ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΑΛΛΑΨΚΟΤ ΜΔΣΧΠΟΤ
(Δ.ΠΑ.Μ.)
Ι. ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΑΡΥΔ - ΚΟΠΟΙ Δ.ΠΑ.Μ.
Άρθρο 1
Σν Δληαίν Παιιατθφ Μέησπν (Δ.ΠΑ.Μ.) ηδξχζεθε, σο πνιηηηθή νξγάλσζε (θίλεκα κέησπν), ηελ 16ε Ινπιίνπ 2011 θαη ηελ 27ε Μαξηίνπ 2012 έιαβε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ,
σο πνιηηηθφ θφκκα. Σν Δ.ΠΑ.Μ. ππήξμε ηέθλν ηεο αλάγθεο θαη ψξηκν ηέθλν ηεο
θνηλσληθήο νξγήο. Σν Δ.ΠΑ.Μ. αληαπνθξίζεθε ζηελ αλάγθε θαη απαίηεζε ηνπ ιανχ γηα
ζπγθξφηεζε κίαο επξχηεξεο θνηλσληθνπνιηηηθήο ζπκκαρίαο, ε νπνία ζα ππεξβαίλεη ηηο
δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ηδενινγίαο θαη θνκκαηηθήο ηαπηφηεηαο, ζηε βάζε νξηζκέλσλ
άκεζσλ ζηφρσλ αλαηξνπήο, φπσο είλαη ε δεκνθξαηηθή αλαηξνπή ηεο ζεκεξηλήο
πνιηηηθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ε δηάλνημε ηνπ δξφκνπ γηα κία ξηδηθά δηαθνξεηηθή
πνξεία ηνπ ηφπνπ.

Άρθρο 2
Σν Δ.ΠΑ.Μ. έρεη σο ζθνπφ:

α) Να επαλαθηήζεη, γηα ηνλ εξγαδφκελν ιαφ θαη ηε ρψξα, φ,ηη ηνπο έρεη ζηεξήζεη ην
θαζεζηψο δνπινπαξνηθίαο ηνπ ρξένπο, ην νπνί ν έρεη επηβάιεη ε ηξφηθα, καδί κε ηελ
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή νιηγαξρία ηνπ ηφπνπ.

β) Να νδεγήζεη ελψπηνλ κίαο πξαγκαηηθά αλεμάξηεηεο Γηθαηνζχλεο ηνπο δήκηνπο ηνπ
ειιεληθνχ ιανχ, ηνπο ππεχζπλνπο ηεο ζεκεξηλήο ρξενθνπίαο θαη ηνπο ζχγρξνλνπο
δσζίινγνπο.

γ) Να επηβάιιεη ηε κε αλαγλψξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηελ άκεζε παχζε ηεο
πιεξσκήο ηνπ.
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δ) Να απαιιάμεη ηε ρψξα απφ ηνλ «δνπξινκαλδχα» ηνπ επξψ, ψζηε κε ηελ επηζηξνθή ζε
εζληθφ λφκηζκα, λα απνθηήζεη ν ιαφο ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκίαο ηνπ.

ε) Να εζληθνπνηήζεη ηηο θνξπθέο ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο ππνδνκέο θαη ηνπο
βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο κνρινχο ηεο ρψξαο, ψζηε λα αληηκεησπηζζεί ε χθεζε θαη λα
αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηνπ ηφπνπ.

ζη) Να δηεθδηθήζεη απφ ηε Γεξκαλία ην γλσζηφ «θαηνρηθφ» δάλεην, αιιά θαη ηηο πνιεκηθέο
απνδεκηψζεηο.

δ) Να επηβάιιεη ηε δεκνθξαηία κέζα απφ κία πληαθηηθή Δζλνζπλέιεπζε, κε κνλαδηθφ
ζθνπφ έλα λέν χληαγκα, ην νπνίν λα θαηνρπξψλεη ηελ απζεληηθή ιατθή θπξηαξρία θαη
ηελ εζληθή αλεμαξηεζία.

ε) Οη νξγαλσηηθέο αξρέο ζπγθξνηεκέλεο δξάζεο είλαη ε ηζφηεηα ησλ κειψλ, νη
Γεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ε ειεπζεξία ιφγνπ, ε ινγνδνζία, ε αηξεηφηεηα, ε
αλαθιεηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ, ε απηνηέιεηα ηεο πνιηηηθήο δξάζεο, ε αληδηνηέιεηα ζηε
δξάζε, ν ζεβαζκφο ζηηο απφςεηο, ην πιάηεκα απφ ηελ εθπξνζψπεζε πξνο ηε ζπκκεηνρή,
ε αιιειεγγχε θαη ε αληίζηαζε ζε πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη πξάμεηο εηο βάξνο ηνπ
Διιεληθνχ Λανχ.

ζ) Σν Δ.ΠΑ.Μ. ζηεξίδεηαη ζε πιαηηά θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη αληιεί απνζέκαηα ςπρηθψλ
δπλάκεσλ απφ ηνπο αγψλεο, ηηο παξαδφζεηο, ηα έζηκα θαη ηνλ πνιηηηζκφ δηαρξνληθά ηνπ
Διιεληθνχ Λανχ.

η) Η έδξα ηνπ Δ.ΠΑ.Μ βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα.

η.1. Σν πιήξεο φλνκα ηνπ θφκκαηνο είλαη ΔΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΔΣΩΠΟ (Δ.ΠΑ.Μ.).
η2. Έκβιεκά ηνπ έρεη ηνλ κπιε θξπγηθφ ζθνχθν ζε πνξηνθαιί ππφβαζξν (θφλην). ε έλαλ
ιεπθφ, θπθιηθφ, δαθηχιην ζην θέληξν ηνπ ζθνχθνπ αλαγξάθεηαη κε ρξψκα κπιε ην
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γξάκκα Γ. ε έλαλ θπθιηθφ δαθηχιην γχξσ απφ ηνλ ζθνχθν αλαγξάθνληαη κε πνξηνθαιί
γξάκκαηα ζε ιεπθφ ππφβαζξν νη αμίεο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ, ''Διεπζεξία, Γηθαηνζχλε,
Αιιειεγγχε". ε έλαλ δεχηεξν νκφθεληξν θπθιηθφ δαθηχιην αλαγξάθεηαη ε θξάζε
"ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΩΡΑ" κε ιεπθά γξάκκαηα ζε κπιε ππφβαζξν θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ
ηδίνπ θχθινπ αλαγξάθεηαη ην αξθηηθφιεμν Δ.ΠΑ.Μ. κε ιεπθά γξάκκαηα ζε κπιε
ππφβαζξν. Αθξηβψο ζηα δεμηά ηνπ παξαπάλσ εκβιήκαηνο αλαγξάθεηαη κε κπιε γξάκκαηα
ζε ιεπθφ ππφβαζξν ε πιήξεο νλνκαζία ηνπ θφκκαηνο, δειαδή "ΔΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ
ΜΔΣΩΠΟ" θαη αθξηβψο απφ πάλσ απφ απηήλ αλαγξάθεηαη ην αξθηηθφιεμν "Δ.ΠΑ.Μ." κε
κπιε γξάκκαηα ζε ιεπθφ ππφβαζξν.

Άρθρο 3
Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ην Δ.ΠΑ.Μ. φρη κφλν δελ είλαη θφκκα, κε ηελ παξαδνζηαθή ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά ζηελ πξάμε είλαη κία πξνζσξηλή θαη ηζηνξηθά κεηαβαηηθή
ζχκπξαμε θνηλσληθνπνιηηηθψλ δπλάκεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιανχ, ζηεξηγκέλε ζε πνιχ
ζπγθεθξηκέλνπο θαη πνιχ άκεζνπο ζηφρνπο. Όηαλ θαη φπνηε νη ζηφρνη απηνί επηηεπρζνχλ,
ην Δ.ΠΑ.Μ. ζα έρεη θιείζεη έλαλ ηζηνξηθφ θχθιν θαη, ελδερνκέλσο, δελ ζα έρεη πηα ιφγν
ππάξμεσο.

ε θάζε πεξίπησζε, ην παξφλ θαηαζηαηηθφ απερεί ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηελ νπνία πξέπεη
λα έρεη έλα απζεληηθφ Παιιατθφ Μέησπν ππφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, κε ηηο
πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο αλαθνξέο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ.

ΙΙ. ΜΔΛΗ ΣΟΤ Δ.ΠΑ.Μ.
Άρθρο 4
Μέινο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. είλαη φπνηνο πιεξνί αζξνηζηηθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο.

α) εγγξάθεηαη ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ κειψλ ηνπ,

β) απνδέρεηαη ηελ Ιδξπηηθή Γηαθήξπμε θαη ην Καηαζηαηηθφ ηνπ Μεηψπνπ,
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γ) αλήθεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηα απφ ηηο Σνπηθέο Οξγαλψζεηο (Σ.Ο.) ηνπ, θαη

δ) πινπνηεί ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Μεηψπνπ θαη πιεξψλεη ηελ ηαθηηθή ζπλδξνκή
ηνπ.

Άρθρο 5
Σα λέα κέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα εληάζζνληαη ζηελ Σνπηθή Οξγάλσζε ηνπ ηφπνπ
θαηνηθίαο ή εξγαζίαο ηνπο κέζα απφ κία δηαδηθαζία ππνδνρήο, πνπ ζα ηνπο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα ζπζηεζνχλ θαη λα εθζέζνπλ ηνπο ιφγνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ
απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην Δ.ΠΑ.Μ.

Άρθρο 6
Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξείηαη κέινο φπνηνο δελ ζπκκεηέρεη ζε ηαθηηθή βάζεζηηο
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο δξάζεηο κηαο Σνπηθήο Οξγάλσζεο. Όια ηα
κέιε ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε Οκάδεο Δξγαζίαο, δξάζεηο θαη
πξσηνβνπιίεο, ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, αλαιακβάλνληαο, αλαιφγσο ηνπ
δηαζεζίκνπ ρξφλνπ ηνπο, ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα θαη επζχλεο. Όπνην κέινο, ελψ έρεη ηε
δπλαηφηεηα, σζηφζν αξλείηαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο δξάζεηο ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζεο, λα
αλαιακβάλεη θαζήθνληα θαη επζχλεο θαη λα εθηειεί ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ
Μεηψπνπ, ηφηε πξέπεη λα ηίζεηαη εθηφο ησλ γξακκψλ ηνπ Μεηψπνπ.

Άρθρο 7
Η ζπλδξνκή ηνπ κέινπο θαζνξίδεηαη κεληαία, νξίδεηαη θαη' ειάρηζηνλ, ζην πνζφλ ησλ δπν
(2) επξψ γηα ην Κεληξηθφ ηακείν ηνπ Μεηψπνπ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, αλ θάπνην κέινο
αδπλαηεί αληηθεηκεληθά λα θαηαβάιεη ην πνζφλ, ηφηε ην θαιχπηεη ε Σνπηθή Οξγάλσζή ηνπ
εθ ησλ ελφλησλ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ κε βάζε ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ, πξέπεη ε Σ.Ο. λα
ην θαηαβάιιεη θάζε κήλα ζην θεληξηθφ ηακείν, πνπ νθείιεη κε δηαθάλεηα λα δίλεη
απνινγηζκφ ζην κέησπν γηα ηελ νηθνλνκηθή ελεκεξφηεηα ζην ζχλνιν ησλ Σ.Ο. ηνπ
Μεηψπνπ.
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Δίλαη απηνλφεην, φηη ελεξγφ κέινο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. ζεσξείηαη ην νηθνλνκηθψο ηαθηνπνηεκέλν.

Άρθρο 8
Όζα εθ ησλ κειψλ, θαζπζηεξήζνπλ γηα έμη κήλεο, ρσξίο αληηθεηκεληθφ θαη απνδεδεηγκέλν
ιφγν, ηελ θαηαβνιή ηεο ηαθηηθήο ζπλδξνκήο ηνπο, ηφηε ζεσξνχληαη φηη έρνπλ
απνρσξήζεη απφ ην Δ.ΠΑ.Μ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ελεκεξψλεηαη ε γεληθή ζπλέιεπζε
ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζεο θαη δηαγξάθεηαη ην κέινο απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ.

Άρθρο 9
Σν θάζε κέινο αλήθεη κφλν ζε κία (1) Σνπηθή Οξγάλσζε. Τπάξρεη αζπκβίβαζην κεηαμχ
ζέζεο ζπληνληζηή Σνπηθήο Οξγάλσζεο, κέινπο ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ
(Δ..) θαη κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ (Δ.).

Άρθρο 10
ηεγαλά ζην Δ.ΠΑ.Μ. δελ ππάξρνπλ. Όια ηα κέιε ηνπ έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζηελ
ελεκέξσζε θαη ζηελ ζπκκεηνρή ζε φια ηα επίπεδα. Μπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ φπνηα
ζπλεδξίαζε νξγάλνπ ζειήζνπλ, αθνχ ελεκεξψζνπλ πξψηα ηελ Σνπηθή Οξγάλσζή ηνπο
θαη ε Σ.Ο. ηνπο ελεκεξψζεη ην αληίζηνηρν φξγαλν. ε φια ηα επίπεδα ηζρχεη ε
αλαθιεηφηεηα, ε ππνρξεσηηθή ινγνδνζία θαη ν απνινγηζκφο.

Άρθρο 11
Γηαγξαθή κέινπο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Σνπηθήο
Οξγάλσζεο ζηελ νπνία αλήθεη, κφλν γηα πξάμεηο θαηάιπζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Πξφηαζε
δηαγξαθήο κπνξεί λα θαηαζέζεη ζηελ Σ.Ο. νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ή φξγαλν ηνπ Δ.ΠΑ.Μ.
κε ζπλνδεπηηθή έθζεζε ησλ ιφγσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ πξφηαζε δηαγξαθήο. Η
απφθαζε θαη νη ιφγνη ηεο δηαγξαθήο θνηλνπνηνχληαη εζσηεξηθά ζε φιεο ηηο Σνπηθέο
Οξγαλψζεηο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. κέζσ ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ.
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ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ Δ.ΠΑ. Μ.
Άρθρο 12
Η νξγάλσζε ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. είλαη απιή, απνηειεζκαηηθή, επέιηθηε θαη εμαζθαιίδεη ηηο
εζσηεξηθέο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ εζσηεξηθή δηαθάλεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ
κειψλ γηα έιεγρν ησλ πξάμεσλ ησλ θεληξηθψλ νξγάλσλ. Δπηπιένλ, φιεο νη βαζηθέο
απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηε βάζε ηεο νξγάλσζεο θαη δελ επηβάιινληαη απφ ηελ
θνξπθή πξνο ηε βάζε ηεο. Σέινο, ε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ είλαη ηέηνηα, ψζηε λα
ζθπξειαηεί ηελ ελφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Δ.ΠΑ.Μ., αιιά θαη ελ γέλεη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
Ωο εθ ηνχηνπ, φιεο νη ζπγθεληξψζεηο θαη νη εθδειψζεηο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. είλαη «αλνηθηέο» ζε
θάζε έιιελα πνιίηε θαη απνζθνπνχλ ζην «θνηλφ θαιφ».

Άρθρο 13
Σν ΔΠΑΜ είλαη δηαξζξσκέλν σο νξηδφληηα νξγάλσζε θαη ην Δζληθφ πληνληζηηθφ
πκβνχιην (Δ...) απνηειεί ην κνλαδηθφ εθιεγκέλν Όξγαλν ηνπ ΔΠΑΜ, ην νπνίν έρεη
άκεζε επαθή κε ηηο Σνπηθέο Οξγαλψζεηο θαη ην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ κειψλ ηνπ
Μεηψπνπ, ρσξίο θακία άιιε δηακεζνιάβεζε ή ελδηάκεζα Όξγαλα.

1.

IV. ΣΟΠΙΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΙ

Άρθρο 14
Υαξαθηήξαο θαη ζηφρνη ησλ Σνπηθψλ Οξγαλψζεσλ - «ππξήλσλ»:
Οη Σ.Ο. απνηεινχλ ην βαζηθφ θχηηαξν - ζεκέιην ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Δ.ΠΑ.Μ.
Η Σ.Ο. ζπγθξνηείηαη θαηά ηφπνπο θαηνηθίαο θαη θαηά ρψξνπο εξγαζίαο απφ πέληε (5), θαη'
ειάρηζηνλ, κέιε ηνπ Μεηψπνπ. Βαζηθφ θαζήθνλ θάζε Σνπηθήο Οξγάλσζεο είλαη ε
αλάδεημε ηνπ Μεηψπνπ ζηνλ ρψξν επζχλεο ηνπ θαη ε καδηθή δξάζε, πξνο επίιπζε ησλ
άκεζσλ θαη βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ ιανχ. Οη Σ.Ο. ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. θαη ην ίδην ην
Δ.ΠΑ.Μ. πξέπεη λα πξνσζνχλ ηελ ελφηεηα ηνπ ιανχ θαη φρη ηνλ δηραζκφ ηνπ, φπσο
έπξαηηαλ θαη πξάηηνπλ δηαρξνληθά νη πεξηζζφηεξνη πνιηηηθνί ζρεκαηηζκνί .

Άρθρο 15
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Η Σνπηθή Οξγάλσζε νθείιεη λα ηεξεί πξαθηηθά ησλ ζπλειεχζεψλ ηεο, ηα νπνία θαη
απνζηέιιεη ζην θεληξηθφ φξγαλν. Οθείιεη επίζεο λα ραξηνγξαθεί ηνλ ρψξν δξάζεο ηεο
θαη λα εθπνλεί ζρέδην δξάζεο θαη ζηφρσλ.

Άρθρο 16
Η Σνπηθή Οξγάλσζε είλαη ππνρξεσκέλε λα πιεξνθνξείηαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ην
ιφγν, γηα ηνλ νπνίν δελ ζπκκεηέρεη ηαθηηθά ζηηο εξγαζίεο ηεο θάπνην απφ ηα κέιε ηεο. Η
Σ.Ο. πξέπεη λα ζπλδξάκεη ηα κέιε ηεο, ψζηε λα εληάζζνληαη νκαιά θαη κε ελζνπζηαζκφ
ζηελ νξγαλσκέλε δνπιεηά. Γελ κπνξεί λα ππάξρεη κέινο ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζεο ρσξίο
ππεχζπλε ρξέσζε, αλάινγα βέβαηα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.

Άρθρο 17
Η Σνπηθή Οξγάλσζε θαη θάζε κέινο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξνχλ
ηαθηηθέο επαθέο κε ηνπο θίινπο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. Η Σνπηθή Οξγάλσζε νθείιεη λα δείρλεη
ζεβαζκφ θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. Η Σ.Ο. νθείιεη λα
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Σνκέα θαη ηνπ Μεηψπνπ.

Άρθρο 18
Αλψηαην φξγαλν ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζεο είλαη ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο, ε
νπνία κπνξεί λα πάξεη δεζκεπηηθέο γηα φια ηα κέιε ηεο απνθάζεηο κφλνφηαλ δηαζέηεη
απαξηία κε ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ 50%+1 ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ ηεο.

Άρθρο 19
Η Σνπηθή Οξγάλσζε αλαδεηθλχεη απφ ηα κέιε ηεο κηα ηξηκειή πληνληζηηθή Γξακκαηεία, ε
νπνία ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο νξίδεη απφ ην ψκα ηεο ηνλ πληνληζηή Δπηθνηλσλίαο,
ηνλ Οξγαλσηηθφ πληνληζηή θαη ηνλ Σακία.
Ο πληνληζηήο Δπηθνηλσλίαο έρεη ηελ επζχλε ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ηεο Σνπηθήο
Οξγάλσζεο κε ην θεληξηθφ φξγαλν θαη ηηο επηηξνπέο θαη ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπ
Μεηψπνπ, λα ελεκεξψλεη θαη λα θξαηά επαθή κε φια ηα κέιε ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζεο, λα
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ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Σ.Ο. θαη λα ελεκεξψλεη ηε βάζε κειψλ θαη
θίισλ ηεο Σ.Ο.
Ο Οξγαλσηηθφο πληνληζηήο ζπγθαιεί ζε ηαθηηθή βάζε ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Σνπηθήο
Οξγάλσζεο, κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ, ηφζν ηεο Σ.Ο. φζν θαη ηνπ
θεληξηθνχ νξγάλνπ, θαηαλέκεη αξκνδηφηεηεο ζηα κέιε ζηα πιαίζηα πινπνίεζε κηαο
εθπνλεκέλεο νξγαλσκέλεο δξάζεο θαη ζπληνλίδεη ελ γέλεη ηελ εχξπζκε θαη ζσζηή
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Σ.Ο., εμαζθαιίδνληαο φηη φια ηα κέιε ζπκκεηέρνπλ ελεξγά.
Ο Σακίαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζεο, θξαηά
θαη ελεκεξψλεη ην βηβιίν Δζφδσλ-εμφδσλ, κεξηκλά γηα ηηο νηθνλνκηθέο εμνξκήζεηο,
θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε θαη απξφζθνπηε θαηαβνιή ηεο κεληαίαο ζπλδξνκήο θάζε κέινπο
θαη θξνληίδεη γηα ηελ ηακηαθή ελεκεξφηεηα ηεο Σ.Ο. πξνο ην Μέησπν.

Άρθρο 20
Έθηαθηε ζπλέιεπζε κπνξεί λα ζπγθιεζεί αλ ην δεηήζεη ην 1/4 ησλ κειψλ ηεο Σνπηθήο
Οξγάλσζεο. Γηα δεηήκαηα δηαγξαθήο κειψλ απαηηείηαη απμεκέλε πιεηνςεθία 2/3 ησλ
εγγεγξακκέλσλ κειψλ.

Άρθρο 21
Μέινο πνπ ζεσξεί φηη αδηθείηαη απφ απφθαζε ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζήο ηνπ, δχλαηαη λα
πξνζθχγεη ζην Διεγθηηθφ πκβνχιην (Δ..), ην νπνίν, αθνχ εμεηάζεη ηελ ππφζεζε,
θαηαζέηεη ην πφξηζκά ηνπ ζην Δ...

Άρθρο 22
Όιεο νη Σνπηθέο Οξγαλψζεηο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηελ θεληξηθή
βάζε δεδνκέλσλ κε ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπο θαη λα απνδίδνπλ ζην θεληξηθφ ηακείν ηηο
εηζθνξέο ηνπο. Σφζν ε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ κε ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ Δ.ΠΑ.Μ.,
φζν θαη ην θεληξηθφ ηακείν βξίζθνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Δζληθνχ
πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.ΠΑ.Μ.
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Άρθρο 23
Σνπηθή Οξγάλσζε πνπ αξλείηαη λα απνδψζεη ηα πξνβιεπφκελα ζην θεληξηθφ ηακείν,
ηίζεηαη εθηφο Δ.ΠΑ.Μ. θαη δηαιχεηαη κε επζχλε ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ,
ρσξίο δηθαίσκα πξνζθπγήο.
Σνπηθή Οξγάλσζε πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ην θαηαζηαηηθφ θαη κε ηηο πξάμεηο ηεο
εθζέηεη ην Μέησπν, αλαζπγθξνηείηαη απφ κεδεληθήο βάζεο κε επζχλε ηνπ Δ...
ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα Σνπηθή Οξγάλσζε αξλείηαη ή νιηγσξεί λα επηιεθζεί γηα
αληηθαηαζηαηηθέο ελέξγεηεο κέινπο ηεο, ηφηε ηελ επζχλε αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο
αλαιακβάλεη ην Δ...

1.

V. ΣΟΜΔΙ

Άρθρο 24
Οη Σνκείο ζπγθξνηνχληαη εζεινληηθά απφ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) φκνξεο Σνπηθέο
Οξγαλψζεηο, κε ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεψλ ηνπο. Γηα ηελ ζπγθξφηεζε ελφο
Σνκέα ελεκεξψλεηαη άκεζα ην Δ... Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Σνκέα, εθηφο απφ ηελ
ζπληνληζκέλε δξάζε ησλ ππαγνκέλσλ ζ’ απηφλ Σνπηθψλ Οξγαλψζεσλ, είλαη θαη ε
κέξηκλα γηα δεκηνπξγία λέσλ Σ.Ο., θαζψο επίζεο θαη ε αξσγή θαη βνήζεηα θάζε Σ.Ο. ζηε
δξάζε ηεο.

Άρθρο 25
Σα κέιε ησλ Σ.Ο. πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ Σνκέα, ζπληζηνχλ ηελ γεληθή πλέιεπζε ηνπ
Σνκέα, πνπ ζπλέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζχκθσλα κε απφθαζε ησλ Σ.Ο.
πνπ ηνλ απαξηίδνπλ. Οη απνθάζεηο ηεο είλαη δεζκεπηηθέο γηα φιεο ηηο Σ.Ο. ηνπ Σνκέα φηαλ
δηαζέηεη απαξηία κε ηνπιάρηζηνλ ην 50%+1 ησλ κειψλ απφ φιεο ηηο Σ.Ο. Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε κπνξεί λα ζπγθιεζεί νπνηεδήπνηε, αξθεί λα ηελ δεηήζεη έζησ θαη κία (1)
Σνπηθή Οξγάλσζε.
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Άρθρο 26
Η ζχγθιεζε ηεο Σνκεαθήο πλέιεπζεο γίλεηαη κε επζχλε ησλ πληνληζηψλ Οξγαλσηηθνχ
ησλ Σ.Ο. πνπ ππάγνληαη ζηνλ Σνκέα.

Ο Σνκέαο (Σνκεαθή πλέιεπζε) απνηειεί θπξίαξρν ψκα θαη νη απνθάζεηο ηνπ είλαη
δεζκεπηηθέο γηα φιεο ηηο ππαγφκελεο ζ’ απηφλ Σνπηθέο Οξγαλψζεηο.

Σνπηθή Οξγάλσζε πνπ αξλείηαη λα πινπνηήζεη απφθαζε ηεο Σνκεαθήο πλέιεπζεο,
απνβάιιεηαη απηνδίθαηα απφ ηνλ Σνκέα θαη ελεκεξψλεηαη άκεζα ην Δ... γηα ηελ
απνβνιή.

Άρθρο 27
Η ζνβαξφηεηα ηεο απνζηνιήο ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζεο, ηνπ Σνκέα αιιά θαη ηνπ Δ.ΠΑ.Μ.,
επηβάιιεη ηελ απζηεξή πεξηθξνχξεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. ηε ζπλεδξίαζε ηεο
Σνπηθήο Οξγάλσζεο θαη ηνπ Σνκέα δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ πνπ δελ
έρνπλ εγγξαθεί σο κέιε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ εζσηεξηθφ δηάινγν ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. Γελ
κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη νπνηνζδήπνηε δελ έρεη εγγξαθεί σο κέινο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ., ή έρεη
απνρσξήζεη απφ απηφ.

Δλ ηνχηνηο, επηηξέπεηαη ε παξαθνινχζεζε ζπλεδξίαζεο ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζεο απφ
θίινπο ηνπ Μεηψπνπ, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Σ.Ο. θαηά
πεξίπησζε.

1.

VI. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΓΙΑΛΟΓΟ

Άρθρο 28
Ο πνιηηηθφο δηάινγνο ζην Δ.ΠΑ.Μ. είλαη ζπλερήο θαη αλνηρηφο. Γηεμάγεηαη ζε δχν επίπεδα.
Αθελφο, ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ησλ Σνπηθψλ Οξγαλψζεσλ, ησλ Σνκέσλ θαη γεληθά
ηνπ Μεηψπνπ, κφλν αλάκεζα ζηα κέιε, φπνπ δηεμάγεηαη ειεχζεξα θαη ρσξίο
πξνθαηαιήςεηο. Κη αθεηέξνπ, δεκφζηα κε ελππφγξαθα θείκελα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηηο
ζηήιεο πνιηηηθνχ δηαιφγνπ θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ πνιηηηθή ηνπ Μεηψπνπ.
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VII. ΤΝΔΓΡΙΟ
Άρθρο 29
Αλψηαην φξγαλν ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. είλαη ην ζπλέδξην, ην νπνίν ζπλέξρεηαη εηήζηα. Οη
απνθάζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ έρνπλ απφιπηε ηζρχ γηα φια ηα κέιε θαη ηηο νξγαλψζεηο ηνπ
Δ.ΠΑ.Μ. θαη κπνξνχλ λα αλαηξαπνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ κφλν απφ απνθάζεηο άιινπ
ζπλεδξίνπ.

Άρθρο 30
Δάλ ην Δζληθφ πληνληζηηθφ πκβνχιην δελ πξνρσξήζεη ζε ηαθηηθφ πλέδξην, ηφηε νη
Σνπηθέο Οξγαλψζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 30% ησλ κειψλ έρνπλ ην
δηθαίσκα λα ζπγθξνηήζνπλ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή πλεδξίνπ (Ο.Δ..) κε απνθιεηζηηθφ
ζθνπφ λα ζπγθαιέζεη ην ζπλέδξην κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ Δ.ΠΑ.Μ.

Άρθρο 31
Η αλαθνίλσζε ζχγθιεζεο ηνπ ζπλεδξίνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε
εκεξήζηα δηάηαμή ηνπ θαη ηελ έθζεζε δξάζεο ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ,
πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ην αξγφηεξν δπν (2) εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ
ζπλεδξίνπ. Η πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε (Η.Γ.) κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε ζέκαηα
πνπ πξνηείλνπλ νη Σνπηθέο Οξγαλψζεηο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ κεηά ηελ επίζεκε
αλαθνίλσζε ζχγθιεζεο ηνπ ζπλεδξίνπ. Η ηειηθή απφθαζε γηα ηελ ζεκαηνινγία εγθξίλεηαη
απ' ην ζπλέδξην.

Άρθρο 32
Σν ζπλέδξην έρεη ζαλ απνζηνιή:

α) Να αθνχζεη, λα εγθξίλεη, ή λα αζθήζεη θξηηηθή ζηηο εθζέζεηο δξάζεο ηνπ Δζληθνχ
πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ άιισλ νξγαλψζεσλ ηνπ Δ.ΠΑ.Μ.
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β) Να ηξνπνπνηήζεη ή λα εμεηδηθεχζεη πιεπξέο ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο ηνπ
Δ.ΠΑ.Μ. πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ Ιδξπηηθή ηνπ δηαθήξπμε.

γ) Να ηξνπνπνηήζεη ην Καηαζηαηηθφ ηνπ Μεηψπνπ.

δ) Να ζπδεηήζεη θαη λα θαζνξίζεη ην άκεζν πνιηηηθφ ζρέδην ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. κπξνζηά ζηελ
ζπγθπξία.

ε) Να εθιέμεη ην λέν Δζληθφ πληνληζηηθφ πκβνχιην.

ζη) Να θιεξψζεη λέν Διεγθηηθφ πκβνχιην.

VIII.

ΔΘΝΙΚΟ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

Άρθρο 33
α) Σν Δζληθφ πληνληζηηθφ πκβνχιην είλαη 35κειέο θαη εθιέγεηαη απφ ην ζπλέδξην.
β) Σν Δ... αληηπξνζσπεχεη ην Δ.ΠΑ.Μ. ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε φια ηα άιια πνιηηηθά
ζρήκαηα θαη ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο ηεο ρψξαο. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ζπγθξφηεζε
θεληξηθψλ πξσηνβνπιηψλ κε ζθνπφ ηελ δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δ.ΠΑ.Μ., ηελ
εμεηδίθεπζε ζε πξνγξακκαηηθφ επίπεδν ησλ πνιίηηθψλ ηνπ πξνηάζεσλ θαη ηελ
δηεπθφιπλζε ηεο δξάζεο ησλ Σνπηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη βαζηθή αξκνδηφηεηα λα επηβιέπεη
ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ θαη λα ζπληνλίδεη θεληξηθά ηε δξάζε ηνπ
Δ.ΠΑ.Μ.
γ) Σν Δ... έρεη ζηελ επζχλε ηνπ ηα Οηθνλνκηθά ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. θαη ηελ αξκνδηφηεηα γηα
ηελ ζχζηαζε 3κεινχο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζα θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην
πξνυπνινγηζκφ, ζα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Δ.ΠΑ.Μ., ζα ηεξεί ηελ
εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί νηθνλνκηθψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Οξίδεη έλα (1)
κέινο ηεο σο Σακία θαη παξέρεη ζ' απηφλ εμνπζηνδφηεζε λα αλνίγεη θαη λα δηαθηλεί εμ
νλφκαηνο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. ινγαξηαζκνχο.

Άρθρο 34
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Τπνςεθηφηεηα γηα κέινο ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα ζέζεη φπνηνο
ζχλεδξνο θξίλεη ην ζπλέδξην φηη είλαη απφιπηα δηαζέζηκνο γηα ην Μέησπν, έρεη απνδείμεη
ηηο πνιηηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη δηαζέηεη ην απαξαίηεην θνηλσληθφ
εθηφπηζκα.

Άρθρο 35
α) Σν Δζληθφ πληνληζηηθφ πκβνχιην ζηελ 1ε ζπλεδξίαζή ηνπ, νξίδεη κεηαμχ ησλ κειψλ
ηνπ κηα 9κειή Πνιηηηθή Γξακκαηεία.

β) Η Π.Γ. ζπγθξνηείηαη ζε ψκα θαη νξίδεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
(Γ.Γ.), ηνλ Γξακκαηέα Πνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ (Γ.Π..) θαη ηνλ Οξγαλσηηθφ Γξακκαηέα
(Ο.Γ.), νη νπνίνη εμνπζηνδνηνχληαη λα εθπξνζσπνχλ λνκίκσο ην ΔΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ
ΜΔΣΩΠΟ.

γ) Η Πνιηηηθή Γξακκαηεία ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά ζε εβδνκαδηαία βάζε, κε ζθνπφ ηνλ
ζπληνληζκφ θαη ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ πλεδξίνπ θαη ηνπ
Δ... Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ ζχζηαζε θαη ηελ ζχλζεζε Δπηηξνπψλ θαζνξηζκφ ηνπ
αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ ηνπο.

Άρθρο 36
Όια ηα κέιε ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ππνρξενχληαη λα αλαιακβάλνπλ
ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη ειέγρνληαη γη' απηέο. Άξλεζε αλάιεςεο αξκνδηνηήησλ,
ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα παχζε ηνπ απφ κέινο ηνπ Δ... Δπίζεο ην Δζληθφ πληνληζηηθφ
πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα απαιιάμεη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ
δελ κπνξεί γηα αληηθεηκεληθνχο ή γηα ππνθεηκεληθνχο ιφγνπο λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ. Σελ
ζέζε ηνπ ηελ θαηαιακβάλεη εθιεγκέλν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.

Άρθρο 37
Γηα φια ηα κέιε ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ηεζεί ζέκα αλάθιεζεο
απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. Η αλάθιεζε ζπδεηείηαη θαη απνθαζίδεηαη απφ ην
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Δζληθφ πληνληζηηθφ πκβνχιην. Η ζπκπιήξσζε ηεο ζέζεο ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο
γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη πξναλαθεξζεί ζην πξνεγνχκελν άξζξν.

Σν αλαθιεζέλ κέινο ηνπ Δ... κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην Διεγθηηθφ πκβνχιην, ηνπ
νπνίνπ ην ηειηθφ πφξηζκα είλαη δεζκεπηηθφ γηα ην Δ...

Άρθρο 38
Σφζν ην ν Δ... σο θεληξηθφ φξγαλν, φζν θαη ε Π.Γ. έρνπλ δηθαίσκα απφζπαζεο κειψλ
ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. γηα ηε ζχζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο θαη επηηξνπψλ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε
εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. Οη απνθάζεηο ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο είλαη δεζκεπηηθέο γηα φιεο ηηο Οξγαλψζεηο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ.

Άρθρο 39
Οη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλέξρνληαη αλά
δίκελν, ή λσξίηεξα αλ απαηηεζεί απφ ηηο εμειίμεηο. Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο θξαηνχληαη
ζηελνγξαθεκέλα ή ερνγξαθεκέλα πξαθηηθά, ηα νπνία κέζα ζε ηαθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα
δεκνζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν ίδην
ηζρχεη θαη γηα ηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο. Σελ κέξηκλα γηα ηελ
ηαθηηθή ή έθηαθηε ζχγθιεζε ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ αλαιακβάλεη ε
Πνιηηηθή Γξακκαηεία.

ΙΥ.

ΠΡΟΥΧΡΗΔΙ

Άρθρο 40
ην Δ.ΠΑ.Μ. έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζρσξήζνπλ αλεμάξηεηεο νξγαλψζεηο θαη πνιηηηθέο
δπλάκεηο. Η δπλαηφηεηα κηαο ηέηνηαο πξνζρψξεζεο εμεηάδεηαη απφ ην Δζληθφ πληνληζηηθφ
πκβνχιην, ην νπνίν είλαη θαη ην κφλν αξκφδην φξγαλνλα ηελ απνδερζεί ή λα ηελ
απνξξίςεη. ηελ πεξίπησζε απνδνρήο ηεο πξνζρψξεζεο νξγαλψζεσλ ή πνιηηηθψλ
δπλάκεσλ ζηηο ηάμεηο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ., ηα κέιε ηνπο εληάζζνληαη ζηηο Σνπηθέο Οξγαλψζεηο
φπσο θάζε άιιν κέινο. Σν Δ.ΠΑ.Μ. αλαγλσξίδεη δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθνπνιηηηθέο ηάζεηο
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ζηηο γξακκέο ηνπ,αιιά δελ αλαγλσξίδεη νξγαλσκέλεο ζπληζηψζεο. Οη νξγαλψζεηο, ή νη
πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ απνθαζίδνπλ λα πξνζρσξήζνπλ ζην Δ.ΠΑ.Μ. δελ κπνξνχλ λα
έρνπλ επίζεκε εθπξνζψπεζε εληφο ησλ γξακκψλ ηνπ Μεηψπνπ, νχηε ζηα φξγαλά ηνπ.

Υ. ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ Δ.ΠΑ.Μ.
Άρθρο 41
α) Οη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. είλαη:

Οη κεληαίεο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ. Σα πνζνζηά απφ ηπρφλ
απνδεκηψζεηο ησλ Βνπιεπηψλ ή άιισλ έκκηζζσλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο πνιηηείαο. Σα
έζνδα απφ νηθνλνκηθέο εμνξκήζεηο, εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο.

β) Όια ηα αηξεηά κέιε ηνπ Δ.ΠΑ.Μ ζηελ Σνπηθή, Ννκαξρηαθή θαη Πεξηθεξεηαθή
Απηνδηνίθεζε, θαζψο θαη ζε άιια φξγαλα ηνπ καδηθνχ θηλήκαηνο φπνπ εθιέγνληαη κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ., δίλνπλ πνζνζηφ ηεο απνδεκίσζήο ηνπο πνπ
απνθαζίδεηαη απφ ην Δζληθφ πληνληζηηθφ πκβνχιην.

γ) Η δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Δ;ΠΑ.Μ. γίλεηαη κε απφιπηα δηαθαλή ηξφπν. Όια ηα
έζνδα θαη φιεο νη δαπάλεο, είηε αθνξνχλ νπνηνδήπνηε επηκέξνπο φξγαλν είηε ην ζχλνιν
ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. θαηαηίζεληαη κε ηελ κνξθή νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ ζην πλέδξην.

ΥΙ. ΓΗΜΟΦΗΦΙΜΑΣΑ
Άρθρο 42
Ωο δεκνςήθηζκα νξίδεηαη ε ςεθνθνξία ζrελ νπνία θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ φια ηα
κέιε ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. Σν δεκνςήθηζκα δηεμάγεηαη ηελ ίδηα εκέξα ζε φιε ηελ Διιάδα, ζε θάζε
Σνπηθή Οξγάλσζε ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. μερσξηζηά. Κάζε δεκνςήθηζκα κπνξεί λα αλαθέξεηαη
κφλν ζε έλα δήηεκα . Σν δεκνςήθηζκα είλαη έγθπξν κε ζπκκεηνρή ηνπ 50%+1 ησλ
εγγεγξακκέλσλ κειψλ ζrελ ςεθνθνξία κε βάζε ηελ απιή πιεηνςεθία 50%+1.
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Άρθρο 43
Γεκνςήθηζκα κπνξεί λα δηεμαρζεί κε απφθαζε ηνπ Δζληθνχ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ
γηα ιήςε άκεζεο πνιηηηθήο απφθαζεο ηνπ Μεηψπνπ, είηε κε πξφηαζε ηνπ 30% ησλ κειψλ
ηνπ Δ.ΠΑ.Μ.
Άρθρο 44
Μεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζε κία Σνπηθή Οξγάλσζε, ν πληνληζηήο
Δπηθνηλσλίαο ηεο Σνπηθήο Οξγάλσζεο απνζηέιιεη ηα απνηειέζκαηα ζrν Δζληθφ
πληνληζηηθφ πκβνχιην. Σν Δζληθφ πληνληζηηθφ πκβνχιην, θαη κφλν αθνχ φιεο νη
Σνπηθέο Οξγαλψζεηο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. έρνπλ απνζηείιεη ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηά ηνπο, ηα
θαηακεηξά θαη αλαθνηλψλεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν θαη απνηειεί ηελ επίζεκε ζέζε
ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. γηα ην δήηεκα γηα ην νπνί ν δηεμήρζε ην δεκνςήθηζκα.

ΥΙΙ. ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Άρθρο 45
Σν Διεγθηηθφ πκβνχιην νξίδεηαη γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο
ζrν εζσηεξηθφ ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. Έρεη πέληε (5) κέιε, ηα νπνία θιεξψλνληαη αηνκηθά ζην
πλέδξην αλάκεζα απφ ηνπο πλέδξνπο. Σν Διεγθηηθφ πκβνχιην έρεη ππφζηαζε κεηαμχ
δχν πλεδξίσλ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη νη εμήο:

α) Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Δ.ΠΑ.Μ.: Σν Διεγθηηθφ πκβνχιην, ηαθηηθά θάζε ηξεηο
(3) κήλεο θαη έθηαθηα νπνηεδήπνηε ζειήζεη, ιακβάλεη απφ νπνηνδήπνηε φξγαλν πιήξε
ελεκέξσζε γηα φια ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
νξγάλνπ απηνχ. Δπ' απηψλ, έρεη δηθαίσκα λα δεηά ζηνηρεία, δηεπθξηλίζεηο θαη
δηαζαθελίζεηο απφ ηα αληίζηνηρα φξγαλα ή κέιε ησλ νξγάλσλ.

β) Η επίιπζε ησλ φπνησλ εζσηεξηθψλ δηαθνξψλ αλαθχπηνπλ ζην Δ.ΠΑ.Μ. Οη δηαθνξέο
απηέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ ζε πνιηηηθνχ, δηαδηθαζηηθνχ ή θαη πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
αληηδηθίεο κεηαμχ κειψλ, κεηαμχ νξγάλσλ ή κεηαμχ κειψλ θαη νξγάλσλ.
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Άρθρο 46
Σν Διεγθηηθφ πκβνχιην εθδίδεη θάζε ηξεηο (3) κήλεο, ή έθηαθηα νπνηεδήπνηε, ην
εζσηεξηθφ ειεγθηηθφ δειηίν ηνπ ΔΠΑΜ, ην νπνίν είλαη έλα θείκελν είηε δηαδηθηπαθήο είηε
θπζηθήο κνξθήο, πνπ δηαθηλείηαη κφλν εληφο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. θαη πεξηιακβάλεη:

Μηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Δ.ΠΑ.Μ. θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
θηλήζεσλ πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηηθνχ
δειηίνπ.

Αζήλα, 03 Ινπιίνπ 2016

Γημήτρης Καζάκης
Γεληθφο Γξακκαηέαο & Νφκηκνο εθπξφζσπνο
Σνπ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΑΛΛΑΪΚΟΤ ΜΔΣΩΠΟΤ (Δ.ΠΑ.Μ.)
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