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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το παρόν Καταστατικό ψηφίστηκε στο 11ο Συνέδριο της ΚΝΕ, που πραγματοποιήθηκε από τις 18
έως τις 21 Δεκέμβρη του 2014.
Διαμορφώθηκε από την τροποποίηση και συμπλήρωση του Καταστατικού που εγκρίθηκε στο
7ο Συνέδριο της ΚΝΕ. Για τη διαμόρφωσή του αξιοποιήθηκε η παλιότερη και πρόσφατη εμπειρία.
Το Καταστατικό καθορίζει το χαρακτήρα και
τους σκοπούς της ΚΝΕ, τις αρχές και τους κανόνες συγκρότησης, λειτουργίας και δράσης της.
Ορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τους κανόνες δράσης των μελών, οργάνων και Οργανώσεων της ΚΝΕ.
Η μεγάλη αξία και σημασία των καταστατικών
αρχών και κανόνων λειτουργίας της ΚΝΕ έχουν
κριθεί και δοκιμαστεί στις περίπου πέντε δεκαετίες δράσης της.
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Η συνειδητή και αποφασιστική υπεράσπιση
των αρχών λειτουργίας, όπως και η τήρηση και
εφαρμογή τους, αποτελούν πρώτιστο καθήκον
κάθε μέλους της ΚΝΕ. Η τήρηση και η εφαρμογή
των αρχών αυτών ταυτίζεται με την υπεράσπιση
της ίδιας της ύπαρξης της ΚΝΕ και των βασικών
προϋποθέσεων για να ανταποκριθεί ως νεολαία
του ΚΚΕ, να διαπαιδαγωγήσει πρωτοπόρους αγωνιστές και να μπορέσει να κερδίσει τους νέους
και τις νέες της εργατικής τάξης και των φτωχών
λαϊκών στρωμάτων στην πάλη για την κοινωνική
απελευθέρωση, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό.
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Χαρακτήρας και επιδιώξεις της ΚNE
Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, η ΚΝΕ,
είναι Οργάνωση νεολαίας του ΚΚΕ. Είναι επαναστατική Οργάνωση εθελοντών που καθοδηγείται
ολόπλευρα από το ΚΚΕ και παλεύει για την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση της
σοσιαλιστικής-κομμουνιστικής κοινωνίας, στην
οποία θα καταργηθεί κάθε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, κάθε μορφή ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και θα διασφαλιστεί
ένα ανώτερο επίπεδο ζωής και δικαιωμάτων. Οι
νέες και οι νέοι θα μπορούν να ικανοποιούν τις
σύγχρονες ανάγκες τους, με ισότητα δυνατοτήτων και δικαιωμάτων, να αναπτύσσουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους, να αξιοποιούν τις
ικανότητές τους και να συμμετέχουν πρωτοπόρα στην οικοδόμηση της νέας, της σοσιαλιστικής-κομμουνιστικής κοινωνίας.
Η ΚΝΕ επιδιώκει να κερδηθεί η νεολαία στον
αγώνα για την κατάκτηση της επαναστατικής
εργατικής εξουσίας για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Δίνει όλες της τις δυνάμεις για την εκπλή5

ρωση των προγραμματικών καθηκόντων του KKE,
για την κατάκτηση, την περιφρούρηση και στερέωση της νέας εξουσίας, την οικοδόμηση της νέας
κοινωνίας. Έχοντας πλήρη συνείδηση ότι θα είναι
έργο της ίδιας της εργατικής τάξης, πρωτοπόρας
κοινωνικής δύναμης, φορέα της κοινωνικής αλλαγής, που με την απελευθέρωσή της από τα δεσμά της ταξικής εκμετάλλευσης απελευθερώνει
και όσους υποφέρουν από την εξουσία του κεφαλαίου. Η πάλη για την εκπλήρωση της ιστορικής
αποστολής της εργατικής τάξης δίνει νόημα και
περιεχόμενο στον καθημερινό αγώνα των μελών
της Οργάνωσης.
Η ΚΝΕ ιδρύθηκε το 1968, στα μαύρα χρόνια
της δικτατορίας, με απόφαση του ΠΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ, απόφαση η οποία δικαιώθηκε από τη ζωή.
Η ίδρυση της ΚΝΕ ήρθε να καλύψει το κενό που
υπήρχε από την πολύχρονη απουσία οργάνωσης
νεολαίας του ΚΚΕ. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει βάλει τη σφραγίδα της στην αγωνιστική
διαπαιδαγώγηση, την οργάνωση και πάλη των
νέων στη χώρα μας. Η ΚΝΕ είναι συνεχιστής της
ηρωικής ΟΚΝΕ, κληρονόμος των μαχητικών πα6

ραδόσεων της ΕΠΟΝ και της Δημοκρατικής Νεολαίας (ΔΝ) του ΔΣΕ, της αγωνιστικής δράσης των
νεολαίων κομμουνιστών κάτω από άλλες συνθήκες σε μαζικές πολιτικές οργανώσεις, όπως η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη (ΔΝΛ).
Η ΚΝΕ στην οργάνωση, λειτουργία και δράση
της καθοδηγείται από την κοσμοθεωρία του Μαρξισμού-Λενινισμού και τον προλεταριακό διεθνισμό, από το Πρόγραμμα, την πολιτική, τις θέσεις
και τις επεξεργασίες του ΚΚΕ. Εμπνέεται από την
πρώτη ιστορικά απόπειρα δημιουργίας εργατικής εξουσίας με την Παρισινή Κομμούνα το 1871.
Πολύ περισσότερο από τη νικηφόρα Οκτωβριανή
Επανάσταση του 1917 και την πρώτη προσπάθεια
οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Διδάσκεται από
αυτήν την προσπάθεια, από τη θετική και αρνητική πείρα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στον
20ο αιώνα και πρώτα απ’ όλα στην ΕΣΣΔ. Στηρίζεται στα διδάγματα των ταξικών αγώνων στην
Ελλάδα, τους ηρωικούς αγώνες των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ την περίοδο της κατοχής και του Δεκέμβρη
του 1944 και ιδιαίτερα τον κορυφαίο αγώνα του
ΔΣΕ την περίοδο 1946-1949.
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Για το ξεκίνημα της σοσιαλιστικής, κατώτερης
βαθμίδας της κομμουνιστικής κοινωνίας, απαιτείται η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από την
εργατική τάξη, που άμεσα πραγματοποιεί: την
κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων
παραγωγής, της γης, του εμπορίου, των μεγάλων
αγροτικών εκμεταλλεύσεων που μπαίνουν στην
παραγωγική διαδικασία με τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό με στόχο την ικανοποίηση των
κοινωνικών αναγκών. Ταυτόχρονα οργανώνονται
οι αποκλειστικά κρατικές, για όλους δωρεάν υπηρεσίες παιδείας, υγείας, πρόνοιας, οι υποδομές
για αθλητική και αισθητική αγωγή, όλα όσα θα
φέρουν την απελευθέρωση της δημιουργικής
δραστηριότητας των εργαζομένων και της νεολαίας. Η ΚΝΕ αγωνίζεται για να συνειδητοποιηθεί η
δυνατότητα και αναγκαιότητα αυτής της κοινωνίας από τη νεολαία. Στα πλαίσια αυτά παλεύει μαχητικά και αταλάντευτα για τη διεύρυνση και την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων, των όρων ζωής,
μόρφωσης και δουλειάς της νεολαίας.
Απευθύνεται πλατιά στους νέους και τις νέες,
στα παιδιά της εργατικής τάξης και των φτωχών
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λαϊκών στρωμάτων, που βρίσκονται στους χώρους εκπαίδευσης και μαθητείας, στους νέους
εργάτες, εργαζόμενους και ανέργους και επιδιώκει την ανάπτυξη σταθερών και ζωντανών, αγωνιστικών και πολιτικών δεσμών μαζί τους. Αξιοποιεί μορφές που βοηθούν την κοινή δράση και
συσπείρωση, την αγωνιστική ενότητα όλων όσοι
έχουν συμφέρον από την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας ανεξάρτητα από χώρο, μορφωτικό επίπεδο, γλώσσα και θρησκεία. Συμβάλλει στο δυνάμωμα του βαθμού οργάνωσης και
συνείδησης των νέων εργαζομένων και ανέργων,
της νέας βάρδιας της εργατικής τάξης και επιδιώκει η πάλη των μαθητών, των σπουδαστών, των
νέων στους χώρους κατάρτισης και μαθητείας να
συνδεθούν με τον αγώνα της εργατικής τάξης και
των συμμάχων της, με την αντιμονοπωλιακή-αντικαπιταλιστική συμμαχία πάλης για την εργατική
εξουσία.
Η ΚΝΕ καλλιεργεί πλατιά και μαζικά στη νεολαία αξίες, πρότυπα και ιδανικά που έρχονται
σε ρήξη με τη σήψη και τη διαφθορά που γεννά ο καπιταλισμός με τα αστικά πρότυπα ζωής.
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Μαχητικά μέσα στη νεολαία πολεμάει την προσπάθεια της αστικής τάξης να χειραγωγήσει τις
συνειδήσεις των νέων, να τους περιθωριοποιήσει,
να τους εγκλωβίσει σε αδιέξοδα, να τους μάθει
να ζουν με υποκατάστατα. Μέσα από τη συλλογική δράση, την αλληλεγγύη, την αγάπη προς τη
μόρφωση και την ίδια τη ζωή, με τη δύναμη του
προσωπικού παραδείγματος των μελών της ΚΝΕ
καλλιεργεί την αγωνιστική-μαχητική ανυπότακτη
στάση ζωής.
Η ΚΝΕ δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα και ενδιαφέρον για τη διαπαιδαγώγηση των μικρών ηλικιών,
των παιδιών της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων, με κατάλληλες μορφές και περιεχόμενο.
Η ΚΝΕ στην παρέμβασή της μελετά και παίρνει
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νεολαίας,
τη μεταβατικότητα, τη ρευστότητα, την ψυχολογία, τις αναζητήσεις και τον τρόπο ζωής της. Έχοντας πλήρη συνείδηση ότι η νεολαία δε συνιστά
ιδιαίτερη τάξη ή στρώμα, αλλά ότι είναι αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικοταξικής διάρθρω10

σης. Οι δυνατότητες των νέων προκαθορίζονται
κυρίως από την τάξη που κατάγονται, από την
εξέλιξη της ταξικής διάρθρωσης και από την ανάπτυξη της ταξικής πάλης. Το μεγαλύτερο μέρος
της νεολαίας προέρχεται, ανήκει ή προσεγγίζει
την εργατική τάξη.
Η ΚΝΕ μάχεται αδιάκοπα απέναντι στην ειδικά
επεξεργασμένη επίθεση που δέχεται η νεολαία,
αντιπαλεύει την αστική ιδεολογία, το ρεφορμισμό
και οπορτουνισμό, τον αντικομμουνισμό και την
αντισοσιαλιστική προπαγάνδα, τα ιδεολογήματα
που δικαιολογούν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Η ΚΝΕ διαπαιδαγωγεί τα μέλη της με τα ιδανικά και τις αξίες του επιστημονικού κομμουνισμού, αυτό επιδιώκει να κάνει και ευρύτερα στη
νεολαία. Διαδίδει πλατιά την κοσμοθεωρία του
Μαρξισμού-Λενινισμού και φροντίζει αδιάκοπα
για την αφομοίωσή της από τα μέλη της. Αντιπαλεύει κάθε εκδήλωση φασισμού, ναζισμού,
εθνικισμού, σοβινισμού, ρατσισμού, ταυτίζει τον
πατριωτισμό με τον ταξικό αγώνα.
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Η ΚΝΕ βασίζεται στην αρχή του προλεταριακού
διεθνισμού και στο πνεύμα του διαπαιδαγωγεί τα
μέλη της. Παλεύει για την ενίσχυση της διεθνούς
αλληλεγγύης και συνεργασίας με όλους τους νέους του κόσμου. Εκπληρώνει με συνέπεια τις διεθνιστικές της υποχρεώσεις, συμμετέχει στο πλευρό του ΚΚΕ στον αγώνα για την ανασυγκρότηση,
την επαναστατική ιδεολογική και στρατηγική
ενότητα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος
αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που αφορά
τη νεολαία. Στηρίζει το διεθνισμό της στα γενικά
συμφέροντα της εργατικής τάξης, που είναι και
συμφέροντα των νέων από τα φτωχά λαϊκά στρώματα για όλες τις χώρες, στην κοινή αναγκαιότητα και στόχο για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό σε
κάθε καπιταλιστική χώρα.
Η ΚΝΕ μέσα από τη λειτουργία και τη δράση
της διαπαιδαγωγεί και προετοιμάζει τα μέλη της
ώστε να αποκτήσουν τον τιμημένο τίτλο του μέλους του ΚΚΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το Καταστατικό του ΚΚΕ.
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Η οργανωτική συγκρότηση και λειτουργία της
ΚΝΕ καθορίζονται από το χαρακτήρα και τις επιδιώξεις της.
Θεμελιακή αρχή της είναι ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. Η συνεπής εφαρμογή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, με όλες τις πλευρές
του, είναι αναγκαία για την ιδεολογική, πολιτική,
οργανωτική ενότητα της ΚΝΕ και απαραίτητος
όρος για την εκπλήρωση των σκοπών και των επιδιώξεών της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΚΝΕ, Οργάνωση νεολαίας του ΚΚΕ
ΑΡΘΡΟ 1
α) Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας δημιουργήθηκε από το ΚΚΕ. Είναι επαναστατική Οργάνωση
νεολαίας του ΚΚΕ, που δέχεται την κοσμοθεωρία
του, το Μαρξισμό-Λενινισμό, το Πρόγραμμα του
ΚΚΕ και προωθεί τη στρατηγική του στη νεολαία.
β) Η ΚΝΕ συγκροτείται στο πλευρό του ΚΚΕ, με
διακριτή οργανωτική δομή που καθοδηγείται ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά, σε όλα τα επίπεδα
από το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ έως την Οργάνωση Βάσης, από τα αντίστοιχα όργανα του Κόμματος. Τα καθοδηγητικά όργανα της ΚΝΕ έχουν την
υποχρέωση να φροντίζουν για το συντονισμό της
δράσης της ΚΝΕ από την Οργάνωση Βάσης ως το Κεντρικό Συμβούλιο με τα αντίστοιχα όργανα του ΚΚΕ.
γ) Η ΚΝΕ διαπαιδαγωγεί και προετοιμάζει τα μέλη
της να κατακτήσουν τον τίτλο του μέλους του ΚΚΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Οργανωτικές αρχές συγκρότησης, λειτουργίας
και δράσης της ΚΝΕ
ΑΡΘΡΟ 2
Η συγκρότηση και η λειτουργία της ΚΝΕ στηρίζονται στην αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, που αποτελεί αναντικατάστατο συστατικό
στοιχείο του επαναστατικού της χαρακτήρα.
Δημοκρατικός συγκεντρωτισμός σημαίνει εσωοργανωτική δημοκρατία, συγκεντρωτική καθοδήγηση, ενιαία δράση στην εφαρμογή των αποφάσεων με συνειδητή πειθαρχία.
Με βάση το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό δεν
επιτρέπεται η δημιουργία και δράση οργανωμένων ομάδων μέσα στην ΚΝΕ, διότι υπονομεύουν
την ιδεολογική-πολιτική-οργανωτική ενότητά της,
τη δημοκρατική λειτουργία της και την αποτελεσματικότητα στη δράση της.
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Βασικά στοιχεία του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού είναι:
α) Η ένταξη της λειτουργίας και δράσης όλων
των οργανώσεων της ΚΝΕ κάτω από ένα καθοδηγητικό κέντρο -το Κεντρικό Συμβούλιο- που είναι
το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο για την περίοδο
μεταξύ των Συνεδρίων.
β) Η υποχρεωτική εφαρμογή των αποφάσεων
των ανώτερων καθοδηγητικών οργάνων από τα
παρακάτω όργανα, Οργανώσεις και μέλη της ΚΝΕ.
γ) Η συνειδητή πειθαρχία στην εφαρμογή των
αποφάσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, όσοι διαφωνούν είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν χωρίς όρους την απόφαση της πλειοψηφίας.
δ) Η αιρετότητα και ανακλητότητα όλων των καθοδηγητικών οργάνων και των μελών τους. Η τακτική και έκτακτη λογοδοσία στις Οργανώσεις, τις
Συνδιασκέψεις και τα Συνέδρια που τα εκλέγουν.
Η συστηματική ενημέρωση των Οργανώσεων για
τις αποφάσεις τους.
16

ε) Η συλλογικότητα ως ανώτατη αρχή της κομμουνιστικής καθοδήγησης, όρος απαραίτητος για
την ενότητα, την ενιαία και αποτελεσματικότερη
δράση της ΚΝΕ και των οργανώσεών της, τη σωστή διαπαιδαγώγηση, την ανάπτυξη της δραστηριότητας, της πρωτοβουλίας και της ευθύνης των
μελών της ΚΝΕ. Στην ΚΝΕ δεν μπορεί να υπάρχουν μονοπρόσωπες αποφάσεις που να υποκαθιστούν τις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων.
Στο πλαίσιο της συλλογικότητας αναπτύσσεται
η προσωπικότητα και η προσφορά κάθε μέλους
της ΚΝΕ.
στ) Η ισότητα όλων των μελών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.
ζ) Ο έλεγχος, η κριτική και η αυτοκριτική ως
απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή των αποφάσεων και την ανάπτυξη της δράσης, τη γενίκευση της πείρας, την αντιμετώπιση αδυναμιών και
τη διόρθωση λαθών, τη διαπαιδαγώγηση, το δυνάμωμα της συνειδητής πειθαρχίας.
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Η κριτική και αυτοκριτική ασκείται μόνο μέσα
στα αρμόδια όργανα και Οργανώσεις Βάσης της
ΚΝΕ.
ΑΡΘΡΟ 3
α) Οι Οργανώσεις Βάσης της ΚΝΕ δημιουργούνται εκεί που μορφώνεται, σπουδάζει, δουλεύει
και κατοικεί η νεολαία. Σε σχολεία, σχολές, χώρους μαθητείας και κατάρτισης, σε τόπους δουλειάς, επιχειρήσεις, ιδρύματα και υπηρεσίες, στις
πόλεις και τα χωριά.
Τα μέλη της ΚΝΕ που εργάζονται σε επιχειρήσεις,
ιδρύματα και υπηρεσίες, υποχρεούνται να ανήκουν
στις Οργανώσεις Βάσης των χώρων δουλειάς ή κλάδων. Οι εξαιρέσεις αποφασίζονται από τα Συμβούλια
Περιοχής και τα Τομεακά Συμβούλια.
β) Με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, δημιουργούνται οργανώσεις της ΚΝΕ σε χώρες που ζουν Έλληνες μετανάστες και φοιτητές.
γ) Οι Οργανώσεις Βάσης συνενώνονται σε Τομε18

ακές Οργανώσεις και οι Τομεακές Οργανώσεις σε
Οργανώσεις Περιοχής. Με απόφαση του Κεντρικού
Συμβουλίου, όπου υπάρχει ανάγκη μπορεί να δημιουργηθεί Περιφερειακή Οργάνωση που θα συνενώνει έναν αριθμό Τομεακών Οργανώσεων.
Σε ειδικές περιπτώσεις, το Κεντρικό Συμβούλιο
μπορεί να δημιουργεί Οργανώσεις Βάσης και Τομεακές Οργανώσεις που καθοδηγούνται άμεσα
από αυτό.
Για την καθοδήγηση των Οργανώσεων των Νησιών του Αιγαίου καθώς και των Οργανώσεων
στις χώρες του εξωτερικού, το Κεντρικό Συμβούλιο μπορεί να δημιουργεί με Απόφασή του Επιτροπή της ΚΝΕ, με ευθύνη την ενιαία καθοδήγηση αυτών των Οργανώσεων.
ΑΡΘΡΟ 4
Η οργανωτική δομή της ΚΝΕ αντιστοιχίζεται με
την οργανωτική δομή του Κόμματος έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται ο συντονισμός των οργάνων της
ΚΝΕ με τα αντίστοιχα όργανα του ΚΚΕ.
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Με βάση τα παραπάνω τα βασικά οργανωτικά
επίπεδα είναι:
Η Οργάνωση Βάσης (ΟΒ), το Τομεακό Συμβούλιο (ΤΣ), εάν υπάρχει ανάγκη το Περιφερειακό
Συμβούλιο (ΠΣ), το Συμβούλιο Περιοχής (ΣΠ), το
Κεντρικό Συμβούλιο (ΚΣ).
ΑΡΘΡΟ 5
Η εκλογή των καθοδηγητικών οργάνων, των Γραμματέων και των Γραφείων τους, καθώς και των αντιπροσώπων για τα ανώτερα καθοδηγητικά όργανα,
γίνεται με μυστική ψηφοφορία, αφού έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη από τον κανονισμό διαδικασία.
Εκλέγονται εκείνοι που συγκεντρώνουν το 50%+1
των ψήφων των παρόντων. Αν με την πρώτη ψηφοφορία δεν καλυφθεί ο αριθμός όσων πρέπει να
εκλεγούν, γίνεται δεύτερη τελική, με όσους υποψήφιους δε συγκέντρωσαν το 50%+1, στην οποία
και εκλέγονται με βάση τη σειρά προτίμησης.
Οι αποφάσεις για τα άλλα ζητήματα παίρνονται
με ανοιχτή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μέλη της ΚΝΕ: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα
ΑΡΘΡΟ 6
Μέλος της ΚΝΕ είναι κάθε νέος ηλικίας 14 με
29 χρονών που συμφωνεί με τις επιδιώξεις και το
καταστατικό της ΚΝΕ, ανήκει και δουλεύει σε μία
από τις Οργανώσεις της και πληρώνει κανονικά
τη συνδρομή του.
ΑΡΘΡΟ 7
Μέλη της ΚΝΕ γίνονται κατά κύριο λόγο νέες και
νέοι που προέρχονται από εργατικές και λαϊκές
οικογένειες, που ανήκουν στην εργατική τάξη και
τα φτωχά λαϊκά στρώματα.
Η ένταξη στην ΚΝΕ γίνεται μόνο ατομικά. Για
να γίνει κάποια ή κάποιος μέλος της ΚΝΕ απαιτείται η σύσταση ενός μέλους της ΚΝΕ, που γίνεται
υπεύθυνα απέναντι στην Οργάνωση. Η ένταξη
στην ΚΝΕ αποφασίζεται από τη Συνέλευση της
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ΟΒ και επικυρώνεται από το αμέσως ανώτερο όργανο το αργότερο μέσα σε δύο μήνες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις με απόφαση του παραπάνω καθοδηγητικού οργάνου, μέλη της ΚΝΕ
μπορούν να είναι ηλικίας πάνω από 29 χρονών.
Μέλη της ΚΝΕ μπορούν να γίνουν νέοι μετανάστες, ξένοι εργάτες και φοιτητές που ζουν στην
Ελλάδα και δεν είναι μέλη πολιτικών οργανώσεων των χωρών τους.
Το μέλος της ΚΝΕ δεν μπορεί να ανήκει σε άλλη
πολιτική οργάνωση, σε άλλο κόμμα, κίνηση ή παράταξη.
Για πρώην μέλη άλλων πολιτικών οργανώσεων
ή κινήσεων η διαδικασία ένταξης μπορεί να ξεκινήσει, εφόσον για τουλάχιστον ένα χρόνο έχουν
αναπτύξει δραστηριότητα δίπλα και μαζί με την
ΚΝΕ. Η σύσταση γίνεται με ευθύνη από δύο μέλη
της ΚΝΕ στη Συνέλευση της ΟΒ. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται επικύρωση από το Συμβούλιο
Περιοχής.
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Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις με έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου μπορεί μέλος της ΚΝΕ που
ζει σε άλλη χώρα να περάσει στην αντίστοιχη
Κομμουνιστική Νεολαία της χώρας αυτής. Επίσης, χρειάζεται έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου για να γίνει δεκτό στην ΚΝΕ μέλος άλλης
Κομμουνιστικής Νεολαίας, αφού διακόψει την
προηγούμενη οργανωτική σχέση του.
Κάθε μέλος της ΚΝΕ που μετακινείται στην
ακτίνα δράσης άλλης οργάνωσης από αυτήν που
ανήκει οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα την οργάνωσή του για να σταλεί η σύνδεση στην Οργάνωση
που πηγαίνει. Η σύνδεση συνοδεύεται από σημείωμα του καθοδηγητικού οργάνου για τη δράση
του στην οργάνωση που ανήκε. Η διεκπεραίωση
της διαδικασίας σύνδεσης ελέγχεται από τα καθοδηγητικά όργανα και το Γραφείο του ΚΣ μέσα
σε διάστημα, το πολύ, 2 μηνών.
ΑΡΘΡΟ 8
Το μέλος της ΚΝΕ, όπου και αν βρίσκεται, αντιπροσωπεύει την ΚΝΕ. Συνδέει την ΚΝΕ με τους
νέους και τις νέες του χώρου, μεταφέρει στην Ορ23

γάνωση που ανήκει τα προβλήματα, τις γνώμες
και τις διαθέσεις τους και είναι υπεύθυνο για την
προώθηση των θέσεων και των αποφάσεων της
ΚΝΕ. Με το παράδειγμά του, την αγωνιστική μαχητική συμπεριφορά και στάση του, εμπνέει τους
νέους και τις νέες με τις αξίες της οργανωμένης
πάλης, της συλλογικής δράσης, της αλληλεγγύης,
για μια ζωή πλούσια σε ιδανικά και σκοπούς.
Το μέλος της ΚΝΕ δεν μπορεί να έχει το ίδιο
ούτε να ανέχεται να υπάρχουν προνόμια από τη
συμμετοχή στην ΚΝΕ. Όλα τα μέλη της ΚΝΕ έχουν
τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 9
Το μέλος της ΚΝΕ έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
● Να συμμετέχει στις Συνελεύσεις της ΟΒ που
ανήκει και να πληρώνει τη συνδρομή του. Να
παίρνει μέρος προσωπικά στη συζήτηση, στη
λήψη αποφάσεων και στην πρακτική δουλειά της
Οργάνωσής του. Να συμβάλλει στην επεξεργασία της δράσης της ΚΝΕ με τον προβληματισμό
και την πείρα από την πρακτική του δράση. Να
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εφαρμόζει τις αποφάσεις της ΟΒ και των ανώτερων καθοδηγητικών οργάνων, ανεξάρτητα από
τις προσωπικές του απόψεις.
● Να προβάλλει στη νεολαία τις θέσεις της ΚΝΕ.
Να συμβάλλει με τη στερέωση και διεύρυνση των
δεσμών του με νέους και νέες, στη διαφώτιση και
την οργάνωσή τους στο σχολείο, τη σχολή, στον
τόπο δουλειάς, στη γειτονιά.
● Να είναι μέλος στο σωματείο του, στο σύλλογο, στο συμβούλιο ή σε άλλης μορφής μαζική
οργάνωση και να δρα πρωτοπόρα, με βάση τις θέσεις της ΚΝΕ, να βρίσκεται πάντα μπροστά στους
αγώνες για τα δικαιώματα των νέων.
● Να μελετά και να διαδίδει τον Οδηγητή, το
Ριζοσπάστη, την ΚΟΜΕΠ και τα έντυπα του ΚΚΕ
και της ΚΝΕ, για να μπορεί να προβάλλει την ιδεολογία και την πολιτική του ΚΚΕ στη νεολαία, να
την υπερασπίζεται από διαστρεβλώσεις, τη συκοφαντία, τον αντικομμουνισμό, την άδικη κριτική.
● Να φροντίζει διαρκώς για τη γνώση της θεωρίας του Μαρξισμού-Λενινισμού, για τη βελτίωση
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του μορφωτικού, πολιτικού και πολιτιστικού του
επιπέδου. Να προσπαθεί να εκπληρώνει με συνέπεια τον πρωτοπόρο ρόλο του, να αγωνίζεται με
σταθερότητα, να παλεύει αποφασιστικά και με
αδιαλλαξία ενάντια στην αστική ιδεολογία και πολιτική, στις κάθε είδους παρεκκλίσεις από τη θεωρία του Μαρξισμού-Λενινισμού, τον οπορτουνισμό.
● Να αγωνίζεται δραστήρια για την ιδεολογική,
πολιτική και οργανωτική ενότητα της ΚΝΕ, να τηρεί και να υπερασπίζεται το Καταστατικό και τις
αρχές του.
● Να δουλεύει δραστήρια για το οργανωτικό
δυνάμωμα της ΚΝΕ, την οικοδόμηση ΟΒ σε σχολεία, σχολές, χώρους κατάρτισης, χώρους δουλειάς, γειτονιές. Για την ανάπτυξη των οργανώσεων της ΚΝΕ και τη βελτίωση της λειτουργίας
τους, για το δυνάμωμα της συλλογικότητας, της
κριτικής και αυτοκριτικής.
● Να αναπτύσσει την εσωοργανωτική δημοκρατία και να αγωνίζεται ενάντια σε κάθε παραβίαση
των κανόνων λειτουργίας, την επανάπαυση, την
ιδιοτέλεια, την οικογενειακότητα και τον τοπικι26

σμό. Να αντιμετωπίζει αποφασιστικά κάθε απόπειρα παρεμπόδισης της κριτικής ενάντια σε κάθε
τι που προκαλεί ζημιά στην ΚΝΕ και δυσκολεύει
την ελεύθερη έκφραση της γνώμης και, ανεξάρτητα από πρόσωπα, να απευθύνεται γι’ αυτό στα
ανώτερα καθοδηγητικά όργανα έως το Κεντρικό
Συμβούλιο.
● Να είναι παράδειγμα στην κνίτικη και προσωπική του ζωή. Να θεωρεί καθήκον του να
συμβάλλει καθημερινά στην ανάπτυξη της συντροφικότητας, την καταπολέμηση κάθε τάσης
αδράνειας και αδιαφορίας, κάθε τάσης έπαρσης
και εγωισμού. Με τη στάση του στην Οργάνωση,
στους αγώνες, στη δουλειά, στο σχολείο, στην οικογένειά του το μέλος της ΚΝΕ παραδειγματίζει
και διαπαιδαγωγεί.
● Να παλεύει μαχητικά ενάντια στα φαινόμενα
σήψης και παρακμής που γεννά το καπιταλιστικό
σύστημα. Ενάντια στα ακραία φαινόμενα κοινωνικής αποξένωσης που έχουν τη ρίζα τους στην
ίδια την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Η χρήση
ναρκωτικών είναι ενέργεια ασυμβίβαστη με την
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ιδιότητα του μέλους της ΚΝΕ. Τα ναρκωτικά είναι
επίθεση που δέχεται η νεολαία για συμβιβασμό
και υποταγή.
● Να περιφρουρεί την Οργάνωση από επιθέσεις
των κάθε λογής αντιπάλων, αναπτύσσοντας την
επαναστατική επαγρύπνηση. Να επαγρυπνεί για
την προστασία της Οργάνωσης, να καταπολεμά
κάθε τάση κουτσομπολιού και επιπολαιότητας.
Να υπερασπίζεται παντού, πάντοτε και κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς υποχωρήσεις, τα
ιδανικά και τους σκοπούς του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.
Να περιφρουρεί την Οργάνωση στην πρακτική
του δουλειά, από τον ταξικό εχθρό και τα κρατικά όργανά του. Το μέλος της ΚΝΕ κρατάει πάντα
ψηλά τη σημαία του ΚΚΕ και είναι έτοιμο και στις
πιο δύσκολες και σύνθετες συνθήκες να παλέψει
με θάρρος, ψυχραιμία, πρωτοβουλία, αυταπάρνηση και αποφασιστικότητα.
● Υποχρέωση του μέλους της ΚΝΕ είναι να
ασκεί, ταυτόχρονα με τις υποχρεώσεις του, τα
δικαιώματά του που απορρέουν από το Καταστατικό της Οργάνωσης.
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ΑΡΘΡΟ 10
Το μέλος της ΚΝΕ έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
● Να συμμετέχει στη συζήτηση για τη διαμόρφωση των αποφάσεων στις συνελεύσεις των ΟΒ
και στα όργανα που είναι μέλος, στις Συνδιασκέψεις και τα Συνέδρια ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος. Να συμμετέχει στις συζητήσεις και το διάλογο που ορίζει το ΚΣ μέσω του Οδηγητή.
● Να παίρνει μέρος στην εκλογή των καθοδηγητικών οργάνων της ΚΝΕ και να εκλέγεται σε αυτά.
● Να εκφράζει ελεύθερα και με υπεύθυνο τρόπο στα αρμόδια όργανα τη γνώμη του για τη δράση κάθε μέλους και στελέχους της ΚΝΕ οποιουδήποτε καθοδηγητικού οργάνου και Οργάνωσης.
● Να απαιτεί υπεύθυνη πληροφόρηση από τα
όργανα της ΚΝΕ για τα ζητήματα της Οργάνωσης.
Να ενημερώνεται με κάθε δυνατή επάρκεια για
την ιδεολογική και πολιτική στήριξη των αποφάσεων που μπαίνουν για εφαρμογή, καθώς και για
τη δράση των οργάνων και των στελεχών.
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● Να απευθύνεται για οργανωτικό ή προσωπικό
ζήτημα στην Οργάνωση που ανήκει, καθώς και σε
οποιοδήποτε ανώτερο καθοδηγητικό όργανο της
οργάνωσής του μέχρι το ΚΣ και το Συνέδριο της
ΚΝΕ. Να απαιτεί να του δίνονται έγκαιρα αιτιολογημένες απαντήσεις σε προτάσεις ή ερωτήματα
και μπορεί να επανέρχεται, εάν έχουν προκύψει
νέα στοιχεία. Οι ΟΒ ή τα καθοδηγητικά όργανα
είναι υποχρεωμένα να αντιμετωπίζουν υπεύθυνα
οποιοδήποτε θέμα προκύπτει σε βάρος μέλους
της ΚΝΕ και να φροντίζουν την έγκαιρη ενημέρωσή του.
● Να παίρνει μέρος στις συνελεύσεις και συνεδριάσεις οργάνων που ανήκει όταν εξετάζεται
ζήτημα που αφορά τη δράση του.
● Να απαιτεί την απαρέγκλιτη εφαρμογή των
κανόνων λειτουργίας των Οργανώσεων και των
οργάνων της ΚΝΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Καθοδηγητικά όργανα της ΚΝΕ
ΑΡΘΡΟ 11
Το Συνέδριο είναι το ανώτατο καθοδηγητικό
όργανο της ΚΝΕ.
Τακτικό Συνέδριο συγκαλείται από το Κεντρικό
Συμβούλιο κάθε 4 χρόνια.
Έκτακτο Συνέδριο μπορεί να συγκληθεί με
Απόφαση του ΚΣ ή με πρόταση ενός Συμβουλίου
Περιοχής, εφόσον αυτή εγκριθεί και από άλλα
ΣΠ που εκπροσωπούν στο σύνολό τους το 50%
των μελών της ΚΝΕ. Η πρόταση αυτή πρέπει να
υποβληθεί στο ΚΣ. Το Κεντρικό Συμβούλιο είναι
υποχρεωμένο να τη θέσει στην κρίση των άλλων
ΣΠ το αργότερο εντός τριών μηνών, από την ημέρα που υποβλήθηκε. Το ΚΣ υποχρεούται να προχωρήσει στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου το
αργότερο σε τρεις μήνες. Και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να ζητηθεί σύγκληση έκτακτου
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Συνεδρίου για τα ίδια θέματα πριν περάσει ένας
χρόνος.
ΑΡΘΡΟ 12
Η απόφαση για τη σύγκληση του τακτικού Συνεδρίου και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί
ανακοινώνονται από το ΚΣ, τουλάχιστον 3 μήνες
πριν τη σύγκλησή του.
Το Συνέδριο είναι σε απαρτία, αν οι παρόντες
αντιπρόσωποι αποτελούν την πλειοψηφία των
αντιπροσώπων που εκλέχτηκαν.
Οι αντιπρόσωποι για το Συνέδριο εκλέγονται
με ενιαίο μέτρο, που καθορίζει το Κεντρικό Συμβούλιο, από τις Συνδιασκέψεις Περιοχών και τις
Οργανώσεις που καθοδηγεί άμεσα το ΚΣ. Τα μέλη
του Κεντρικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, που δεν έχουν
εκλεγεί αντιπρόσωποι, παίρνουν μέρος στο Συνέδριο με δικαίωμα λόγου.
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ΑΡΘΡΟ 13
Το Συνέδριο της ΚΝΕ:
● Συζητά και κρίνει την έκθεση του Κεντρικού
Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Καθορίζει τα καθήκοντα της ΚΝΕ
ως το επόμενο Συνέδριο.
● Ψηφίζει ή τροποποιεί το Καταστατικό της ΚΝΕ.
● Εκλέγει το Κεντρικό Συμβούλιο και την ΚΕΟΕ.
Ο αριθμός των μελών του ΚΣ και της ΚΕΟΕ καθορίζεται από το Συνέδριο.
ΑΡΘΡΟ 14
Το ΚΣ είναι το καθοδηγητικό όργανο της ΚΝΕ
ανάμεσα στα Συνέδρια:
● Καθοδηγεί την ιδεολογική-πολιτική-οργανωτική δράση της Οργάνωσης.
● Καθορίζει τις σχέσεις της Οργάνωσης με άλλες οργανώσεις, καθώς και με τις οργανώσεις
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άλλων χωρών και με τις διεθνείς οργανώσεις με
βάση τις κατευθύνσεις του Συνεδρίου.
● Τοποθετεί το διευθυντή και τη συντακτική
επιτροπή στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης
της ΚΝΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά.
● Αποφασίζει τη δημιουργία, το περιεχόμενο
και τη σύνθεση βοηθητικών Επιτροπών του ΚΣ
και τοποθετεί υπευθύνους σε αυτές.
● Επικυρώνει τον αριθμό και τη σύνθεση των
επαγγελματικών στελεχών της Οργάνωσης, μετά
από πρόταση του Γραφείου του ΚΣ.
● Καθορίζει το ποσοστό των εσόδων που πρέπει
να αποδίδουν οι Οργανώσεις της ΚΝΕ στο κεντρικό ταμείο. Διαχειρίζεται τα οικονομικά της ΚΝΕ.
ΑΡΘΡΟ 15
Το ΚΣ εκλέγει Γραμματέα και Γραφείο. Το
Γραφείο του ΚΣ έχει την ευθύνη της καθοδήγησης της ΚΝΕ ανάμεσα στις Συνόδους του ΚΣ με
βάση τις αποφάσεις του. Ο αριθμός των μελών
του καθορίζεται από το ΚΣ. Στο χρονικό διάστη34

μα ανάμεσα στις Συνόδους του ΚΣ, το Γραφείο
ενημερώνει τα μέλη του για τα σοβαρά ζητήματα
της Οργάνωσης. Το Γραφείο με όλη του τη δράση οφείλει να ενισχύει τον καθοδηγητικό ρόλο
και την ευθύνη του ΚΣ, να πραγματοποιεί τακτικά
απολογισμό δράσης στο ΚΣ.
ΑΡΘΡΟ 16
Το Κεντρικό Συμβούλιο συνέρχεται σε Σύνοδο
κάθε 3 μήνες και έκτακτα με απόφαση του Γραφείου του ΚΣ.
Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού
Ελέγχου συμμετέχουν στις Συνόδους του ΚΣ, με
δικαίωμα λόγου και συμβουλευτικής ψήφου.
Σε ειδικές περιπτώσεις το ΚΣ συγκαλεί Ευρεία
Σύνοδο, όπου παίρνουν μέρος και άλλα στελέχη
της Οργάνωσης που καθορίζει το ίδιο.
ΑΡΘΡΟ 17
Η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου
(ΚΕΟΕ) ελέγχει το ταμείο, τη διαχείριση όλων των
οικονομικών δραστηριοτήτων της Οργάνωσης
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και ενημερώνει τακτικά το Κεντρικό Συμβούλιο.
Η ΚΕΟΕ δίνει βοήθεια στις Επιτροπές Οικονομικού Ελέγχου των Οργανώσεων και όπου κρίνεται
αναγκαίο ελέγχει και η ίδια τα οικονομικά των
Οργανώσεων.
Η ΚΕΟΕ εκλέγει από τα μέλη της τον πρόεδρό της.
ΑΡΘΡΟ 18
Ανώτατο όργανο των Οργανώσεων Τομέων, Περιφερειακών Τομέων και Περιοχών είναι η αντίστοιχη Συνδιάσκεψη και για την ΟΒ η Συνέλευση
των μελών της. Στο διάστημα ανάμεσα στις Συνδιασκέψεις, καθοδηγητικό όργανο είναι το αντίστοιχο Τομεακό, Περιφερειακό Συμβούλιο και το
Συμβούλιο Περιοχής.
ΑΡΘΡΟ 19
Τακτική Συνδιάσκεψη των Οργανώσεων των Τομέων συγκαλείται από τα αντίστοιχα Συμβούλια
κάθε χρόνο. Τακτική Συνδιάσκεψη Οργανώσεων
των Περιφερειών και των Περιοχών συγκαλείται
από τα αντίστοιχα Συμβούλια κάθε δύο χρόνια.
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Έκτακτες Συνδιασκέψεις συγκαλούνται: α) Με
αποφάσεις των αντίστοιχων καθοδηγητικών οργάνων και με έγκριση του αμέσως παραπάνω
οργάνου, β) με απόφαση παραπάνω οργάνου, γ)
όταν το ζητήσουν τα καθοδηγητικά όργανα ή ΟΒ
της συγκεκριμένης οργάνωσης που εκπροσωπούν
την πλειοψηφία των μελών της.
ΑΡΘΡΟ 20
Οι αντιπρόσωποι για τις αντίστοιχες Συνδιασκέψεις των Οργανώσεων εκλέγονται με ενιαίο μέτρο
που καθορίζεται από τα αντίστοιχα καθοδηγητικά
όργανα, σύμφωνα με τον κανονισμό του Κεντρικού Συμβουλίου.
Οι Συνδιασκέψεις των Οργανώσεων: Συζητούν
και αποφασίζουν για την έκθεση των καθοδηγητικών οργάνων και των Επιτροπών Οικονομικού
Ελέγχου. Συζητούν και αποφασίζουν για τα ζητήματα της δουλειάς της ΚΝΕ στο χώρο τους, εκλέγουν το καθοδηγητικό όργανο και την Επιτροπή
Οικονομικού Ελέγχου.
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ΑΡΘΡΟ 21
Τα καθοδηγητικά όργανα Τομέων, Περιφερειών, Περιοχών εκλέγουν από τα μέλη τους Γραμματέα ή και Γραφείο. Το Γραφείο καθοδηγεί όλη
τη δουλειά ανάμεσα στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων. Η εκλογή των μελών του Συμβουλίου,
του Γραμματέα και του Γραφείου επικυρώνεται
από το παραπάνω καθοδηγητικό όργανο.
Το Συμβούλιο Περιοχής συνέρχεται σε τακτική
σύνοδο κάθε 3 μήνες και το Περιφερειακό και
Τομεακό κάθε 2 μήνες. Έκτακτα συνέρχονται με
απόφαση των Γραφείων των Συμβουλίων ή με
απόφαση του παραπάνω καθοδηγητικού οργάνου.
Οι Επιτροπές Οικονομικού Ελέγχου, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, ελέγχουν την οικονομική
δραστηριότητα, τα ταμεία, την κανονική συγκέντρωση των συνδρομών και τη διαχείριση των οικονομικών των αντίστοιχων Οργανώσεων ως την
ΟΒ. Τα μέλη των ΕΟΕ συμμετέχουν στις συνόδους
των αντίστοιχων Συμβουλίων με δικαίωμα λόγου
και συμβουλευτικής ψήφου.
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ΑΡΘΡΟ 22
Η επιλογή και ανάδειξη στελεχών στα καθοδηγητικά όργανα απαιτεί αυξημένη συναίσθηση
ευθύνης. Είναι ευθύνη των καθοδηγητικών οργάνων όλων των επιπέδων να παίρνουν όλα τα
απαραίτητα ιδεολογικά και πολιτικά μέτρα για
την αρμονική ανάδειξη και διαδοχή στελεχών.
Να διασφαλίζονται η συλλογική εκτίμηση της
απόδοσης των στελεχών και οι ουσιαστικές διαδικασίες κατά την εκλογή τους, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του κανονισμού.
Ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα να επιδεικνύεται για τη σύνθεση των καθοδηγητικών οργάνων,
να αντανακλά και να ενισχύει τον χαρακτήρα της
ΚΝΕ, ως νεολαίας του ΚΚΕ. Το ΚΣ και τα άλλα
καθοδηγητικά όργανα είναι υποχρεωμένα να
φροντίζουν για την εναλλαγή των στελεχών στα
καθοδηγητικά όργανα.
ΑΡΘΡΟ 23
Η κάλυψη κενών θέσεων, που τυχόν δημιουργούνται στη σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλί39

ου ανάμεσα στα Συνέδρια, γίνεται με πρόσληψη
νέων μελών, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με τη
σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών του. Στα άλλα
καθοδηγητικά όργανα ανάμεσα στις Συνδιασκέψεις γίνεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με πρόσληψη νέων μελών, με ευθύνη του αντίστοιχου
καθοδηγητικού οργάνου. Η πρόσληψη νέου μέλους απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών του συγκεκριμένου οργάνου και την έγκριση
του παραπάνω καθοδηγητικού οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 24
Τα καθοδηγητικά όργανα, από το ΚΣ έως το
Γραφείο της ΟΒ, ενδιάμεσα και στο τέλος της θητείας τους κρίνουν τη δουλειά του οργάνου συνολικά και τη δίνουν για ενημέρωση στα παρακάτω
όργανα και τις ΟΒ. Επίσης, τα καθοδηγητικά όργανα κρίνουν και τη δουλειά ατομικά των μελών
τους. Οι εκτιμήσεις αυτές δίνονται για ενημέρωση
κατά τη διαδικασία της συζήτησης του θέματος
εκλογής νέων οργάνων στις αντίστοιχες Συνδιασκέψεις και για το ΚΣ στο Συνέδριο.
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ΑΡΘΡΟ 25
Τα διαδικαστικά ζητήματα διεξαγωγής των
εκλογικών συνελεύσεων και συνδιασκέψεων καθορίζονται με κανονισμό που αποφασίζεται από
το Κεντρικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 26
Για την καλύτερη μελέτη και επεξεργασία των
διάφορων ζητημάτων και για την πρακτική εφαρμογή των αποφάσεων της ΚΝΕ μπορούν να δημιουργηθούν ειδικές βοηθητικές Ομάδες και Επιτροπές της ΚΝΕ δίπλα στα καθοδηγητικά όργανα.
Το ΚΣ και τα άλλα καθοδηγητικά όργανα πρέπει να έχουν φροντίδα, ώστε τα μέλη των βοηθητικών Ομάδων και Επιτροπών να δοκιμάζονται
επαρκώς μέσα από τη συμμετοχή τους σε καθοδηγητικά όργανα.
Για τα στελέχη που μετέχουν στις βοηθητικές
Ομάδες και τις Επιτροπές απαραίτητα ζητείται και
παίρνεται υπόψη η γνώμη των ΟΒ και των οργάνων στα οποία ανήκουν.
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ΑΡΘΡΟ 27
Τα καθοδηγητικά όργανα συγκαλούν τακτικά
συσκέψεις στελεχών της κάθε Οργάνωσης. Οι συσκέψεις αυτές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 28
Η ΚΝΕ διαθέτει μέσα μαζικής ενημέρωσης και
διαφώτισης.
Ο “Οδηγητής” είναι όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, είναι περιοδική έκδοση της
ΚΝΕ, μαζικός οργανωτής και καθοδηγητής. Το ΚΣ
έχει την ευθύνη για την έκδοση και τις γενικές
κατευθύνσεις του, να συνδέει και να γενικεύει
την πείρα από τη δράση των Οργανώσεων της
ΚΝΕ. Προβάλλει και υπερασπίζεται τις ανάγκες
της νεολαίας, αποκαλύπτει τις αιτίες και τους
υπευθύνους των προβλημάτων της. Προβάλλει τις
συλλογικές και δημιουργικές δραστηριότητες της
νέας γενιάς, τους αγώνες για τα δικαιώματά της.
Προβάλλει και υπερασπίζεται την ιδεολογία και
πολιτική του ΚΚΕ, τις θέσεις της ΚΝΕ, αποτελεί
μαχητικό προπαγανδιστή τους μέσα στη νεολαία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Οργάνωση Βάσης
ΑΡΘΡΟ 29
Η Οργάνωση Βάσης (ΟΒ) είναι το θεμέλιο της
ΚΝΕ, είναι η ΚΝΕ στο χώρο δράσης της.
ΟΒ της ΚΝΕ συγκροτείται σε τόπους και κλάδους δουλειάς, σε σχολεία, σχολές, τόπους κατοικίας της νεολαίας.
ΟΒ δημιουργούνται, με έγκριση του παραπάνω
οργάνου, όταν υπάρχουν τουλάχιστον 3 μέλη της
ΚΝΕ.
Σε χώρους όπου δεν υπάρχουν ΟΒ μπορεί, με
ευθύνη του παραπάνω οργάνου, να δημιουργούνται ΟΒ από μέλη της ΚΝΕ που προέρχονται από
άλλες Οργανώσεις.
ΟΒ που δεν ανταποκρίνονται στον προορισμό
τους διαλύονται με πρόταση του παραπάνω οργάνου και απόφαση του ΚΣ.
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ΑΡΘΡΟ 30
Η ΟΒ μία φορά το χρόνο συνέρχεται σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, εκλέγει Γραμματέα και Γραφείο που λογοδοτεί στην ΟΒ.
Σε ΟΒ με δύναμη μέχρι 10 μέλη εκλέγεται Γραμματέας. Σε ΟΒ με πάνω από 10 μέλη εκλέγεται
Γραμματέας και Γραφείο. Ο αριθμός των μελών
του καθορίζεται από τη Συνέλευση της ΟΒ, ανάλογα με τη δύναμή της.
Ο Γραμματέας και το Γραφείο της ΟΒ οφείλει
να δίνει κάθε δυνατή βοήθεια στα νέα μέλη, ώστε
να μπορέσουν να ξεκινήσουν σωστά τη ζωή τους
στην ΚΝΕ, να αφομοιώνουν τις αρχές συγκρότησης και λειτουργίας της ΚΝΕ. Να αποκτούν συστηματική επαφή με το Μαρξισμό-Λενινισμό, το
Πρόγραμμα και τις επεξεργασίες του ΚΚΕ, την
ιστορία του εργατικού κινήματος. Να εντάσσονται στη δράση και το σχεδιασμό της ΟΒ.
ΑΡΘΡΟ 31
Για την καλύτερη λειτουργία και την ολόπλευρη
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κάλυψη των χώρων ευθύνης τους, οι ΟΒ μπορούν
να δημιουργούν ομάδες εργασίας στα πλαίσια της
ΟΒ για τις ανάγκες της δράσης, ομάδες σε μαζικούς φορείς. Το Γραφείο της ΟΒ ορίζει υπευθύνους στις ομάδες. Συνεδριάζουν για την εξειδίκευση αποφάσεων και τον έλεγχο εφαρμογής από τα
μέλη τους και λογοδοτούν στη Συνέλευση της ΟΒ.
ΑΡΘΡΟ 32
Η Συνέλευση της ΟΒ συγκαλείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και είναι το ανώτερο όργανο της ΟΒ. Η Συνέλευση συγκαλείται με
απόφαση του Γραφείου της ΟΒ, του Γραμματέα,
αν δεν υπάρχει Γραφείο, ή του παραπάνω οργάνου. Για τη σύγκλησή της απαιτείται η έγκαιρη
και πλήρης ενημέρωση όλων των μελών της. Η
Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα το
50%+1 των μελών της.
Η Συνέλευση της ΟΒ εγκρίνει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που πρότεινε το Γραφείο, ο
Γραμματέας αν δεν υπάρχει Γραφείο, ή με όσα
αποφασίζει η ίδια να συζητηθούν.
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Εισήγηση στη Συνέλευση της ΟΒ παρουσιάζει
το Γραφείο της ΟΒ, ο Γραμματέας αν δεν υπάρχει
Γραφείο, τα παραπάνω καθοδηγητικά όργανα,
καθώς και μέλη της ΚΝΕ με έγκριση του Γραφείου ή του Γραμματέα, αν δεν υπάρχει Γραφείο.
Η Συνέλευση τοποθετείται στην εισήγηση, καταλήγει σε συγκεκριμένες αποφάσεις, σε πρακτικά μέτρα και καταμερισμό δουλειάς για την
εφαρμογή των αποφάσεων της ΟΒ και των παραπάνω οργάνων.
Σε κάθε Συνέλευση και στο διάστημα ανάμεσα
σε δύο Συνελεύσεις οργανώνεται συστηματικά ο
έλεγχος για την εφαρμογή των αποφάσεων και
τη δραστηριοποίηση όλων των μελών, με ευθύνη
του Γραφείου της ΟΒ ή του Γραμματέα, αν δεν
υπάρχει Γραφείο και όλων των μελών.
H ζωντανή λειτουργία της ΟΒ, η πλούσια εσωοργανωτική συζήτηση, η συμβολή όλων των μελών στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων,
η ανάπτυξη της συντροφικότητας, η αξιοποίηση
όλων των μελών της ΟΒ, των δυνατοτήτων τους,
των κλίσεων και ενδιαφερόντων τους, συμβάλλει
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αποφασιστικά στην αποτελεσματική λειτουργία
και δράση της ΟΒ στο χώρο ευθύνης της, στην
ικανότητα διείσδυσης σε τμήματα νεολαίας, τη
σταθερή διεύρυνση του περιγύρου της, στην ολοκληρωμένη και άμεση ένταξη στη ζωή και στη
δράση της ΟΒ των νέων μελών της.
ΑΡΘΡΟ 33
Οι βασικές αρμοδιότητες της ΟΒ είναι:
● Συμμετέχει υπεύθυνα και ενεργά στην εξειδίκευση, εκλαΐκευση και εφαρμογή των αποφάσεων της Οργάνωσης στο χώρο ευθύνης της.
● Φροντίζει με σχέδιο και σταθερή δουλειά για
την ένταξη νέων μελών στην ΚΝΕ.
● Δουλεύει ώστε οι φορείς της νεολαίας του
χώρου της, οι σύλλογοι, τα συμβούλια και οι άλλες μορφές οργάνωσης της νεολαίας του χώρου
της να αποκτούν αγωνιστικό προσανατολισμό,
μαζικότητα, σε συντονισμό, συμπόρευση και κοινή δράση με το εργατικό-λαϊκό κίνημα. Ενισχύει
μορφωτικές, εκπολιτιστικές, αθλητικές οργανώ47

σεις και συλλόγους, πρωτοστατεί στη δημιουργία
συσπειρώσεων και μορφών οργάνωσης της νεολαίας.
● Η ΟΒ γνωρίζει, μελετάει και προβάλλει τα
προβλήματα της νεολαίας στο χώρο ευθύνης της,
έχει ευρύτερη οπτική των αναγκών της νεολαίας,
αναπτύσσει πρωτοβουλίες και πρωτοστατεί στους
αγώνες γι’ αυτά. Πρωτοστατεί στην οργάνωση και
κινητοποίηση των νέων εργαζομένων και ανέργων, των μαθητών, των σπουδαστών και φοιτητών. Επιδιώκει την ανάπτυξη της πάλης στην
κατεύθυνση των πολιτικών στόχων του ΚΚΕ.
● Οργανώνει ιδεολογική-διαφωτιστική δουλειά
για τα μέλη της και τους φίλους της Οργάνωσης.
● Φροντίζει για τη διάδοση και μελέτη του Οδηγητή, του Ριζοσπάστη, της ΚΟΜΕΠ, των εκδόσεων και του άλλου έντυπου υλικού της Οργάνωσης
και του Κόμματος.
Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση και ανάπτυξη των οικονομικών πόρων της Οργάνωσης.
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● Γνωρίζει, συνδέεται άμεσα και αξιοποιεί τους
φίλους της Οργάνωσης, παίρνει τη γνώμη τους για
την πολιτική του ΚΚΕ, για τις θέσεις, τις αποφάσεις και τη δράση της Οργάνωσης. Για το σκοπό
αυτό οργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα
συσκέψεις, αξιοποιεί και άλλες μορφές, εξασφαλίζει με συστηματικό τρόπο την ενημέρωση και
την κοινή δράση.
Φροντίζει ώστε να συντονίζεται η δράση με τις
αντίστοιχες Κομματικές Οργανώσεις Βάσης του
ΚΚΕ. Εξασφαλίζει τη συνεχή συνεργασία, αξιοποιεί την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική
βοήθεια από την Κομματική Οργάνωση.
Με κοινωνικοταξικά κριτήρια δρα πλατιά μέσα
στις μάζες νεολαίας του χώρου της, έχει μόνιμο και σταθερό μέλημά της τη διεύρυνση των
δεσμών της με όλα τα πρωτοπόρα στοιχεία του
χώρου ευθύνης της, εξασφαλίζει με συστηματικό
τρόπο την πολιτική ενημέρωσή τους.

49

ΑΡΘΡΟ 34
Όλα τα μέλη της ΟΒ αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα και δουλεύουν για να ανταποκριθούν σε αυτά. Λογοδοτούν, ελέγχουν και ελέγχονται για τη δράση τους και τη δράση της ΟΒ. Τα
στελέχη της ΚΝΕ, σε όποιο καθοδηγητικό όργανο
κι αν ανήκουν, πρέπει να συμμετέχουν στην ΟΒ
τους, να αναλαμβάνουν και για την ΟΒ καθήκοντα και να συμβάλλουν στη δράση της.
ΑΡΘΡΟ 35
Η ΟΒ μπορεί να απευθύνεται στα καθοδηγητικά
όργανα έως και το Κεντρικό Συμβούλιο, για να
ζητήσει πληροφορίες και να προτείνει θέματα για
λύσεις. Τα καθοδηγητικά όργανα έχουν υποχρέωση, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να δίνουν ή
να διαβιβάζουν υπεύθυνες απαντήσεις στη Συνέλευση της ΟΒ με την παρουσία μέλους παραπάνω
καθοδηγητικού οργάνου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Τα μέλη της ΚΝΕ στις μαζικές οργανώσεις
ΑΡΘΡΟ 36
Η ΚΝΕ αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη, την οργάνωση, τη μαζική συμμετοχή και
τον προσανατολισμό των μαζικών οργανώσεων
ανά τμήμα νεολαίας, τη συλλογική δημιουργία
και δραστηριότητα. Όλα τα μέλη της ΚΝΕ συμμετέχουν στις μαζικές οργανώσεις και τους φορείς
της νεολαίας. Δρουν με πρωτοβουλία και κοινωνικοταξικό προσανατολισμό. Αποκτούν πείρα που
τους βοηθάει να δουλεύουν μέσα στη νεολαία για
τη συσπείρωση δυνάμεων.
Μέσα στις μαζικές οργανώσεις τα μέλη της ΚΝΕ
πρωτοστατούν στην οργάνωση της πάλης γύρω
από οξυμένα προβλήματα της νεολαίας και μέτωπα πάλης. Η παρέμβαση σε κάθε χώρο πρέπει να
βοηθάει την οργάνωση, τη συμμετοχή, την κοινή
δράση γύρω από στόχους και διεκδικήσεις, να
βοηθάει να γίνεται κατανοητή η πολιτική διέξο51

δος και προοπτική. Το μέλος της ΚΝΕ προβάλλει αξίες όπως η συλλογικότητα, η ανιδιοτέλεια,
καλλιεργεί το ταξικό κριτήριο σε κάθε νέα και
νέο. Αναγνωρίζεται για την αγωνιστικότητα και
μαχητικότητά του, το ήθος του, την πρωτοπόρα
δράση του στη γειτονιά, στο σχολείο, στη σχολή,
στη δουλειά.
Για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της
αποστολής της ΚΝΕ στις μαζικές οργανώσεις, τα
καθοδηγητικά όργανα της ΚΝΕ συγκροτούν κνίτικες ομάδες από μέλη που δραστηριοποιούνται
μέσα σ’ αυτές. Οι κνίτικες ομάδες δρουν κάτω
από την καθοδήγηση των οργάνων της ΚΝΕ που
τις συγκροτούν, για την εξειδίκευση και προώθηση των στόχων της Οργάνωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Τα οικονομικά της ΚΝΕ
ΑΡΘΡΟ 37
Οι οικονομικοί πόροι της ΚΝΕ προέρχονται από
τις συνδρομές των μελών και από την οικονομική
δουλειά τους. Από τις οικονομικές εξορμήσεις,
προαιρετικές εισφορές, δωρεές και προσφορές.
ΑΡΘΡΟ 38
Το ΚΣ καθορίζει το ύψος της μηνιαίας συνδρομής των μελών. Για τα μέλη της ΚΝΕ που εργάζονται είναι τουλάχιστον το 1% των μηνιαίων εσόδων τους.
Το ΚΣ μπορεί να αναπροσαρμόζει το ύψος της
μηνιαίας συνδρομής των μελών της ΚΝΕ, σύμφωνα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της ΚΝΕ. Ορίζει, επίσης, το ποσοστό που πρέπει να αποδίδουν
στο ΚΣ οι Οργανώσεις από την οικονομική τους
δραστηριότητα και αποφασίζει για τις οικονομι53

κές εξορμήσεις της ΚΝΕ.
Καθήκον όλων των καθοδηγητικών οργάνων και
όλων των μελών της ΚΝΕ είναι να φροντίζουν για
τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών της ΚΝΕ,
ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική αυτοτέλειά
της, για να μπορεί κάτω από όλες τις συνθήκες
να εξασφαλίζει τη λειτουργία και τη δράση της.
ΑΡΘΡΟ 39
Ο προϋπολογισμός της ΚΝΕ εγκρίνεται από το
ΚΣ. Ο προϋπολογισμός κάθε Οργάνωσης εγκρίνεται από τα αντίστοιχα καθοδηγητικά όργανα.
Η κάθε Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου παρουσιάζει έκθεση για την οικονομική κατάσταση και
διαχείριση στις Συνδιασκέψεις ή το Συνέδριο από
τα οποία έχει εκλεγεί.
Το ΚΣ διαχειρίζεται τα οικονομικά της ΚΝΕ και
ενημερώνει τακτικά τα μέλη της ΚΝΕ για τη γενική πορεία των οικονομικών της ΚΝΕ.
Το ΚΣ μπορεί να ορίζει Επιτροπή Οικονομικών,
η οποία παρακολουθεί και καθοδηγεί τους αντί54

στοιχους τομείς.
ΑΡΘΡΟ 40
Η οικονομική διαχείριση που ασκούν οι Οργανώσεις της ΚΝΕ ελέγχεται σε μόνιμη και διαρκή
βάση από τις αντίστοιχες Επιτροπές Οικονομικού
Ελέγχου.
Σε όλη την κλίμακα της ΚΝΕ γίνεται έλεγχος και
για τα παραστατικά εσόδων και εξόδων, αλλά και
για τη σκοπιμότητα των εξόδων, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Μέτρα για την τήρηση και υπεράσπιση
του Καταστατικού της ΚΝΕ
ΑΡΘΡΟ 41
Η τήρηση και υπεράσπιση του Καταστατικού
είναι ευθύνη κάθε μέλους, στελέχους, ΟΒ και οργάνου της ΚΝΕ.
Μέλη, στελέχη, Οργανώσεις Βάσης και όργανα
της ΚΝΕ που παραβιάζουν το καταστατικό υπόκεινται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις,
ανάλογα με το παράπτωμα:
● Παρατήρηση
● Προειδοποίηση διαγραφής
● Διαγραφή από την ΚΝΕ
Για σοβαρά παραπτώματα, που αφορούν στελέχη καθοδηγητικών οργάνων, μπορεί να επιβληθεί
από το αντίστοιχο όργανο και ποινή καθαίρεσης.
Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται η ΟΒ στην
56

οποία ανήκει, αλλά και οι ΟΒ που περιλαμβάνονται στην ίδια ακτίνα δράσης του οργάνου το
οποίο επέβαλε την ποινή.
ΑΡΘΡΟ 42
Η υπόσκαψη της ενότητας της ΚΝΕ, η απόπειρα
δημιουργίας παρατάξεων και ομάδων, η παραβίαση των κανόνων περιφρούρησης της ΚΝΕ, η μη
εκτέλεση αποφάσεων της ΚΝΕ, καθώς και άλλες
ενέργειες που βλάπτουν την Οργάνωση και παραβιάζουν την πειθαρχία συνεπάγονται κυρώσεις
και μπορεί, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, να
φτάσουν έως και τη διαγραφή από την Οργάνωση.
Διαγράφονται οπωσδήποτε μέλη της ΚΝΕ που
οι πράξεις τους δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα του μέλους της ΚΝΕ, ειδικά μέλη που προδίδουν την Οργάνωση στον ταξικό εχθρό και στα
κρατικά καταπιεστικά όργανά του. Μέλη που
καταχράστηκαν χρήματα της ΚΝΕ ή άλλων φορέων στους οποίους εκπροσωπούν την ΚΝΕ. Μέλη
που η συμπεριφορά τους δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της επαναστατικής στάσης και ηθικής.
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ΑΡΘΡΟ 43
Διακοπή της οργανωτικής σχέσης του μέλους
της ΚΝΕ με την Οργάνωση γίνεται είτε με την
αποχώρησή του είτε με τη συνεχή αδικαιολόγητη
απουσία του από τις δραστηριότητες της Οργάνωσης για ένα χρόνο, είτε με τη μη πληρωμή της
συνδρομής του χωρίς δικαιολογημένη αιτία και
παρόλο που του έγινε υπόμνηση, για 6 μήνες.
Σε αυτές τις περιπτώσεις και μετά από εξάντληση
των προσπαθειών, το καθοδηγητικό όργανο προτείνει και η Γενική Συνέλευση της ΟΒ αποφασίζει
τη διαγραφή του από τη δύναμή της.
ΑΡΘΡΟ 44
Κυρώσεις έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν οι ΟΒ
και όλα τα Όργανα της ΚΝΕ. Για τη διαγραφή από
την Οργάνωση αποφασίζει η Συνέλευση της ΟΒ
και η απόφαση επικυρώνεται από το αμέσως παραπάνω όργανο.
Τα παραπάνω από την ΟΒ όργανα μπορούν
να κάνουν προτάσεις για διαγραφή στην ΟΒ. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις το Κεντρικό Συμβούλιο
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μπορεί να αποφασίζει τη διαγραφή μέλους της
ΚΝΕ. Η χρήση του δικαιώματος γίνεται όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και αφορά μέλη της ΚΝΕ
που ο τομέας ευθύνης τους είναι έξω από τα όρια
της ΟΒ που ανήκουν.
Όταν η παραβίαση του Καταστατικού γίνεται
από ολόκληρη Οργάνωση ή καθοδηγητικό όργανο, τότε η κύρωση μπορεί να φτάσει έως τη
διάλυση αυτής της Οργάνωσης ή του οργάνου και
της ανασυγκρότησής του από τα αμέσως παραπάνω όργανα. Για να μπει σε εφαρμογή μια τέτοια
απόφαση χρειάζεται η έγκριση του Κεντρικού
Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 45
Η απόφαση για οποιαδήποτε ποινή και ιδιαίτερα για διαγραφή από την ΚΝΕ πρέπει να παίρνεται με τη μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα,
να εξακριβώνεται ότι είναι πραγματικά βάσιμοι οι
λόγοι, να διατυπώνονται συγκεκριμένα οι λόγοι
της ποινής.
Καμία κύρωση δεν επιβάλλεται σε οποιοδήποτε
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μέλος, αν δεν έχει ενημερωθεί για τις κατηγορίες
που διατυπώνονται εις βάρος του και χωρίς να
κληθεί στην Οργάνωση ή στο όργανο που ανήκει
για να εκφράσει και να υποστηρίξει την άποψή
του.
Κανένα μέλος της ΚΝΕ δεν αντιμετωπίζει συνέπειες για τις προσωπικές του απόψεις, που εκφράζει στα πλαίσια του καταστατικού.
Στελέχη και μέλη που εμποδίζουν την κριτική
φέρουν σοβαρή ευθύνη και αντιμετωπίζουν κυρώσεις μέχρι και τη διαγραφή τους από την ΚΝΕ.
ΑΡΘΡΟ 46
Κάθε μέλος της ΚΝΕ που θεωρεί ότι είναι άδικη
ή υπερβολική η κύρωση που του επιβλήθηκε έχει
δικαίωμα να κάνει ένσταση στα ανώτερα καθοδηγητικά όργανα μέχρι το ΚΣ και το Συνέδριο.
Επανεξέταση των κυρώσεων μπορεί να γίνει
από τα όργανα που τις επέβαλαν ή από τα παραπάνω όργανα και το Κεντρικό Συμβούλιο.
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