
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
μετά από τη συζήτηση στο Ε.Γ

Το μόνο θέμα στο οποίο επικεντρώθηκε ουσιαστικά η συζήτηση είναι αν οι 
υπάρχοντες Δήμαρχοι και Νομάρχες ΠΑΣΟΚ θα εμπλακούν ή όχι σε 
διαδικασία προκριματικών εκλογών. Γι αυτό το θέμα καταλήγω στην 
ακόλουθη πρόταση, η οποία νομίζω ότι μας δίνει τη σωστή λύση :

Για όλες τις περιπτώσεις που το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δικό του Δήμαρχο ή 
Νομάρχη εκτός από τις εξαιρετικές των τριών δήμων, των «ανταρτών» και 
των Δημάρχων ή Νομαρχών συνεργασίας που δεν είναι ΠΑΣΟΚ, η αυτονόητη 
διαδικασία των Προκριματικών Εκλογών μας εγγυάται την βέλτιστη πρόταση. 
Στις περιπτώσεις που είναι μέλος μας ο Δήμαρχος ή ο Νομάρχης είναι 
φανερό ότι αυτή η διαδικασία δεν επαρκεί. Χρειάζεται συνδυασμός πολιτικής 
αξιολόγησης και προκριματικών εκλογών.

Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην πολιτική αξιολόγηση του έργου και της 
προσφοράς των υπαρχόντων Δημάρχων και Νομαρχών από τα αρμόδια 
όργανα του Κινήματος. Δηλαδή το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Δημοτική 
Συνέλευση όλων των μελών σε πρώτο επίπεδο και την πολιτική εκτίμηση - 
απόφαση της ΝΕ σε δεύτερο επίπεδο. Με βάση και τη θέση και τις προτάσεις 
των βουλευτών και των μελών της ΚΕ που βρίσκονται στο Νομό καθώς και 
την έκθεση του υπευθύνου του κλιμακίου της ΚΕ, η ΚΕΔΝΕ αποφασίζει τη 
θετική υποστήριξη των Δημάρχων και Νομαρχών που αναμφισβήτητα 
συγκεντρώνουν τη γενική επιδοκιμασία ή τη μεγάλη αποδοχή του χώρου μας. 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζει η ΚΕΔΝΕ να μη γίνουν προκριματικές 
εκλογές ανεξάρτητα από το μέγεθος του Δήμου. Την απόφαση ανακοινώνει η 
ΚΕΔΝΕ για τους Νομάρχες ή τους Δημάρχους των πάνω από 70 χιλ. 
κατοίκους και η Ν.Ε για τους Δημάρχους κάτω από 70 χιλ. κατοίκους. Η 
ΚΕΔΝΕ δεν αποφασίζει αρνητικά για κανένα, κρίνει μόνο την διεξαγωγή ή όχι 
των προκριματικών εκλογών στις οποίες ασφαλώς μπορούν να 
συμμετάσχουν οι υπάρχοντες για τους οποίους δεν θα έχει προϋπάρξει 
αρνητική απόφαση.

Μετά απ’ όλα αυτά ισχύει η πρόταση Τσούρα στο σύνολο της με τις 
ακόλουθες παρατηρήσεις - συμπληρώσεις :

1. Για τους νέους Δήμους και για τους υπάρχοντες κάτω από 70 χιλ. 
κατοίκους που είμαστε αντιπολίτευση, ισχύει η διαδικασία που προτείνεται 
για τους νέους Δήμους με έμφαση στην παρατήρηση (σελ.5). Καμιά 
απόφαση ΝΕ δεν ανακοινώνεται πριν από τελική συνενόηση με την 
ΚΕΔΝΕ.

2. Στις ειδικές περιπτώσεις των τριών μεγάλων Δήμων, όπου σε Νομαρχίες ή 
Δήμους εκλέχτηκαν «αντάρτες», όπου σε Νομάρχες ή Δήμους έχουν 
εκλεγεί ανεξάρτητοι ή μέλη άλλων κομμάτων με ψηφοδέλτια συνεργασίας,



η ΚΕΔΝΕ θα αποφασίσει τη διαδικασία κατά περίπτωση. Χρειάζεται και 
συστηματική και λεπτομερειακή δουλειά.

3. Στους Νομούς και τους Δήμους πάνω από 70 χιλ. κατοίκους που είμαστε 
αντιπολίτευση ισχύει η πρόταση που περιλαμβάνει η εισήγηση (σελ. 4)

4. Για τους υπάρχοντες Νομάρχες και Δημάρχους ΠΑΣΟΚ, για τους οποίους 
αποφασίζεται η διεξαγωγή προκριματικών εκλογών ισχύουν οι διαδικασίες 
(σελ. 4) για επιλογή εξαρχής.


