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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ DIE 

LINKE 

(επικυρωµένο από τα συνέδρια των WASG και PDS στις 24 και 25 Μαρτίου 2007 

στο Ντόρτµουντ) 

 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Προϊµιο 

 

Έχοντας τις ρίζες τους στο Γερµανικό και ∆ιεθνές εργατικό κίνηµα 

 

• ∆εσµευµένοι στο φιλειρηνικό κίνηµα και στον αντι-φασισµό 

• ∆ίπλα στα συνδικάτα και στα νέα κοινωνικά κινήµατα 

• Με αναφορά στον φεµινισµό και στο οικολογικό κίνηµα 

 

οι ∆ηµοκράτες Σοσιαλιστές και τα µέλη της Εργατικής Κοινωνικής ∆ικαιοσύνης- 

εναλλακτικής λίστας, διευρύνοντας την ταυτότητά τους, ενώνονται σε ένα νέο κόµµα, 

το DIE LINKE (Οι αριστεροί, Η Αριστερά) µε στόχο την ενίσχυση των δυνάµεων 

που παλεύουν για αξιοπρεπή εργασία και κοινωνική δικαιοσύνη, ειρήνη και βιώσιµη 

ανάπτυξη. Το DIE LINKE επιδιώκει την δηµιουργία µιας κοινωνίας αλληλεγγύης 

στην οποία η ελευθερία του κάθε ενός ξεχωριστά είναι όρος για την ελευθερία όλων. 

Το νέο Κόµµα είναι πλουραλιστικό και ανοιχτό σε οποιονδήποτε επιθυµεί την 

επίτευξη αυτών των στόχων µε δηµοκρατικά µέσα. 

 

Άρθρο 1 

 

Όνοµα, έδρα, σκοπός και όρια δράσης 

 

(1) Το όνοµα του κόµµατος θα είναι DIE LINKE και αυτή θα είναι και η 

συντοµογραφία του 

(2) Θα έχει τον σκοπό να συνεισφέρει στις πολιτικές αποφάσεις σε όλα τα 

επίπεδα, στο πνεύµα του προγράµµατός του, δια µέσου της συµµετοχής του 

σε εκλογές 

(3) Θα είναι Κόµµα, σύµφωνα µε τον βασικό νόµο, και τα όρια της δράσης του 

βρίσκονται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας 

(4) Ως έδρα του Κόµµατος ορίζεται το Βερολίνο 

(5) Το κόµµα θα είναι µέλος του Κόµµατος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς 

(6) Θα εγγραφεί ως ένωση στο µητρώο ενώσεων του Berin-Charlottenburg 

 

 

2. Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 2 

 

Απόκτηση ιδιότητας µέλους 

 

(1) Οποιοσδήποτε είναι πάνω από 14 ετών, υπερασπίζει τις προγραµµατικές 

αρχές, αναγνωρίζει το οµοσπονδιακό καταστατικό και δεν ανήκει σε άλλο 
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κόµµα µε την έννοια που δίνει στο κόµµα ο νόµος περί κοµµάτων, µπορεί να 

είναι µέλος του Κόµµατος. 

(2) (δείτε και µεταβατική διάταξη 1) Η ιδιότητα µέλους αποκτάται από την 

ένταξη. Η ένταξη γίνεται µε γραπτή δήλωση στην κατάλληλη τοπική επιτροπή 

ή στην εκτελεστική επιτροπή του Κόµµατος. Η τοπική επιτροπή θα 

ανακοινώσει αµέσως ανοιχτά, µε την συναίνεση του νέου µέλους, στην τοπική 

οργάνωση την ένταξη και θα ενηµερώσει το νέο µέλος για τα δικαιώµατα 

συµµετοχής του. 

(3) Η ένταξη αρχίζει 6 βδοµάδες από την δήλωση ένταξης αν δεν υπάρχουν 

ενστάσεις. Αν δεν υπάρχει συναίνεση του νέου µέλους για ανοιχτή 

ανακοίνωση, η τοπική επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει απόφαση για την 

εξαίρεση. Η τοπική συνέλευση θα πρέπει να επικυρώσει την ένταξη πριν την 

παρέλευση των 6 εβδοµάδων. 

(4) Μέχρι να επικυρωθεί η ένταξη οποιοδήποτε µέλος του κόµµατος µπορεί να 

προβάλει ένσταση κατά της ένταξης, στην τοπική επιτροπή η οποία πρέπει να 

αποφασίσει αφού ακούσει το µέλος που προβάλλει την ένσταση. 

(5) ∆ιαµαρτυρία κατά της απόφασης της τοπικής επιτροπής, µπορεί να γίνει στην 

αντίστοιχη πειθαρχική επιτροπή. 

(6) Κάθε µέλος του Κόµµατος θα ανήκει σε µια τοπική οργάνωση, κατά κανόνα 

στον τόπο διαµονής του. Το Κόµµα σε οµοσπονδιακό επίπεδο διατηρεί 

κεντρικό µητρώο µελών. 

 

Άρθρο 3 

 

Αναίρεση της ιδιότητας µέλους 

 

(1) Η ιδιότητα µέλους αναιρείται από αποχώρηση, διαγραφή ή θάνατο 

(2) Αποχώρηση δηλώνεται γραπτά στην κατάλληλη τοπική επιτροπή 

(3) Εάν ένα µέλος δεν πληρώνει συνδροµή για 6 µήνες, αυτό θα θεωρείται 

αποχώρηση από το κόµµα, αφού όµως το µέλος έχει λάβει προειδοποίηση και 

συµβουλή στην οποία δεν θα έχει συµµορφωθεί. Ο/η τοπικός/ή γραµµατέας 

θα δηλώσει το µέλος ως αποχωρήσαν και θα ενηµερώσει γι αυτό το µέλος. 

Εάν το µέλος προσβάλλει αυτήν την απόφαση στην διαιτητική επιτροπή η 

ιδιότητα µέλους παραµένει µέχρι την τελική απόφαση. 

(4) Ένα µέλος µπορεί να διαγραφεί από µια πειθαρχική επιτροπή, ύστερα από 

κανονική πειθαρχική διαδικασία, εφόσον έχει παραβιάσει σκόπιµα το 

καταστατικό, τις αρχές και τους κανόνες του κόµµατος 

 

Άρθρο 4 

 

∆ικαιώµατα και καθήκοντα των µελών 

 

(1) Κάθε µέλος έχει τα δικαιώµατα που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό 

και τους κανόνες του, όπως 

(α) Να συµµετέχει στην διαµόρφωση γνώµης και λήψης αποφάσεων, να λαµβάνει 

απρόσκοπτα πληροφορίες για όλες τις υποθέσεις του κόµµατος και να 

τοποθετείται ανεµπόδιστα σε αυτές 

      (β) Να συµµετέχει σε δράσεις, εκλογές, ψηφοφορίες και στην δουλειά των 

      επιτροπών του κόµµατος 

      (γ) Να συµµετέχει ως επισκέπτης µε δικαίωµα λόγου σε όλες τις συγκεντρώσεις,  
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       συνελεύσεις, συνέδρια και συνεδριάσεις όλων των οργανώσεων, οργάνων και 

       επιτροπών του κόµµατος 

         (δ) Να καταθέτει γραπτές προτάσεις σε όλα τα όργανα του κόµµατος 

         (ε) Να ενώνεται µε άλλα µέλη σε οµάδα µε σκοπό να ασκήσει µαζί µε αυτά 

           επιρροή στο Κόµµα 

         (στ) Να συνεργάζεται  για την πρόταση και προώθηση υποψηφίων για 

          βουλευτικές και τοπικές εκλογές και να θέτει ο ίδιος/η ίδια υποψηφιότητα σε  

          αυτές 

 

(2) Κάθε µέλος έχει το καθήκον 

  (α) να υπερασπίζεται τις αρχές του προγράµµατος του κόµµατος και να τηρεί το 

καταστατικό 

  (β) να σέβεται τις αποφάσεις που παίρνονται από τα όργανα του κόµµατος 

σύµφωνα µε το καταστατικό 

  (γ) να πληρώνει τακτικά την συνδροµή του 

  (δ) να µην είναι υποψήφιος/α σε εκλογές τοπικές ή εθνικές σε ανταγωνισµό µε 

το κόµµα 

 

Άρθρο 5 

 

Συνεργαζόµενα µέλη (Guest members) 

 

(1) Άτοµα που προωθούν τους πολιτικούς στόχους και πρωτοβουλίες του 

κόµµατος χωρίς να είναι µέλη του, µπορούν να συνεργάζονται σε τοπικές και 

σε συµµαχίες του κόµµατος και να κάνουν χρήση δικαιωµάτων του 

«συνεργαζόµενου µέλους». Αποφάσεις για την χρήση αυτών των 

δικαιωµάτων θα παίρνονται από τις αντίστοιχες κλαδικές και συµµαχίες. 

(2) ∆ικαιώµατα που δεν έχει ένα συνεργαζόµενο µέλος είναι: 

(α) να ψηφίσει σε εσωτερικά δηµοψηφίσµατα 

(β) να ψηφίσει σε ζητήµατα καταστατικού, οικονοµικά καθώς και να έχει 

οικονοµική ευθύνη 

(γ) να ψηφίζει για επιλογή υποψηφίων βουλευτών και τοπικών συµβούλων 

 

(3) Η απονοµή δικαιωµάτων «συνεργαζόµενου µέλους» στα διάφορα επίπεδα 

Απαιτεί την έγκριση των κανονικών µελών του αντίστοιχου επιπέδου. Το 

µητρώο συνεργαζόµενων µελών πρέπει να περιέχει τα ονόµατα, τον βαθµό 

και το όριο χρόνου των δικαιωµάτων τα οποία απονέµονται. 

(4) Το δικαίωµα ψήφου που έχει αποδοθεί από µία συνέλευση περιορίζεται στην 

      συγκεκριµένη συνέλευση 

(5) Οικονοµικές ενισχύσεις προς το κόµµα δεν συνιστούν λόγο απονοµής 

      δικαιωµάτων µέλους 

 

Άρθρο 6 

 

Εκλεγµένοι Αντιπρόσωποι 

 

(1) Εκλεγµένοι αντιπρόσωποι σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό είναι όλα τα 

πρόσωπα που εκλέγονται στο κοινοβούλιο ή σε τοπικό αντιπροσωπευτικό 

σώµα ως υποψήφιοι του Κόµµατος ή είναι µέλη κυβέρνησης ή δηµοτικών 

συµβουλίων. 
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(2) Οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι έχουν το δικαίωµα: 

(α) να παίρνουν ενεργό µέρος στη λήψη αποφάσεων στο κόµµα 

(β) να στηρίζονται από το κόµµα στην εκτέλεση των υποχρεώσεών τους 

(γ) να ακούγεται η γνώµη τους πριν παρθεί οποιαδήποτε κοµµατική απόφαση 

σχετική µε την εκλογική τους περιφέρεια 

 

(3) Οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι έχουν την υποχρέωση 

(α) να συµπεριφέρονται µε αφοσίωση και αλληλεγγύη στο κόµµα 

(β) να υπερασπίζονται τις προγραµµατικές αρχές του κόµµατος 

(γ) να παίρνουν υπόψη τους τις δηµοκρατικές αποφάσεις του κόµµατος κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους 

(δ) να πληρώνουν ειδική συνδροµή αντιπροσώπου σύµφωνα µε τους 

οµοσπονδιακούς κανόνες του κόµµατος 

(ε) να λογοδοτούν στα κοµµατικά όργανα του αντίστοιχου επιπέδου και στους 

ψηφοφόρους τους σχετικά µε την άσκηση των υποχρεώσεων για τις οποίες 

εκλέχτηκαν 

 

Άρθρο 7 

 

Συµµαχίες (τάσεις) µέσα στο κόµµα. 

 

(1) Τα µέλη είναι ελεύθερα να συνάπτουν συµµαχίες εντός του κόµµατος. Αυτές 

δεν συνιστούν οργανωτικά επίπεδα του κόµµατος. Μπορούν να επιλέξουν ένα 

όνοµα που να εκφράζει αυτούς και την σύνδεσή τους µε το κόµµα 

(2) Συµµαχίες σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ενηµερώσουν την εκτελεστική 

επιτροπή του κόµµατος για την δραστηριότητά τους. Μια συµµαχία είναι 

εθνικού επιπέδου αν εκπροσωπεί τουλάχιστον 200 µέλη ή έχει αναγνωριστεί 

ως συµµαχία επιπέδου οµόσπονδου κρατιδίου σε τουλάχιστον 8 κρατίδια. 

Κατ’ εξαίρεση η οµοσπονδιακή επιτροπή µπορεί να αναγνωρίσει και σαν 

συµµαχία εθνικού επιπέδου που δεν πληροί απολύτως τις παραπάνω 

προϋποθέσεις. 

 

      (Βλ. Μεταβατική διάταξη 2) 

(3) Οι Συµµαχίες (τάσεις) καθορίζουν αυτόνοµα τι πολιτική και οργανωτική 

      συνεισφορά θα επιδιώξουν στην πολιτική του κόµµατος, στην ανάπτυξή του 

      και στην βελτίωση της οργανωτικής και επικοινωνιακής του εµβέλειας. Θα 

      ενσωµατώνονται στη δουλειά της εκτελεστικής γραµµατείας και των 

      επιτροπών σε όλα τα επίπεδα ανάλογα µε τις προτεραιότητες που θα θέτουν οι 

      ίδιες. 

(4) Οι συµµαχίες οργανώνουν αυτόνοµα τη λειτουργία τους και την εσωτερική 

      τους δοµή που πρέπει να είναι δηµοκρατική. Οι αρχές του καταστατικού 

            εφαρµόζονται ανάλογα, εκτός αν µια συµµαχία έχει δικούς της κανόνες 

            λειτουργίας. 

(5) Οι συµµαχίες µπορούν να ενταχθούν σε άλλες οργανώσεις µόνο µε την 

      έγκριση της εκτελεστικής επιτροπής ή της σχετικής τοπικής επιτροπής 

(6) εθνικής εµβέλειας συµµαχίες µπορούν να στείλουν αντιπροσώπους στο 

συνέδριο του κόµµατος. 

(7) Εθνικής εµβέλειας συµµαχίες µπορούν να λαµβάνουν χρηµατοδότηση για τη 

δουλειά τους σύµφωνα µε το Οικονοµικό πλάνο του κόµµατος. 
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(8) Συµµαχίες που στην αυτο-παρουσίασή τους, τις αποφάσεις τους και την 

πολιτική τους δράση ολοφάνερα αντιστρατεύονται το πρόγραµµα, το 

καταστατικό και αποφάσεις σε θέµατα αρχών, µπορούν να διαλύονται µε 

απόφαση του συνεδρίου ή της εκτελεστικής επιτροπής του κόµµατος. 

(9) Ένσταση κατά της απόφασης διάλυσης συµµαχίας µπορεί να κατατεθεί στην 

Οµοσπονδιακή πειθαρχική επιτροπή. 

 

  

Άρθρο 8 

 

∆ηµοψηφίσµατα µελών 

 

(1) ∆ηµοψήφισµα µελών µπορεί να γίνει για όλα τα πολιτικά ζητήµατα. Το 

αποτέλεσµα ενός δηµοψηφίσµατος µελών είναι ισότιµο µε απόφαση 

συνεδρίου. Σε περίπτωση που κάποια απόφαση σύµφωνα µε το καταστατικό 

λαµβάνεται µόνο από συνέδριο, δηµοψήφισµα πάνω στο ίδιο θέµα έχει ισχύ 

πρότασης προς το συνέδριο, ή επικύρωσης προηγούµενης απόφασης 

συνεδρίου. 

(2) ∆ηµοψήφισµα µελών διεξάγεται όταν 

(α) το ζητήσουν τοπικές και οργανώσεις κρατιδίων που αντιπροσωπεύουν το ένα  

      τέταρτο των µελών 

(β) το ζητήσουν 8 οργανώσεις κρατιδίων  

(γ) το ζητήσουν 5.000 µέλη 

(δ) το αποφασίσει το συνέδριο 

(ε) το αποφασίσει η οµοσπονδιακή επιτροπή 

(3) Όλα τα µέλη δικαιούνται να ψηφίσουν. Το αίτηµα του δηµοψηφίσµατος  

      Θεωρείται ότι υπερψηφίστηκε όταν συγκεντρώνει απλή πλειοψηφία κι έχει  

      Λάβει µέρος τουλάχιστον το εν τέταρτο των µελών. 

(4) ένα θέµα που έχει µπει σε δηµοψήφισµα, µπορεί να ξαναµπεί µε την 

      παρέλευση τουλάχιστον δύο χρόνων 

(5) Η διάλυση του κόµµατος ή της συµµαχίας του κόµµατος µε άλλο κόµµα 

      χρειάζεται την έγκριση δηµοψηφίσµατος των µελών. Απόφαση συνεδρίου για 

      το ίδιο θέµα θα θεωρείται επιβεβαιωµένη, τροποποιηµένη ή ακυρωµένη µόνο 

      ύστερα από το αποτέλεσµα δηµοψηφίσµατος µελών. 

(6) Περαιτέρω ζητήµατα θα διευθετηθούν σε ειδικό κανονισµό δηµοψηφίσµατος 

µελών. Το κόστος των δηµοψηφισµάτων µοιράζεται σε όλες τις τοπικές 

οργανώσεις. 

 

 

 

Άρθρο 9 

 

Ισοτιµία µελών 

 

(1) Η προώθηση της ισοτιµίας των µελών και η αποφυγή κάθε είδους διάκρισης 

συνιστούν µια από τις βασικές αρχές της πολιτικής δουλειάς του κόµµατος. 

Οποιοσδήποτε άµεσος ή έµµεσος αποκλεισµός πρέπει να αντιµετωπίζεται 

αποφασιστικά από όλα τα µέλη του κόµµατος 

(2) Τα δικαιώµατα των κοινωνικών εθνοτικών και πολιτισµικών µειονοτήτων 

στην ιδιότητα µέλους, ειδικά το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού, πρέπει να 
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τύχουν ειδικής φροντίδας από τις κοινότητες και τις τοπικές οργανώσεις του 

κόµµατος. Η συµµετοχή όλων στην διαµόρφωση των αποφάσεων του 

κόµµατος πρέπει να καλλιεργηθεί. 

(3)  Η διαδικασία διαµόρφωσης γνώµης και λήψης απόφασης πρέπει να 

οργανώνεται µε τέτοιο τρόπο από το κόµµα, ώστε εργαζόµενοι άνθρωποι, 

άνθρωποι που µεγαλώνουν παιδιά ή που φροντίζουν ηλικιωµένους, άνθρωποι 

µε πολύ χαµηλό εισόδηµα ή άνθρωποι µε αναπηρίες να συµµετέχουν ισότιµα 

στο κόµµα. 

(4) Επαγγελµατικού επιπέδου φύλαξη παιδιών θα προσφέρεται για όλα τα 

πολιτικά γεγονότα και συνεδριάσεις σε οµοσπονδιακό επίπεδο. Η προσφορά 

αυτή ισχύει ανεξάρτητα από τον αριθµό των παιδιών που έχουν δηλωθεί, και 

το οµοσπονδιακό κόµµα θα καλύπτει πλήρως όλα τα έξοδα. 

 

Άρθρο 10 

 

∆ηµοκρατία για τα φύλα 

 

(1) Η πολιτική λήψη αποφάσεων από γυναίκες στο κόµµα θα προωθηθεί 

ενεργητικά. Είναι στόχος του κόµµατος οι γυναίκες ούτε να βρίσκονται σε 

καθεστώς διάκρισης ούτε να εµποδιστούν να εκφραστούν πολιτικά. Οι 

γυναίκες θα µπορούν να χτίσουν τις δικές τους δοµές µέσα στο κόµµα και να 

συνεδριάζουν σε δικές τους πλατφόρµες 

(2) Σε όλες τις συνεδριάσεις και συνελεύσεις στο κόµµα υπό τον όρο ότι ζητιέται 

άντρες και γυναίκες θα µιλούν διαδοχικά και λίστες οµιλητών θα υπάρχουν 

ξεχωριστά 

(3) Σε όλα τα σώµατα και συνελεύσεις αν το ζητήσει το ένα τέταρτο των 

παρουσών γυναικών οι συνεδριάσεις θα διακόπτονται για µια γυναικεία 

µάζωξη. Μια τελική απόφαση ή πρόταση που ψηφίστηκε σε γυναικεία 

συνεδρία θα έρχεται  θα συζητιέται και θα επικυρώνεται στην ολοµέλεια. 

(4) Σε εκλογές για εκτελεστικά όργανα και επιτροπές οι µισοί εκλεγµένοι πρέπει 

να είναι γυναίκες από θέση αρχής. Αν αυτό δεν συµβαίνει οι θέσεις που θα 

έπρεπε να καταλαµβάνονται από γυναίκες θα παραµένουν κενές. 

Επαναληπτικές εκλογές θα γίνονται σε οποιοδήποτε χρόνο. Σε τοπικές 

επιτροπές που το ποσοστό συµµετοχής γυναικών είναι κάτω από το ένα 

τέταρτο, ύστερα από απόφαση των τοπικών οργανώσεων, µπορεί να υπάρχουν 

εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. 

(5) Για βουλευτικές και τοπικές εκλογές το κόµµα πρέπει να φροντίζει το 50% 

των εκλεγµένων να είναι γυναίκες. Στη λίστα υποψηφίων ένας από τους δυο 

πρώτους υποψήφιους θα είναι γυναίκα και µετά από αυτό κάθε δεύτερη 

υποψήφια θα είναι γυναίκα. Αυτό δεν πρέπει όµως να επηρεάζει την 

πιθανότητα µια συγκεκριµένη υποψηφιότητα γυναίκας να απορριφθεί. Επίσης 

λίστες µε αποκλειστικά γυναίκες επιτρέπονται. 

 

 

Άρθρο 11 

 

Η Οργάνωση Νεολαίας του Κόµµατος 

 

(1) Με µια πλειοψηφία που θα καθορίζεται από καταστατικές αλλαγές το 

συνέδριο του κόµµατος µπορεί να αναγνωρίζει µια οργάνωση νεολαίας ως την 



 7

οργάνωση νεολαίας του Κόµµατος, εάν οι ακόλουθες προϋποθέσεις υπάρχουν 

στο καταστατικό αυτής της οργάνωσης. 

(2) Όλα τα µέλη του κόµµατος έως την ηλικία που θέτει ως όριο η οργάνωση 

νεολαίας είναι παθητικά µέλη της νεολαίας εκτός εάν τα ίδια τα µέλη δεν το 

θελήσουν. Θα πληροφορούνται για τις δραστηριότητες της οργάνωσης και θα 

καλούνται στις συνελεύσεις. Θα θεωρούνται ενεργά µέλη όταν γραφτούν στην  

οργάνωση και µετέχουν στις δραστηριότητές της. 

(3) Η ιδιότητα µέλους στη νεολαία δεν θα συνδέεται µε την ιδιότητα µέλους στο 

κόµµα 

(4) Το κόµµα θα υποστηρίζει την πολιτική δουλειά της νεολαίας και θα προτρέπει 

τους νέους και τις νέες να γραφτούν σε αυτήν. Στα πλαίσια της αυτονοµίας 

της η οργάνωση νεολαίας θα υποστηρίζει την πολιτική δουλειά του κόµµατος. 

(5) Η οργάνωση νεολαίας έχει το δικό της καταστατικό και πρόγραµµα, αλλά 

πληροφορεί το κόµµα για τις δραστηριότητές της 

(6) Το κόµµα ενισχύει την νεολαία οικονοµικά ανάλογα µε τα µέλη της και 

σύµφωνα µε το γενικό οικονοµικό πλάνο 

(7) Η οργάνωση νεολαίας έχει το δικαίωµα να καταθέτει προτάσεις σε όλα τα 

σώµατα και τις συνελεύσεις του κόµµατος στις περιοχές που 

δραστηριοποιείται, εκλέγει αντιπροσώπους στο συνέδριο του κόµµατος και 

δύο µέλη στην οµοσπονδιακή επιτροπή του κόµµατος 

(8) Οι παράγραφοι 1-7 θα ισχύουν και για µια φοιτητική ένωση µε σχετικές 

τροποποιήσεις. Μια φοιτητική ένωση θα είναι κοµµάτι µιας οργάνωσης 

νεολαίας. 

 

 

3. Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 12 

 

Οργανώσεις Κρατιδίων 

(1) Το κόµµα χωρίζεται σε οργανώσεις κρατιδίων. Ο χωρισµός αυτός αντιστοιχεί 

στη δοµή οµόσπονδων κρατιδίων της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 

Γερµανίας. Μέσα στα νοµικά όρια ενός κρατιδίου µπορεί να υπάρχει µόνο µια 

οργάνωση κρατιδίου 

(2) Οι οργανώσεις κρατιδίων θα φέρουν το όνοµα DIE LINKE οργάνωση 

κρατιδίου (όνοµα κρατιδίου) 

(3) Τα όργανα της οργάνωσης Κρατιδίου θα είναι τουλάχιστον το συνέδριο και η 

εκτελεστική επιτροπή Κρατιδίου. Το συνέδριο συνέρχεται ως συνέλευση 

αντιπροσώπων. Το καταστατικό της οργάνωσης κρατιδίου µπορεί να 

προβλέπει και άλλα σώµατα. Οι πρόεδροι των σωµάτων της οργάνωσης 

Κρατιδίου εκπροσωπούν την οργάνωση νοµικά και µπορούν να 

προσλαµβάνουν νοµική βοήθεια σε περιπτώσεις που αυτό χρειαστεί 

(4) Οι οργανώσεις Κρατιδίων φτιάχνουν το δικό τους πρόγραµµα για το Κρατίδιο 

στα πλαίσια του γενικού προγράµµατος του κόµµατος 

(5) Οι οργανώσεις Κρατιδίων φτιάχνουν τον δικό τους κανονισµό λειτουργίας 

στα πλαίσια του γενικότερου καταστατικού 

(6) Αν οργανώσεις Κρατιδίων στις αποφάσεις τους και την πολιτική τους δράση 

συστηµατικά και επανειληµµένα αντιστρατεύονται τις αποφάσεις, την 

πολιτική και το καταστατικό του Κόµµατος, αυτές οι οργανώσεις ή όργανα 

αυτών των οργανώσεων µπορούν να διαλυθούν µε απόφαση του Συνεδρίου 
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του κόµµατος. Η απόφαση για διάλυση µιας οργάνωση Κρατιδίου απαιτεί 

πλειοψηφία ίση µε αυτήν για αλλαγή καταστατικού. Η απόφαση πρέπει να 

προβλέπει και την δηµοκρατική επανίδρυση, και δεν επηρεάζει την ιδιότητα 

µέλους των ξεχωριστών µελών 

(7) Ένσταση κατά της απόφασης της παραγράφου 6 υποβάλλεται στην 

οµοσπονδιακή διαιτητική επιτροπή. Ωσότου βγει τελική απόφαση 

αναστέλλεται η νοµική ιδιότητα της οργάνωσης κρατιδίου 

 

 

Άρθρο 13 

 

Οργανώσεις περιοχών 

 

(1) Οι οργανώσεις κρατιδίων χωρίζονται σε οργανώσεις περιοχών 

(2) Η οργάνωση περιοχής µπορεί να περιλαµβάνει τα µέλη µιας αγροτικής 

περιοχής, µιας πόλης µε στάτους περιοχής, ή πολλών µικρών πόλεων και 

χωριών που συνιστούν µια περιοχή. Σε πόλεις κρατίδια µπορεί αυτός ο 

κανόνας να τροποποιείται 

(3) Αποφάσεις για το στήσιµο, τα όρια, την διάλυση και τη συγχώνευση 

οργανώσεων περιοχών παίρνονται από όργανο φτιαγµένο ειδικά γι αυτό το 

σκοπό από την οργάνωση κρατιδίου σε συµφωνία µε τις οργανώσεις περιοχών 

που επηρεάζονται. Η εκτελεστική επιτροπή του κόµµατος ενηµερώνεται για 

τη δοµή των οργανώσεων στα κρατίδια 

(4) Η εκτελεστική επιτροπή του κόµµατος µπορεί να στήνει οργανώσεις περιοχών 

και εκτός χώρας και να τις εντάσσει στο χώρο ευθύνης ενός κρατιδίου 

(5) Τα όργανα µιας οργάνωσης περιοχής θα είναι τουλάχιστον το συνέδριο 

περιοχής και η εκτελεστική επιτροπή περιοχής. Τα συνέδρια περιοχής 

λειτουργούν ως συνελεύσεις αντιπροσώπων. Μπορεί να συστήνονται και 

άλλα όργανα 

(6) Οι οργανώσεις περιοχής είναι υπεύθυνες για όλα τα οργανωτικά και πολιτικά 

καθήκοντα στην περιοχή τους εκτός από αυτά που ορίζονται στο παρόν 

καταστατικό 

(7) Οι οργανώσεις περιοχών είναι οι µικρότερες οργανώσεις µε αυτόνοµα 

οικονοµικά και το δικό τους οικονοµικό πλάνο 

(8) Οι οργανώσεις περιοχών µπορούν να χωρίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 του 

νόµου για τα κόµµατα σε µικρότερες οργανώσεις (τοπικές) 

(9) Οµάδες και οργανώσεις βάσης µπορούν να συστήνονται ελεύθερα µέσα στα 

πλαίσια µιας οργάνωσης περιοχής. Παράπλευρες οµάδες βάσης µπορούν να 

συστήνονται µε την έγκριση της κεντρικής εκτελεστικής επιτροπής. 

Εντάσσονται στην ευθύνη µιας οργάνωσης περιοχής. 

(10) Οι οργανώσεις περιοχής φτιάχνουν το δικό τους καταστατικό στο συνέδριο 

      Περιοχής. Αλλά αν αυτό αντιβαίνει το καταστατικό του κόµµατος κηρύσσεται 

      άκυρο. 

(11)Αν οι αποφάσεις και η δράση µιας οργάνωσης περιοχής αντιβαίνει τις αρχές 

      τις αποφάσεις και το καταστατικό του κόµµατος τότε η οργάνωση µπορεί να 

      διαλυθεί από το συνέδριο του Κρατιδίου που ανήκει, ολόκληρη ή κάποιο 

      όργανό της. Ισχύουν όσα και στο άρθρο 12 παρ. 6 και 7 µε τις απαραίτητες 

      τροποποιήσεις. Ενστάσεις κατατίθενται στην διαιτητική επιτροπή κρατιδίου. 
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4. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 14 

 

Όργανα του οµοσπονδιακού κόµµατος και οι υποδιαιρέσεις τους 

 

(1) Όργανα του οµοσπονδιακού κόµµατος σύµφωνα µε τον νόµο είναι το 

συνέδριο του κόµµατος η εκτελεστική επιτροπή και η οµοσπονδιακή επιτροπή 

(2) Όλοι οι κανόνες σχετικά µε τα όργανα του οµοσπονδιακού κόµµατος 

εφαρµόζονται αναλογικά στα όργανα των οργανώσεων κρατιδίων και 

περιοχών και στις οµοσπονδιακές συµµαχίες (τάσεις) εκτός εάν οι ισχύοντες 

κανονισµοί στις τελευταίες ορίζουν διαφορετικά. 

 

ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 15 

 

Στόχοι του Συνεδρίου 

 

(1) Το συνέδριο του κόµµατος είναι το ανώτερο όργανο του κόµµατος. Συζητά κι 

αποφασίζει όλα τα βασικά πολιτικά και οργανωτικά θέµατα 

(2) Μόνο το συνέδριο µπορεί να παίρνει αποφάσεις για 

(α) τον πολιτικό προσανατολισµό, τις αρχές και το πρόγραµµα του κόµµατος 

(β) το καταστατικό, την εκλογική διαδικασία και τις διαιτητικές/πειθαρχικές 

διαδικασίες στο κόµµα 

(γ) το εκλογικό πρόγραµµα για το κοινοβούλιο και το ευρωκοινοβούλιο 

(δ) τις βασικές κατευθύνσεις για τη χρηµατοδότηση της πολιτικής δουλειάς, και 

την δοµή της οµοσπονδιακού οικονοµικού πλάνου 

(ε) τον απολογισµό της εκτελεστικής και τον απολογισµό της κεντρικής 

εξελεγκτικής επιτροπής 

(στ) την εκλογή και την έγκριση της δουλειάς της εκτελεστικής επιτροπής 

(ζ) την σύσταση ή διάλυση των οργανώσεων κρατιδίων 

(η) την διάλυση του κόµµατος 

(θ) την συγχώνευση µε άλλο κόµµα 

 

(3) Επιπρόσθετα το συνέδριο συζητά και αποφασίζει για τις αιτήσεις και 

ενστάσεις που απευθύνονται σε αυτό 

(4) Το συνέδριο αποφασίζει πάνω στον απολογισµό της οµοσπονδιακής 

επιτροπής για την ανάπτυξη του κόµµατος, των οργανώσεων κρατιδίων και 

στην δουλειά της επιτροπής. 

(5) Το συνέδριο παίρνει θέση για την δουλειά των κοινοβουλευτικών κι 

ευρωκοινοβουλευτικών οµάδων επί τη βάσει απολογισµού δράσης που 

καταθέτουν. Αποφασίζει για την συµµετοχή σε συµµαχικά σχήµατα ή για 

στήριξη κυβερνήσεων µειοψηφίας σε κυβερνητικό επίπεδο. 

(6) Το συνέδριο εγκρίνει τον απολογισµό της οµοσπονδιακής 

διαιτητικής/πειθαρχικής επιτροπής 

(7) Το συνέδριο εκλέγει 

(α) την εκτελεστική επιτροπή του κόµµατος 

(β) τα µέλη της οµοσπονδιακής διαιτητικής/πειθαρχικής επιτροπής 

(γ) τα µέλη της οµοσπονδιακής εξελεγκτικής επιτροπής 
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Άρθρο 16 

 

Σύνθεση και εκλογή του Συνεδρίου 

 

(1) Τα µέλη του Συνεδρίου µε δικαίωµα ψήφου θα είναι 

(α) 500 αντιπρόσωποι από τις οργανώσεις 

(β) οι αντιπρόσωποι της αναγνωρισµένης οργάνωσης νεολαίας 

(γ) οι αντιπρόσωποι οµοσπονδιακών συµµαχιών (τάσεων) 

 

Άλλοι αντιπρόσωποι µπορούν να µετέχουν µε δικαίωµα λόγου αλλά όχι ψήφου. 

 

(2) Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται για περίοδο δύο ηµερολογιακών ετών. Η εκλογή 

λαµβάνει χώρα την 1
η
 Οκτώβρη του έτους που προηγείται αυτού του 

συνεδρίου, το νωρίτερο και τέσσερις βδοµάδες πριν το συνέδριο το αργότερο. 

Είναι στην ευχέρεια της οµοσπονδιακής επιτροπής να ζητήσει επανεκλογή 

όλων των αντιπροσώπων µε πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής ή του ίδιου 

του συνεδρίου 

(3) Αντιπρόσωποι που έχουν εµπόδιο να µετέχουν αντικαθίστανται µε 

αναπληρωµατικούς που εκλέγονται µε τον ίδιο τρόπο. 

(4) Ο κώδικας εκλογής αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθεται από την 

εκτελεστική επιτροπή ως τις 30 Ιούνη κάθε δεύτερου χρόνου το αργότερο, µε 

βάση τον αριθµό µελών που υπήρχαν στις 31 ∆εκέµβρη του προηγούµενου 

χρόνου, και θα ισχύει για τα επόµενα 2 χρόνια. Για την πρώτη φορά ισχύει η 

30
η
 Σεπτέµβρη 2007 για τις χρονιές 2008 και 2009 

(5) Οι αντιπρόσωποι από τις οργανώσεις θα εκλέγονται από µέλη ή εκλεκτορικές 

συνελεύσεις σε εκλεκτορικά τµήµατα. Ένα εκλεκτορικό τµήµα περιλαµβάνει 

µια ή περισσότερες γεωγραφικές οργανώσεις περιοχών. Τα εκλεκτορικά 

τµήµατα καθορίζονται από τις επιτροπές κρατιδίων έως τις 30 Σεπτέµβρη 

κάθε δεύτερου χρόνου και για την πρώτη φορά ως τις 31 Οκτώβρη 2007 

(6)  Οι 500 αντιπρόσωποι από τις οργανώσεις θα αντιστοιχούν στις οργανώσεις 

κρατιδίων ανάλογα µε τον αριθµό µελών κατά ζεύγη µε την χρήση της 

µεθόδου διαίρεσης Adams (σειρά διαίρεσης 0, 1, 2, 3...). Η παραπέρα 

αναλογικότητα εντός µιας οργάνωσης κρατιδίου θα ακολουθήσει την ίδια 

διαίρεση στα µέλη κατά ζεύγη µε την χρήση της µεθόδου Adams 

 

(βλ. Μεταβατικές διατάξεις 3 και 4) 

 

(7) Η οργάνωση νεολαίας θα έχει 2 αντιπροσώπους σε κάθε 250 ενεργά µέλη, έως 

20 αντιπροσώπους 

(8) Οι εκπρόσωποι από τις οµοσπονδιακές συµµαχίες (τάσεις) θα εκλεγούν από 

τα µέλη τους ή τις συνελεύσεις αντιπροσώπων τους. Τάσεις που έχουν - 1000 

µέλη θα έχουν 8 αντιπροσώπους – 750 µέλη, 6 αντιπροσώπους  -500 µέλη, 4 

αντιπροσώπους, -250 µέλη, 2 αντιπροσώπους. Οι αντιπρόσωποι των τάσεων 

δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 50. Ειδάλλως η εκτελεστική επιτροπή φροντίζει 

για την αναλογική εκπροσώπησή τους. 

(9) Οµοσπονδιακές τάσεις µε λιγότερα από 250 µέλη θα έχουν 2 αντιπροσώπους 

χωρίς δικαίωµα ψήφου 
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(10) Οι αντιπρόσωποι χωρίς δικαίωµα ψήφου εκλέγονται µε σύστηµα που 

υιοθετείται από την οµοσπονδιακή επιτροπή, τα όργανα και τα σώµατα του 

κόµµατος 

(11) Άλλα µέλη του συνεδρίου χωρίς δικαίωµα ψήφου είναι τα µέλη 

οργάνων, οµοσπονδιακής και εξελεγκτικής επιτροπής, βουλευτές, 

ευρωβουλευτές κλπ. 

(12) Τα µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα δικαιώµατα των άλλων 

συνέδρων εκτός από αυτό της ψήφου 

 

 

Άρθρο 17 

 

Σύνοδος και λειτουργία του Συνεδρίου του Κόµµατος 

 

(1) Ένα τακτικό συνέδριο του κόµµατος συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά το 

χρόνο 

(2) Το συνέδριο συγκαλείται µε γραπτή πρόσκληση που περιέχει και την 

ηµερήσια διάταξη, της εκτελεστικής επιτροπής προς όλους τους συνέδρους µε 

και χωρίς δικαίωµα ψήφου. Αν αντιπρόσωποι δεν έχουν ακόµα εκλεγεί η 

επιστολή στέλνεται στην αντίστοιχη οργάνωση κρατιδίου, την τάση, ή την 

οργάνωση νεολαίας. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι όλοι γνωστοί 

τουλάχιστον τέσσερις βδοµάδες πριν από το συνέδριο. 

(3) Σε εξαιρετικές πολιτικές καταστάσεις τα χρονικά όρια δύνανται να µην 

τηρηθούν. Σε αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις το Συνέδριο συζητά µόνο τα 

θέµατα για τα οποία συγκλήθηκε 

(4) Κανονικό ή έκτακτο συνέδριο συγκαλείται εάν µε γραπτή δήλωση των λόγων 

το συγκαλεί (α) η εκτελεστική επιτροπή (β) οι οργανώσεις κρατιδίων και 

περιοχών που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο των µελών (γ) τουλάχιστον το ένα 

τέταρτο των εκλεγµένων συνέδρων που έχουν δικαίωµα ψήφου 

(5) Προτάσεις και σχέδια αποφάσεων προς το συνέδριο πρέπει να κατατίθενται 

έξι βδοµάδες πριν από την σύγκλησή του, και να στέλνονται στους 

αντιπροσώπους τέσσερις βδοµάδες πριν από τη σύγκλησή του. Οι προτάσεις 

δηµοσιεύονται για να είναι στην διάθεση όλων των µελών έξι βδοµάδες πριν 

την σύγκληση του συνεδρίου. Έκτακτες και επείγουσες προτάσεις µπορούν να 

κατατίθενται και κατά παράβαση αυτών των χρονικών ορίων, αρκεί να 

συγκεντρώσουν την υποστήριξη 50 συνέδρων µε δικαίωµα ψήφου. 

(6) Προτάσεις που κατατίθενται από οργανώσεις κρατιδίων, περιοχών ή τοπικές, 

από τάσεις ή από επιτροπές, ή από τουλάχιστον 25 συνέδρους θα απασχολούν 

είτε το συνέδριο, είτε θα παραπέµπονται στην εκτελεστική και στην 

οµοσπονδιακή επιτροπή. 

(7) Οργανώσεις περιοχών και εκλεκτορικά σώµατα µπορούν να συνεδριάζουν 

πριν από κάθε συνέδριο και να συζητούν προτάσεις µε τους αντιπροσώπους 

τους για επιµέρους θέµατα. 

(8) Το συνέδριο αποφασίζει τις διαδικασίες του. Αν δεν υπάρξει τέτοια απόφαση 

ισχύει η απόφαση του προηγούµενου συνεδρίου 

(9) Στην προετοιµασία για το συνέδριο η εκτελεστική επιτροπή ορίζει 

οργανωτική επιτροπή, επιτροπή νοµιµοποίησης, επιτροπή προτάσεων και 

εφορευτική επιτροπή, η λειτουργία των οποίων καθορίζεται από τις 

διαδικαστικές αποφάσεις. Το συνέδριο θα αποφασίζει για την τελική 

στελέχωση αυτών των επιτροπών. 
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(10) Γραπτά πρακτικά ή ηχητικά πρακτικά θα κρατούνται στο συνέδριο και 

θα αρχειοθετούνται. Οι αποφάσεις θα γράφονται και θα επικυρώνονται από το 

προεδρείο 

 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 18 

 

Καθήκοντα της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κόµµατος 

 

(1) Η Εκτελεστική επιτροπή είναι το όργανο πολιτικής ηγεσίας του κόµµατος. 

Είναι επικεφαλής του κόµµατος 

(2) Τα καθήκοντά της περιλαµβάνουν: 

(α) να αποφασίζει για πολιτικά και οργανωτικά, οικονοµικά και ιδιοκτησιακά 

ζητήµατα τα οποία δεν τυγχάνουν στην δικαιοδοσία άλλου οργάνου σύµφωνα µε 

το καταστατικό 

(β) να δηλώνει την θέση του κόµµατος σε επίκαιρα πολιτικά ζητήµατα 

(γ) να προετοιµάζει τα συνέδρια και τις συνόδους της οµοσπονδιακής επιτροπής 

και  να εκτελεί τις αποφάσεις τους 

(δ) να αποφασίζει πάνω σε προτάσεις του συνεδρίου και της οµοσπονδιακής 

επιτροπής προς αυτήν 

(ε) να υποστηρίζει την δουλειά των οργανώσεων κρατιδίων και των τάσεων του 

κόµµατος 

(στ) να οργανώνει την διεθνή ατζέντα του κόµµατος 

(ζ) να οργανώνει την εκλογική δουλειά και να συγκαλεί οµοσπονδιακή συνέλευση 

για την κατάρτιση λίστας υποψηφίων για τις ευρωεκλογές και να καταθέτει τη 

λίστα αυτή 

(η) να καθορίζει τον κώδικα εκλογής αντιπροσώπων για το συνέδριο και την 

οµοσπονδιακή επιτροπή 

 

Άρθρο 19 

 

Σύνθεση και εκλογή της εκτελεστικής επιτροπής 

 

(1) Η εκτελεστική επιτροπή του Κόµµατος θα αποτελείται από 44 µέλη 

εκλεγµένα από το συνέδριο και θα περιλαµβάνει τα µέλη του εκτελεστικού 

συµβουλίου κι έναν εκπρόσωπο νεολαίας. Το εκτελεστικό συµβούλιο θα 

αποτελείται από 12 µέλη και θα περιλαµβάνει 

(α) τον/την πρόεδρο του κόµµατος 

(β) έναν/µια ή περισσότερους αντιπροέδρους 

(γ) έναν/µια οµοσπονδιακό οικονοµικό υπεύθυνο 

(δ) έναν/µια γραµµατέα του κόµµατος 

Η ακριβής σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής καθορίζεται από το συνέδριο. Τα 

µέλη του εκτελεστικού συµβουλίου από το (α) ως το (δ) θα εκλέγονται από το 

συνέδριο, τα υπόλοιπα µέλη από την εκτελεστική επιτροπή. 

 

(βλ. Προσωρινές διατάξεις 6 και 7) 
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(2) Κατά κανόνα τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγονται κάθε 2 χρόνια 

Αν δεν έχει γίνει εκλογή εκτελεστικής επιτροπής για ένα χρόνο γίνεται 

οπωσδήποτε στο επόµενο από αυτόν τον χρόνο συνέδριο. ∆ιαφορετικά το 

συνέδριο αποφασίζει για το πότε θα εκλεγεί νέα εκτελεστική επιτροπή. 

(3) Η εκτελεστική επιτροπή πρέπει να περιλαµβάνει τον πρόεδρο της ΚΟ του Die 

Linke στο οµοσπονδιακό κοινοβούλιο, έναν εκπρόσωπο της 

ευρωκοινοβουλευτικής οµάδας κι έναν εκπρόσωπο της νεολαίας χωρίς ψήφο. 

Το συνέδριο αποφασίζει και για άλλα µέλη χωρίς ψήφο. 

 

 

Άρθρο 20 

 

Λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής 

 

(1) Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή τους οµοσπονδιακούς 

οικονοµικούς κανόνες ή το συνέδριο, η εκτελεστική επιτροπή κατανέµει 

αρµοδιότητες στα µέλη της και γνωστοποιεί σε όλα τα µέλη του κόµµατος 

αυτές τις αρµοδιότητες 

(2) Η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει τις διαδικασίες λειτουργίας της 

(3) Το εκτελεστικό συµβούλιο διαχειρίζεται τα τρέχοντα θέµατα και προετοιµάζει 

τις συνεδριάσεις της επιτροπής (σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ 2 του 

γερµανικού αστικού κώδικα). Έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει την 

εκτελεστική επιτροπή για όλες τις πράξεις του και η διαδικασία της 

λειτουργίας του καθορίζεται µε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής 

(4) Ο/Η Πρόεδρος του κόµµατος θα εκπροσωπεί το κόµµα στις νοµικές 

υποθέσεις. Εκτός του Προέδρου δύο ακόµα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής 

µπορούν σύµφωνα µε το νόµο να εκπροσωπούν νοµικά το κόµµα. 

(5) Η Εκτελεστική επιτροπή λογοδοτεί στο συνέδριο. Οι αποφάσεις της πρέπει να 

κοινοποιούνται στην οµοσπονδιακή επιτροπή, τις οργανώσεις κρατιδίων, στις 

τάσεις και ως δουλειά µαζικής ζύµωσης στα µέλη. 

(6) Η Εκτελεστική Επιτροπή µπορεί να παραιτηθεί µε απόφαση της απόλυτης 

πλειοψηφίας των µελών της. Στην περίπτωση αυτή συγκαλείται άµεσα 

συνέδριο. 

 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Άρθρο 21 
 

Καθήκοντα της Οµοσπονδιακής επιτροπής 

 

(1) Η οµοσπονδιακή επιτροπή είναι το όργανο του κόµµατος ως συνόλου µε 

συµβουλευτικές, ελεγκτικές και παρεµβατικές αρµοδιότητες απέναντι στην 

εκτελεστική επιτροπή 

(2) Η οµοσπονδιακή επιτροπή φροντίζει για την ισόρροπη ανάπτυξη του 

κόµµατος σε όλα τα κρατίδια 

(3) Η οµοσπονδιακή επιτροπή διαβουλεύεται και αποφασίζει στα εξής ζητήµατα: 

(α) βασικά ζητήµατα πολιτικής και οργάνωσης, ζητήµατα καταστατικού, στη 

βάση των αποφάσεων του Συνεδρίου ή µετά από αίτηση της εκτελεστικής 

επιτροπής 
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(β) για το ετήσιο οικονοµικό πλάνο στη βάση πρότασης της εκτελεστικής 

επιτροπής 

(γ) για προτάσεις προς την οµοσπονδιακή επιτροπή που κατατέθηκαν στο 

συνέδριο 

(δ) για ζητήµατα που παραπέµπονται από την εκτελεστική λόγω της πολιτικής ή 

οικονοµικής τους φύσης 

(ε) για εκστρατείες που χρειάζονται ειδική στελέχωση και οικονοµική στήριξη για 

να περαιωθούν από τις οργανώσεις κρατιδίων 

 

(4) Η οµοσπονδιακή επιτροπή εκλέγει τους αντιπροσώπους στο Κόµµα 

Ευρωπαϊκής αριστεράς 

(5) Η οµοσπονδιακή επιτροπή προτείνει στην οµοσπονδιακή συνέλευση 

υποψήφιους για την λίστα των ευρωεκλογών 

 

Άρθρο 22 

 

Σύνθεση και εκλογή της οµοσπονδιακής επιτροπής 

 

(1) Τα µέλη της οµοσπονδιακής επιτροπής µε δικαίωµα ψήφου είναι 

(α) 60 αντιπρόσωποι των οργανώσεων κρατιδίων 

(β) 12 µέλη τάσεων που εκλέγονται σε κοινή συνέλευση εκπροσώπων τους 

(γ) 12 µέλη της Εκτελεστικής επιτροπής 

(δ) 2 αντιπρόσωποι της νεολαίας 

 

(2) περαιτέρω µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου µπορούν να συµµετέχουν 

(3) οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων κρατιδίων εκέγονται στα συνέδρια 

κρατιδίων και περαιτέρω αναλογικότητα εξασφαλίζεται επι τη βάσει των 

αντιπροσώπων τους στο συνέδριο σε ζεύγη κάνοντας χρήση της µεθόδου 

Adams. 

(4) Τα µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου επιλέγονται από το συνέδριο και τα σώµατα 

του κόµµατος και των τάσεων. Ειδική µέριµνα δίνεται στο να µετέχουν µέλη 

των ΚΟ του κοινοβουλίου και του ευρωκοινοβουλίου καθώς και εκπρόσωποι 

του κόµµατος στο Κόµµα Ευρωπαϊκής Αριστεράς 

(5) Τα µέλη έχουν θητεία δυο χρόνων µε αρχή τις χρονιές 2008 και 2009 

 

(βλ. Μεταβατική διάταξη 8) 

 

Άρθρο 23 

 

Λειτουργία της Οµοσπονδιακής Επιτροπής 

 

(1) Η οµοσπονδιακή επιτροπή συνέρχεται σύµφωνα µε τις ανάγκες, αλλά 

τουλάχιστον ανά εξάµηνο 

(2) Η οµοσπονδιακή επιτροπή συνέρχεται µε γραπτή αίτηση για τους λόγους, είτε 

της εκτελεστικής επιτροπής, είτε του ενός τετάρτου των µελών της 

(3) Η οµοσπονδιακή επιτροπή εκλέγει προεδρείο των συνεδριάσεων  

(4) Η οµοσπονδιακή επιτροπή υιοθετεί κανόνες της διαδικασίας της. 
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5. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 24 

 

Οι οικονοµικές πηγές του Κόµµατος 

 

(1) Οι οικονοµικές πηγές και τα περιουσιακά στοιχεία του κόµµατος διευθύνονται 

από την εκτελεστική επιτροπή και τις επιτροπές κρατιδίων και περιοχών 

σύµφωνα µε τους κανόνες των οµοσπονδιακών οικονοµικών 

(2) Το κόµµα χρηµατοδοτείται από τα έσοδα που ρυθµίζονται από το Νόµο περί 

πολιτικών κοµµάτων. Τα έσοδα θα διανέµονται σύµφωνα µε τους 

οµοσπονδιακούς κανόνες και το ετήσιο οικονοµικό πλάνο 

(3) Τα µέλη του κόµµατος πληρώνουν συνδροµή ανάλογη µε το εισόδηµά τους 

που ρυθµίζεται από τους οµοσπονδιακούς οικονοµικούς κανόνες. Οι 

συνδροµές δεν επιστρέφονται. 

 

Άρθρο 25 

 

Οικονοµικό πλάνο και παρουσίαση λογιστικών χρήσεων 

 

(1) Η εκτελεστική επιτροπή είναι υπεύθυνη για το ετήσιο οικονοµικό πλάνο και 

για την παρουσίαση της λογιστικής χρήσης εισόδων εξόδων σύµφωνα µε τους 

οµοσπονδιακούς κανόνες και τον νόµο περί πολιτικών κοµµάτων 

(2) Η οµοσπονδιακή επιτροπή εγκρίνει το οικονοµικό πλάνο. Οι οργανώσεις 

κρατιδίων καταρτίζουν το δικό τους οικονοµικό πλάνο. 

 

Άρθρο 26 

 

Οµοσπονδιακό οικονοµικό συµβούλιο 

 

(1) το οµοσπονδιακό οικονοµικό συµβούλιο συζητά όλα τα βασικά ζητήµατα της 

οικονοµικής δουλειάς του κόµµατος. Ετοιµάζει αποφάσεις για την έννοια, τον 

σχεδιασµό, την διανοµή των κοινών κεφαλαίων για εκστρατείες και µεριµνά 

στην εσωτερική ισοτιµία των οργανώσεων του κόµµατος 

(2) Το οµοσπονδιακό οικονοµικό συµβούλιο αποτελείται από τον οµοσπονδιακό 

υπεύθυνο και τους υπεύθυνους οικονοµικών των οργανώσεων κρατιδίων. 

(3) Το συµβούλιο προτείνει µέτρα στις εκτελεστική, οµοσπονδιακή επιτροπές, και 

στο συνέδριο ενώ έχει λόγο σε όλες τις προτάσεις περί των οικονοµικών που 

γίνονται σε αυτά τα όργανα. 

(4) Το συµβούλιο οργανώνει τις διαδικασίες του 

(5) Ανάλογες ρυθµίσεις προτείνονται στα καταστατικά των κρατιδίων 

 

Άρθρο 27 

 

Λογιστικός έλεγχος 

 

(1) επιτροπές λογιστικού ελέγχου (εξελεγκτικές) συστήνονται στο οµοσπονδιακό 

κόµµα και στις οργανώσεις κρατιδίων και περιοχών. Εκλέγονται από τα 

αντίστοιχα συνέδρια και εκλέγουν τον πρόεδρό τους. 
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(2) Μέλη επιτροπών σε όλα τα επίπεδα, εκλεγµένοι αντιπρόσωποι στο ίδιο 

επίπεδο µε τις επιτροπές λογιστικού ελέγχου, έµµισθο προσωπικό του 

κόµµατος, ή προσωπικό σε επιχειρήσεις και ινστιτούτα που εποπτεύει το 

κόµµα, ή άτοµα που έχουν έσοδα από το κόµµα καθ’ οιονδήποτε τρόπο, δεν 

µπορούν να είναι µέλη σε επιτροπές λογιστικού ελέγχου. 

(3) Οι επιτροπές λογιστικού ελέγχου, ασκούν έλεγχο σε όλες τις επιτροπές από 

την κορυφή έως την βάση, στα γραφεία και τα περιουσιακά στοιχεία καθώς 

και στην διαχείριση όλων αυτών. Υποστηρίζουν την ετήσια έκθεση 

λογιστικού ελέγχου που απαιτείται από το νόµο περί πολιτικών κοµµάτων 

(4) Οι επιτροπές ελέγχουν το οικονοµικό µέρος των εκθέσεων της εκτελεστικής 

επιτροπής προς το συνέδριο του κόµµατος 

(5) Τα καθήκοντα και οι διαδικασίες των επιτροπών καθορίζονται σε κανόνες 

ψηφισµένους από το συνέδριο. 

 

 

6. ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

 Άρθρο 28  

 

∆ηµοσιότητα 

 

(1) Οι διαβουλεύσεις των οργάνων του κόµµατος πρέπει να είναι ανοιχτές στα 

µέλη του κόµµατος από άποψη αρχής 

(2) Σε επισκέπτες µπορεί να δοθεί το δικαίωµα να µιλήσουν ανάλογα µε την 

διαδικασία και το θέµα συζήτησης 

(3) Το κοινό µπορεί να αποκλειστεί µερικά ή συνολικά εάν συντρέχουν λόγοι 

(4) Το κοινό πρέπει να αποκλείεται εάν τα δικαιώµατα τρίτων µερών και ειδικά 

προσωπικά δικαιώµατα διακυβεύονται. Οι προτάσεις που κατατίθενται στα 

οµοσπονδιακά όργανα καθώς και τα πρακτικά και οι αποφάσεις των 

συνεδριάσεων πρέπει να γίνονται γνωστά στα µέλη µε κατάλληλους τρόπους 

 

Άρθρο 29 

 

Προτάσεις και σχέδια αποφάσεων 

 

(1) προτάσεις και σχέδια αποφάσεων µπορούν να κατατίθενται από µέλη, 

επιτροπές και άλλα όργανα περιφερειακών οργανώσεων, τάσεων και της 

νεολαίας 

(2) οι προτάσεις πρέπει να κατατίθενται στην αρµόδια εκτελεστική επιτροπή. Η 

επιτροπή µεταβιβάζει την πρόταση στο υπεύθυνο σύµφωνα µε το καταστατικό 

όργανο. Ο εισηγητής της πρότασης πρέπει να πληροφορηθεί για την 

µεταβίβαση µέσα σε 3 βδοµάδες από την υποβολή της πρότασης. 

(3) Η απάντηση στην πρόταση πρέπει να γίνεται γνωστή στον εισηγητή της 

αµέσως 

(4) Ειδικές διατάξεις για τις προτάσεις και την διαδικασία προώθησης ορίζονται 

από τα αρµόδια όργανα στο κάθε επίπεδο 

 

Άρθρο 30 

 

Πρόσκληση και απαρτία 
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(1) Προσκλήσεις στις συναντήσεις των οργάνων και υλικό στέλνεται µε το 

κανονικό ταχυδροµείο. Μπορούν να αποστέλλονται και µε FAX η Ε-MAIL 

εάν τα µέλη έχουν δώσει τέτοια στοιχεία. Τα όργανα αποφασίζουν για τη 

διαδικασία. 

(2) Εκλεγµένα όργανα έχουν απαρτία εάν τα µισά εκλεγµένα µέλη είναι παρόντα, 

εκτός αν το όργανο αποφασίσει διαφορετικά. 

(3) Οι συνελεύσεις µελών έχουν απαρτία ανεξάρτητα από τους παρόντες, αν όλα 

τα εγγεγραµµένα µέλη έχουν δεόντως προσκληθεί 

(4) Η έλλειψη απαρτίας µπορεί να δηλωθεί εάν κάτι τέτοιο προταθεί 

(5) Εάν δηλωθεί έλλειψη απαρτίας σε ένα θέµα στην επόµενη συνεδρίαση το 

θέµα θα συζητηθεί ανεξάρτητα απαρτίας και αυτό πρέπει να δηλωθεί και στην 

πρόσκληση προς τα µέλη. 

 

Άρθρο 31 

 

Αποφάσεις, δηµοψηφίσµατα και εκλογές 

 

(1) Οι αποφάσεις παίρνονται µε απλή πλειοψηφία εκτός εάν το καταστατικό 

οµοσπονδιακό ή κρατιδίου ή περιοχής ή οι κανονισµοί διαδικασιών ρητά 

ορίζουν διαφορετικά. 

(2) Απλή πλειοψηφία θεωρείται το αποτέλεσµα δηµοψηφισµάτων και εκλογών, 

εάν ο αριθµός των έγκυρων «ναι» είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των 

έγκυρων «όχι». 

(3) Απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται το αποτέλεσµα δηµοψηφισµάτων και 

εκλογών εάν ο αριθµός των έγκυρων «ναι» είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό 

των έγκυρων όχι συν τον αριθµό των έγκυρων αποχών. 

(4) Πλειοψηφία αλλαγής καταστατικού θεωρείται όταν τουλάχιστον τα δύο τρίτα 

των έγκυρων ψήφων είναι «ναι» και εάν περισσότεροι από τους µισούς που 

δικαιούνται ψήφο ψηφίζουν «ναι». Όλοι οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι σε 

συνελεύσεις αντιπροσώπων σε όλα τα επίπεδα ανεξάρτητα αν είναι παρόντες 

ή όχι και όλοι οι παρόντες σε συνελεύσεις οργανώσεων θεωρούνται ότι είναι 

αυτοί που δικαιούνται ψήφο. 

(5) Εκλογές µπορούν να γίνουν µόνον αν ανακοινώνονται στην πρόσκληση µιας 

συνεδρίασης. Πρέπει να ανακοινώνονται αν πρόκειται για εκλογές νέες ή 

επαναληπτικές που προβλέπονται από το καταστατικό ή αν πρόκειται για 

πρόταση µέλους που έχει γίνει αποδεκτή για νέες ή συµπληρωµατικές 

εκλογές. 

(6) Οι εκλογές για τα όργανα του κόµµατος γίνονται µε µυστική ψηφοφορία. Σε 

όλες τις άλλες περιπτώσεις οι ψηφοφορίες είναι ανοικτές εκτός εάν κάποιος 

ζητήσει και ψηφιστεί το αντίθετο. Εξειδικεύσεις θα γίνουν σε ειδικό εκλογικό 

κανονισµό του κόµµατος 

(7) Ψηφοφορίες σε ουσιαστικά ζητήµατα είναι κατά κανόνα και κατ’ αρχήν 

ανοιχτές. 

(8) Ψηφοφορίες για προσωπικά θέµατα που φτάνουν στην ανάγκη της 

ψηφοφορίας είναι µυστικές. 

 

Άρθρο 32 

 

Κατάληψη κοµµατικής θέσης και κοινοβουλευτικοί αντιπρόσωποι 
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(1) Κατά κανόνα η κοµµατική θέση και η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση 

ασκούνται σε εθελοντική βάση 

(2) Η αποκλειστική άσκηση κοµµατικής δουλειάς χρειάζεται απόφαση της 

εκτελεστικής επιτροπής του κόµµατος ή της οργάνωσης κρατιδίου 

(3) Καµία κοµµατική θέση δεν µπορεί να καταλαµβάνεται από το ίδιο µέλος για 

πάνω από 8 χρόνια 

(4) Τα µέλη των εκτελεστικών επιτροπών του κόµµατος και των κρατιδίων δεν θα 

πρέπει στην πλειοψηφία τους να είναι βουλευτές κρατιδίων, οµοσπονδίας ή 

ευρωκοινοβουλίου. 

(5) Απαραίτητα έξοδα για την ανταπόκριση σε µια τιµητική θέση θα καλύπτονται 

από το οικονοµικό πλάνο και τους οµοσπονδιακούς οικονοµικούς κανόνες του 

κόµµατος. 

 

Άρθρο 33 

 

Τερµατισµός κοµµατικής θέσης και κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων 

 

(1) Μια κοµµατική θέση ή µια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τερµατίζεται για 

λόγους ανάκλησης, επαναληπτικής εκλογής, παραίτησης ή αναστολής της 

κοµµατικής ιδιότητας 

(2) Ανάκληση συµβαίνει όταν το εκλεκτορικό όργανο µε µυστική ψηφοφορία 

(α) κερδίζει µια πρόταση εµπιστοσύνης από τον εκλεγµένο µε απλή πλειοψηφία 

(β) περνάει µια πρόταση ανάκλησης µε απόλυτη πλειοψηφία. Οι προτάσεις 

ανάκλησης πρέπει να ανακοινώνονται µε την πρόσκληση εκ των προτέρων µαζί 

µε την αιτιολογία τους 

 

(3) Παραίτηση από κοµµατική ή κοινοβουλευτική θέση πρέπει να υποβάλλεται 

εγγράφως στην σχετική εκτελεστική επιτροπή. 

(4) Στις περιπτώσεις 1-3 η αρµόδια εκτελεστική επιτροπή φροντίζει στην βάση 

των πρακτικών της αρχικής εκλογής, είτε για διαδοχή, είτε για νέα ή 

επαναληπτική  εκλογή και ξεκινάει την διαδικασία. 

 

Άρθρο 34 

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων 

 

(1) Μόνον η εκτελεστική επιτροπή του κόµµατος µπορεί να καταθέτει 

υποψηφιότητες για τις ευρωεκλογές 

(2) Μόνον οι επιτροπές κρατιδίων µπορούν να καταθέτουν υποψηφιότητες για το 

οµοσπονδιακό και τα κοινοβούλια των κρατιδίων (λίστα και περιφέρειες) 

(3) Μόνον οι επιτροπές περιοχών µπορούν να καταθέτουν υποψηφιότητες για τις 

δηµοτικές εκλογές 

(4) Τα καταστατικά των κρατιδίων µπορεί να περιέχουν διατάξεις που να 

τοποποιούν τα 2 και 3 εάν οι εκλογικοί νόµοι περιέχουν ρυθµίσεις για τους 

αντιπροσώπους που επιβάλουν αυτές τις τροποποιήσεις 

 

Άρθρο 35 

 

Κατάρτιση ευρωλίστας 
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(1) Η κατάρτιση της λίστας για τις ευρωεκλογές και η σειρά εκλογής θα γίνεται 

σε ειδική συνέλευση αντιπροσώπων (την συνέλευση των οµοσπονδιακών 

αντιπροσώπων) 

(2) Οι αντιπρόσωποι θα επιλεγούν απευθείας από περιφερειακές συνελεύσεις 

όλων των µελών που δικαιούνται ψήφο. Οι διατάξεις που αφορούν την εκλογή 

αντιπροσώπων για συνέδριο εφαρµόζονται αναλόγως. 

 

 

Άρθρο 36 

 

Προτάσεις για υποψήφιους εκλογικών περιφερειών και λίστας για τις εκλογές για το 

οµοσπονδιακό κοινοβούλιο 

 

(1) Οι υποψήφιοι εκλογικών περιφερειών προτείνονται σε συνέλευση εκλογικής 

περιφέρειας από όλα τα µέλη που δικαιούνται να ψηφίσουν στην περιφέρεια ή 

από ειδική συνέλευση αντιπροσώπων (συνέλευση αντιπροσώπων εκλογικής 

περιφέρειας) 

(2) Οι αντιπρόσωποι της συνέλευσης θα επιλεγούν απευθείας από τοπικές 

συνελεύσεις 

(3) Η κατάθεση υποψηφιοτήτων στη λίστα του κρατιδίου και η σειρά κατάταξης 

στη λίστα θα αποφασίζεται σε συνέλευση όσων δικαιούνται να ψηφίσουν ή σε 

ειδική συνέλευση αντιπροσώπων κρατιδίου. 

(4) Οι αντιπρόσωποι θα επιλεγούν απευθείας από τοπικές συνελεύσεις από µέλη 

που δικαιούνται να ψηφίσουν 

 

Άρθρο 37 

 

∆ιαιτησία και επίλυση διαφορών 

 

(1) Οι επιτροπές διαιτησίας θα σχηµατιστούν από την εκτελεστική επιτροπή και 

τα συνέδρια των κρατιδίων για να επιδικάζουν και επιλύουν διαφορές µέσα 

στο κόµµα ή µεταξύ τοπικών οργανώσεων και µεµονωµένων µελών και 

διαµάχες σε σχέση µε την ερµηνεία και την εφαρµογή αυτού του 

καταστατικού, όπως και να αντιµετωπίζουν εκλογικές ενστάσεις. Επιτροπές 

διαφορών µπορούν να συσταθούν στο επίπεδο οργάνωσης περιοχής ή για 

πολλές περιοχές µαζί. 

(2)  Τα µέλη των διαιτητικών επιτροπών εκλέγονται κάθε 2 χρόνια. ∆εν πρέπει να 

ανήκουν σε εκτελεστικές επιτροπές, στην οµοσπονδιακή επιτροπή ή σε 

κάποια άλλη διαιτητική, ή να παίρνουν µισθό από το κόµµα. Είναι 

ανεξάρτητες επιτροπές, και δεν παίρνουν εντολές από κανέναν στο κόµµα. 

(3)  Οι διαιτητικές επιτροπές ενεργοποιούνται µόνον από αίτηση και αποφασίζουν 

οι ίδιες για την έναρξη των διαδικασιών της διαιτησίας. 

(4) Η οµοσπονδιακή διαιτητική επιτροπή αποφασίζει για ενστάσεις πάνω στην 

διάλυση περιφερειακών και οργανώσεων κρατιδίων και τάσεων. Επίσης 

αποφασίζει για εφέσεις σε αποφάσεις διαιτητικών αποφάσεων κρατιδίων. 

(5) Οι διαιτητικές επιτροπές κρατιδίων αποφασίζουν σε ενστάσεις και εφέσεις σε 

ζητήµατα που δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της οµοσπονδιακής 

διαιτητικής επιτροπής, ή σε ζητήµατα που η διαιτητική περιοχής έχει αποτύχει 

να διευθετήσει. Κυρίως ασχολούνται µε ζητήµατα άρνησης ιδιότητας µέλους 

ή διαγραφής µέλους από το κόµµα 
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(6) Οι επιτροπές διαφορών θα επιλύουν διαφορές στο επίπεδο των οργανώσεων 

περιοχών. 

(7) Οι διαιτητικές/πειθαρχικές επιτροπές ως αποτέλεσµα διαιτητικών διαδικασιών 

µπορούν να 

(α) επιβάλουν µέτρα αποκατάστασης του καταστατικού στο κόµµα 

(β) διαγράφουν µέλη από το κόµµα σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 4 

 

(8) Το συνέδριο του κόµµατος αποφασίζει κανόνες διαιτησίας που διασφαλίζουν 

διαφανείς απροκατάληπτες και δίκαιες διαδικασίες και εγγυώνται νόµιµη 

κατάθεση απόψεων. Οι κανόνες θέτουν τα όρια των ευθυνών των επιτροπών 

και τις λεπτοµέρειες της διαδικασίας. 

 

 

7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 38 

 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

(1) Άτοµα που ανήκουν σε άλλο πολιτικό κόµµα µπορούν να είναι µέλη µέχρι τις 

31 ∆εκέµβρη 2007 στο βαθµό που οι στόχοι ή η συµπεριφορά του κόµµατος 

τους είναι αντίθετη µε τους στόχους του κόµµατος. 

(2)  Κατά παράβαση στο άρθρο 7 παρ. 2 όλες οι υπάρχουσες οµοσπονδιακές 

τάσεις του PDS και όλες οι οµάδες του WASG θα είναι οµοσπονδιακές τάσεις 

έστω κι αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 

(3)  Κατά παράβαση στο άρθρο 16 παρ. 6 οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο του 

2008 θα είναι ως εξής: 

(α) 160 αντιπρόσωποι αναλογικά µε τα µέλη από όλα τα 16 κρατίδια 

(β) 170 αντιπρόσωποι αναλογικά µε τα µέλη από τα 10 δυτικά κρατίδια 

(γ) 170 αντιπρόσωποι αναλογικά µε τα µέλη από τα 6 ανατολικά κρατίδια 

Στις χρονιές 2010 και 2012 οι αντιπρόσωποι του (α) θα αυξηθούν κατά 60, και οι 

αντιπρόσωποι του (β) και (γ) θα µειωθούν κατά 30. Το άρθρο 16 παρ. 6 θα 

εφαρµοστεί το 2014. 

 

(4) Το συνέδριο του 2007 του DIE LINKE θα αποτελείται από τους εκλεγµένους 

αντιπροσώπους του 6
ου

 συνέδριου του WASG και του 10
ου

 συνέδριου του 

PDS. 

(5) Οι αποφάσεις των συνεδρίων  µε ειδική αναφορά στις σχέσεις ανατολής-

δύσης απαιτούν έως το 2016 απλή πλειοψηφία των δυτικών οργανώσεων 

κρατιδίων και απλή πλειοψηφία των ανατολικών οργανώσεων κρατιδίων. 

Τέτοια πλειοψηφία θα απαιτείται όταν τα απαιτεί το ένα τέταρτο των 

αντιπροσώπων 

(6) 22 µέλη της πρώτης εκτελεστικής και 6 µέλη του πρώτου συµβουλίου θα 

εκλεγούν µε πρόταση του συνεδρίου του WASG και 22 µέλη εκτελεστικής 

και 6 συµβουλίου θα εκλεγούν µε πρόταση του συνεδρίου του PDS. 

(7) ∆ύο πρόεδροι του κόµµατος θα εκλεγούν έως ότου εκλεγεί εκτελεστική 

επιτροπή το 2010. Ένας από το WASG κι ένας από το PDS θα προταθούν για 

τις εκλογές του 2007. 

(8) Μέχρι να συνέλθει η οµοσπονδιακή επιτροπή το 2008 τα καθήκοντά της θα 

ασκεί η εκτελεστική επιτροπή. 
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(9) Τροποποιήσεις στις µεταβατικές ή απόσυρση των µεταβατικών διατάξεων του 

άρθρου 38 (3-7) µε συνεδριακή απόφαση ως το 2016, όπως και της σύνθεσης 

της εκτελεστικής επιτροπής έως το 2010. θα απαιτεί εκτός από την 

συνεδριακή πλειοψηφία και την απλή πλειοψηφία των αντιπροσώπων των 10 

δυτικών κρατιδίων και την απλή πλειοψηφία των αντιπροσώπων των 6 

ανατολικών κρατιδίων  

 

Άρθρο 39 

 

Τελικές διατάξεις 

 

(1) Αυτές οι καταστατικές διατάξεις συµφωνήθηκαν στις 25 Μάρτη 2007 και 

υιοθετήθηκαν στο ιδρυτικό συνέδριο του DIE LINKE στις 16 Ιούνη 2007, και 

τέθηκαν σε ισχύ µε την υιοθέτησή τους. 

(2) Τροποποιήσεις σε αυτές τις διατάξεις µπορούν να γίνουν µε την ειδική 

πλειοψηφία αλλαγής καταστατικού σε συνέδριο ή µέσω δηµοψηφίσµατος 

µελών µε απλή πλειοψηφία. Οι οµοσπονδιακοί οικονοµικοί κανόνες και η 

ρύθµιση συνδροµών, η διαδικασία διαιτησίας και η διαδικασία εκλογών 

µπορούν να υιοθετηθούν από το συνέδριο µε απόλυτη πλειοψηφία. Είναι 

κοµµάτια αυτού του καταστατικού. Τροποποιήσεις αυτού του καταστατικού 

τίθενται σε ισχύ εφόσον εγγραφούν στο Μητρώο των ενώσεων. 

(3) Η εκτελεστική επιτροπή µε την έννοια του άρθρου 26 παρ 2 του Αστικού 

Κώδικα για τις ενώσεις, εξουσιοδοτείται να διορθώσει ή να τροποποιήσει 

τυχούσα διάταξη που εµποδίζει την εγγραφή του Κόµµατος στο Μητρώο 

ενώσεων 

(4) Στην περίπτωση διάλυσης του Κόµµατος τα περιουσιακά του στοιχεία θα 

περιέλθουν σε ίδρυµα που θα αποφασίσει το συνέδριο µε απλή πλειοψηφία 

και που θα αναγνωρίζεται ως µη κερδοσκοπικό.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφράστηκε από τα αγγλικά από την Πρωτοβουλία για την Αντι-Συστηµική 

Αριστερά (http://dosepasa.wordpress.com) 

 
  


