ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

1.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

O ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ είναι ένα πολιτικό κόµµα της σύγχρονης
δηµοκρατικής ριζοσπαστικής, κινηµατικής και οικολογικής
Αριστεράς. Ένα πολιτικό κίνηµα των αριστερών και προοδευτικών πολιτών της
χώρας µας, µια δύναµη ανατρεπτική και ανταγωνιστική προς τις σχέσεις
εκµετάλλευσης, καταπίεσης και αποξένωσης της καπιταλιστικής κοινωνίας.
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ έχει τις ρίζες του στην ιστορία και τις παραδόσεις του Ελληνικού
λαού, του εργατικού και δηµοκρατικού κινήµατος, στους εθνικοαπελευθερωτικούς
αγώνες, στους αγώνες για πρόοδο, δηµοκρατία και ειρήνη, για τον εξανθρωπισµό
των κοινωνικών και ανθρώπινων σχέσεων.
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ είναι δηµιούργηµα και έκφραση των δυνάµεων που αγωνίστηκαν
και αγωνίζονται για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό της Αριστεράς, των
δυνάµεων που εµπνέονται από τα ιδανικά και τις αξίες του δηµοκρατικού
σοσιαλισµού και της πολιτικής οικολογίας και θεωρούν οικουµενική και
αδιαπραγµάτευτη την αξία της δηµοκρατίας.
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ επιδιώκει να ενσωµατώνει οργανικά στην αναζήτηση µιας
καινούριας ταυτότητας της Αριστεράς, πολίτες που µε διαφορετική ιστορία και
προέλευση εκφράζουν τη συνέχεια, τις κριτικές και ανανεωτικές απόπειρες που
εµφανίστηκαν σε όλες τις πτέρυγες και σε όλη την ιστορική πορεία της Αριστεράς.
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ θέλει να εκπροσωπήσει όλους όσους/ες ζητούν ένα πολιτικό
κόµµα ριζοσπαστικό και ανατρεπτικό, µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό, σύγχρονο και
ανταγωνιστικό προς τον αναχρονισµό και το συντηρητισµό, την αδικία και την
περιβαλλοντική καθυστέρηση της ελληνικής κοινωνίας.
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ επιδιώκει να εκφράζει:
-

Τον κόσµο της µισθωτής εργασίας, τους αγρότες, τους επαγγελµατοβιοτέχνες,
τους επιστήµονες, τους διανοούµενους, ευρύτερα τις δυνάµεις της εργασίας και
του πολιτισµού.

-

Τις γυναίκες, που αγωνίζονται κατά των ανδροκρατικών δοµών διεκδικώντας
τον επαναπροσδιορισµό και την ανακατανοµή των κοινωνικών ρόλων των
φύλων.

-

Τους πολίτες µε οικολογικές ευαισθησίες, για µια ανάπτυξη «µε όρια», µε
σεβασµό στο περιβάλλον.

-

Τους νέους, στα οράµατά τους για δηµιουργική και ισότιµη συµµετοχή στην
κοινωνική ζωή.
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-

Τις κοινωνικές µειονότητες και τα αδύναµα τµήµατα του πληθυσµού στην
αντίστασή τους απέναντι στις κοινωνικές διακρίσεις, την κρατική καταπίεση, τον
αυταρχισµό και τη βία.

Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ απευθύνεται σε όλο τον Ελληνικό λαό. Συνενώνει τους πολίτες,
άνδρες και γυναίκες, που ξεκινούν από ποικίλες κοινωνικές και θεωρητικές
αφετηρίες, µε κοινές σταθερές την αφοσίωσή τους στις αξίες της ελευθερίας, της
δηµοκρατίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Που προσβλέπουν στην
απελευθέρωση από οποιαδήποτε µορφή εκµετάλλευσης, αλλοτρίωσης και
καταπίεσης στις παραγωγικές, κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές, θρησκευτικές,
πολιτιστικές σχέσεις των ανθρώπων, στις σχέσεις των φύλων, των φυλών και των
εθνών.
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ επιδιώκει να διαµορφώσει καινούριο τύπο σχέσεων µεταξύ των
πολιτών και της πολιτικής, µακριά από το µοντέλο των αρχηγικών,
γραφειοκρατικών κοµµάτων και των σχέσεων εκλογικής πελατείας.
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ είναι µέλος του κόµµατος της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Η
Κεντρική Πολιτική Επιτροπή µε απόφασή της εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και ασκεί
τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη συµµετοχή του στο κόµµα της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.

2.

ΤΙΤΛΟΣ Ε∆ΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ
α. Ο τίτλος του κόµµατος είναι ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ.

β. Το κόµµα έχει έδρα στην Αθήνα και ασκεί τη δραστηριότητά
του σε όλη την Ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν Έλληνες
πολίτες.
γ. Το έµβληµα του κόµµατος αποτελείται από ένα αστέρι κίτρινου χρώµατος που
προβάλλει πίσω από δύο πλάγιες παράλληλες τεθλασµένες γραµµές, κόκκινη και
µπλε.

3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

α. Η οργάνωση, λειτουργία και δράση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
στηρίζονται στη δηµοκρατία, τη διαφάνεια, τον πλουραλισµό, στην
αποκέντρωση λειτουργιών και εξουσιών, στην ανανέωση οργάνων
και στελεχών, στην αντιπροσωπευτικότητα απόψεων, φύλων και ηλικιών. Η
αποτελεσµατικότητα εξασφαλίζεται από το συνδυασµό της συλλογικότητας, του
σεβασµού των αποφάσεων, της δηµοκρατικής πολιτικής συµπεριφοράς και της
συναίνεσης µε τη συµµετοχή, την ατοµική προσφορά και ευθύνη.

β. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ είναι κόµµα των µελών του. Η ισοτιµία, η πληροφόρηση, η
συµµετοχή στη διαµόρφωση των αποφάσεων, ο έλεγχος στα όργανα και τα
στελέχη, η πρωτοβουλία είναι κατοχυρωµένα στη λειτουργία του.
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γ. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ λειτουργεί συλλογικά. Οι αποφάσεις των οργάνων και των
σωµάτων του λαµβάνονται µε την αρχή της πλειοψηφίας, αρχή δηµοκρατική και
σεβαστή απ΄όλα τα µέλη. Πριν από την ψηφοφορία καταβάλλεται κάθε προσπάθεια
ώστε να εξασφαλίζεται η σύνθεση των απόψεων και η µέγιστη δυνατή συναίνεση.
δ. Τα µέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ καταθέτουν τις απόψεις και προτάσεις τους στα
αντίστοιχα όργανα. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων είναι σεβαστές από όλα
τα µέλη του, που επιδιώκουν την υλοποίησή τους. Το µέλος δικαιούται να
διατυπώσει δηµόσια την προσωπική του γνώµη, λέγοντας ταυτόχρονα τη
συλλογική απόφαση. Όσοι/ες µειοψήφησαν έχουν το δικαίωµα να µην
εκπροσωπήσουν το κόµµα στην εφαρµογή της απόφασης µε την οποία
διαφώνησαν. Προσπάθεια υλοποίησης στη δράση των απόψεων που µειοψήφησαν
αναιρεί το δηµοκρατικό χαρακτήρα του κόµµατος.
ε. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ είναι κόµµα πολιτικά και οργανωτικά ενιαίο. ∆εν αποτελεί
άθροισµα ιδιαίτερων πολιτικών οµάδων. Στα πλαίσιά του αναγνωρίζεται η
δυνατότητα ύπαρξης και λειτουργίας τάσεων και ρευµάτων ιδεών. Τα µέλη του
κόµµατος έχουν τη δυνατότητα να συνδιαµορφώνουν και να προβάλλουν
συλλογικά τις απόψεις και προτάσεις τους µέσα στο κόµµα και δηµόσια. Για τη
δυνατότητα δηµοσιοποίησης των απόψεων της τάσης ισχύει ότι και για τις
προσωπικές απόψεις των µελών του κόµµατος. Η δηµοσιοποίηση πρέπει να
διευκρινίζει πως δεν πρόκειται για την επίσηµη θέση του κόµµατος.
στ. Οι τάσεις δεν είναι κατ΄ανάγκην µόνιµο σχήµα, δεν νοούνται ως µικρογραφία
κόµµατος µε κάθετη οργανωτική δοµή και διοικητικά όργανα και πολύ περισσότερο
µε δική τους πειθαρχία. Τα µέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ που συµµετέχουν σε τάση,
αποτελούν µέρος του κόµµατος, εφαρµόζουν τους κανόνες της εσωτερικής του
ζωής, χρησιµοποιούν τους θεσµούς και τους µηχανισµούς του για τη διακίνηση των
ιδεών που υποστηρίζουν, εργάζονται µαζί µε όλους/ες τους/τις συντρόφους/ισες
στους συγκεκριµένους καταµερισµούς και υπερασπίζονται το σεβασµό της βασικής
αρχής: Ενότητα στη διαφορετικότητα. Όλες οι εκδηλώσεις των τάσεων και
ρευµάτων είναι ανοιχτές και δηµόσιες. Το κάθε µέλος του κόµµατος έχει το
δικαίωµα της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτή τη διαδικασία.
ζ. Στο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ επιδιώκεται η ανανέωση στελεχών και οργάνων, ενώ
λαµβάνονται µέτρα για την αναλογική εκπροσώπηση γυναικών και την αυξηµένη
συµµετοχή νέων σε ηλικία µελών του.

4.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
I. Μέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

α. Μέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ µπορεί να είναι κάθε άνδρας ή
γυναίκα που έχει συµπληρώσει το 18ο έτος, αποδέχεται το πρόγραµµα, το
καταστατικό και επιθυµεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων του.
β. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ενθαρρύνει τα νέα σε ηλικία µέλη να έρθουν σε επαφή και να
ενταχθούν οργανωτικά στη ΝΕΟΛΑΙΑ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
γ. Μέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ µπορεί να είναι κάθε άνδρας και γυναίκα αλλοδαπός
στην καταγωγή που κατοικεί και εργάζεται στην Ελλάδα και συµφωνεί µε το
πρόγραµµα και το καταστατικό του κόµµατος.
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δ. Τα µέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ εντάσσονται σε µία από τις Πολιτικές Κινήσεις,
συµµετέχουν στις δραστηριότητές της και πληρώνουν τακτικά τη συνδροµή τους.

II. Εγγραφή
α. Η εγγραφή του µέλους γίνεται µε αίτησή του στην Πολιτική Κίνηση στην οποία
επιθυµεί να ενταχθεί. Η ένταξή του αποφασίζεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση
της Πολιτικής Κίνησης µε την παρουσία του και του χορηγείται η κάρτα µέλους.
β. ∆υνατότητα απόρριψης της αίτησης εγγραφής έχει η γενική συνέλευση της
Πολιτικής Κίνησης µόνο εφόσον υπάρχει συγκεκριµένη αιτιολογία η οποία πρέπει
να εγκριθεί πλειοψηφικά από το 50%+1 των παρόντων µελών και εφόσον υπάρχει
απαρτία.
γ. Εάν η γενική συνέλευση της Πολιτικής Κίνησης απορρίψει την αίτηση εγγραφής,
αποφαίνεται σχετικά η αρµόδια Νοµαρχιακή Επιτροπή εφόσον ζητηθεί από τον
ενδιαφερόµενο.
δ. Η ανανέωση της κάρτας πραγµατοποιείται κάθε 2 χρόνια για όλα τα µέλη του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ µε τη σύµφωνη γνώµη τους.

III. Η ιδιότητα του µέλους του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ∆ικαιώµατα και
υποχρεώσεις
α. Τα µέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ είναι ισότιµα, µετέχουν στη διαµόρφωση των
αποφάσεων µε όλους τους θεσµοθετηµένους καταστατικούς τρόπους.
β. Έχουν δικαίωµα να ενηµερώνονται για όλα τα ζητήµατα που απασχολούν το
κόµµα και να ζητούν γι΄αυτό τις απαραίτητες πληροφορίες από τα όργανα του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. Τα όργανα του κόµµατος, στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τους,
είναι υποχρεωµένα να παρέχουν κάθε πληροφορία που θα διευκολύνει την κρίση
των µελών και την πολιτική διαφάνεια του κόµµατος.
γ. Τα µέλη µπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των πολιτικών του
οργάνων και έχουν δικαίωµα να ασκούν έλεγχο σε οποιοδήποτε χρόνο έναντι των
οργάνων και των στελεχών, αν θεωρούν ότι καταστρατηγούνται τα δικαιώµατά
τους.
δ. Προβάλλουν το πρόγραµµα, τις θέσεις του κόµµατος, υπερασπίζονται τη
δηµοκρατική λειτουργία του και την εφαρµογή του καταστατικού του.
Αναπτύσσουν πρωτοβουλία σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής. Οφείλουν
να µετέχουν και να συνιδρύουν φορείς και θεσµούς πολιτικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής δραστηριότητας και προβληµατισµού.
ε. Εντάσσονται σε µια Πολιτική Κίνηση όπου συµµετέχουν
στη ζωή της,
πληρώνουν τη συνδροµή τους και δραστηριοποιούνται για την πραγµατοποίηση
των αποφάσεών της. Μπορούν να παρακολουθούν µε δικαίωµα λόγου τις
συνεδριάσεις άλλων Πολιτικών Κινήσεων και να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο
των αποφάσεών τους.
στ. ∆ικαίωµα εκλέγειν, εκλέγεσθαι και ψήφου έχουν µόνο στην Πολιτική Κίνηση
στην οποία ανήκουν.
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ζ. Το νέο µέλος ασκεί το δικαίωµα αυτό 2 µήνες από την ηµέρα εγγραφής του. Οι
Γραµµατείς των Πολιτικών Κινήσεων υποχρεούνται 2 µήνες πριν από όλες τις
εσωκοµµατικές διαδικασίες να ενηµερώνουν για τις καταστάσεις των µελών.

IV. Περιορισµοί και κυρώσεις
α. Η µη πληρωµή της συνδροµής για 1 χρόνο από το µέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
οδηγεί στη στέρηση του δικαιώµατος της ψήφου, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
β. Η ιδιότητα του µέλους λήγει µε το θάνατο, την αποχώρηση ή τον αποκλεισµό. Η
αποχώρηση πρέπει να είναι ρητή και συντελείται µε την παράδοση ή µε τη µη
ανανέωση της κάρτας µέλους.
γ. Η ιδιότητα του µέλους του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ είναι ασυµβίβαστη µε:
-

Τη συµµετοχή και ενεργοποίησή του υπέρ άλλου κόµµατος.

-

Τη συµµετοχή και δηµόσια υποστήριξη σε ψηφοδέλτιο για τις εκλογές της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υποστηρίζεται από άλλο κόµµα σε αντίθεση µε την
απόφαση της Πολιτικής Κίνησης ή της Νοµαρχιακής Επιτροπής.

-

Την αποδοχή δηµόσιου αξιώµατος µέσω του οποίου ασκείται κυβερνητική
πολιτική, χωρίς την έγκριση του κόµµατος.

δ. Η ιδιότητα του µέλους του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ αναστέλλεται για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα στην περίπτωση που συµµετέχει ή υποστηρίζει άλλο ψηφοδέλτιο
στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από αυτό που υποστηρίζει η Πολιτική
Κίνηση ή η Νοµαρχιακή Επιτροπή του χώρου. Η διαπίστωση γίνεται από την
Πολιτική Κίνηση στην οποία συµµετέχει το κρινόµενο µέλος και οδηγεί στον
αποκλεισµό του από την κοµµατική ιδιότητα. Η απόφαση λαµβάνεται αφού πρώτα
το κρινόµενο µέλος κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Αν συµµετέχει σε περισσότερα του
ενός πολιτικά όργανα η διαπίστωση γίνεται από το ανώτερο.
ε. Για τα µέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής αποφασίζει η ίδια πλειοψηφικά
µε τα 2/3 των µελών της. Τα µέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής που
διαγράφηκαν µε απόφασή της, µπορούν να απευθυνθούν στο Συνέδριο.
στ. Οι αποφάσεις στέρησης της κοµµατικής ιδιότητας λαµβάνονται πλειοψηφικά µε
το 50%+1 των εγγεγραµµένων µελών της Πολιτικής Κίνησης σε Γενική Συνέλευση
στην οποία υπάρχει απαρτία και απαιτείται η επικύρωση από την Νοµαρχιακή
Επιτροπή ή από τη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
ζ. Ποινή διαγραφής µέλους µπορεί να επιβάλλεται από την Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή πλειοψηφικά µε τα 2/3 επί των µελών της µε τη σύµφωνη απόφαση της
Πολιτικής Κίνησης στην οποία ανήκει
η. Το µέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ που έχει διαγραφεί µπορεί να ζητήσει την
επανένταξή του στην ίδια Πολιτική Κίνηση µετά από 1 χρόνο. Για την επανένταξή
του απαιτείται πλειοψηφικά το 50%+1 των εγγεγραµµένων µελών της Πολιτικής
Κίνησης.
θ. Το µέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ που του έχει αφαιρεθεί η ιδιότητα σε Πολιτική
Κίνηση, µπορεί να απευθυνθεί στα ανώτερα όργανα για να επανεξεταστεί το θέµα.
Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή αποφασίζει οριστικά για το θέµα αυτό.
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5.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
α. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ δοµείται σε τρία επίπεδα:

β. Σε πρώτο επίπεδο συγκροτείται και λειτουργεί η Πολιτική
Κίνηση που εκλέγει τη Γραµµατεία της.
γ. Σε δεύτερο επίπεδο συγκροτείται και λειτουργεί η Νοµαρχιακή Οργάνωση που
εκλέγει τη Νοµαρχιακή Επιτροπή.
δ. Σε Πανελλαδικό επίπεδο, συγκαλείται το τακτικό Συνέδριο του κόµµατος που
εκλέγει την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
ε. Σε Περιφερειακό επίπεδο για την παρακολούθηση και το συντονισµό σε θέµατα
αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πολιτικής συγκροτείται Περιφερειακό Πολιτικό
Συµβούλιο.
στ. Η οργανωτική δοµή στις µεγάλες πόλεις ή νοµαρχιακές περιοχές (ΑθήναΠειραιά-Θεσσαλονίκη) αντιµετωπίζεται συγκεκριµένα από την Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή και τα εκλεγµένα όργανα.
ζ. Στα νησιά, λόγω προβληµάτων επικοινωνίας, υπάρχει δυνατότητα επαρχιακών
οργάνων.

6.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

α. Οι Πολιτικές Κινήσεις των µελών του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
δηµιουργούνται στον τόπο κατοικίας, τους χώρους ή κλάδους
εργασίας και στη βάση των ειδικών ενδιαφερόντων και κοινών
χαρακτηριστικών των µελών του.
β. Πολιτικές Κινήσεις δηµιουργούνται και στις χώρες του εξωτερικού όπου ζουν,
εργάζονται και σπουδάζουν Έλληνες. Αναγνωρίζεται το δικαίωµα στα µέλη τους να
συµµετέχουν σε αριστερά κόµµατα των χωρών αυτών.
γ. Πολιτική Κίνηση σε χώρους όπου δεν υπάρχει, συγκροτείται µε πρωτοβουλία
των ίδιων των µελών (3 τουλάχιστον) και η ίδρυσή της αναγνωρίζεται από τη
Νοµαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ή όπου δεν υφίσταται Νοµαρχιακή
Επιτροπή από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
δ. Οι Πολιτικές Κινήσεις έχουν την πλήρη ευθύνη για τη διαµόρφωση και την
άσκηση της πολιτικής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ στο χώρο τους. Η αυτοτέλεια και η
αυτενέργεια κάθε Πολιτικής Κίνησης θα πρέπει να εξυπηρετεί τους γενικότερους
στόχους του κόµµατος.
ε. Η Πολιτική Κίνηση συνέρχεται τακτικά κάθε µήνα µε ευθύνη της Γραµµατείας της
ή εκτάκτως αν το ζητήσει το ¼ των µελών της. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την
αρχή της πλειοψηφίας. Στην ετήσια Γενική Συνέλευσή της εκλέγει τη Γραµµατεία
που έχει την ευθύνη για την οργάνωση της δραστηριότητάς της. Η Γραµµατεία
εκλέγει Γραµµατέα έναν/µία από τα µέλη της.
στ. Σε κάθε ∆ήµο και εργασιακό χώρο επιδιώκεται η δηµιουργία µιας Πολιτικής
Κίνησης. Για την ίδρυση επιπλέον Πολιτικών Κινήσεων στον ίδιο χώρο ή ∆ήµο,
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αποφασίζει η Νοµαρχιακή Επιτροπή. Κάθε Πολιτική Κίνηση ανήκει σε µια
Νοµαρχιακή Οργάνωση.
ζ. Πολιτικές Κινήσεις ειδικών ενδιαφερόντων δηµιουργούνται σε νοµαρχιακό
επίπεδο και συντονίζουν πανελλαδικά τη δράση τους.
η. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ αναγνωρίζει την ανάγκη για ουσιαστική και συνειδητή
ενσωµάτωση στην πολιτική του των φεµινιστικών αντιλήψεων για τη διεύρυνση
της δηµοκρατίας, την οικονοµία, την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό και τον
πολιτισµό. Πολιτικές Κινήσεις Γυναικών δηµιουργούνται σε νοµαρχιακό επίπεδο και
συντονίζουν πανελλαδικά τη δράση τους.
θ. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ επιδιώκει να αναδείξει την οικολογική αντίληψη ως µόνιµο και
βασικό στοιχείο της πολιτικής του. Καλείται να προχωρήσει συνολικά σε κάθε
αναγκαία δράση και ενέργεια ώστε να συµβάλλει στη διαµόρφωση οικολογικής
συνείδησης στα µέλη του και όλους τους πολίτες. Πολιτικές Κινήσεις οικολογικού
περιεχοµένου δηµιουργούνται σε νοµαρχιακό επίπεδο και συντονίζουν πανελλαδικά
τη δράση τους.

7.

ΟΡΓΑΝΑ
I. Νοµαρχιακή Οργάνωση

α. Η Νοµαρχιακή Οργάνωση κάθε 2 χρόνια εκλέγει Νοµαρχιακή
Επιτροπή από Συνδιάσκεψη των εκλεγµένων αντιπροσώπων από τις Πολιτικές
Κινήσεις του Νοµού. Η Νοµαρχιακή Επιτροπή εκλέγει Γραµµατεία. Εκλέγει επίσης
Γραµµατέα έναν/µία από τα µέλη της.
β. Η Νοµαρχιακή Επιτροπή ευθύνεται για την υλοποίηση των αποφάσεων της
Νοµαρχιακής Συνδιάσκεψης, παρακολουθεί, βοηθάει και συντονίζει τη δράση των
Πολιτικών Κινήσεων του Νοµού. Επιδιώκει τη συγκρότηση νέων Πολιτικών
Κινήσεων και εξειδικεύει τις αποφάσεις της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο
χώρο της. Συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα (τουλάχιστον µια φορά στους 2 µήνες)
µε ευθύνη της Γραµµατείας της ή όταν το ζητήσει το ¼ των µελών της.
γ. Η αδικαιολόγητη απουσία µέλους της Νοµαρχιακής Επιτροπής από τις
συνεδριάσεις και τις λειτουργίες της για 6 µήνες θεωρείται παραίτηση από την
ιδιότητα αυτή.

II. Περιφερειακό Πολιτικό Συµβούλιο
α. Το Περιφερειακό Πολιτικό Συµβούλιο έχει ως αποκλειστική αρµοδιότητα την
παρακολούθηση των θεµάτων περιφερειακής πολιτικής και το συντονισµό της
δράσης των Νοµαρχιακών Επιτροπών που ανήκουν στη συγκεκριµένη περιφέρεια
γύρω από τα θέµατα αυτά.
β. Συγκροτείται από 2 µέλη που εκλέγονται από κάθε Νοµαρχιακή Οργάνωση της
περιφέρειας, από τους Γραµµατείς των αντίστοιχων Νοµαρχιακών Επιτροπών και
από τα µέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής που ανήκουν σε οργανώσεις της
συγκεκριµένης περιφέρειας και συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Οι
συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται περιοδικά σε όλους τους Νοµούς της Περιφέρειας
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και οι αποφάσεις αποτελούν θεµατολογία των συνεδριάσεων της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής.
γ. Στις συνεδριάσεις του έχει τη δυνατότητα να προσκαλεί ειδικούς επιστήµονες για
τα θέµατα της Περιφέρειας όπως και στελέχη τοπικών οικολογικών κινήσεων και
κινήσεων πολιτών ή και στελέχη από τον ευρύτερο χώρο της ριζοσπαστικής
Αριστεράς.

III. Κεντρική Πολιτική Επιτροπή
α. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή αποτελεί το ανώτερο πολιτικό όργανο. Είναι
αρµόδιο για την εφαρµογή των αποφάσεων του Συνεδρίου και έχει την ευθύνη της
διεύθυνσης του κόµµατος. Εκλέγει την Πολιτική Γραµµατεία, το Γραµµατέα της και
τα όργανα που θεωρεί απαραίτητα για τη λειτουργία και τη δράση του κόµµατος. Οι
αποφάσεις της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής συζητούνται στις Πολιτικές Κινήσεις
για να εκφράσουν τα µέλη τη γνώµη τους.
β. Ο Γραµµατέας έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της Κεντρικής Πολιτικής
Επιτροπής και των τµηµάτων της.
γ. Η Πολιτική Γραµµατεία ως εκτελεστικό όργανο της Κεντρικής Πολιτικής
Επιτροπής έχει την ευθύνη για την εφαρµογή των αποφάσεων της, αντιµετωπίζει
τα τρέχοντα θέµατα µεταξύ των συνόδων της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και
εισηγείται σ΄αυτήν. Τα µέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής µπορούν να
εκλέγονται στην Πολιτική Γραµµατεία µέχρι 2 συνεχόµενες θητείες και µετά από µια
διακοπή µπορούν να επανεκλέγονται µε τον ίδιο τρόπο για άλλες 2.
δ. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή εκλέγει από όλα τα µέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ τους
συνέδρους για το Συνέδριο του κόµµατος της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Η
Κεντρική Πολιτική Επιτροπή εκλέγει από τα µέλη της την αντιπροσωπεία του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ στην Εκτελεστική Επιτροπή του κόµµατος της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.
ε. Με απόφασή της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής συγκροτούνται τα τµήµατα και
οι επιτροπές της.
στ. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε 3 µήνες µε ευθύνη της
Πολιτικής Γραµµατείας και εντός 15 ηµερών όταν το ζητήσει το ¼ των µελών της.
ζ. Στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για σοβαρά πολιτικά
ζητήµατα παίρνουν µέρος µε δικαίωµα ψήφου οι Γραµµατείς των Νοµαρχιακών
Επιτροπών, οι Βουλευτές και οι Ευρωβουλευτές του Κόµµατος.
η. Τα µέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής αναλαµβάνουν συγκεκριµένα
καθήκοντα, συµµετέχουν στις Πολιτικές Κινήσεις που ανήκουν και αναλαµβάνουν
ευθύνες στο πλαίσιο των αποφάσεών της.
θ. Η αδικαιολόγητη απουσία µέλους της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για 6 µήνες
από τις συνεδριάσεις και τις λειτουργίες της θεωρείται παραίτηση από την ιδιότητα
αυτή.
ι. Τα µέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής από Συνέδριο σε Συνέδριο
ανανεώνονται τουλάχιστον κατά 30%.
ια. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή κάνει τον απολογισµό της στο τέλος της θητείας
της, ο οποίος συζητείται προσυνεδριακά στις Πολιτικές Κινήσεις.
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8.

ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
I. Τακτικό Συνέδριο

α. Το τακτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόµµατος.
Συγκαλείται κάθε 3 χρόνια. Ψηφίζει αποφάσεις που ισχύουν για όλο το
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ µέχρι το επόµενο Συνέδριο.
β. Το τακτικό Συνέδριο εκλέγει τον Πρόεδρο, την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και
την Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου.
γ. Ο Πρόεδρος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ εκλέγεται από το Συνέδριο, εκπροσωπεί δηµόσια
το κόµµα και είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Ο Πρόεδρος λειτουργεί
στο πλαίσιο των αποφάσεων της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση
άρσης της εµπιστοσύνης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής από το 50%+1 των
µελών της προς τον Πρόεδρο, συγκαλείται έκτατο Συνέδριο µε θέµα την εκλογή
Προέδρου.
δ. Η προκήρυξή του, η οργάνωση της προσυνεδριακής διαδικασίας, τα
προσυνεδριακά κείµενα και το µέτρο αντιπροσώπευσης είναι αρµοδιότητες της
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

II. Θεµατικό Συνέδριο
α. Για ειδικά θέµατα της πολιτικής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ µπορεί να συγκαλείται
Συνέδριο µε αρµοδιότητα να αποφασίζει για τις θέσεις του κόµµατος στα θέµατα
αυτά.
β. Θεµατικό Συνέδριο συγκαλείται µε απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
ή εφόσον το ζητήσουν Πολιτικές Κινήσεις που αντιπροσωπεύουν το 1/4 των µελών
του. Ακόµη, όταν το ζητήσει το 15% των µελών του.
γ. Η διαδικασία εκπροσώπησης των Πολιτικών Κινήσεων καθορίζεται από την
Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
δ. Στα θεµατικά Συνέδρια µπορούν να συµµετέχουν ειδικοί και εκπρόσωποι
κοινωνικών κινηµάτων.

III. Έκτακτο Συνέδριο
α. Ανάµεσα στα τακτικά Συνέδρια του Κόµµατος µπορεί να συγκληθεί έκτακτο
Συνέδριο µε όλες τις αρµοδιότητες του τακτικού.
β. Τη σύγκληση εκτάκτου Συνεδρίου µπορεί να ζητήσει η Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή ή Πολιτικές Κινήσεις που αντιπροσωπεύουν το 1/4 των µελών του. Ακόµη
όταν το ζητήσει το 15% των µελών του.
γ. Η σύγκληση του εκτάκτου Συνεδρίου πραγµατοποιείται το πολύ µέσα σε 3 µήνες
από τη στιγµή που διατυπώνεται το σχετικό αίτηµα.
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IV. ∆ιαρκές Συνέδριο
α. Σε περίπτωση κρίσιµων αποφάσεων όπως συµµετοχή σε Κυβέρνηση, σύναψη
συµµαχιών, εκλογή Προέδρου ∆ηµοκρατίας, καθορισµός εκλογικής τακτικής
συγκαλείται το ∆ιαρκές Συνέδριο από τους αντιπροσώπους του προηγούµενου
τακτικού Συνεδρίου.

V. Περιφερειακή Συνδιάσκεψη
α. Σε επίπεδο Περιφέρειας µε ευθύνη του Περιφερειακού Συµβουλίου συγκαλείται 1
φορά το χρόνο ανοικτή Περιφερειακή Συνδιάσκεψη.
β. Στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη συµµετέχουν:
•

Τα µέλη του Περιφερειακού Πολιτικού Συµβουλίου.

•

Τα µέλη των Νοµαρχιακών Επιτροπών.

•

Οι Γραµµατείς των Πολιτικών Κινήσεων.

•

Φίλοι του κόµµατος που συµφωνούν µε το βασικό πλαίσιο κατευθύνσεων
και λειτουργίας του κόµµατος.

γ. Η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη ασχολείται µε το σύνολο των θεµάτων
Περιφερειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Τα πορίσµατα των Περιφερειακών
Συνδιασκέψεων αποτελούν θέµατα ειδικής συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής
Επιτροπής.

VI. Νοµαρχιακή Συνδιάσκεψη
α. Συγκροτείται από τους αντιπροσώπους της τελευταίας Νοµαρχιακής
Συνδιάσκεψης για να συζητήσει ζητήµατα που απασχολούν το συγκεκριµένο χώρο.
β. Η Νοµαρχιακή Συνδιάσκεψη συγκαλείται µε πρωτοβουλία της Νοµαρχιακής
Επιτροπής ή αν το ζητήσει το 1/4 των Πολιτικών Κινήσεων του νοµού. Ακόµα όταν
το ζητήσει το 15% των µελών στο νοµό.

9.

∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

α. Σοβαρά ζητήµατα της πολιτικής και της λειτουργίας του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ αντιµετωπίζονται µε την προσφυγή στη θέληση
των µελών του, µε το θεσµό του εσωτερικού δηµοψηφίσµατος στη
βάση εναλλακτικών προτάσεων.
β. Τα δηµοψήφισµα πανελλαδικού ή τοπικού χαρακτήρα οργανώνεται από τα
αντίστοιχα όργανα του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.

Καταστατικό του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας
Σελίδα 11

γ. Η διεξαγωγή τους προϋποθέτει συζήτηση, µετά από επαρκή και ισότιµη
ενηµέρωση, για τα ζητήµατα που τίθενται στην κρίση των µελών του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
δ. Τα δηµοψηφίσµατα οργανώνονται µε πρωτοβουλία της Κεντρικής Πολιτικής
Επιτροπής ή αν το ζητήσουν Πολιτικές Κινήσεις που αντιπροσωπεύουν το 1/4 των
µελών του. Ακόµα, αν το ζητήσει το 15% των µελών του στο αντίστοιχο επίπεδο.
ε. Τα αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος είναι δεσµευτικά για τα όργανα του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ αν σ’ αυτό συµµετείχε τουλάχιστον το 50%+1 των µελών του.

10.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

α. Με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής µετά
από σύγκληση ευρύτερου σώµατος από µέλη του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το
συγκεκριµένο θέµα, συγκροτούνται µόνιµα τµήµατα για τη θεµατική επεξεργασία
της πολιτικής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. Επίσης είναι δυνατόν, µε απόφαση της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής ή της Πολιτικής Γραµµατείας, να συγκροτούνται επιτροπές για
την επεξεργασία ορισµένων προγραµµατικών θέσεων.

β. Οι επεξεργασίες των Τµηµάτων και των Επιτροπών καθίστανται πολιτική του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ µετά την έγκρισή τους από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή ή από
την Πολιτική Γραµµατεία αν πρόκειται για ανάγκη άµεσης τοποθέτησης του
κόµµατος.
γ. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει την
αλληλοενηµέρωση και το συντονισµό τους. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή όταν
προκύπτουν θέµατα κοινής επεξεργασίας, συγκαλούνται σε σύσκεψη οι υπεύθυνοι
των Τµηµάτων.
δ. Η σύνθεση του Τµήµατος, ο/η Υπεύθυνος/η, αποφασίζεται και εκλέγεται από
ευρύτερα σώµατα που συγκαλεί η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή από µέλη του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το συγκεκριµένο θέµα.
ε. Τα Τµήµατα λειτουργούν στη βάση ενιαίου κανονισµού και η θητεία τους δεν
µπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
στ. Τµήµατα και Επιτροπές συγκροτούνται και σε νοµαρχιακό επίπεδο.
ζ. Στα Τµήµατα µπορούν να συµµετέχουν και µη µέλη του κόµµατος που
απασχολούνται µε συναφές αντικείµενο, έχουν γνώσεις ή ειδικό ενδιαφέρον για
θέµατα που απασχολούν το Τµήµα. Αυτοί/ες δεν πρέπει να είναι µέλη άλλου
κόµµατος και δεν έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι όσον αφορά τον
Υπεύθυνο και τη Γραµµατεία του Τµήµατος.
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11.

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

α. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ έχει σχέση διαλόγου µε τα
κοινωνικά κινήµατα, ενσωµατώνει στοιχεία από την
προβληµατική τους και εµπλουτίζει τις επεξεργασίες του από τη δράση τους. Η
αυτονοµία των κοινωνικών κινηµάτων από την Κυβέρνηση, την εργοδοσία και τα
κόµµατα, η άρνηση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ να υποκαταστήσει τα κινήµατα των
πολιτών, αποτελούν απαράβατες αρχές της πολιτικής του.
β. Τα µέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, ως ενεργοί πολίτες, µετέχουν στις συνδικαλιστικές
και άλλες ενώσεις, στα κοινωνικά κινήµατα, σύµφωνα µε τα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα και δρουν µε γνώµονα τις αρχές και τους σκοπούς αυτών των
κινηµάτων.
γ. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ στηρίζεται στην υποστήριξη των πολιτών και των κινηµάτων,
λαµβάνει υπόψη του τις ανησυχίες τους, φροντίζει να δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις, ώστε οι αποφάσεις να λαµβάνονται σε στενή συνεργασία µε τους
πολίτες και υπερασπίζεται τη διαφάνεια στην πολιτική ζωή.

12.

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

α. Τα µέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ δραστηριοποιούνται
µε απόφαση της Πολιτικής Κίνησης ή της
Νοµαρχιακής Επιτροπής σε αυτοδιοικητικά σχήµατα (∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές
Κινήσεις) όπου συµµετέχουν πολίτες που συµφωνούν και συνδιαµορφώνουν τις
θέσεις και το αυτοδιοικητικό πρόγραµµα της ∆ηµοτικής και Νοµαρχιακής Κίνησης.
β. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή διαµορφώνει κάθε φορά τη γενική εκλογική
τακτική του κόµµατος στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό οι
Πολιτικές Κινήσεις και οι Νοµαρχιακές Επιτροπές έχουν την ευθύνη να τη
συγκεκριµενοποιήσουν στο χώρο τους και λαµβάνουν τις σχετικές αποφάσεις µε
επιδίωξη να συγκεντρώσουν την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη. Σε περίπτωση
αδυναµίας λήψης απόφασης το θέµα αυτό αντιµετωπίζεται σε συνεργασία µε τα
ανώτερα όργανα.
γ. Οι αποφάσεις για την εκλογική τακτική του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ στις µεγάλες πόλεις
και Νοµαρχίες επικυρώνονται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.

13.

ΑΙΡΕΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ
I. Βουλευτές και Ευρωβουλευτές

α. Για τις υποψηφιότητες για το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτάσεις
κατατίθενται από τα µέλη και τα όργανα του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
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β. Η επιλογή των υποψήφιων Ευρωβουλευτών γίνεται µε πανελλαδική
εσωκοµµατική προκριµατική εκλογή µεταξύ των µελών του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
γ. Η επιλογή των υποψήφιων Βουλευτών γίνεται µε απόφαση των Νοµαρχιακών
Επιτροπών ή προκριµατική εκλογή σε νοµαρχιακό επίπεδο. Η Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή έχει το δικαίωµα αιτιολογηµένης τροποποίησης των επιλογών των
Νοµαρχιακών Οργανώσεων µε αυξηµένη πλειοψηφία (60%) αφού συζητήσει µε τις
Νοµαρχιακές Επιτροπές.
δ. Η επιλογή των υποψήφιων Βουλευτών Επικρατείας γίνεται µε απόφαση της
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
ε. Οι Βουλευτές και οι Ευρωβουλευτές µετά από 2 θητείες (ελάχιστος χρόνος
παραµονής 6 χρόνια) δεν µπορούν να είναι υποψήφιοι. Μετά τη διακοπή µπορούν
να είναι για άλλες 2 θητείες.
στ. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει την εναλλαγή
στο µέσον της ίδιας θητείας των Ευρωβουλευτών µε απόφασή της που έχει πάρει
πριν από την πανελλαδική εσωκοµµατική προκριµατική εκλογή.
ζ. Οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές καταβάλλουν στο κεντρικό ταµείο του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ποσοστό από την αποζηµίωσή τους, που καθορίζεται στην πρώτη
συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής µετά την εκλογή τους.
η. Η Κοινοβουλευτική και Ευρωκοινοβουλευτική Οµάδα συντάσσουν τον κανονισµό
λειτουργίας τους και αναπτύσσουν τη δράση τους στο πλαίσιο των αποφάσεων και
των κατευθύνσεων των καθοδηγητικών οργάνων του κόµµατος.
θ. Η διατήρηση ταυτόχρονα 2 αιρετών θέσεων (Εθνικό Κοινοβούλιο-ΕυρωβουλήΑυτοδιοίκηση) επιτρέπεται µόνο µε απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
ι. Η πολιτική εκπροσώπηση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ από µέλος του σε κρατικούς
οργανισµούς, επιχειρήσεις του δηµοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται σε
συνεννόηση µε τα όργανα του Κόµµατος.

14.

ΝΕΟΛΑΙΑ

α. Η ΝΕΟΛΑΙΑ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ είναι πολιτική
οργάνωση νεολαίας που αναπτύσσει τη δράση της στο
πλαίσιο των ιδεών και των γενικών στρατηγικών και
πολιτικών επιλογών του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. Στο πλαίσιο αυτό έχει την ευθύνη να
επεξεργάζεται την πολιτική της για τα προβλήµατα της νεολαίας.
β. Λειτουργεί µε βάση το δικό της καταστατικό και διατηρεί πλήρη οργανωτική
αυτονοµία από το κόµµα.
γ. Τα µέλη της ΝΕΟΛΑΙΑΣ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα
και µέλη του κόµµατος.
δ. Εκπρόσωποι των οργάνων της ΝΕΟΛΑΙΑΣ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ συµµετέχουν µε
δικαίωµα λόγου στα αντίστοιχα όργανα του κόµµατος. Το ίδιο ισχύει και για τη
συµµετοχή εκπροσώπων του κόµµατος στα αντίστοιχα όργανα της ΝΕΟΛΑΙΑΣ του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
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ε. Ο Γραµµατέας της ΝΕΟΛΑΙΑΣ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ είναι µέλος της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής του κόµµατος µε πλήρη δικαιώµατα.
στ. Τα µέλη της ΝΕΟΛΑΙΑΣ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ εκλέγουν αντιπροσώπους από τις
Πολιτικές Κινήσεις τους για το Συνέδριο του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ µε ίσο µέτρο
αντιπροσώπευσης µε αυτό που καθορίζεται για τα µέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
ζ. Τα µέλη της ΝΕΟΛΑΙΑΣ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ συµµετέχουν και στα εσωκοµµατικά
δηµοψηφίσµατα.

15.

ΘΕΣΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

α. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ενθαρρύνει και συµβάλλει στη
δηµιουργία ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, των
οποίων ενισχύει τη λειτουργία και δράση, σεβόµενος την αυτονοµία τους.
β. Ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες,
θεµατικές οµάδες και λέσχες προβληµατισµού, πολιτικές δραστηριότητες, µορφές
συσπείρωσης πολιτών.

γ. Στηρίζει και ενισχύει καθηµερινές και περιοδικές εκδόσεις καθώς και άλλα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης που προωθούν την ενηµέρωση, τον πλουραλισµό, το γόνιµο
διάλογο και κινούνται στο πλαίσιο των γενικών αρχών και των θέσεων του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.

16.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
α. Τα συλλογικά εκλεγµένα όργανα έχουν απαρτία όταν
είναι παρόντα το 50%+1 των µελών του.

β. Οι συνεδριάσεις των οργάνων και των σωµάτων είναι ανοιχτές στα µέλη του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ εκτός αν για ειδικά θέµατα υπάρχει αιτιολογηµένη απόφαση µε
ενισχυµένη πλειοψηφία.
γ. Οι ψηφοφορίες για πολιτικά και οργανωτικά ζητήµατα είναι ανοιχτές (φανερές)
Οι ψηφοφορίες για την εκλογή οργάνων, υπευθύνων, αντιπροσώπων καθώς και για
προσωπικά θέµατα είναι µυστικές.
δ. Οι ψηφοφορίες για την εκλογή οργάνων, υπεύθυνων και αντιπροσώπων
γίνονται σε όλο το κόµµα µε ενιαίο τρόπο και σύστηµα όπως προβλέπεται από το
σχετικό Κανονισµό.
ε. Σε περίπτωση που σε όργανο η µειοψηφούσα άποψη συγκεντρώνει το 30% των
παρόντων µελών του, έχει το δικαίωµα να ζητήσει επανεξέταση του συγκεκριµένου
ζητήµατος για άλλη µια φορά, αν αυτό είναι χρονικά δυνατό.
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στ. Η εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα βουλευόµενα όργανα γίνεται σε
αναλογία µε το αντίστοιχο ποσοστό γυναικών µεταξύ των µελών του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
ζ. Σε όλα τα όργανα, και ειδικά στα κεντρικά, επιδιώκεται η εκλογή νέων σε ηλικία
µελών του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ σε ικανοποιητικό ποσοστό.
η. Τα πολιτικά όργανα του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ αλλά και το κάθε στέλεχος ατοµικά
έχουν υποχρέωση σε τακτά χρονικά διαστήµατα να θέτουν στην κρίση των µελών
που τα εξέλεξαν τον απολογισµό δράσης τους.
θ. Οι Πολιτικές Κινήσεις του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ επιδιώκουν τουλάχιστον µία φορά το
χρόνο να κάνουν δηµόσιο απολογισµό της δράσης τους.
ι. Τα µέλη των οργάνων σε όλα τα επίπεδα είναι ανακλητά από τα σώµατα που τα
εξέλεξαν. Απαιτείται γι΄αυτό αιτιολογηµένη πρόταση και αυξηµένη πλειοψηφία.
ια. Οι διαδικασίες σύγκλησης των σωµάτων (Συνέδρια), ο τρόπος
αντιπροσώπευσης, ο χρόνος διεξαγωγής τους, είναι στην ευθύνη της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής. Οι αντιπρόσωποι για το Συνέδριο εκλέγονται άµεσα.
ιβ. Για σοβαρά ζητήµατα πριν αποφασίσει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή
επιδιώκεται η συζήτηση στις Πολιτικές Κινήσεις του Κόµµατος στη βάση προσχεδίου
απόφασης µε πιθανές εναλλακτικές προτάσεις.
ιγ. Το κόµµα στη διαµόρφωση της πολιτικής του επιδιώκει σταθερά να έχει τη
γνώµη των φίλων και ψηφοφόρων του (θεµατικά συνέδρια, συσκέψεις
οργανώσεων ειδικών ενδιαφερόντων, συνελεύσεις και συγκεντρώσεις).
ιδ. Την ευθύνη για την εκπροσώπηση του κόµµατος στα τηλεοπτικά Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας την έχει το Γραφείο Τύπου στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του κώδικα
δεοντολογίας που καθορίζει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
ιε. Λαµβάνονται όλα τα µέτρα να γίνει δυνατή και ελκτική η συµµετοχή όλων των
µελών του Συνασπισµού στις διαδικασίες και δραστηριότητές του. Σε αυτή την
κατεύθυνση καθιερώνονται τα εξής:
•

Ορίζεται µέγιστη δυνατή διάρκεια συνεδριάσεων, εκτός των κεντρικών
οργάνων, το 3ωρο µε δυνατότητα σύντοµης παράτασης, εφόσον συµφωνούν
τα 2/3 των παρευρισκοµένων.

•

Απαγορεύεται το κάπνισµα στις συνεδριάσεις, εφόσον το ζητήσει έστω και
ένας/µία και παράλληλα καθορίζονται σύντοµα διαλείµµατα.

•

Προβλέπονται υπηρεσίες παιδικού σταθµού, τουλάχιστον για τις οργανώσεις
των µεγάλων πόλεων, στη διάρκεια απογευµατινών συνεδριάσεων.

17.

TA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
α. Οι οικονοµικοί πόροι του Κόµµατος είναι:

- Οι συνδροµές και οι ενισχύσεις των µελών και των
φίλων του. Το ύψος της συνδροµής καθορίζεται µε απόφαση της Κεντρικής

Καταστατικό του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ της Αριστεράς των Κινηµάτων και της Οικολογίας
Σελίδα 16

Πολιτικής Επιτροπής. Τα µέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ που δεν είναι ταµειακά εντάξει
δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στην εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων.
-

Τα ποσοστά από τις αποζηµιώσεις των Βουλευτών και των Ευρωβουλευτών

-

Οι οικονοµικές εξορµήσεις και οι δραστηριότητες που γίνονται µε πλήρη
διαφάνεια.

-

Οι κρατικές επιχορηγήσεις.

β. Όλα τα αιρετά µέλη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ στην Τοπική και Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, καθώς και σε άλλα όργανα του µαζικού κινήµατος όπου εκλέγονται
µε την ιδιότητα του µέλους του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, δίνουν ποσοστό της αποζηµίωσής
τους κατόπιν συνεννόησης µε τις Νοµαρχιακές Επιτροπές όπου ανήκουν.
γ. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των
οικονοµικών του Κόµµατος, ορίζει τον Υπεύθυνο και την Οικονοµική Επιτροπή που
καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό και παρακολουθεί την πορεία των
οικονοµικών του κόµµατος. Ο προϋπολογισµός εγκρίνεται από την Κεντρική
Πολιτική Επιτροπή.
δ. Το Συνέδριο εκλέγει Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου που έχει την ευθύνη να
ελέγχει τη διαχείριση των οικονοµικών του κόµµατος.
ε. Τα στοιχεία για τα οικονοµικά του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ είναι στη διάθεση όλων των
µελών του.

18.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1.
Το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
για τα όργανα του κόµµατος το έχουν όλοι όσοι
συµµετέχουν σε Πολιτικές Κινήσεις οι οποίες υπάρχουν τουλάχιστον 3 µήνες πριν
από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου ή της Συνδιάσκεψης, είναι τακτοποιηµένοι
οικονοµικά και έχουν γίνει µέλη του κόµµατος το ελάχιστο 3 µήνες πριν από:
α. Τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, αν πρόκειται για εκλογή αντιπροσώπων για
το Συνέδριο.
β. Τη διεξαγωγή της Συνδιάσκεψης της Νοµαρχιακής Επιτροπής, αν
πρόκειται για εκλογή αντιπροσώπων για Νοµαρχιακή Συνδιάσκεψη.
γ. Τη διεξαγωγή της Συνέλευσης της Πολιτικής Κίνησης, αν πρόκειται για
την εκλογή Γραµµατείας.
2.

Το δικαίωµα του εκλέγεσθαι το έχουν:
α. Για την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή όλα τα µέλη του κόµµατος
β. Για την εκλογή αντιπροσώπου στο Συνέδριο ή στη Συνδιάσκεψη τα µέλη
της αντίστοιχης Πολιτικής Κίνησης.
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γ. Για την εκλογή της Νοµαρχιακής Επιτροπής τα µέλη των Πολιτικών
Κινήσεων που ανήκουν στη Νοµαρχιακή Επιτροπή.
δ. Για την εκλογή της Γραµµατείας Πολιτικής Κίνησης τα µέλη της
αντίστοιχης Πολιτικής Κίνησης.
3.

Το δικαίωµα του εκλέγειν το έχουν:
α. Για την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή όλοι οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι στο
Συνέδριο.
β. Για αντιπροσώπους στο Συνέδριο ή στη Νοµαρχιακή
µέλη της αντίστοιχης Πολιτικής Κίνησης.

Συνδιάσκεψη τα

γ. Για τη Νοµαρχιακή Επιτροπή οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι στη Νοµαρχιακή
Συνδιάσκεψη.
δ. Για Γραµµατεία Νοµαρχιακής Επιτροπής τα εκλεγµένα µέλη της.
4.
Οι εκλογές πραγµατοποιούνται από Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται
από το αντίστοιχο όργανο (Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, Συνέδριο, Συνδιάσκεψη,
Συνέλευση). ∆ικαίωµα συµµετοχής στην Εφορευτική Επιτροπή έχουν όλα τα µέλη
του κόµµατος µε τους περιορισµούς του άρθρου 1 του κανονισµού. Μέλος
Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχει δικαίωµα να είναι υποψήφιος στις αντίστοιχες
εκλογές. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκλογής το οποίο παραδίδει
µαζί µε τα ψηφοδέλτια στα αµέσως παραπάνω όργανα. Αντίγραφο του πρακτικού
εκλογής, παραδίδει και στον εκάστοτε πλειοψηφούντα ο οποίος έχει και την ευθύνη
της σύγκλησης της πρώτης συνεδρίασης. Όλα τα µέλη του κόµµατος έχουν το
δικαίωµα της ένστασης, την οποία καταθέτουν στην Εφορευτική Επιτροπή το
αργότερο 3 µέρες από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή
πρέπει να απαντήσει στις τυχόν ενστάσεις εντός 7 ηµερών.
5.
Ο αριθµός των µελών των οργάνων και το µέτρο αντιπροσώπευσης
καθορίζεται ως εξής:
α. Το µέτρο για την εκλογή αντιπροσώπων για το Συνέδριο καθορίζεται από
την απερχόµενη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.
β. Το µέτρο για την εκλογή αντιπροσώπων στη Νοµαρχιακή Συνδιάσκεψη
καθορίζεται από την απερχόµενη Νοµαρχιακή Επιτροπή.
γ. Ο αριθµός των µελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής που πρόκειται
να εκλεγεί αποφασίζεται από το Συνέδριο.
δ. Ο αριθµός των µελών της Νοµαρχιακής Επιτροπής καθορίζεται από τη
Νοµαρχιακή Συνδιάσκεψη.
ε. Ο αριθµός των µελών της Γραµµατείας της Πολιτικής
αποφασίζεται από τη συνέλευση της Πολιτικής Κίνησης.

Κίνησης

6.
Η εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων στα Συνέδρια και στις
Συνδιασκέψεις γίνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε ενιαίο τρόπο.
α. Για την εκλογή όλων των οργάνων καθώς και των αντιπροσώπων στα
Συνέδρια ή στις Συνδιασκέψεις ισχύει η γυναικεία ποσόστωση στη βάση των
εγγεγραµµένων µελών.
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β. Εάν υπάρχει µόνο ενιαίο ψηφοδέλτιο και δεν υπάρχουν ξεχωριστά
(λίστες), το µέλος του κόµµατος µπορεί να βάλει τόσους σταυρούς
προτίµησης όσοι αντιστοιχούν στο 40% των εκάστοτε εκλεγοµένων. Στην
περίπτωση ύπαρξης κλάσµατος αυτό στρογγυλοποιείται προς τα πάνω. Η
κατανοµή των εδρών γίνεται µε βάση τους σταυρούς προτίµησης των
υποψηφίων αφού εξασφαλιστεί η γυναικεία ποσόστωση. Σε περίπτωση
ισοψηφιών γίνεται κλήρωση.
γ. Εάν υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια (λίστες) τότε η εκλογή γίνεται µε
το σύστηµα της απλής αναλογικής µε βάση τους σταυρούς προτίµησης που
πήραν τα ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση αδιάθετης έδρας και ύπαρξης ίδιου
αδιάθετου αριθµού ψήφων γίνεται κλήρωση µεταξύ των ψηφοδελτίων. Η
κατανοµή των εδρών στο εσωτερικό της λίστας γίνεται µε τη σειρά των
σταυρών προτίµησης των υποψηφίων αφού εξασφαλιστεί η γυναικεία
ποσόστωση. Σε περίπτωση ισοψηφιών γίνεται κλήρωση. Εάν σε κάποιο από
τα ψηφοδέλτια δεν εξασφαλιστεί η απαιτούµενη γυναικεία ποσόστωση λόγω
µη ύπαρξης υποψήφιας, η υποχρέωση της ποσόστωσης δεν µεταφέρεται
στα άλλα ψηφοδέλτια. Το δικαίωµα ξεχωριστού ψηφοδελτίου (λίστα) ισχύει
και για τα εκτελεστικά όργανα του κόµµατος.
δ. Το δικαίωµα ξεχωριστού ψηφοδελτίου ισχύει εφόσον έχει κατατεθεί
κείµενο πολιτικών θέσεων (πλατφόρµα) τουλάχιστον έως την κήρυξη της
έναρξης των προσυνεδριακών ή προσυνδιασκεψιακών διαδικασιών. Τα
κείµενα αυτά συντάσσονται από τους ενδιαφερόµενους και κυκλοφορούν
στις Πολιτικές Κινήσεις µαζί µε όλα τα υλικά µε ευθύνη των οργάνων. Η
παρουσίαση του κειµένου αποτελεί προϋπόθεση για ξεχωριστή λίστα χωρίς
να συνεπάγεται την υποχρεωτική κατάθεσή του για ψηφοφορία. Τα µέλη
του κόµµατος που το καταθέτουν έχουν τη δυνατότητα όλων των δυνατών
επιλογών, είτε για τη διαµόρφωση ξεχωριστής λίστας είτε για την επιδίωξη
ευρύτερων συνθέσεων.
ε. Εάν υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια
παρουσίαση των βασικών τους θέσεων.

(λίστες),

εξασφαλίζεται

η

στ. Εάν υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια (λίστες), εξασφαλίζεται η ύπαρξη
ειδικής λίστας για όσους δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν σε ξεχωριστά
ψηφοδέλτια.
ζ. Εάν υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια (λίστες) ο ψηφοφόρος µπορεί να
βάλει στους υποψήφιους της λίστας που έχει επιλέξει τόσους σταυρούς
προτίµησης όσοι αντιστοιχούν στο 40% των εκάστοτε εκλεγοµένων.
η. Εάν υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια (λίστες), το µέλος του κόµµατος
έχει το δικαίωµα να ψηφίζει υποψήφιους και από άλλα ψηφοδέλτια (λίστες)
εκτός από αυτήν της προτίµησης του, βάζοντας σε αυτήν 1 σταυρό αν
εκλέγονται µέχρι 10 υποψήφιοι και έως 10% αν εκλέγονται πάνω από 10,
µε υπολογισµό του 10% στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό σταυρών (στην
περίπτωση µισού ολοκληρώνεται προς τα πάνω).Ο όρος αυτός δεν ισχύει
για την εκλογή των εκτελεστικών οργάνων.
θ. Η Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο στο
οποίο το µέλος του κόµµατος έχει δικαίωµα να βάλει από 1 µέχρι και τόσους
σταυρούς όσοι αντιστοιχούν στο 40% των εκλεγοµένων.
ι. Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια:
-

Σε κάθε περίπτωση που παραβιάζεται η µυστικότητα της ψηφοφορίας
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-

Ως προς τη λίστα όταν δεν έχουν σταυρό σε καµία λίστα ή όταν έχουν
σταυρούς σε περισσότερες από µία λίστες. Στις περιπτώσεις αυτές το
ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο ως προς τους σταυρούς προτίµησης
εφόσον τηρείται η προϋπόθεση του 40% επί των εκλεγοµένων.

-

Ως προς τους σταυρούς προτίµησης εφόσον υπερβαίνουν το
επιτρεπόµενο 40% ή εφόσον υπερβαίνουν το επιτρεπόµενο δικαίωµα
επικοινωνίας. Στις περιπτώσεις αυτές το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο
ως προς τη λίστα εφόσον έχει σταυρό σε µία µόνο λίστα.

7.
Ο Γραµµατέας της Νοµαρχιακής Επιτροπής και της Πολιτικής Κίνησης
εκλέγονται από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή και τη Γραµµατεία της Πολιτικής Κίνησης
αντίστοιχα µε απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων.
8.
Σε περίπτωση παραίτησης, απώλειας της κοµµατικής ιδιότητας ή θανάτου
µέλους ενός οργάνου του κόµµατος η αντικατάστασή του γίνεται στην πρώτη
συνεδρίαση του οργάνου. Η αντικατάσταση γίνεται από τον πρώτο
αναπληρωµατικό του αντίστοιχου ψηφοδελτίου µε το οποίο είχε εκλεγεί. Τα
ισχύοντα για τη γυναικεία ποσόστωση ισχύουν και για τις περιπτώσεις
αντικατάστασης.

19.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
α. Τροποποιήσεις και αλλαγές στο καταστατικό γίνονται από
Συνέδριο του Κόµµατος.

β. Η εφαρµογή του καταστατικού του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ βασίζεται στην πολιτική
βούληση, την ωριµότητα, το αίσθηµα ευθύνης και τη δηµοκρατική και κοινωνική
ευαισθησία των µελών του.
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