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ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΟΝΑ
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Σύντροφοι,

ΟΙ :*Εκλογές στις συνεταιριστικές όργα,νώσεις, πού θά διεξα- 
χθοϋν μέσα στό Νοέμβρη είναι σπουδαίο πολιτικό γεγονός, καί κρίσι
μη πολιτική έκλογική μάχη..

Γιά τήν καλύτερη διεξαγωγή τού έκλογικοΰ Αγώνα, κρίθηκε Α
παραίτητο νά συγκροτηθεί μέ ευθύνη τής Νομαρχιακής ‘Επιτροπής καί 
τοΟ Αντίστοιχου Επαρχιακού Γραφείου, τής έδρας τής "Ενωσης Γεωργι
κών Συνεταιρισμών, ‘Επιτροπή ‘Εκλογικού Α γ ώ ν α , γιά κάθε “Ενωση 
πού ύπάρχει στό Νομό καί πού θά έχει τήν εύθύνη τής παρακολούθησης 
καί διεξαγωγής των έκλογών.

Α) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

‘Ο άριθμός τών μελών τής έπιτροπής δέν πρέπει νά είναι κατώ
τερος των όκτώ (8) Ατόμων.

Στή διακριτική όμως εύχέρεια τής Νομαρχιακής Επιτροπής εί- ·Γ! 
ναι, νά καθορίσει καί μεγαλύτερο Αριθμό μελών τής Επιτροπής, Ανά
λογα μέ ' τήν Αριθμητική δύναμη τών συνεταιρισμών πού υπάγονται στήν 
“Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, τίς ίδιομορωίες τού χώρου καί τά 
είδικά προβλήματα πού έμωανίζονται σέ κάθε τόπο.
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Β) ΣΥΝΘΕΣΗ - ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

‘Η Επιτροπή συντίθεται Από;

α) Τόν ύπεύθυνο τού Συνεταιριστικού τής Νομαρχιακής Επιτροπής ή



*
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του Αντίστοιχου ’Επαρχιακού Γραφείου.

3) Δύο Νομικούς. 

γ) “Ενα Γεωπόνο.
6) Τέσσερα έμπειρότατα καί ικανά στελέχη μας γιά τίς έκλογικές τι 

διαδικασίες καί

ε) Ά π ό  ένα Βουλευτή. ........

Γ) 'ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ' ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ!' ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Κάθε ’Επιτροπή ’Εκλογικού Αγώνα έχει τήν εύθύνη των έκλογών 
γιά όλες τίς Συνεταιριστικές ’Οργανώσεις πού υπάγονται στήν "Ενωση.

Ενημερώνει πλήρως όλα τα μέλη τής ‘Οργάνωσης καί ίδιαίτέρα 
τά Αγροτικά μας, γιά τή διαδικασία πού προβλέπεται Από τό Νόμο γιά 
τίς έκλογές των Συνεταιριστικών ‘Οργανώσεων. ‘Η ένημέρωση πρέπει νά 
γίνει άπό τούς Νομικούς τής ‘Επιτροπής.

* Ποιοι έχουν δικαίωμα φ^ωου.

* Ποιοι έχουν δικαίωμα νά έκλέγονται μέλη γιά τό Διοικητικό καί 
Εποπτικό Συμβούλιο καί ποιοι Αντιπρόσωποι στίς Ανώτερες Συνεται
ριστικές ‘Οργανώσεις.

* Πώς θά γίνει ή Ανακήρυξη των υποψήφιων.

* Πώς θά γίνει ή σύνταξη τών ψηοοδελτίων,

* Ποιά θά είναι ή ’Εφορευτική Επιτροπή κάί ποιά τά δικαιώματά τους.

* Πώς πρέπει νά διεξαχθει ή ψηφοφορία γιά νά διασφαλισθει τό Αδιά
βλητο τών έκλογών καί ή μυστικότητά τους.

* Σέ ποιές περιπτώσεις υποβάλλουμε ένστάσεις στήν ‘Εφορευτική Ε π ι 
τροπή καί πώς πρέπει νά συντάσσονται αύτές.

* Ποιοι έχουν δικαίωμα παραμονής στήν αίθουσα πού διεξάγεται ή ψη
φοφορία.

* Προωθεί. Τό κάθε μορφής. έντυπο υλικό, πληροφοριακό, διαφωτιστικό 
καί προπαγανδιστικό, σέ κάθς κλιμάκιο τής έπιτροπής έκλογικού ά-
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γώνα του κάθε συνετάιρισμού.

Συγκροτεί γιά κάθε συνεταιρισμό, κλιμάκιο έκλογικού Αγώνα,
μέ άμεση συνεργασία με τό Αντίστοιχο 'Επαρχιακό Γραφείο.

*
Συντάσσει τά άπαραίτητα διαφωτιστικά κείμενα καί έκδίδει δδη- 
γίες ή άνακοινώσεις γιά τήν άντιμετώπιση δποιουδήποτε θέματος, 
ζητήματος ή προβλήματος.

Πληροφορείται έγκαιρα πότε γίνοντάι οί έκλογές σέ κάθε συνεται
ρισμό στήν περίπτωση πού δεν θά δρισθει συγκεκριμένη ταχτή ήμε- 
ρομηνία γιά τήν ταυτόχρονη διεξαγωγή των έκλογών σβόλους τούς 
συνεταιρισμούς.

Καταρτίζει ένα λεπτομερές πρόγραμμα δράσης καί έκλογικής τακτι
κής, άνάλογα μέ τίς ίδιομορωίες τής περιοχής τής “Ενωσης καί 
τού συγκεκριμένου συνεταιρισμού.

Προμηθεύεται, μέσω των έποπτικών ύπηρεσιών τής Α.Τ.Ε. ή μέσω 
τής Νομαρχίας,τίς ονομαστικές καταστάσεις τού μητρώου έγεγραμ- 
μένων μελών στό κάθε συνεταιρισμό καί έγκαιρα τίς άποστέλλει 
στό κλιμάκιο τής 'Επιτροπής 'Εκλογικού 'Αγώνα τού συνεταιρισμού, 
άντίγραφο δέ αύτών κρατάει τό Αρχείο της, γιά δική της χρήση.

'Ενημερώνεται καθημερινά γιά τίς κινήσεις των άντιπάλων μας καί 
παίρνει τά κατάλληλα μέτρα ή προβαίνει στίς κατάλληλες ένέργειες.

Διατάσσει καί ένεργοποιει μέ τήν πολιτική καθοδήγηση καί κάλυψη 
τ.'ΐς Νομαρχιακής 'Επιτροπής καί των 'Επαρχιακών Γραφείων, όλα 
τά μέλη τής όργάνωσης, τούς όπαδούς καί φίλους τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά 
τήν έκλογική μάχη.

'Εξευρίσκει τούς άναγκαίους πόρους γιά τήν Αντιμετώπιση κάθε 
έκλογικής δαπάνης.
"Ερχεται σέ τακτική έπαφή μέ τό μέλος τής 'Επιτροπής τού Συνε
τά ιριστικδύ 'Αγροτών πού έχει τήν καθοδηγητική εύθύνη τών έκλο- 
γών καί τού Εκλογικού Αποτελέσματος, γιά τήν Αντιμετώπιση καί 
έπίλυση κάθε προβλήματος ή ζητήματος $τού θΑ προκύψει) .

Παρέχει άμεση συνδρομή πού ήθελε ζητηθεί Από κάθε έκλογικό συν
δυασμό μας ή ύποψήφΐό μας.

Επισκέπτεταικαί περιοδεύει δλα τά χωριά πού έχουν συνεταιρισ
μούς, ένημερώνει καί ένημερώνεται γιά κάθε ζήτημα σχετικό μέ
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τις έκλογές.

* Κρατά λεπτομερές άρχειο των συνδυασμών καί υποψηφίων, τόσο
των δικών μας όσο καί των Αντιπάλων μας, γιά κάθε συνεταιρισμό.

* Συγκεντρώνει άμεσα τά έκλογικά Αποτελέσματα καί τά διαβιβάζει, 
πρώτα τηλεφωνικά καί υστέρα γραπτά, στή Νομαρχιακή 'Επιτροπή, 
στό Επαρχιακό Γραφείο καί στην 'Επιτροπή Συνεταιριστικοϋ Α 
γροτών .

* Πραγματοποιεί συγκεντρώσεις, συζητήσεις καί δμιλίες γιά τήν 
πολιτική σημασία πού έχει γιά τή χώρα μας ή Ανάπτυξη τοΟ Αγρο
τικού συνεταιριστικού κινήματος καί γενικά τού συνεργατισμού, 
έξευρίσκοντας καί δρίζοντας τούς κατάλληλους ομιλητές.

* Η όργάνωση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνολικά πρέπει νά διαταχθει καί 
ένεργοποιηθεί γιά τήν έκλογική μάχη πού έρχεται.
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'Οργανωτικό σύνθημά μας είναιΓ

"ΤΙΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ 

ΔΡΑΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ".
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Μέ συντροφικούς χαιρετισμούς 
Γιά τήν ‘Επιτροπή Συνεταιριστικού 'Αγροτών
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“Ο Γραμματέας

Γερ. Μπριστογιάννης


