
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μετά την εξέταση όλων των εναλλακτικών προτάσεων, δηλ. με κάλπη, δια βοής, 
αντιπροσωπευτική σύνθεση, εκτιμάται ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
συνέδρων, η διαδικασία θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και σε βάρος του χρόνου 
ομιλίας των συνέδρων που είναι η ουσία του συνεδρίου.

Η πρόταση είναι να προταθεΐ Προεδρείο από τον Πρόεδρο. Ο αριθμός των μελών 
προτείνεται σε 15.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Από μία πρώτη εκτίμηση του χρόνου των ομιλητών, ο συνολικός χρόνος είναι περί 
τις 20 ώρες.
Ο εκτιμώμενος αριθμός ομιλητών είναι 250 

Ο αριθμός 250 είναι περίπου 7% των συνέδρων.

Προτείνεται να υπάρξει η εξής κατανομή ομιλιτών 

7% από το σύνολο των Βουλευτών δηλ. 12 άτομα 

7% από το σύνολο της Κ.Ε. δηλ. 12 άτομα

7% από το σώμα των συνέδρων δηλ. 230 άτομα, με τον περιορισμό ότι θα μιλήσει 
ένας τουλάχιστον από κάθε νομό, ή κάθε τομεακή επιτροπή

Η επιλογή του συγκεκριμένου ομιλητού θα γίνεται με κλήρωση από το σύνολο 
αυτών που υπέβαλλαν αίτηση να είναι ομιλητές.

3. ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ^ΕΠΙΙΕΟΠΗΣ

Εκλέγεται την πρώτη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου.
Είναι 25μελής. Τα 25 μέλη εκλέγουν 5μελή ή 7μελή συντονιστική επιτροπή.
Η ψηφοφορία γίνεται σε 20 κάλπες. Σε κάθε κάλπη ορίζεται ένα μέλος της 
εφορευτικής επιτροπής ως υπεύθυνος, που φροντίζει όλες οι διαδικασίες που 
αφορούν την ψηφοφορία στην συγκεκριμένη κάλπη να γίνουν σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα.



Η τεχνική υποστήριξη του έργου της εφορευτικής επιτροπής γίνεται από 5 
συντρόφους ανά κάλπη, που επιλέγονται από προτάσεις των οργανώσεων του 
Λεκανοπεδίου και που εκπαιδεύονται σχετικά πριν από το Συνέδριο.
Επίσης με ευθύνη των συντρόφων της Κ.Ο. Ηλεκτρονικών του ΠΑΣΟΚ 
επιλέγονται 25 σύντροφοι-συντρόφισσες, που θα καταχωρούν τα στοιχεία στους 
Η/Υ και που εκπαιδεύονται σχετικά πριν από το Συνέδριο.

Προτείνουμε να συγκεντρωθούν υποψηφιότητες για την κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή και να προτείνει το Προεδρείο την τελική σύνθεση.

Προϋπόθεση συμμετοχής στην Κεντρική Εφορευτική, είναι η δέσμευση των 
εκπροσώπων, ότι θα παραμείνουν στην Αθήνα μέχρι και τις 19/4/94.

Ο υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι το μεσημέρι της 
δεύτερης μέρας εργασιών του Συνεδρίου.
Τα ονόματα γράφονται κατά αλφαβητική σειρά και ανακοινώνονται σε 4 ώρες 
μετά την λήξη της υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Γίνονται παρατηρήσεις αν υπάρχουν (παραλήψεις κλπ) και οι υποψηφιότητες 
οριστικοποιούνται μέχρι το τέλος της δεύτερης μέρας.
Αριθμούνται οι υποψήφιοι με τυχαίο τρόπο αρίθμησης και στη συνέχεια τυπώνεται 
το ψηφοδέλτιο σε βιβλιαράκι εύχρηστο.
Τυπώνονται 5000 ψηφοδέλτια.
Σε κάθε εφορευτική επιτροπή κάλπης δίνονται 200 με ειδική σφραγίδα, για τα 
οποία στο τέλος η εφορευτική επιτροπή κάθε κάλπης εξηγεί πως 
χρησιμοποιήθηκαν (τόσα για ψηφοφορία, τόσα καταστράφηκαν, τόσα περίσεψαν). 
Τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και δίδονται 
στους συνέδρους μόνο την στιγμή που ψηφίζουν.

5. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Γίνεται σε 20 κάλπες σε 20 διαφορετικούς διακεκριμένους χώρους.
Σε κάθε κάλπη τοποθετούνται 10 χώροι ψηφοφορίας (τραπεζάκια), στα οποία 
κάθονται οι σύνεδροι και με άνεση επιλέγουν τους υποψήφιους της προτίμησής 
τους. Υπολογίζεται ότι ο χρόνος της ψηφοφορίας δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες.
Η ψηφοφορία αρχίζει στις 2μμ της τελευταίας μέρας, ανεξάρτητα από το αν 
συνεχίζονται παράλληλα οι εργάσίες του συνεδρίου , και ολοκληρώνεται στις 6μμ. 
Ο σύνεδροι εκτός από την κάρτα συνέδρου θά δείχνουν και την αστυνομική τους 
ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχεία για να ψηφίσουν.



6^ΔΙΑΔ0ΓΗ

Γίνεται με την βοήθεια 20 Η/Υ και ένα κεντρικό (ένας ανά κάλπη).

• Ανοίγει η κάλπη
• Ανοίγεται ένα μόνο ψηφοδέλτιο και εκφωνείται.
• Την εκφώνηση παρακολουθούν τουλάχιστον 2 σύντροφοι. Στο χώρο της 

εκφώνησης δεν υπάρχει κανενός είδους γραφική ύλη.
• Καταγράφονται οι σταυροί στον Η/Υ. Την καταγραφή παρακολουθούν 

τουλάχιστον 2 σύντροφοι. Οταν τελειώσει η καταγραφή γράφεται σε μορφή 
κλάσματος στο ψηφοδέλτιο η κάλπη, ο αριθμός ψηφοδελτίων και ο αριθμός 
σταυρών που δίδονται από τον Η/Υ, π.χ. (3 (4)/32) (κάλπη 3, ψηφοδέλτιο 4, 
σταυροί 32). Τα άκυρα ψηφοδέλτια λόγω αριθμού σταυρών δίδονται από τον 
Η/Υ που τα απορρίπτει από την προσμέτρηση. Κατά τη διάρκεια της 
καταγραφής κρίνονται τα τυχόν άκυρα ψηφοδέλτια λόγω άλλων εκτός των 
σταυρών λόγων. Αφού τελειώσει η καταγραφή των ψήφων του πρώτου 
ψηφοδελτίου ανοίγεται το δεύτερο κ.ο.κ.

• Τα αποτελέσματα αθροίζονται όλα στον τελικό Η/Υ και ανακοινώνονται. 
Κατά τη διάρκεια της διαλογής γίνεται ανά μισή ώρα εκτύπωση των 
συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και κρατούνται μόνο ως αρχείο. Κανείς δεν 
βλέπει αποτελέσματα πριν την ανακοίνωση των τελικών.

• Μετά την τελική ανακοίνωση ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα κατά 
κάλπη.
Τυπώνονται ένα προς ένα όλα τα ψηφοδέλτια όπως καταχωρήθηκαν στους 
Η/Υ και κρατούνται σαν αρχείο

• Σε περίπτωση ισοψηφιών στις τελευταίες θέσεις γίνεται αμέσως κλήρωση και 
οριστικοποιείται η σύνθεση της Κ.Ε.

• Το υλικό της ψηφοφορίας μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχει μόνο 
αξία αρχείου.

• Για να λειτουργήσει σωστά η παραπάνω διαδικασία γίνεται πριν το συνέδριο 
ιδιαίτερη ενημέρωση και πρακτική εξάσκηση όλων που θα πάρουν μέρος στο 
τεχνικό της μέρος.

Υπολογίζεται ότι γιά την διαλογή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν θα
χρειαστούν περισσότερες από 4 ώρες.

Ολόκληρη η διαδικασία ψηφοφορίας και διαλογής γίνεται στον ημιόροφο του
Ολυμπιακού Σταδίου, ο οποίος διαμορφώνεται κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

Την τεχνική ευθύνη όλων των διαδικασιών διαλογής (σύστημα Η/Υ, εκπαίδευση
προσωπικού κλπ) την έχουν οι σύντροφοι της Κ.Ο. Ηλεκτρονικών του ΠΑΣΟΚ.


