δικαίω

μα για την παροχή εξηγήσεων και γίνεται με τις εγγυήσεις που παρέχει η 

τήρηση διαδικασιών της Κ.Ε. Μετά τις εξηγήσεις και την συζήτηση, το 

θέμα θεωρείται ότι έληξε. 

η. Πρόταση μομφής κατά μέλους του προεδρείου ή ολόκληρου του προεδρείου 

κρίνεται από την ολομέλεια της Κ.Ξ η οποία και αποφασίζει με απόλυτη πλειο

ψηφία. Κάθε ομιλητής αμέσως μετά την τοποθέτηση του καταθέτει αν θέλει 

γραπτά συγκεκριμένες": προτάσεις, παρατηρήσεις κ.λ.π. 

. . / / · . 
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Ά ρ θ ρ ο 3 

Λήφη αποωάσεων 

α. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης κάθε θέματος, ψηφίζεται το σχέδιο 

απόφασης της εισήγησης ή της αντι εισήγησης στο σύνολο. Στη συνέχεια 

ψηφίζονται οι επιμέρους προτάσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυ-

' τη πλειοψηφία.' 

β. Με ευθύνη του προεδρείου υπογράφονται και επικυρώνονται τα πρακτικά 

της Συνόδου. Τα πρακτικά διανέμονται στα μέλη της Κ.Ε. ένα μήνα απο 

τη λήξη των εργασιών της Συνόδου με ευθύνη του Ε.Γ. 

γ. Για τηνεκλογή οργάνων ή ομάδων δουλειάς της Κ.Ε. τα μέλη της μπορούν 

να καταθέσουν προτάσεις, τόσες όσες και ο αριθμός των μελών που εκλέ

γονται στο όργανο. Επίσης το ίδιο δικαίωμα έχει ο Πρόεδρος και τα 

μέλη του Ε.Γ. για την εκλογή των πιο πάνω οργάνων,Στα ψηφοδέλτια τα 

ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με αλφηβητική σειρά. 0 αριθμός 

των σταυρών προτίμησης μπορεί να είναι όσος και ο αριθμός των εκλεγο

μένων. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Εκλέγονται κατά σειρά οι πλειοψηφί-

σαντες, σύμφωνα με τον αριθμό των μελών του οργάνου ή της ομάδας δου

λειάς . 

Ά ρ θ ρ ο 4 

Ψηφίσματα 

α. Στο τέλος των εργασιών κάθε Συνόδου τα μέλη καταθέτουν στο Προεδρείο 

της Συνόδου προτάσεις για ψηφίσματα της Κ.Ε. 

β. Η Κ.Ε. αποφασίζει για τα ψηφίσματα που θα εκδόσει με σχετική πλειο

ψηφία. Το Προεδρείο αναθέτει σε μέλη της Κ.Ε. τη γραπτή διατύπωση των 

ψηφισμάτων. 

γ. Η ψηφοφορία για το περιεχόμενο των ψηφισμάτων γίνεται μετά την ολοκλή

ρωση της συζήτησης της ημερήσιας διάταξης και ψηφίζονται με απόλυτη 

πλειοψηφία. 

. . / / · . 
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Ά ρ θ ρ ο 5 

Γενικές Διατάζεις 

Το Ε.Γ. οφείλει, να ενημερώνει την Κ.Ε. για τις πολιτικές εξελίξεις 

και την οργανωτική πορεία του κινήματος στα μεσοδιαστήματα των συ

νόδων της Κ.Ε. 

Η συμμετοχή του μέλους στις διαδικασίες της Κ.Ε. είναι υποχρεωτική. 

Χάνεται η ιδιότητα του μέλους μετά απο αδικαιολόγητη απουσία σε τρείς 

συνεχείς συνεδριάσεις της Κ.Ε. και μετά απο απόφαση της. 

Τα μέλη της Κ.Ε. έχουν υποχρέωση μηναιίας οικονομικής συνδρομής 

που το ύψος της ορίζεται με απόφαση της Κ.Ε, Οικονομική συνδρομή δεν 

καταβάλλουν τα μέλη που έχουν αναλάβει, άλλες οικονομικές υποχρεώσεις 

στο Κίνημα. ¡ 

Την ευθύνη για την πραγματοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων των 

μελών της Κ.Ε. έχει η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. 

Όλα τα μέλη της Κ.Ε. πρέπει να συμμετέχουν σε επιτροπές του Κινήματος 

και να είναι υπεύθυνα για την καθοδήγηση και σύνδεση με τα ενδιάμεσα 

όργανα στους νομούς που έχουν οριστεί. Δεν πρέπει όμως ν'αποκλείονται 

απο τους νομούς απο τους οποίους κατάγονται. 

Ά ρ θ ρ ο 6 

Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού Κ.Ε. 

0 παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί μετά απο σύγκλιση 2 τουλά

χιστον Συνόδων της Κ.Ε. 

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει προτάσεις για τροποποίηση 

μέρους ή του συνόλου του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. 

Για την αποδοχή συζήτησης , πρότασης τροποποίησης , απαιτείται απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών της Κ.Ξ.. Για την ψήφιση τροποποίησης απαιτείται 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Κ.Ε. 

Η σωστή τήρηση και αποτελεσματική χρήση του εσωτερικού κανονισμού της 

Κ.Ε. αποτελεί συλλογικό καθήκον της Κ.Ε. και ατομική ευθύνη κάθε μέ

λους της. 


