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Προοίμιο
Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ριζοσπαστική, αριστερή οργάνωση νεολαίας. Έχει τις ρίζες της
στις λαμπρότερες παραδόσεις του αριστερού και νεολαιίστικου κινήματος στην χώρα μας.
Βαδίζει στα χνάρια και εμπνέεται από τις αγωνιστικές παρακαταθήκες της Ο.Κ.Ν.Ε.
(Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδος), της Ε.Π.Ο.Ν. (Ενιαία Πανελλαδική
Οργάνωση Νέων), της ΕΔΝΕ, της Νεολαίας Ε.Δ.Α. και της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη.
Αντλεί από την θετική συνεισφορά των μεγάλων νεολαιίστικων κινημάτων και οργανώσεων
νεολαίας της αριστεράς.
Ταυτόχρονα αντλεί έμπνευση από τα ριζοσπαστικά κοινωνικά κινήματα σε όλο τον
πλανήτη. Από την Οκτωβριανή Επανάσταση και την Παρισινή Κομούνα μέχρι το Μάη του ’68
και από το κίνημα χειραφέτησης των μαύρων στις ΗΠΑ μέχρι τους Ζαπατίστας και τους
μεγάλους αγώνες του αντιπαγκοσμιοποιητικού κινήματος.
Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, εμπνέεται αλλά και αποτελεί κομμάτι των αγώνων του σήμερα. Δεν
ξεχνάμε τον αντιδικτατορικό αγώνα και το Πολυτεχνείο, τις μαθητικές καταλήψεις του 1991,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ και τη Γένοβα το 2001, το φοιτητικό κίνημα του 2006-7, τον
Δεκέμβρη του 2008, τις πλατείες, τις αντιφασιστικές πορείες για τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη Χρυσού στις Σκουριές της Χαλκιδικής, το κίνημα του
«ΟΧΙ» στο Δημοψήφισμα του καλοκαιριού του 2015, τους αγώνες των Ιρλανδών αγωνιστών,
των Κούρδων και της Παλαιστίνης, όλους αυτούς τους αγώνες που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα
και μας εμπνέουν για τους αγώνες του αύριο.
Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αντλεί τον πυρήνα των αναλυτικών της μεθόδων από την μαρξική
σκέψη και θεωρία. Η προσέγγιση και ανάγνωση της πραγματικότητας γίνεται από ταξική,
διεθνιστική, μαρξιστική σκοπιά, διαμορφώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο μία πρώτη βάση
επεξεργασίας και ανάλυσης. Δεν αντιμετωπίζουμε όμως την μαρξιστική παράδοση ως
θέσφατο, αλλά αντίθετα αντλούμε θεωρητική υποστήριξη και πολιτικά συμπεράσματα από το
σύνολο των απολήξεων της μαρξικής σκέψης.
Οι καταβολές της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ εκκινούν τις θεωρητικές επεξεργασίες του Μαρξ και
του Ένγκελς για τη λειτουργία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και τον καθοριστικό
ρόλο της πάλης των τάξεων. Βασιζόμαστε στις θεωρητικές επεξεργασίες των επαναστατικών
εγχειρημάτων των αρχών του 20ού αιώνα όπως συμπυκνώνονται στο έργο του Λένιν, της
Ρόζας Λούξεμπουργκ και του Γκράμσι. Προβληματιζόμαστε με αφορμή την πολύπλευρη
κριτική που ασκήθηκε στη Σοβιετική Ένωση για το είδος του σοσιαλισμού για τον οποίο
αγωνιζόμαστε όπως και για την δημοκρατία μέσα στα κόμματα της Αριστεράς και το κράτος,
από τον Τρότσκι αλλά και αυτή της Μαοικής σκέψης στα παγιωμένα σχήματα του σοβιετικού
μαρξισμού. Εμπνεόμαστε από τον δυτικό μαρξισμό και το ρεύμα της Κομμουνιστικής
Ανανέωσης που άνθισε μετά τη διάσπαση του ευρωπαϊκού κομμουνιστικού κινήματος,
μελετάμε το έργο του Αλτουσέρ και των μαθητών του, καθώς και τις θεωρητικές επεξεργασίες
του Πουλαντζά για το κράτος. Επιπλέον, αντλούμε στοιχεία από χώρους και κινήματα όπως ο
Μάης του ’68, καθώς και από την ευρύτερη παρακαταθήκη κριτικής και αμφισβήτησης του, το
οικολογικό, το φεμινιστικό κίνημα αλλά και νέα ριζοσπαστικά ρεύματα σκέψης. Παράλληλα,
διευρύνουμε τους θεωρητικούς και πολιτικούς μας ορίζοντες με την μελέτη σύγχρονων
πολιτικών φιλοσόφων της Αριστεράς που επιχειρούν να συναρθρώσουν τις παραδοσιακές
αναλύσεις με τις όψεις της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας, με την
συσσώρευση εμπειρίας και την επεξεργασία εγχειρημάτων στο σήμερα, και πάντα στο πλαίσιο
της υπέρβασης του καπιταλιστικού μοντέλου παραγωγής.
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Στρατηγικός στόχος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ είναι ο σοσιαλισμός στον 21ο αιώνα, δηλαδή ο
σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας, η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο με ορίζοντα τον κομμουνισμό.
Η κοινωνική απελευθέρωση και ο σοσιαλισμός με ελευθερία και δημοκρατία που
οραματίζεται η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζονται από την ισοκατανομή του κοινωνικού
πλούτου παγκοσμίως, τον κοινωνικό έλεγχο των μέσων παραγωγής, την συλλογικότητα και
την υπέρβαση του ατομισμού, του καταναλωτισμού και της εμπορευματοποίησης ως
ιδεολογικά πρότυπα, την κατάργηση των κοινωνικών, φυλετικών, και κάθε άλλης
μορφήςδιακρίσεων, και των εξουσιαστικών σχέσεων που δημιουργoύν και την οικολογική
ισορροπία.
Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι μια οργάνωση που παρεμβαίνει και παλεύει σε όλους τους χώρους
που ζει, σπουδάζει, εργάζεται και δημιουργεί η νεολαία. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται σε όλη
τη νεολαία, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, θρησκεύματος και οποιασδήποτε άλλης διάκρισης.
Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να διαμορφώσει ένα καινούργιο τύπο σχέσεων των νέων με
την πολιτική, με άμεση συμμετοχή και παρέμβαση. Σχέσεων που περνάνε μέσα από την (αλλά
και στοχεύει στην) επανανοηματοδότηση των συλλογικών οραμάτων και αξιών. Σέβεται την
αυτονομία των κινημάτων και αντιπαρατίθεται με γραφειοκρατικές δομές, καθώς και με τις
πελατειακές σχέσεις που επιδιώκουν να έχουν με την νεολαία οι κυρίαρχοι κομματικοί
μηχανισμοί. Ταυτόχρονα, επιδιώκει την ανάπτυξη πρωτοπόρας δράσης και παρέμβασης ώστε
να εκφράσει και να δώσει προοδευτικό και ριζοσπαστικό περιεχόμενο στους μικρούς και
μεγάλους πολιτικούς αγώνες της εποχής μας.
Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ δομείται και λειτουργεί με βάση τις αξίες της δημοκρατίας, της
συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας. Αξίες που αποτέλεσαν τη βάση
για τις μεγαλύτερες ανατροπές και επαναστάσεις της σύγχρονης εποχής. Αξίες που
επιδιώκουμε να καταστούν ηγεμονικές σε όλη τη νέα γενιά, καθώς χτίζουμε μέρα με τη μέρα –
μέσα από τη συλλογική δράση και τον αγώνα σε όλα τα επίπεδα – τον νέο κόσμο στον οποίο
εμείς, η γενιά μας και οι επόμενες γενιές, θα κληθούν να ζήσουν και να δημιουργήσουν.
Βασικές αρχές λειτουργίας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ
1. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί συλλογικά και δημοκρατικά, δρα σύμφωνα με τις
αποφάσεις της πλειοψηφίας, σέβεται και κατοχυρώνει τις μειοψηφούσες απόψεις. Η Νεολαία
ΣΥΡΙΖΑ είναι ενιαία, πλουραλιστική, ανοιχτή στην ύπαρξη διαφορετικών ιδεολογιών και
ρευμάτων σκέψης στον χώρο της Αριστεράς.
2. Η θέσπιση οργάνων και εσωτερικών διαδικασιών στοχεύει στην διασφάλιση της
γνήσιας πολιτικής έκφρασης όλων των μελών, στον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων της
οργάνωσης και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της. Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να
γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια αποκέντρωσης των λειτουργιών της Οργάνωσης και συχνή
ανανέωση των πολιτικών οργάνων και των στελεχών που συμμετέχουν σε αυτά αλλά και να
ενισχύεται κάθε δυνατή διαδικασία ελέγχου τους.
3. Συμμετέχει σε κάθε προοδευτική κοινωνική κίνηση, προβάλλει και επεξεργάζεται
διαρκώς τις προτάσεις της, χωρίς να προσπαθεί να τις επιβάλει εκ των άνω. Είναι φορέας που,
με σταθερό γνώμονα τις αξίες και τις χειραφετητικές ιδέες της Αριστεράς και των κοινωνικών
κινημάτων, βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς αυτοδιαμόρφωσης, ανάλογα με όσα κατακτά,
μαθαίνει και συνειδητοποιεί.
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4. Μεριμνά συστηματικά για τη θεωρητική κατανόηση του κοινωνικού και ιστορικού
γίγνεσθαι και για τη θεωρητική μόρφωση των μελών του, αξιοποιώντας τα εργαλεία ανάλυσης
της εξελισσόμενης μαρξιστικής θεωρίας.
5. Η δομή και η λειτουργία της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να αντανακλά τις αρχές και τις
αξίες της κοινωνίας για την οποία αγωνίζεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ιδιότητα του μέλους
Άρθρο 1: Ορισμός μέλους
1. Μέλος μπορεί να είναι κάθε νέα και νέος, από 14 έως και 32 χρονών, με βάση το
ημερολογιακό έτος, που αποδέχεται το Καταστατικό, τις Πολιτικές Θέσεις και τη δράση της και
επιθυμεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της.
2. Τα μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ είναι ισότιμα, μετέχουν στην διαμόρφωση των
αποφάσεων με όλους τους θεσμοθετημένους τρόπους.
Άρθρο 2: Εγγραφή μέλους
1. Η ένταξη στη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι ατομική, αυτοπρόσωπη σε ΟΜ της Οργάνωσης και
γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Οργάνωση Μελών, η οποία και θα
πρέπει να εγκριθεί σε συνέλευση της ΟΜ με την παρουσία του.
2. Τα μέλη εντάσσονται σε ΟΜ του κοινωνικού τους χώρου, του χώρου εκπαίδευσης ή
εργασίας, του κλάδου ή ειδικότητας, του τόπου διαμονής ή τόπου εργασίας.
3. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί (με πλήρη γραπτή αιτιολόγηση) από την ΟΜ,
τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο Κεντρικό Συμβούλιο.
4.Πρώην μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ τα οποία έχουν περάσει στο Κόμμα δύνανται να
επιστρέψουν στη Νεολαία, εφόσον αυτό δεν έχει γίνει πάνω από δυο φορές και άνευ
δικαιολογημένης αιτίας.
Επίσης:
α. Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή παρουσιολόγιου σε όλες τις συνελεύσεις ΟΜ υπό την
ευθύνη του οργανωτικού γραφείου, ώστε να καταγράφεται σε κάθε διαδικασία πόσα και ποια
μέλη παρακολουθούν.
β. Ανενεργό μέλος θεωρείται εκείνο που δεν έχει παρακολουθήσει συνελεύσεις στην ΟΜ
του για ένα εξάμηνο, χωρίς προφανές κώλυμα. Μέλος που δεν έχει παρακολουθήσει
συνελεύσεις στην ΟΜ του για ένα ολόκληρο έτος, διαγράφεται από τα μητρώα της οργάνωσης.
γ. Το ανενεργό μέλος δεν έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε συναπόφασης
πολιτικών κατευθύνσεων της Οργάνωσης. Δεν συνυπολογίζεται στην απαρτία.
Άρθρο 3: Δικαιώματα μέλους
Κάθε μέλος της Οργάνωσης έχει δικαίωμα:
1. Να συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής άποψης, των θέσεων, της στρατηγικής
και της τακτικής της Οργάνωσης.
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2. Να μετέχει σε μια Οργάνωση Μελών, όπου συμμετέχει ενεργά στην συνδιαμόρφωση και
την πραγματοποίηση των αποφάσεων της και έχει το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα
τα όργανα και τα αντιπροσωπευτικά σώματα της Οργάνωσης. Επίσης, μπορεί να
παρακολουθεί με δικαίωμα λόγου τις συνεδριάσεις άλλων Οργανώσεων Μελών και να
δραστηριοποιείται στα πλαίσια των δράσεών τους, χωρίς όμως το δικαίωμα εκλέγειν,
εκλέγεσθαι και ψήφου.
3. Να απολαμβάνει ισότιμη ενημέρωση και πλήρη πληροφόρηση για τη δράση της
Οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα.
4. Να μπορεί να εκφράζει δημόσια την προσωπική του άποψη σε περιπτώσεις που
διαφωνεί, λέγοντας ταυτόχρονα την συλλογική απόφαση.
5. Τα μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να εντάσσονται
παράλληλα σε αδελφά κόμματα και οργανώσεις της χώρας κατοικίας τους, μετά από
ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ ή της αντίστοιχης Επιτροπής του ΚΣ.
6. Όλα τα μέλη της νεολαίας έχουν δικαίωμα να καταθέτουν γραπτές προτάσεις για τα
ζητήματα της νεολαίας οι οποίες μπαίνουν σε διαβούλευση στα σώματα τα οποία αφορούν.
Άρθρο 4: Ευθύνες μέλους
Κάθε μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη:
1. Να υποστηρίζει και να διαδίδει τις θέσεις της Οργάνωσης. Οι αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων είναι σεβαστές από όλα τα μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία με την
σειρά τους αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησής τους. Κάθε προσπάθεια υλοποίησης
απόψεων που μειοψήφησαν, στο όνομα της οργάνωσης, αντίκειται στον δημοκρατικό
χαρακτήρα της.
2. Να συμμετέχει στα κινήματα αντίστασης και στις συνδικαλιστικές ή κοινωνικές
οργανώσεις στο χώρο ευθύνης του με τις οποίες συμπορεύεται επίσημα η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.
3. Να καταβάλλει κανονικά την οικονομική συνδρομή του, το ύψος της οποίας καθορίζεται
από το Κεντρικό Συμβούλιο. Για τον ορισμό του ποσού της συνδρομής των μελών πρέπει να
λαμβάνονται υπόψιν, με όρους αναλογικότητας, η εργασιακή/οικονομική κατάσταση του
μέλους.
Άρθρο 5: Αναστολή ιδιότητας μέλους
Η ιδιότητα του μέλους της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ είναι ασυμβίβαστη με την συμμετοχή σε
πολιτική νεολαία ή κόμμα της χώρας, εκτός των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης, αναστολή ιδιότητας μέλους της Οργάνωσης έχουμε όταν:
Α. Αποδέχεται δημόσιο αξίωμα (ΔΣ δημόσιου οργανισμού, διεθνούς οργανισμού ή
ανεξάρτητης αρχή/ ΔΕΚΟ/ΝΠΔΔ/γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων ή άλλες
κυβερνητικές θέσεις κλπ), παρά τη ρητή διαφωνία της Οργάνωσης.
Β. Συμμετέχει σε συνδικαλιστικούς ή κοινωνικούς φορείς παρά τη ρητή διαφωνία της
οργάνωσης.
Γ. Σε περίπτωση συμμετοχής ή/και δημόσιας υποστήριξης σε ψηφοδέλτιο άλλο από αυτό
που έχει αποφασίσει η Οργάνωση για τις φοιτητικές εκλογές, τις εκλογές συνδικαλιστικών
οργάνων και επιστημονικών φορέων, τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε είδους
εκλογές πολιτικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση ένστασης για το ότι το ψηφοδέλτιο
αντιστρατεύεται τις αρχές της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίζει το ΚΣ.
Δ. Εκφέρει φασιστικό, ρατσιστικό ή σεξιστικό λόγο στη Δημόσια σφαίρα ή στο εσωτερικό
της Οργάνωσης.
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Ε. Δρα με ακραίααντισυντροφικό τρόπο ή εκτός πλαισίου των αξιών της Αριστεράς.
ΣΤ. Δεν καταβάλλει τις ορισμένες, σύμφωνα με τα κριτήρια του προηγούμενου άρθρου,
οικονομικές εισφορές του στην Οργάνωση για διάστημα μεγαλύτερο των 8 μηνών ή την
συμμετοχή που καθορίζεται κάθε φορά για όσους έχουν καταλάβει έμμισθες θέσεις στον
κρατικό μηχανισμό για διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών.
Ζ. Θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές ή ευρωεκλογές χωρίς την προηγούμενη
συμφωνία του Κεντρικού Συμβουλίου.
Αναστολή ιδιότητας σημαίνει ότι αφαιρούνται από το μέλος τα δικαιώματά του για έξι
μήνες (χάνει το δικαίωμα εκλέγειν-εκλέγεσθαι και ψήφου, δεν συνυπολογίζεται στην απαρτία,
καθαιρείται από τα όργανα της Οργάνωσης στα οποία ενδεχομένως συμμετέχει και αφαιρείται
από τα μητρώα της οργάνωσης). Το μέλος επανέρχεται στην οργάνωση μετά το πέρας της
αναστολής, έπειτα από γνωμοδότηση του ΚΣ. Για την αναστολή της ιδιότητας του μέλους
πρέπει να υπάρχει γραπτή αιτιολογία από αυτόν που την καταθέτει, γραπτή εισήγηση (υπέρ ή
κατά) της ΟΜ στην οποία ανήκει το μέλος που αντιμετωπίζει την ποινή και γραπτή
τοποθέτηση του ιδίου του μέλους. Για την απόφαση αρμόδιο είναι το Κεντρικό Συμβούλιο, το
οποίο καταθέτει γραπτή αιτιολόγηση είτε θετικής είτε αρνητικής απόφασης με αυξημένη
πλειοψηφία (3/5).
Παύση της ιδιότητας του μέλους έχουμε αυτόματα σε περίπτωση συμμετοχής σε άλλο
πολιτικό κόμμα της Ελλάδας ή σε άλλο ψηφοδέλτιο σε βουλευτικές εκλογές και στις
ευρωεκλογές καθώς και στην περίπτωση που μέλος της Οργάνωσης δρα με μέσα και τρόπους
προκειμένου να εκμεταλλευτεί έκαστη θέση που έχει καταλάβει στον κρατικό μηχανισμό και
να συμβάλει στην βελτίωση της δικής του ή «θέσης» άλλου ή καταδικάστηκε για βαριά
εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα. Επίσης, σε περίπτωση που το μέλος επαναλάβει την ίδια
αντικαταστατική συμπεριφορά για την οποία του έχει επιβληθεί προηγουμένως αναστολή
ιδιότητας. Η παύση της ιδιότητας του μέλους επανεξετάζεται μετά από νέα αίτηση εγγραφής
του, τουλάχιστον ένα χρόνο μετά από την εν λόγω απόφαση και αφού έχουν εκλείψει οι λόγοι
της αναστολής. Η παύση της ιδιότητας του μέλους αποφασίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο
με την ίδια διαδικασία όπως και στην περίπτωση της αναστολής, ενώ από το ΚΣ γίνεται και η
επανεξέτασή της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Οργανωτική Δομή
Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ δομείται σε τρεις βαθμίδες:
i. Σε πρώτο επίπεδο συγκροτείται και λειτουργεί η Οργάνωση Μελών.
ii. Σε δεύτερο επίπεδο συγκροτούνται και λειτουργούν το Δευτεροβάθμιο Όργανο.
iii. Σε Πανελλαδικό επίπεδο, συγκαλείται το Κεντρικό Συμβούλιο και η γραμματεία αυτού.
Άρθρο 6: Οργανώσεις Μελών
1. Οι Οργανώσεις Μελών αποτελούν κύτταρο και βασικό πολιτικό όργανο της Νεολαίας
ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν την βασική ευθύνη για την λειτουργία και την πολιτική δράση της οργάνωσης.
Ειδικότερα, προωθούν και εξειδικεύουν τις αποφάσεις της Οργάνωσης και παίρνουν όλες τις
αναγκαίες αποφάσεις για την δράση τους για το σύνολο των κεντρικών και τοπικών
ζητημάτων στο χώρο αναφοράς τους. Επιπλέον, οι ΟΜ αποτελούν τον χώρο υποδοχής των
νέων μελών, δίνοντας τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις απόψεις μας, αλλά και να
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αναπτύξουν πολύμορφη πολιτική δράση. Σημαντικό καθήκον της ΟΜ είναι, επίσης, να ενισχύει
θεωρητικά και πολιτικά τα μέλη της, γύρω από τις θέσεις της οργάνωσης, του Κόμματος, του
χώρου, της Αριστεράς γενικότερα.
2. Οργανώσεις μελών δημιουργούνται με βάση τον τόπο κατοικίας (με κατεύθυνση ανά
δημοτικό διαμέρισμα), καθώς και τον χώρο εκπαίδευσης ή εργασίας στον οποίο
δραστηριοποιούνται τα μέλη τους.
3. Κυρίαρχο όργανο κάθε ΟΜ είναι η συνέλευση των μελών της, η οποία συνέρχεται σε
τακτικά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. Είναι δυνατή η έκτακτη
σύγκληση της συνέλευσης της ΟΜ ή με αίτημα του 25% των μελών της. Οι συνελεύσεις είναι
ανοιχτές και δημόσιες, εκτός από τις φορές που ορίζονται διαφορετικά.
4. Οι ΟΜ συζητούν τις αποφάσεις του ΚΣ και των δευτεροβάθμιων οργάνων, τις
αξιολογούν και διατυπώνουν ενδεχόμενες αντιρρήσεις επ’ αυτών, έτσι ώστε το Κ.Σ και τα
δευτεροβάθμια όργανα να έχουν γνώση των εκτιμήσεων των μελών και να τις λαμβάνουν υπ’
όψιν τους.
5. Όποια ΟΜ έχει να συνεδριάσει παραπάνω από 4 μήνες, κινείται αυτομάτως συζήτηση
στο επόμενο Κεντρικό Συμβούλιο με θέμα τη διατήρηση ή την συγχώνευση ή την διάλυση της
ΟΜ.
6. Εκλέγει τη γραμματεία της (ή μόνο γραμματέα, ανάλογα με το μέγεθος της ΟΜ) που έχει
την ευθύνη για τον συντονισμό της δραστηριότητας της Οργάνωσης και μεριμνά για την
υλοποίηση των στόχων της. Η γραμματεία με την σειρά της εκλέγει έναν/μία από τα μέλη της
ως Γραμματέα της ΟΜ. Η θητεία των οργάνων στις ΟΜ είναι ετήσια. [πιο αναλυτικά βλ. το
σχετικά κεφάλαιο στις Εσωτερικές Διαδικασίες]
7. Για την ίδρυση μιας ΟΜ απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 5 μέλη. Στην περιφέρεια και εκτός
μεγάλων αστικών κέντρων, καθώς και στις ΟΜ εξωτερικού μπορεί να ιδρυθεί οργάνωση με 3
μέλη. Η ίδρυση ΟΜ γίνεται μετά από έγκριση του ΚΣ, εφόσον κάποιο μέλος του τελευταίου έχει
παρευρεθεί στην ιδρυτική συνέλευση και εφόσον έχει κατατεθεί λίστα των μελών στο όργανο
και το οργανωτικό γραφείο.
8. Οι ΟΜ συμμετέχουν ως σώμα στις συνεδριακές διαδικασίες της Οργάνωσης και εκλέγουν
αντιπροσώπους για το συνέδριο και για κάθε άλλο σώμα αντιπροσώπων.
9. Έχουν υποχρέωση να συζητούν και να ψηφίζουν γνωμοδοτικά για τα κείμενα του
Κεντρικού Συμβουλίου.
10. Οι οργανώσεις μελών της Νεολαίας οφείλουν να συμμετέχουν στη ζωή του κόμματος
και να συνδιαμορφώνουν από κοινού σχεδιασμό δράσεων στους χώρους αναφοράς τους.
Άρθρο 7: Ενδιάμεσα Όργανα
Δευτεροβάθμια όργανα
1. Τα Δευτεροβάθμια όργανα αποτελούν ενδιάμεσα όργανα, ανάμεσα στο Κεντρικό
Συμβούλιο και τις Οργανώσεις Μελών. Τα δευτεροβάθμια όργανα ευθύνονται για την
υλοποίηση των αποφάσεων των αντίστοιχων συνδιασκέψεων και ολομελειών, την εξειδίκευση
της πολιτικής της οργάνωσης στον κοινωνικό τους χώρο, τον συντονισμό των ΟΜ του τομέα
ευθύνης τους και την διεύρυνση της επιρροής τους.
2. Δευτεροβάθμια όργανα θεωρούνται τα: Γραφεία Σπουδάζουσας, Γραφεία Πόλης,
Γραφεία Τοπικών κ.α. και είναι δυνατό να δημιουργηθούν με την σύμφωνη γνώμη του ΚΣ σε
κάθε ομοιογενή κοινωνικό χώρο ή γεωγραφική ενότητα, όπου δραστηριοποιούνται
περισσότερες από μία ΟΜ προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός και η καλύτερη
αποτελεσματικότητα της πολιτικής τους δράσης.
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3. Όλα τα δευτεροβάθμια όργανα εκλέγονται σε ολομέλειες ή συνδιασκέψεις των μελών
των αντίστοιχων ΟΜ κάθε χρόνο. Η οργάνωση της συνδιάσκεψης ή της ολομέλειας, τα
εισηγητικά κείμενα, το μέτρο αντιπροσώπευσης είναι ευθύνη του απερχόμενου
δευτεροβάθμιου οργάνου. Το απερχόμενο όργανο οφείλει επιπλέον να συγγράφει και να
κοινοποιεί μια εβδομάδα πριν την ορισμένη διαδικασία κείμενο απολογισμού στα έχοντα
δικαίωμα συμμετοχής μέλη της Οργάνωσης. Σε περίπτωση συνέλευσης που ιδρύει
δευτεροβάθμιο όργανο, την ευθύνη των παραπάνω έχει το ΚΣ. [πιο αναλυτικά βλ. το σχετικά
κεφάλαιο στις Εσωτερικές Διαδικασίες]
4. Τα μέλη των δευτεροβάθμιων γραφείων αναλαμβάνουν θεματικές και οργανωτικές
χρεώσεις.
Άρθρο 8: Κεντρικό Συμβούλιο
1. Το Κεντρικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο πολιτικό όργανο της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ
δύο συνεδρίων και έχει τη συνολική πολιτική και οργανωτική ευθύνη της πορείας της
Οργάνωσης από την εκλογή του από το Συνέδριο μέχρι και την εκλογή νέου ΚΣ από το επόμενο
Συνέδριο. Ο αριθμός των μελών του ΚΣ καθορίζεται από το Συνέδριο.
2. Το Κεντρικό Συμβούλιο εκλέγει Γραμματεία (εκτελεστικό όργανο του Κεντρικού
Συμβουλίου) και το γραμματέα του στην πρώτη συνεδρίαση. Ο/η Γραμματέας του Κεντρικού
Συμβουλίου εκπροσωπεί δημόσια την Οργάνωση και λειτουργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων
του Κεντρικού Συμβουλίου
3. Ο αριθμός των μελών της Γραμματείας θα καθοριστούν από το Κεντρικό Συμβούλιο. Η
εκλογή της έπεται της εκλογής του Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες και
οι χρεώσεις της Γραμματείας προτείνονται από τον Γραμματέα και εγκρίνονται από το ΚΣστη
δεύτερη συνεδρίαση.
4. Το ΚΣ συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον κάθε 2 μήνες με ευθύνη της Γραμματείας και
εντός 10 ημερών όταν το ζητήσει το 1/4 των μελών του. Την ευθύνη εισήγησης σε αυτήν την
περίπτωση την έχει πάλι η Γραμματεία.
5. Η Γραμματεία του ΚΣ έχει το δικαίωμα να ορίσει διευρυμένα ΚΣ. Επίσης, η Γραμματεία
οφείλει να ορίζει κατά διαστήματα θεματικά ΚΣ.
6. Το Κεντρικό Συμβούλιο σε μια από τις 2 πρώτες συνεδριάσεις του κατανέμει
αρμοδιότητες στα μέλη και διαμορφώνει πλαίσιο λειτουργίας του οργάνου. Συγκροτεί
επιτροπές και οργανωτικό γραφείο.
7. Οι επιτροπές είναι βοηθητικά όργανα στο αντικείμενο για το οποίο συγκροτούνται. Αυτό
σημαίνει ότι πραγματοποιούν επεξεργασίες για θέματα του αντικειμένου τους και οργανώνουν
παρεμβάσεις πάντοτε, όμως, με την ευθύνη του ΚΣ. Δεν λειτουργούν ως αυτόνομα σχήματα,
επίσης δεν αποτελούν σώμα και άρα δεν αποφασίζουν με την αρχή της πλειοψηφίας. Επιπλέον,
οι επιτροπές οφείλουν να απολογίζουν το έργο τους στο ΚΣ. Την χρέωση κάθε επιτροπής
αναλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου.
8. Το οργανωτικό γραφείο έχει την συνολική εικόνα της Οργάνωσης, των ΟΜ και των
δευτεροβάθμιων, των οικονομικών της Οργάνωσης, καθώς και της πολιτικής και οργανωτικής
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τους κατάστασης, αλλά και του αριθμού των μελών, η οποία θα πρέπει να είναι
επικαιροποιημένη ανά τρίμηνο.
9. Το ΚΣ φροντίζει για την οριζόντια επικοινωνία μεταξύ όλων των οργάνων και των
συνελεύσεων της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.
10. Όλα τα μέλη του ΚΣ αναλαμβάνουν συγκεκριμένες, εσωτερικά ανακοινώσιμες
χρεώσεις, θεματικές και τοπικές, με τη μέριμνα όλες οι ΟΜ να έχουν υπεύθυνο/η ή υπεύθυνους
από το ΚΣ και να τους γνωρίζουν.
11. Τα μέλη του ΚΣ υποχρεούνται να ενημερώνουν όλα τα μέλη της οργάνωσης για τις
αποφάσεις των συνόδων του (πολιτικά κείμενα απόφασης, έμμισθες θέσεις, χρεώσεις ΚΣ και
γραμματείας κλπ). Υποχρεούνται επίσης να μεριμνούν για τη συνεδρίαση των κειμένων των
αποφάσεων από όλες τις ΟΜ της οργάνωσης.Στα κείμενα των αποφάσεων επισυνάπτονται οι
μειοψηφούσες τροπολογίες μετά από αίτημα οποιουδήποτε μέλους του ΚΣ.
12. Στις συνεδριάσεις του ΚΣ υπάρχει παρουσιολόγιο. Σε περίπτωση απουσίας μέλους του
Κεντρικού Συμβουλίου περισσότερες από 4 φορές και μέλους του Δευτεροβάθμιου Οργάνου
περισσότερες από 6 φορές σε διάστημα ενός έτους, αδικαιολόγητα, το μέλος παύεται και
αντικαθίσταται από το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό ή εκλέγεται νέο.
Άρθρο 9: Εσωτερικός διάλογος
1. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι μαι οργάνωση πολιτικά και οργανωτικά ενιαία. Στο πλαίσιο της
αναγνωρίζεται η δυνατότητα ύπαρξης διαφορετικών ρευμάτων ιδεών. Τα μέλη της
Οργάνωσης, ατομικά ή συλλογικά, έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν και να καταθέτουν
είτε προς διαβούλευση είτε προς ψήφιση, τις απόψεις και τις προτάσεις τους μέσα στην
Οργάνωση, τα όργανα, τις ΟΜ και τις διαδικασίες της. Οι συγκεκριμένες ενέργειες σε καμία
περίπτωση δεν μπορούν να αντιστρατεύονται τις καταστατικές λειτουργίες της Οργάνωσης,
να παρακωλύουν την υλοποίηση των αποφάσεών της και να παραπέμπουν στην ύπαρξη
διαφορετικών Οργανώσεων.
2. Με ευθύνη του Κεντρικού Συμβουλίου δημιουργείται δελτίο εσωτερικού διαλόγου που
δίνει τη δυνατότητα στα μέλη να εκφράσουν τις απόψεις τους στο εσωτερικό της Οργάνωση,
ενημερώνοντας τα υπόλοιπα μέλη για τις απόψεις τους.
3. Ο διάλογος και η ύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων πάνω στα επιμέρους ζητήματα
μπορεί να πραγματοποιείται και με δημόσιο τρόπο στα έντυπα και στα διαδικτυακά μέσα του
κόμματος και της οργάνωσης.
Άρθρο 10: Σώματα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ
1. Τακτικό Συνέδριο
α. Το τακτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.
Συγκαλείται τακτικά κάθε 2 χρόνια. Ψηφίζει αποφάσεις που ισχύουν για όλη την Οργάνωση
μέχρι το επόμενο Συνέδριο.
β. Το τακτικό Συνέδριο εκλέγει το Κεντρικό Συμβούλιο.

9

γ. Η προκήρυξη του Συνεδρίου, η οργάνωση της προσυνεδριακής διαδικασίας, τα
προσυνεδριακά κείμενα και το μέτρο αντιπροσώπευσης είναι αρμοδιότητες του απερχόμενου
Κεντρικού Συμβουλίου.
δ. Η αντιπροσώπευση στο συνέδριο γίνεται με απ’ ευθείας εκλογή από τις Οργανώσεις
Μελών.
ε. Το τακτικό Συνέδριο και μόνο μπορεί ναι είναι και Καταστατικό εφόσον έχει
αποφασιστεί από το ΚΣ ή από το σώμα στην αρχή της διαδικασίας.
2. Έκτακτο Συνέδριο
α. Ανάμεσα στα τακτικά Συνέδρια της Οργάνωσης μπορεί να συγκληθεί έκτακτο Συνέδριο
με όλες τις αρμοδιότητες του τακτικού.
β. Τη σύγκληση εκτάκτου Συνεδρίου μπορεί να ζητήσει το Κεντρικό Συμβούλιο ή οι
Οργανώσεις Μελών που αντιπροσωπεύουν το 35% των μελών της Οργάνωσης ή όταν το
ζητήσει το 35% των μελών της Οργάνωσης απευθείας.
γ. Η σύγκληση του εκτάκτου Συνεδρίου πραγματοποιείται το πολύ μέσα σε 3 μήνες από τη
στιγμή που διατυπώνεται το σχετικό αίτημα.
3. Θεματικό Συνέδριο
Για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων είναι δυνατό να συγκληθούν θεματικά συνέδρια με
διαδικασία αντίστοιχη με αυτήν που προβλέπεται για την σύγκληση έκτακτου συνεδρίου.
4. Διαρκές Συνέδριο
α. Το Διαρκές Συνέδριο αποτελείται από τους αντιπροσώπους του προηγούμενου
Συνεδρίου (έκτακτου ή τακτικού) και τα μέλη του ΚΣ. Το Διαρκές Συνέδριο είναι δυνατό να
συγκληθεί εκτάκτως με απόφαση του ΚΣ (με απόλυτη πλειοψηφία).
β. Μπορεί να συγκληθεί μία φορά των χρόνο προκειμένου να εξετάσει την πορεία
υλοποίησης των αποφάσεων του συνεδρίου και να αντιμετωπίσει ζητήματα εξαιρετικής
σημασίας που τυχόν έχουν ανακύψει.
γ. Το Διαρκές Συνέδριο δεν δικαιούται να ανατρέψει τις αποφάσεις του τελευταίου
συνεδρίου, αλλά οφείλει να κινηθεί στο πνεύμα αυτών.
5. Προσυνεδριακός διάλογος
α. Το οργανωτικό γραφείο έχει την ευθύνη διεξαγωγής του προσυνεδριακού διαλόγου. Σε
αυτό απευθύνονται οι ΟΜ αιτούμενες την κατάλληλη εισήγηση επί των κειμένων.
β.O προσυνεδριακός διάλογος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 1 μήνα.Στην περίπτωση
του Έκτακτου Συνεδρίου το Οργανωτικό Γραφείο δύναται να ορίσει και μικρότερο χρονικό
διάστημα σε καμία περίπτωση όμως λιγότερο της μιας εβδομάδας.
γ.Από την επίσημη έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί
τα κείμενα, κείμενο εισήγησης, αντιπαραθετικά κείμενα, κείμενα συμβολής στο διάλογο,
καταστατικό.
6. Συνδιάσκεψη
Η Συνδιάσκεψη πραγματοποιείται ανάμεσα σε 2 συνέδρια υποχρεωτικά με μέριμνα του
Κεντρικού Συμβουλίου. Στόχος αυτής είναι ο απολογισμός της δράσης της Οργάνωσης και η
επικαιροποίηση της Απόφασης του τελευταίου Συνεδρίου. Η Συνδιάσκεψη δεν δύναται να
τροποποιήσει απόφαση Συνεδρίου. Στην Συνδιάσκεψη μετέχουν τα μέλη του Κεντρικού
Συμβουλίου, το σύνολο των μελών των Δευτεροβάθμιων Οργάνων καθώς και οι Γραμματείς
των Οργανώσεων Μελών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Εσωτερικές Διαδικασίες
Άρθρο 11: Κανόνες διεξαγωγής διαδικασιών και ανάδειξης οργάνων
Οι διαδικασίες ανάδειξης Οργάνων της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εξής: εκλογή γραμματείας
ή γραμματέα στις ΟΜ, εκλογή γραφείου στις αντίστοιχες Ολομέλειες ή Συνδιασκέψεις των
δευτεροβάθμιων οργάνων, εκλογή Κεντρικού στο Συνέδριο. Αντικείμενο των διαδικασιών
αυτών είναι, εκτός από την ανάδειξη οργάνων, η εκπόνηση σχεδιασμού για την Οργάνωση, η
πολιτική συζήτηση και διαβούλευση μεταξύ των μελών και η ψήφιση πολιτικών κειμένων.
Άρθρο 12: Γενικές Διατάξεις
α. Για να είναι έγκυρη μία διαδικασία, οφείλει να συγκεντρώνει απαρτία (50%+1 των
ενεργών μελών). Στην απαρτία δεν συνυπολογίζονται τα ανενεργά μέλη [βλ. Κεφάλαιο 1],
όπως και μέλη που έχουν θεωρηθεί ακουσίως απόντες, δηλαδή στρατευμένοι και φοιτητές
εξωτερικού.
β. Σε όλα τα εκλεγμένα όργανα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται ποσόστωση φύλου 30%.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες υποψήφιες, ώστε να καλυφθεί η
ποσοστωση, τότε οι αντίστοιχες θέσεις μένουν κενές. Για τα δευτεροβάθμια και τα
συντονιστικά των ΟΜ, η ποσόστωση δε μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό των γυναικών που
λογίζονται ως ενεργά μέλη στη λίστα του εκάστοτε σώματος (ΟΜ,Ολομέλεια).
γ. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή οργάνων (σε ΟΜ, δευτεροβάθμια και ΚΣ) είναι ενιαία.
δ. Οι εκλογές πραγματοποιούνται από εφορευτική επιτροπή από το αντίστοιχο όργανο
(Κεντρικό Συμβούλιο, συνέδριο, συνδιάσκεψη, συνέλευση). Δικαίωμα συμμετοχής στην
εφορευτική επιτροπή έχουν όλα τα μέλη της πολιτικής οργάνωσης. Μέλος εφορευτικής
επιτροπής δεν έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιο στις αντίστοιχες εκλογές. Η εφορευτική
επιτροπή είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύσει αναλυτικά τα αποτέλεσμα της εκάστοτε
εσωτερικής εκλογικής διαδικασίας.
ε. Όλες οι εκλογές που αφορούν σε πρόσωπα είναι μυστικές και όλες οι εκλογές που
αφορούν σε πολιτική απόφαση είναι φανερές.
στ. Όλες οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
ζ. Όλα τα όργανα αποτελούνται από μονό αριθμό μελών. Σε όλα τα όργανα ο/η
γραμματέας εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία επί των ψηφισάντων μελών.
Άρθρο 13: Ειδικές διατάξεις
α. Η εκλογή γραμματείας ΟΜ και γραφείου στα δευτεροβάθμια όργανα γίνεται μέσω
ολομελειακών διαδικασιών ή συνδιασκέψεων στην περίπτωση των δευτεροβάθμιων. Η
οργάνωση της διαδικασίας, τα εισηγητικά κείμενα, το μέγεθος του νέου οργάνου και το μέτρο
αντιπροσώπευσης είναι αρμοδιότητες του απερχόμενου οργάνου.
β. Το μέλος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε δύο διαφορετικές Ολομέλειες/συνδιασκέψεις
δευτεροβάθμιων οργάνων, εφόσον οι δύο διαδικασίες διεξάγονται σε διάστημα μικρότερο του
εξαμήνου. Μετακινήσεις μελών με δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες
επιτρέπονται μέχρι δύο εβδομάδες πριν την διεξαγωγή τους.
γ. Δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η ψήφος από απόσταση σε ΟΜ και δευτεροβάθμια, με
εξαίρεση τις οργανώσεις εξωτερικού.
δ. Για το ΚΣ πέρα από την ποσόστωση φύλλου προβλέπεται, επίσης, ανανέωση 30% και
ποσόστωση περιφέρειας (δηλαδή εκτός Αττικής) 30%.
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ε. Δικαίωμα ψήφου στο Συνέδριο έχουν μόνο οι σύνεδροι, δηλαδή τα εκλεγμένα από τις ΟΜ
τους μέλη με μέτρο που ορίζει κάθε φορά το απερχόμενο Κεντρικό Συμβούλιο. Το δικαίωμα του
εκλέγεσθαι στο ΚΣ από το Συνέδριο έχουν όλα τα ενεργά μέλη της Οργάνωσης, σύνεδροι και
μη. Δεν επιτρέπεται η επιστολική ψήφος.
στ. Ο γραμματέας και τα μέλη της Γραμματείας μπορούν να επαναλάβουν μέχρι δυο
θητείες και τα μέλη ΚΣ μέχρι τρεις θητείες.
Άρθρο 14: Δημοψηφίσματα
α. Σοβαρά ζητήματα πολιτικής και λειτουργίας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να
αντιμετωπιστούν με την προσφυγή στη θέληση των μελών του, με το θεσμό του εσωτερικού
δημοψηφίσματος στη βάση εναλλακτικών προτάσεων.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητηθεί από το 25% των μελών της Οργάνωσης ή από
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΚΣ.
γ. Οι αποφάσεις των δημοψηφισμάτων είναι δεσμευτικές για την Οργάνωση εφόσον
συμμετέχει το 50%+1 των μελών της σε αυτά.
Α. Όροι διενέργειας
i. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια του δημοψηφίσματος είναι η ενημέρωση
των μελών επί των κρινόμενων θέσεων και ο δημόσιος εσωτερικός διάλογος.
ii. Την πολιτική ευθύνη της διενέργειας του δημοψηφίσματος έχει το ΚΣ., το οποίο
καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τη διαδικασία.
iii. Την ευθύνη της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος έχει εφορευτική επιτροπή που
ορίζεται από το ΚΣ. Η εφορευτική επιτροπή οφείλει, μαζί με τα δελτία ψηφοφορίας, να
αποστείλει στα μέλη και κείμενα με τις απόψεις που έχουν εκφραστεί για το υπό κρίση θέμα.
Επίσης, έχει την ευθύνη ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί ανεξαιρέτως σε όλη την
οργάνωση και να καταγράψει το αποτέλεσμα.
iv. Η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος προϋποθέτει συζήτηση στις ΟΜ μετά από επαρκή
και ισότιμη ενημέρωση για τα ζητήματα σε ένα εύλογο διάστημα των δύο βδομάδων.
Άρθρο 15: Εσωτερικό δελτίο διαλόγου
Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, με ευθύνη του ΚΣ της, δημιουργεί εσωτερικό δελτίο διαλόγου με στόχο
την ενημέρωση των μελών της και την ενίσχυση της μεταξύ τους οριζόντιας επικοινωνίας και
παραμένει εν λειτουργία μεταξύ των Συνεδρίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Σχετικά με τα έμμισθα στελέχη την επιλογή υποψήφιων στις εκλογικές
διαδικασίες και τις σχέσεις της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ με το Κράτος και την Κυβέρνηση
Άρθρο 16: Σχετικά με τα έμμισθα στελέχη
α. Τόσο ο αριθμός των επαγγελματικών στελεχών όσο και το ποια μέλη της Οργάνωσης θα
απασχολούνται σε αυτές τις θέσεις αποφασίζονται από το ΚΣ και ανακοινώνονται στην
Οργάνωση. Η θητεία των επαγγελματικών στελεχών διαρκεί έως και τέσσερα χρόνια
αθροιστικά με εξαίρεση τον/την Γραμματέα.
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β. Το ΚΣ οφείλει να είναι ενήμερο για το πόσα και ποια μέλη της Οργάνωσης
απασχολούνται ως επιστημονικοί συνεργάτες ή μετακλητοί υπάλληλοι και ειδικοί
συνεργάτεςστη Βουλή.
γ. Οι επιστημονικοί συνεργάτες και μετακλητοί υπάλληλοι καθώς και οι καταλαμβάνοντες
θέσεις με κυβερνητικό διορισμό (ΝΠΔΔ, Γενικές Γραμματείες, υπουργεία) καθώς και οι
βουλευτές και ευρωβουλευτές, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% των μελών του ΚΣ και
των δευτεροβάθμιων οργάνων της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού,
εάν αυτό δεν αποκατασταθεί ως την επόμενη σύνοδο του οργάνου, χάνουν αυτοδίκαια τη θέση
τους στο όργανο αυτοί που ανέλαβαν τέτοια αμειβόμενη θέση μετά την εκλογή τους.
Άρθρο 17: Επιλογή υποψήφιων στις εκλογικές διαδικασίες
α. Η επιλογή υποψηφίων για το εθνικό και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που αφορούν σε
μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ γίνεται από το ΚΣ έπειτα από πρόταση της Γραμματείας η οποία
οφείλει να ενημερώνεται για τις προτάσεις που έχουν γίνει.
β. Τα μέλη της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ που είναι υποψήφια υπακούν στον ειδικό κανονισμό
δεοντολογίας που δημιουργείται στις προεκλογικές μάχες.
γ. Μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ που εκλέγεται βουλευτή ή ευρωβουλευτής, οφείλει να
διαθέτει τους πόρους που του παρέχονται για την άσκηση του κοινοβουλευτικού έργου στην
οργάνωση, σε συνεννόηση με τα κεντρικά όργανα, και με ευθύνη του ΚΣ να του αποδίδεται
μέρος αυτών ως μισθός.
Άρθρο 18: Σχέσεις της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ με το Κράτος και την Κυβέρνηση
α. Η συμμετοχή ή στήριξη της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητικά σχήματα υπακούει στις
γενικές πολιτικές και προγραμματικές κατευθύνσεις που χαράσσουν τα καθοδηγητικά όργανα
της πολιτικής οργάνωσης και διατηρεί σε κάθε περίπτωση την οργανωτική και πολιτική της
αυτονομία έναντι της κυβέρνησης και του κράτους.
β. Κανένα μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι έμμισθο στέλεχος και να κατέχει
παράλληλα δημόσιο αξίωμα (επιστημονικός συνεργάτης, μετακλητός, αιρετός της τοπικής
αυτοδιοίκησης, βουλευτής, ευρωβουλευτής, διορισμένος σε πολιτικές θέσεις του κράτους
κ.λπ.).
γ. Όλα τα μέλη της Οργάνωσης που κατέχουν δημόσιο αξίωμα (αιρετοί της τοπικής
αυτοδιοίκησης, βουλευτές, ευρωβουλευτές) δεσμεύονται από τις αποφάσεις της Οργάνωσης
και οφείλουν να εφαρμόζουν τις κατευθύνσεις που αυτή δίνει στην πολιτική του πρακτική.
δ. Η συνδρομή Όλων των μελών της Οργάνωσης που κατέχουν δημόσιο αξίωμα (αιρετοί
της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές, ευρωβουλευτές), είναι επιστημονικοί συνεργάτες ή
μετακλητοί ή κατέχουν αμειβόμενη θέση στην κυβέρνηση ή τον κρατικό μηχανισμό,
καθορίζεται από το ΚΣ Το ΚΣ οφείλει να εκδίδει εσωτερική ενημέρωση για την τήρηση των
υποχρεώσεων των μελών που υπάγονται στη διάταξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Τα οικονομικά της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ
Άρθρο 19: Για την διαχείριση των οικονομικών της Οργάνωσης
1. Οι οικονομικοί πόροι της πολιτικής οργάνωσης είναι: Οι συνδρομές που ορίζονται από το
ΚΣ και οι ενισχύσεις των μελών της, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., oι εισφορές βουλευτών, ευρωβουλευτών της
νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και όσων έχουν επαγγελματική σχέση με το κόμμα ή κατέχουν έμμισθη θέση
ή δημόσιο πολιτικό αξίωμα σε κυβέρνηση που επίσης ορίζονται από το ΚΣ και τέλος οι
οικονομικές εξορμήσεις και δραστηριότητες της Οργάνωσης.
2. Η οικονομική σχέση κάθε κατηγορίας μελών, στελεχών, βουλευτών, ευρωβουλευτών
κλπ λαμβάνονται από το ΚΣ και δεσμεύουν τα μέλη της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση έρχεται
στη 2η συνεδρίαση
3. Το ΚΣ εκλέγει μία τριμελή Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ένα από τα τρία μέλη είναι ο
υπεύθυνος Οικονομικών από τη γραμματεία) που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των
οικονομικών της Οργάνωσης και οφείλει να παρουσιάζει απολογισμό στα τέλη κάθε εξαμήνου.
Επίσης, διατηρεί ισολογισμό με τα έσοδα και τα έξοδα της Οργάνωσης, ο οποίος πρέπει να
τίθεται υπόψη του οργάνου όποτε αυτό συγκαλείται. Στο Συνέδριο γίνεται αναλυτικός
οικονομικός απολογισμός.
4. Για τα οικονομικά δεδομένα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να ενημερώνονται οι
οργανώσεις και τα μέλη της από την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Επικοινωνία
Άρθρο 20
Το ΚΣ είναι υπεύθυνο να ορίσει Γραφείο Τύπου – Ομάδα Επικοινωνίας, το οποίο είναι
αρμόδιο για θέματα επικοινωνίας (έκδοση επίσημων Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων,
διαχείριση καμπανιών, προγραμματισμός εμφανίσεων μελών στα ΜΜΕ, διαχείριση επίσημης
ιστοσελίδας και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Σχέση Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ
Άρθρο 21
1. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσει τη δράση της στα πλαίσια των ιδεών και των γενικών
στρατηγικών του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει, όμως, την ευθύνη να επεξεργάζεται αυτόνομα την δική της
πολιτική για τα προβλήματα που απασχολούν τους νέους, αλλά και διατηρεί το δικαίωμα
δημόσιας κριτικής σε περίπτωση που διαφωνεί με τις πολιτικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ.
2. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί βάσει του δικού της καταστατικού και διατηρεί πλήρη
οργανωτική αυτονομία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η σχέση της με τον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται από
αμοιβαίο σεβασμό στην αυτονομία της κάθε οργάνωσης, αλλά και από βαθιά συνείδηση της
κοινής ιδεολογίας, των κοινών στόχων και αγώνων.
3. Τα μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να παρακολουθούν και τις διαδικασίες των
Οργανώσεων Μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται αυτονόητο ότι επιδιώκεται η
μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία και συντονισμός μεταξύ τους. Επιδιώκεται οι οργανώσεις της
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Νεολαίας και του κόμματος να συνεδριάζουν από κοινού για τα ζητήματα που αφορούν την
παρέμβαση στον κοινωνικό τους χώρο. Εφόσον όμως έχουν διαφορετική τοποθέτηση για ένα
ζήτημα η αυτονομία της νεολαίας διατηρείται στο ακέραιο.
4. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Κόμματος, συμμετέχουν, όμως,
στα Συνέδρια και τα εσωτερικά δημοψηφίσματα του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω των ΟΜ της Νεολαίας.
5. Τα μέλη της Νεολαίας συμμετέχουν στις αντίστοιχες διαδικασίες του κόμματος στη
λήψη αποφάσεων και τις διαδικασίες ανάδειξης υποψηφιοτήτων σχετικά με τις
αυτοδιοικητικές, ευρωεκλογές και βουλευτικές εκλογές. Τα συντονιστικά των Οργανώσεων
Μελών χρειάζεται να παρακολουθεί μέλος της Νεολαίας με δικαίωμα λόγου. Στις Νομαρχιακές
Επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ, ορίζεται εκπρόσωπος από την αντίστοιχη οργάνωση ή δευτεροβάθμιο
όργανο της Νεολαίας με δικαίωμα λόγου στη Γραμματεία της Νομαρχιακής Επιτροπής.
6. Στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει με δικαίωμα λόγου και ψήφου και με
δικαίωμα λόγου στην Πολιτική Γραμματεία ο Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.
7. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μελών της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στα τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ,
με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και τον εμπλουτισμό της συζήτησης.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τροποποιήσεις και αλλαγές στο καταστατικό γίνονται από Καταστατικό Συνέδριο.
Η εφαρμογή του καταστατικού της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται στην πολιτική βούληση, το
αίσθημα ευθύνης, την συντροφικότητα και την δημοκρατική συνείδηση των μελών του.

Τροπολογίες που μειοψήφησαν
1. Στην 4η παράγραφο του προοιμοίου διαγράφονται οι λέξεις από «από τον
Τρότσκι….. του σοβιετικού μαρξισμού»
2. Στο Άρθρο 7 προστίθεται ενότητα ως εξής:
Περιφερειακά Όργανα και διαδικασίες.1. Συγκροτούνται σε κάθε περιφέρεια με τη
συμμετοχή
μελών του Κεντρικού Συμβουλίου και των γραμματέων των
Δευτεροβάθμιων Οργάνων, ενώ σε περίπτωση μη ύπαρξης δευτεροβάθμιου
συμμμετέχουν οι γραμματείς των Οργανώσεων Μελών. 2. Συγκαλούνται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα (διάστημα που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 2 μήνες) με σκοπό
τον συντονισμό και την αλληλοτροφοδότηση των Οργανώσεων. 3. Τα περιφερειακά
όργανα συνίσταται να καλούν διαδικασίες όταν κρίνεται αναγκαίο.
3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 προστίθενται τα εξής: «Το
απερχόμενο όργανο οφείλει επιπλέον να συγγράφει και να κοινοποιεί κείμενο
απολογισμού του προηγούμενου χρονικού διαστήματος τόσο για την λειτουργία
του οργάνου όσο και ολόκληρης της οργάνωσης. Το κείμενο περιλαμβάνει άξονες
για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, οι οποίες συνοδεύονται από προφορική
πρόταση για τη στελέχωση του επόμενου Γραφείου.
4. Στην περίπτωση β. του άρθρου 12 διαγράφεται η πρόταση « Σε περίπτωση που
δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες… μένουν κενές»
5. Να διαγραφεί ολόκληρο το άρθρο 20.
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