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Με προκριματικές η ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών

Ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με κεντρική θέση στο πολιτικό σύστημα, ως
εκφραστής της κεντροαριστεράς και των προοδευτικών και δημιουργικών δυνάμεων της
κοινωνίας, περιγράφεται στο σχέδιο Διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με το σχέδιο Διακήρυξης, ενόψει του συντακτικού συνεδρίου, οι υποψήφιοι
βουλευτές αναδεικνύονται με προκριμματικές εκλογές, στις οποίες παίρνουν μέρος τα μέλη
και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ. Από τη δεξαμενή των μελών και φίλων θα ψηφίζεται και ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ, με μια εξωστρεφή πρωτοβουλία, υπερβαίνει τα κομματικά του όρια
και απευθύνει πρόσκληση για την ανασύσταση της παράταξης μέσω ενός ανοιχτού, ισότιμου
και απροκατάληπτου διαλόγου με τη ΔΗΜΑΡ, με τις κινήσεις και τα πρόσωπα που κινούνται
στον ίδιο ιδεολογικό χώρο.

Επίσης, αναφέρεται ότι το ΠΑΣΟΚ ξεφεύγει από τον αρχηγικό του χαρακτήρα και αποκτά
συλλογική λειτουργία. Διατηρεί τα σύμβολα και το έμβλημα.
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Προβλέπεται Κεντρική Πολιτική Επιτροπή με 120 μέλη, η οποία θα εκλέγεται από το
συνέδριο. Η Πολιτική Επιτροπή θα έχει γραμματέα και εκλέγει 15μελές Πολιτικό Συμβούλιο,
το οποίο συνεδριάζει κάθε εβδομάδα.

Κατοχυρώνεται καταστατικά η πολυφωνία και η πολυσυλλεκτικότητα του κόμματος μέσα
από την αναγνώριση των ρευμάτων, τα οποία προβλέπεται ότι θα λειτουργούν ελεύθερα και
με δυνατότητα παρέμβασης.

Προτείνεται η πλήρης διαχωρισμός κόμματος και κράτους και η πλήρης αυτονομία του
συνδικαλιστικού κινήματος.

Στο σχέδιο του καταστατικού υπάρχει πρόβλεψη για τον αυστηρό έλεγχο των οικονομικών
του κόμματος και κατοχύρωση της διαφάνειας, αλλά και ένα όργανο για την αξιολόγηση
των στελεχών.

Τίθεται πλαφόν τριών θητειών για κάθε όργανο και προβλέπεται υποχρεωτική ανανέωση
στα όργανα κατά 30% σε κάθε εκλογή και ποσόστωση υπερ των γυναικών 30%.

Η νεολαία του κόμματος διατηρεί την αυτονομία και την αυτοτέλεια της και τα μέλη της
μετέχουν ισότιμα στα όργανα του κόμματος.
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