
1. Στην Κεντρική Επιτροπή συμμετέχουν σήμερα συμφωνά με τδ 

άρθρο 62 του καταστατικού καί την απόφαση της 'Οργανωτικής 

Επιτροπής Συνδιάσκεψης για τή σύνθεση της Κεντρικής Επιτρο

πής ο£ βουλευτές του Κινήματος που εκλέχτηκαν στίς εκλογές 

του 1974. 

"Οπως προκύπτει άπό τά παραπάνω κείμενα ή ρύθμιση αυτή Ιχει 

μεταβατική ίσχύ. Ίσχυε για τή περίοδο πού ή Κοινοβουλευ ική 

'Ομάδα είχε λιγώτερο άπό 21 μέλη. Σήμερα ή Κοινοβουλευτική 'Ο

μάδα ε*χει 92 μέλη καί ή σύνθεση της είναι διαφορετική άπό τή 

σύνθεση της προηγουμένης Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας. Σύμφωνα μέ 

τό γράμμα καί τό πνεύμα του καταστατικού καί της απόφασης της 

Ο.Ε.Σ. είναι ανάγκη νά οριστούν έκ νέου τά μέλη της Κοινοβου

λευτικής 'Ομάδας πού θά συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή. 

2. Σύμφωνα μέ τό άρθρο 62 του καταστατικού 20 μέλη της Κεντρι

κής Επιτροπής "εκλέγονται άπό τό Συνέδριο μεταξύ των μελών 

της Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας*. 

Άπό τή διάταξη τούτη προκύπτει δτι: 

α) Τά. μέλη της Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας πού συμμετέχουν στην 

Κεντρική Επιτροπή εκλέγονται άπό τό ανώτατο δργανο του Κινή-

ματοςβ) Τά μέλη τής Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας πού συμμετέχουν 

στην Κεντρική Επιτροπή δέν είναι εκπρόσωποι τής Κοινοβουλευ

τικής 'Ομάδας. Εκπροσωπούν όπως καί δλα τά άλλα μέλη τής 

Κεντρικής 'Επιτροπής τά μέλη του Κινήματος 

3. Σύμφωνα μέ τό άρθρο 61 τό ανώτατο δργανο του Κινήματος με

ταξύ δύο συνεδρίων είναι ή Κεντρική Επιτροπή. Ή Κεντρική Έ -

πιτροπή αντικαθιστά τό Συνέδριο . Επομένως, έφ'δσον Συνέδριο 

δέν έχει συγκληθεί' -^.ί οΰ*τε είναι δυνατόν νά συγκληθεί ή εκλο

γή των μελών τής Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας, πού θά συμμετέχουν 

στην Κεντρική 'Επιτροπή πρέπει νά γίνει άπό τήν Ζδισ τήν Κεντρι

κή 'Επιτροπή. Ή λύση τούτη άνταποκρίνεταικαί στην νομική 

πρακτική σύμφωνα μέ τήν οποία ενα δργανο δπως τό διοοικητικό 

συμβούλιο μιας ανώνυμης εταιρείας δικαιούται νά συμπληρώνει 

κενές θέσεις μέχρες δτου συνέλθει τό αμέσως ανώτερο δργανο καί 

επικυρώσει τήν εκλογή". 

4. Κεντρική Επιτροπή πού εκλέγει τά νέα μέλη είναι ή Κεντρική 

'Επιτροπή στην ίσχύουσα ακόμη σύνθεση της, δηλαδή ή Κεντρική 

Επιτροπή πού συμμετέχουν τά εκλεγμένα άπό τή συνδιάσκεψη μέ-



λη καΧ οι 14 βουλευτές της προηγούμενης Κοινοβουλευτικής 'Ο

μάδας. Τους 14 τούτους βουλευτές θά υποκαταστήσουν τά 20 vea 

μέλη άπδ τη στιγμή πού θά εκλέγουν. 

5. Ή Κεντρική 'Επιτροπή στή νέα σύνθεση της θά πρέπει νά ε

πανεκλέξει τά δύο μέλη του Ε.Γ. πού θά ε"χουν τήν ιδιότητα του 

βουλευτή. 

Συμπερασματικά : Ή Κεντρική 'Επιτροπή στή πρώτη συνεδρίαση 

της μετά τίς εκλογές της 20 Νοέμβρη 197? θά πρέπει με τή συμ

μετοχή της προηγούμενης Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας νά εκλέξει 

2Q νέα μέλη μεταξύ των μελών της Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας ηαί 

αμέσως μετά στή νέα σύνθεση της δύο νέα μέλη του Ε.Γ. 


