
∆ιατυπωµένες απόψεις εντός του Συνασπισµού

Ανανεωτ. 

Πτέρυγας 

ΣΥΝ-

Λυκούδης

ΑΡ. Ανασυν 

ΣΥΝ
ΚΠ∆ - ΣΥΝ Φλαµπουράρη

ΠΑΣΑ 

"µπροστά 

στην ΠΣ"

Α

1 ενιαίος πολιτικός οργανισµός ΝΑΙ

2 αργότερα ενιαίος φορέας ΝΑΙ

3 συµµαχία κοµµάτων και οργανώσεων ΝΑΙ ΝΑΙ

4 υβρίδιο ενιαίου φορέα και συµµαχίας ΝΑΙ

5 ασαφές

Β

1

όσοι το ζητήσουν προσωπικά 

ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν σε 

συνιστώσα

ΝΑΙ

2
τα µέλη των συνιστωσών αυτόµατα + 

ανένταχοι σε συνιστώσες 
NAI ΝΑΙ

3

τα µέλη των συνιστωσών αυτόµατα 

και οι ανένταχοι σε συνιστώσες σε 

ξεχωριστό µητρώο

ΝΑΙ

4
όχι µέλη , συνιστώσες + κατάλογοι 

συνδεδεµένων ανένταχτων
ΝΑΙ

5 ∆εν ορίζεται µε σαφήνεια

Γ

1 από όλα τα µέλη µε τον ίδιο τρόπο NAI ΝΑΙ

2
οι ανένταχτοι ψηφίζουν ανένταχτους 

µέσα από χωριστά µητρώα 
ΝΑΙ ΝΑΙ

3 ασαφές

∆

1 όλοι εκλεγµένοι ΝΑΙ ΝΑΙ

2
εξασφάλιση προαποφασισµένων 

ποσοστώσεων µετά την εκλογή 
ΝΑΙ

3.1

διορθωτικές κινήσεις εκ των υστέρων 

προκειµένου να µην αποκλειστεί καµία 

συνιστώσα από τα όργανα

ΝΑΙ

3.2

καµιά ποσόστωση στους 

αντιπροσώπους και τα όργανα των 

συνελέυσεων, µεταβατικά 

ποσοστώσεις µόνο σε µη 

πρωτοβάθµια όργανα 

ΝΑΙ ΝΑΙ

4
ένα ποσοστό εκλεγµένοι, ένα ποσοστό 

Χαρακτήρας του ΣΥΡΙΖΑ

Ποιοι γίνονται µέλη του ΣΥΡΙΖΑ

Πώς ψηφίζονται αντιπρόσωποι και όργανα

Συγκρότηση οργάνων 

ΚΕΙΜΕΝΟ

4
ένα ποσοστό εκλεγµένοι, ένα ποσοστό 

διορισµένοι από συνιστώσες 

4.1
50% εκλεγµένοι, 50% διορισµένοι από 

συνιστώσες

4.2
1/3 από ανένταχτους, 1/3 από ΣΥΝ, 

1/3 από συνΙστώσες
ΝΑΙ

5
µε συναινέσεις κορυφής και εάν δεν 

πετύχουν διαδικασίες εκλογής
ΝΑΙ

6 όπως ορίσουν οι συνιστώσες ΝΑΙ

Ε

1

Τα µέλη των οργάνων είναι ανακλητά, 

λογοδοτούν, εναλλάσονται και υπάρχει 

όριο θητειών

ΝΑΙ ΝΑΙ

2 ∆εν ορίζεται κάτι ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Ζ

1

ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ισχυρό δικό του ταµείο 

µε προοπτική όλοι οι πόροι στο 

ΣΥΡΙΖΑ

ΝΑΙ ΝΑΙ

2.1
άµεσα 50% στο ΣΥΡΙΖΑ, 50% σε 

συνιστώσες

2.2
άµεσα 25% στο ΣΥΡΙΖΑ, 75% σε 

συνιστώσες
ΝΑΙ

3 δεν ορίζεται κάτι ΝΑΙ ΝΑΙ

Η

1
δηµοσίευση αναλυτικών στοιχείων για 

όλα και έλεγχος
ΝΑΙ

2 συνεχίζουµε όπως µέχρι τώρα

Θ

Ανακλητότητα, εναλλαγή µελών οργάνων

Οικονοµικά

Οικονοµική διαφάνεια

Πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις

ΚΕΙΜΕΝΟ

Σελίδα 1 από 4



∆ιατυπωµένες απόψεις εντός του Συνασπισµού

Ανανεωτ. 

Πτέρυγας 

ΣΥΝ-

Λυκούδης

ΑΡ. Ανασυν 

ΣΥΝ
ΚΠ∆ - ΣΥΝ Φλαµπουράρη

ΠΑΣΑ 

"µπροστά 

στην ΠΣ"

ΚΕΙΜΕΝΟ

1

επιδιώκοντας συναινέσεις και όπου 

δεν είναι κατορθωτό µε αυξηµένες 

πλειοψηφίες (π.χ. 2/3)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2

επιδιώκοντας συναινέσεις και όπου 

δεν είναι κατορθωτό µε απλή 

πλειοψηφία 50%+1

3
µε οµοφωνία και συναινέσεις κορυφής 

των συνιστωσών
ΝΑΙ ΝΑΙ

Ι

1 οι συνελεύσεις µελών NAI ΝΑΙ

2 οµοφωνίες και συναινέσεις κορυφής ΝΑΙ

3 η Γραµµατεία ΣΥΡΙΖΑ ΝΑΙ

4

κάθε συνιστώσα παράγει την πολιτική 

της και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι συµφωνούν οι 

κορυφές

ΝΑΙ

5 δεν ορίζεται κάτι

Κ

1 το ανώτερο 2 έτη ΝΑΙ

2 µη προσδιορισµένος χρόνος ισχύος ΝΑΙ ΝΑΙ

Λ

1
εκλέγονται από συνελεύσεις χωρίς 

ποσοστώσεις
NAI ΝΑΙ

1.1

ανεξάρτητα από το ποιοι πανε ή όχι 

στην ΠΣ για το τι µέλλει γενέσθαι 

ψηφίζουν όλα τα µέλη του ΣΥΡΙΖΑ 

2
τα συντονιστικά των τοπικών 

επιτροπών
ΝΑΙ

3
από συνελεύσεις, ποσόστωση 1/3 

ΣΥΝ, 1/3 ανένταχτοι, 1/3 συνιστώσες 
ΝΑΙ

4 από συνιστώσες ΝΑΙ

Χρόνος ισχύος των αποφάσεων που θα ληφθούν όσον αφορά τη συγκρότηση

Αντιπρόσωποι στην ΠΣ του Νοεµβρίου

Σηµαντικότερο κέντρο παραγωγής κατευθύνσεων πολιτικής 

Σελίδα 2 από 4



∆ιατυπωµένες απόψεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Ανανεωτ. 

Πτέρυγας 

ΣΥΝ-

Λυκούδης

υπογραφών 

ανοικτής 

συνέλευσης 

Γκίνη

ΑΡ. Ανασυν 

ΣΥΝ
ΚΟΕ ΚΠ∆ - ΣΥΝ

Μπανιά - 

Σαπουνά
Φλαµπουράρη

WIKI µε 

πρωτοβουλία 

ΠΑΣΑ  

ΠΑΣΑ 

"µπροστά 

στην ΠΣ"

ΑΚΟΑ, 

Κόκκινο, 

Ρόζα

Α

1 ενιαίος πολιτικός οργανισµός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2 αργότερα ενιαίος φορέας ΝΑΙ

3 συµµαχία κοµµάτων και οργανώσεων ΝΑΙ ΝΑΙ

4 υβρίδιο ενιαίου φορέα και συµµαχίας ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 ασαφές ΝΑΙ

Β

1

όσοι το ζητήσουν προσωπικά 

ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν σε 

συνιστώσα

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ NAI

2
τα µέλη των συνιστωσών αυτόµατα + 

ανένταχοι σε συνιστώσες 
ΝΑΙ

3

τα µέλη των συνιστωσών αυτόµατα και 

οι ανένταχοι σε συνιστώσες σε 

ξεχωριστό µητρώο

ΝΑΙ

Χαρακτήρας του ΣΥΡΙΖΑ

Ποιοι γίνονται µέλη του ΣΥΡΙΖΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ξεχωριστό µητρώο

4
όχι µέλη , συνιστώσες + κατάλογοι 

συνδεδεµένων ανένταχτων
ΝΑΙ

5 ∆εν ορίζεται µε σαφήνεια

Γ

1 από όλα τα µέλη µε τον ίδιο τρόπο ΝΑΙ NAI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ NAI

2
οι ανένταχτοι ψηφίζουν ανένταχτους 

µέσα από χωριστά µητρώα 
ΝΑΙ ΝΑΙ

3 ασαφές

∆

1 όλοι εκλεγµένοι ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2
εξασφάλιση προαποφασισµένων 

ποσοστώσεων µετά την εκλογή 
ΝΑΙ

3.1

διορθωτικές κινήσεις εκ των υστέρων 

προκειµένου να µην αποκλειστεί καµία 

συνιστώσα από τα όργανα

ΝΑΙ

3.2

καµιά ποσόστωση στους 

αντιπροσώπους και τα όργανα των 

συνελέυσεων, µεταβατικά 

ποσοστώσεις µόνο σε µη 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Πώς ψηφίζονται αντιπρόσωποι και όργανα

Συγκρότηση οργάνων 

ΚΕΙΜΕΝΟ

ποσοστώσεις µόνο σε µη 

πρωτοβάθµια όργανα 

4
ένα ποσοστό εκλεγµένοι, ένα ποσοστό 

διορισµένοι από συνιστώσες 

ΝΑΙ 

(Μεταβατικη 

διαταξη)

4.1
50% εκλεγµένοι, 50% διορισµένοι από 

συνιστώσες

ΝΑΙ 

(Μεταβατικη 

διαταξη)

4.2
1/3 από ανένταχτους, 1/3 από ΣΥΝ, 

1/3 από συνΙστώσες
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

5
µε συναινέσεις κορυφής και εάν δεν 

πετύχουν διαδικασίες εκλογής
ΝΑΙ

6 όπως ορίσουν οι συνιστώσες ΝΑΙ

Ε

1

Τα µέλη των οργάνων είναι ανακλητά, 

λογοδοτούν, εναλλάσονται και υπάρχει 

όριο θητειών

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2 ∆εν ορίζεται κάτι ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Ζ

Ανακλητότητα, εναλλαγή µελών οργάνων

Οικονοµικά

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ζ

1

ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ισχυρό δικό του ταµείο 

µε προοπτική όλοι οι πόροι στο 

ΣΥΡΙΖΑ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2.1
άµεσα 50% στο ΣΥΡΙΖΑ, 50% σε 

συνιστώσες
ΝΑΙ

2.2
άµεσα 25% στο ΣΥΡΙΖΑ, 75% σε 

συνιστώσες
ΝΑΙ ΝΑΙ

3 δεν ορίζεται κάτι ΝΑΙ ΝΑΙ

Η

1
δηµοσίευση αναλυτικών στοιχείων για 

όλα και έλεγχος
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2 συνεχίζουµε όπως µέχρι τώρα

Οικονοµικά

Οικονοµική διαφάνεια

ΚΕΙΜΕΝΟ

Σελίδα 3 από 4



∆ιατυπωµένες απόψεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Ανανεωτ. 

Πτέρυγας 

ΣΥΝ-

Λυκούδης

υπογραφών 

ανοικτής 

συνέλευσης 

Γκίνη

ΑΡ. Ανασυν 

ΣΥΝ
ΚΟΕ ΚΠ∆ - ΣΥΝ

Μπανιά - 

Σαπουνά
Φλαµπουράρη

WIKI µε 

πρωτοβουλία 

ΠΑΣΑ  

ΠΑΣΑ 

"µπροστά 

στην ΠΣ"

ΑΚΟΑ, 

Κόκκινο, 

Ρόζα

ΚΕΙΜΕΝΟ

Θ

1

επιδιώκοντας συναινέσεις και όπου δεν 

είναι κατορθωτό µε αυξηµένες 

πλειοψηφίες (π.χ. 2/3)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2

επιδιώκοντας συναινέσεις και όπου δεν 

είναι κατορθωτό µε απλή πλειοψηφία 

50%+1

3
µε οµοφωνία και συναινέσεις κορυφής 

των συνιστωσών
ΝΑΙ ΝΑΙ

Ι

1 οι συνελεύσεις µελών ΝΑΙ NAI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2 οµοφωνίες και συναινέσεις κορυφής ΝΑΙ

3 η Γραµµατεία ΣΥΡΙΖΑ ΝΑΙ

4

κάθε συνιστώσα παράγει την πολιτική 

της και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι συµφωνούν οι ΝΑΙ

Πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις

Σηµαντικότερο κέντρο παραγωγής κατευθύνσεων πολιτικής 

4 της και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι συµφωνούν οι 

κορυφές

ΝΑΙ

5 δεν ορίζεται κάτι ΝΑΙ

Κ

1 το ανώτερο 2 έτη ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2 µη προσδιορισµένος χρόνος ισχύος ΝΑΙ ΝΑΙ

Λ

1
εκλέγονται από συνελεύσεις χωρίς 

ποσοστώσεις
NAI ΝΑΙ ΝΑΙ

1.1

ανεξάρτητα από το ποιοι πανε ή όχι 

στην ΠΣ για το τι µέλλει γενέσθαι 

ψηφίζουν όλα τα µέλη του ΣΥΡΙΖΑ 

ΝΑΙ

2
τα συντονιστικά των τοπικών 

επιτροπών
ΝΑΙ

3
από συνελεύσεις, ποσόστωση 1/3 

ΣΥΝ, 1/3 ανένταχτοι, 1/3 συνιστώσες 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

4 από συνιστώσες ΝΑΙ

Χρόνος ισχύος των αποφάσεων που θα ληφθούν όσον αφορά τη συγκρότηση

Αντιπρόσωποι στην ΠΣ του Νοεµβρίου
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