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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΠΡΟΟIΜΙΟ

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 Ε∆ΝΕ, της Νεολαίας
Ε.∆.Α., της ΕΚΟΝ-Ρήγας Φεραίος, της Ενιαίας ΚΝΕ και της ∆ηµοκρατικής
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. ∆εν 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 ∆εκέµβρη
του 2008, τις πλατείες, τις αντιφασιστικές πορείες για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη Χρυσού στη Χαλκιδική,
το κίνηµα του «ΟΧΙ» στο ∆ηµοψήφισµα 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.
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∆εν 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 από 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 Μαοϊκής 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.
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.
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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 µορφής διακρίσεων, καθώς και και των εξουσιαστικών σχέσεων που δηµιουργoύν
και την οικολογική ανισορροπία.
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 έναν καινούριο 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 και προωθεί 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 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.
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ΒΑΣΙΚEΣ ΑΡΧEΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑIΑΣ 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 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.
4. Μεριµνά συστηµατικά για τη θεωρητική κατανόηση του κοινωνικού και
ιστορικού γίγνεσθαι και για τη θεωρητική µόρφωση των µελών της, αξιοποιώντας τα εργαλεία ανάλυσης της εξελισσόµενης µαρξικής θεωρίας.
5. Η δοµή και η λειτουργία της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να αντανακλά
τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας για την οποία αγωνίζεται.
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1

[ Άρθρο 1 ]
Ορισμός μέλους
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Η ΙΔΙOΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜEΛΟΥΣ

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,
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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. ∆εν 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.
2. Να µετέχει σε µια Οργάνωση Μελών, όπου συµµετέχει ενεργά στην
συνδιαµόρφωση και την πραγµατοποίηση των αποφάσεών 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.
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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 λαµβάνεται υπόψιν, µε όρους
αναλογικότητας, η εργασιακή/οικονοµική κατάσταση του µέλους.
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[ 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 (∆Σ δηµόσιου οργανισµού, διεθνούς
οργανισµού ή ανεξάρτητης αρχής/ ∆ΕΚΟ/ΝΠ∆∆/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.
∆. Εκφέρει φασιστικό, ρατσιστικό ή σεξιστικό λόγο στη ∆ηµόσια σφαίρα
ή στο εσωτερικό της Οργάνωσης.
Ε. ∆ρα µε ακραία αντισυντροφικό τρόπο ή εκτός πλαισίου των αξιών της
Αριστεράς.
ΣΤ. ∆εν 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 µηχανισµόγια διάστηµα µεγαλύτερο των 4 µηνών.
10
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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 σε περίπτωση που το µέλος 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 έναν 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.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚH ΔΟΜH

2

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ δοµείται σε τρεις βαθµίδες:

i. Σε πρώτο επίπεδο, συγκροτούνται και λειτουργούν οι Οργανώσεις
Μελών.
ii. Σε δεύτερο επίπεδο, συγκροτούνται και λειτουργούν τα ∆ευτεροβάθµια Όργανα.
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 τη βασική ευθύνη για τη 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 στον 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 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.
12
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3. Κυρίαρχο όργανο κάθε ΟΜ είναι η συνέλευση των µελών της, η
οποία συνέρχεται σε τακτά 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. Για 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 ∆ιαδικασίες]
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.
13
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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
∆ευτεροβάθµια όργανα
1. Τα ∆ευτεροβάθµια όργανα αποτελούν ενδιάµεσα όργανα, ανάµεσα στο
Κεντρικό Συµβούλιο και τις Οργανώσεις Μελών. Τα ∆ευτεροβάθµια 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. ∆ευτεροβάθµια 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.
3. Όλα τα ∆ευτεροβάθµια όργανα εκλέγονται σε Ολοµέλειες ή Συνδιασκέψεις των µελών των αντίστοιχων ΟΜ, κάθε χρόνο. Η οργάνωση της
Συνδιάσκεψης ή της Ολοµέλειας, τα εισηγητικά κείµενα και το µέτρο αντιπροσώπευσης είναι ευθύνη του απερχόµενου ∆ευτεροβάθµιου 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 πε14
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ρίπτωση συνέλευσης που ιδρύει δευτεροβάθµιο όργανο, την ευθύνη των
παραπάνω έχει το ΚΣ. [πιο αναλυτικά βλ. το σχετικά κεφάλαιο στις Εσωτερικές ∆ιαδικασίες]
4. Τα µέλη των ∆ευτεροβάθµιων γραφείων αναλαµβάνουν θεµατικές και
οργανωτικές χρεώσεις.
Περιφερειακά Όργανα και διαδικασίες
1. Συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια, µε τη συµµετοχή των µελών του
Κεντρικού Συµβουλίου και των γραµµατέων των ∆ευτεροβάθµιων Οργάνων, ενώ σε περίπτωση µη ύπαρξης ∆ευτεροβάθµιου Οργάνου, συµµετέχουν οι γραµµατείς των Οργανώσεων Μελών.
2. Συγκαλούνται ανα 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.

[ 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 τον Γραµµατέα του στην πρώτη συνεδρίαση.
Ο/η Γραµµατέας του Κεντρικού Συµβουλίου εκπροσωπεί δηµόσια την Ορ15
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γάνωση και λειτουργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων του Κεντρικού Συµβουλίου.
3. Ο αριθµός των µελών της Γραµµατείας θα καθοριστεί 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 ΚΣ, στη 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. ∆εν λειτουργούν ως αυτόνοµα σχήµατα και 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. Με την συγκρότηση των Επιτροπών, γνωστοποιείται από το Κεντρικό Συµβούλιο στα συντονιστικά και τα ∆ευτεροβάθµια όργανα ο αριθµός, οι θεµατικές και οι έχοντες τη χρέωση αυτών.
8. Το Οργανωτικό Γραφείο έχει την συνολική εικόνα της Οργάνωσης, των
ΟΜ και των ∆ευτεροβάθµιων, των οικονοµικών της Οργάνωσης, καθώς
και της πολιτικής και οργανωτικής τους κατάστασης, αλλά και του
16
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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 ∆ευτεροβάθµιου 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

• Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι µια 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 αποφά17
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σεών της και να παραπέµπουν στην ύπαρξη διαφορετικών Οργανώσεων.
• Με ευθύνη του Κεντρικού Συµβουλίου δηµιουργείται δελτίο εσωτερικού
διαλόγου, που δίνει τη δυνατότητα στα µέλη να εκφράσουν τις απόψεις τους
στο εσωτερικό της Οργάνωσης, ενηµερώνοντας τα υπόλοιπα µέλη για τις
απόψεις τους.
• 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.
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.
18
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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. ∆ιαρκές Συνέδριο
α. Το ∆ιαρκές Συνέδριο αποτελείται από τους αντιπροσώπους του προηγούµενου Συνεδρίου (Έκτακτου ή τακτικού) και τα µέλη του ΚΣ. Το
∆ιαρκές 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 ∆ιαρκές Συνέδριο δεν δικαιούται να ανατρέψει τις αποφάσεις του
τελευταίου Συνεδρίου, αλλά οφείλει να κινηθεί στο πνεύµα αυτών.
5. Προσυνεδριακός διάλογος
• Το Οργανωτικό Γραφείο έχει την ευθύνη διεξαγωγής του προσυνεδριακού διαλόγου. Σε αυτό απευθύνονται οι ΟΜ, αιτούµενες την κατάλληλη εισήγηση επί των κειµένων.
19
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• 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.

3

• Από την επίσηµη έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου θα πρέπει να
έχουν κοινοποιηθεί τα κείµενα, το κείµενο εισήγησης, αντιπαραθετικά
κείµενα, κείµενα συµβολής στον διάλογο και το 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 ∆ευτεροβάθµιων Οργάνων, καθώς και οι Γραµµατείς των Οργανώσεων Μελών.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚEΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΕΣ
[ Άρθρο 11 ]

1. 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 αντί20
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στοιχες Ολοµέλειες ή Συνδιασκέψεις των ∆ευτεροβάθµιων οργάνων,
εκλογή Κεντρικού Συµβουλίου 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). ∆ικαίωµα 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.
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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 γραφείων ( ∆ευτεροβάθµια 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 ∆ευτεροβάθµιων 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. ∆εν 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%.
ε. ∆ικαίωµα ψήφου στο Συνέδριο έχουν µόνο οι σύνεδροι, δηλαδή τα
εκλεγµένα από τις ΟΜ τους µέλη µε µέτρο που ορίζει κάθε φορά το απερ22
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χόµενο Κεντρικό Συµβούλιο. Το δικαίωµα του εκλέγεσθαι στο ΚΣ από το
Συνέδριο έχουν όλα τα ενεργά µέλη της Οργάνωσης, σύνεδροι και µη.
∆εν επιτρέπεται η επιστολική ψήφος.
στ. Ο γραµµατέας και τα µέλη της Γραµµατείας µπορούν να διατελέσουν
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
23
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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.
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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 το δελτίο 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
24

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

[ Άρθρο 16 ]
1. 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.
β. Το ΚΣ εγκρίνει το ποια µέλη της Οργάνωσης απασχολούνται ως επιστηµονικοί συνεργάτες ή µετακλητοί υπάλληλοι και ειδικοί συνεργάτες
και ανακοινώνει τον αριθµό αυτών στην Οργάνωση. Επιπλέον δύναται να
γνωστοποιεί το ποια είναι τα ανωτέρω κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος.
γ. Οι επιστηµονικοί συνεργάτες και µετακλητοί υπάλληλοι, καθώς και οι
καταλαµβάνοντες θέσεις µε κυβερνητικό διορισµό (ΝΠ∆∆, 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 δεν αυτό δεν αποκατασταθεί ως την επόµενη σύνοδο του οργάνου, χάνουν αυτοδίκαια τη θέση τους στο όργανο οι τελευταίοι σε σειρά
εκλεγέντες στο όργανο που κατέχουν τέτοια αµειβόµενη θέση. Ταυτόχρονα
οι ανωτέρω οφείλουν να συµµετέχουν στις αντίστοιχες Επιτροπές της νεολαίας και να τροφοδοτούν τις επεξεργασίες της Οργάνωσης.

[ Άρθρο 17 ]

2. 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.
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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 βουλευτής 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
26
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΤΗΣ
ΝΕΟΛΑIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
[ Άρθρο 19 ]
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το ΚΣ Το ΚΣ οφείλει να εκδίδει εσωτερική ενηµέρωση για την τήρηση των
υποχρεώσεων των µελών που υπάγονται στη διάταξη.

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, το πολιτικό
κόµµα στο οποίο συµµετέχουµε, oι εισφορές βουλευτών, ευρωβουλευτών της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και όσων έχουν επαγγελµατική σχέση µε
το κόµµα ή κατέχουν έµµισθη θέση ή δηµόσιο πολιτικό αξίωµα στην 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
27
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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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ
[ Άρθρο 20 ]

Το ΚΣ είναι υπεύθυνο να ορίσει Γραφείο Τύπου – Οµάδα Επικοινωνίας,
το οποίο είναι αρµόδιο για θέµατα επικοινωνίας (έκδοση επίσηµων
∆ελτίων Τύπου και ανακοινώσεων, διαχείριση καµπανιών, προγραµµατισµός εµφανίσεων µελών στα ΜΜΕ, διαχείριση επίσηµης ιστοσελίδας
και λογαριασµών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης).
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΧEΣΗ ΝΕΟΛΑIΑΣ 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 ευ28

θύνη 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 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.
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Η εφαρµογή του καταστατικού της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται στην πολιτική βούληση, το αίσθηµα ευθύνης, τη συντροφικότητα και τη δηµοκρατική συνείδηση των µελών της.
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