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θέμα 1ο: Έγκριση Κανονισμού Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 9, παρ.14 του Καταστατικού).

θέμα 2ο: Εκλογή (τριμελούς) Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 9, παρ.14 του 
Καταστατικού).

θ έμ α  3ο: Απολογισμός Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

θ έμ α  4ο: Οικονομικός Απολογισμός Περιόδου μέχρι 1-4-1992.

θέμα 5ο: Πρόγραμμα Δράσης περιόδου Απριλίου 1992 μέχρι 31-10-1994 (άρθρο 16, παρ. 
2 του Καταστατικού).

θέμα 6ο: Προϋπολογισμός Περιόδου Απριλίου 1992 μέχρι 31-10-1992 (άρθρο 14 του 
Καταστατικού).

θ έμ α  7ο: Καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής και των τακτικών μηνιαίων 
συνδρομών γιά μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές (άρθρο 4, παρ. 2 του 
Καταστατικού).

θέμα 8ο: Σύσταση Γραμματείας γιά τη στήριξη των δραστηριοτήτων του Διοικητικού 
Συμβουλίου (άρθρο 5, παρ. 2 του Καταστατικού).

θ έμ α  9ο: Αρχαιρεσίες (άρθρο 11 του Καταστατικού), 
α. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
¡3. Ψηφοφορία
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
της

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
και

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
γιά την περίοδο μέχρι τις 31-10-94

Η "προϊστορία" του Ομίλου άρχισε στις 20 Νοεμβρίου του 1990, όταν συγκεντρώθηκαν γιά πρώτη 
φορά τα μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας σε μιά προσπάθεια να εκφράσουν, αρχικά μέσα από ένα 
κείμενο και μετά με τη δημιουργία ενός σωματείου, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους 
γιά το παρόν και - κυρίως - γιά το μέλλον αυτής της Κοινωνίας.

Το Κείμενο του Φλεβάρη του 1991. όπως διαμορφώθηκε και τελικά υπογράφηκε από τους:
Στέλιο Αλεξανδρόπουλο, Χρίστο Βερελή, Νίκο Γιακουμέλο, Νίκο Θέμελη, Λάμπη Ντόλκα, 
Δημήτρη Παπούλιας, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, Αργύρη Φατούρο, Στέφανο Χατζόπουλο, Νίκο 
Χειμώνα, και Δημήτρη Χριστοδούλου.

αποτελεί μιά πρώτη διατύπωση και αιτιολόγηση των στόχων του Ομίλου. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας 
που το ετοίμασε, λειτούργησε μέχρι την Ιδρυτική Συνέλευση του Ομίλου, στις 20 Μαϊου 1991. Στο 
διάστημα αυτό πραγματοποίησε 18 συνεδριάσεις στις οποίες αφενός διατυπώθηκε στην τελική του 
μορφή το Κείμενο του Φλεβάρη του 1991 και, αφετέρου, διαμόρφωσε το Σχέδιο Καταστατικού, το 
οποίο υποβλήθηκε γιά έγκριση στην Ιδρυτική Συνέλευση.

Στό ίδιο διάστημα διοργανώθηκαν οι δύο πρώτες δημόσιες εκδηλώσεις:
Εκσυγχρονισμός και Κράτος, στις 7-3-91,
με τους Γιάννη Βούλγαρη, Τάσο Γιαννίτση, και Δημήτρη Τσάτσο, που συντόνισε ο 
Αργύρης Φατούρος, και
Οικονομική και Νομισματική Ένωση, στις 13-5-91
με τους Γιώργο Αλογοσκούφη, Νίκο Γκαργκάνα, και Αργύρη Φατούρο, που συντόνισε 
ο Νίκος Γιακουμέλος.

Στην Ιδρυτική Συνέλευση, όπου εγκρίθηκε το Καταστατικό του Ομίλου, εκλέχτηκε και η Προσωρινή 
Διοικούσα Επιτροπή, που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Δημήτρης Παπούλιας, Πρόεδρος, Αργύρης Φατούρος, Αντιπρόεδρος, Νίκος Γιακουμέλος, 
Γενικός Γραμματέας, Νίκος Χειμώνας, Ταμίας, και οι Στέλιος Αλεξανδρόπουλος, Χρίστος 
Βερελής, Νίκος Θέμελης, Λάμπης Ντόλκας, και Δημήτρης Χριστοδούλου, μέλη.

Λίγο μετά την Ιδρυτική Συνέλευση, διοργανώθηκε στις 5 Ιουνίου 1991, μιά κοινωνικού χαρακτήρα 
εκδήλωση στην οποία κλήθηκαν όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον γιά τον Όμιλο γιά να γνωριστούν 
μεταξύ τους και να ενημερωθούν σχετικά με την Ιδρυτική Συνέλευση και την διαδικασία 
νομιμοποίησης που θα ακολουθούσε.
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Το καλοκαίρι του ’91 υπήρξε περίοδος οργανωτικής προσπάθειας, ώστε ο Όμιλος, να μπορέσει 
να αναπτύξει σοβαρή και συνεπή δραστηριότητα το φθινόπωρο. Στο διάστημα αυτό η Προσωρινή 
Διοικούσα Επιτροπή διεκπεραίωσε αιτήσεις εγγραφής νέων - πέραν των Ιδρυτικών - μελών, 
οργάνωσε το Αρχείο του Ομίλου και τον Ταχυδρομικό Κατάλογο γιά τις δημόσιες εκδηλώσεις του, 
και προετοίμασε τις εκδηλώσεις της Περιόδου 1991-92.

Τον Οκτώβριο του 1991 η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη έμμισθου 
συνεργάτη σε βάση μερικής απασχόλησης. Με νεώτερη απόφασή της η Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή μετέτρεψε, από τον Φεβρουάριο 1992, την εργασιακή σχέση του έμμισθου συνεργάτη σε 
πλήρους απασχόλησης.

Γιά τις ανάγκες αλληλλογραφίας και συναλλαγών του Ομίλου νοικιάστηκε ταχυδρομική θυρίδα και 
ανοίχτηκε τραπεζικός λογαριασμός. Δεδομένου του οτι καθυστέρησε η νομιμοποίηση του Ομίλου, 
η ταχυδρομική θυρίδα νοικιάστηκε στό όνομα του Αντιπροέδρου και ο τραπεζικός ανοίχτηκε στο 
όνομα του Ταμία. Έντονα παραμένουν τα προβλήματα στέγης και γραφειακού εξοπλισμού του 
Ομίλου, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με “φιλοξενεία" και παροχή χρήσης από μέλη της Προσωρινής 
Διοικούσας Επιτροπής. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο και γιά τυπικούς 
και γιά ουσιαστικούς λειτουργικούς λόγους.

Στην Περίοδο 1991-92 πραγματοποιήθηκαν παρακάτω δημόσιες εκδηλώσεις:
Το Στεγαστικό Πρόβλημα και π Στεγαστική Πολιτική, στις 6-11-91. 
με συλλογική εισήγηση μελών του Ομίλου, που παρουσίασε ο Νίκος Γρατσίας και 
παρεμβάσεις από τους Δημήτρη Εμμανουήλ, Φούλη Παπαγεωργίου, Λεφτέρη Παπαγιαν- 
νάκη, Γιάννη Πυργιώτη και Πλάτωνα Τήνιο, που συντόνισε ο Νίκος Γιακουμέλος. 
Εθνική Οικονομία και Κοινωνική Ασφάλιση, στις 10-12-91,
με εισηγητή τον Πλάτωνα Τήνιο, παρεμβάσεις από τους Κωνσταντίνο Κρεμαλή, Γιάννη 
Κυριόπουλο, και Μιλτιάδη Νεκτάριο, που συντόνισε ο Γιάννης Κυριόπουλος. 
Προϋποθέσεις γιά τον Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, στις 21 -1-92. 
με εισηγητές τους Νίκο Βαρελίδη, Προκοπή Παυλόπουλο, και Βασίλη Σκουρή, που 
συντόνισε ο Δημήτρης Παπούλιας.
Τα Βαλκάνια ... πάλι:, στις 11 -2-92,
με ομιλητές τους Κώστα Ζέπο, Κώστα Οικονομίδη, Βασίλη Παναγιωτόπουλο και Αργύρη 
Φατούρο, που συντόνισε ο Αργύρης Φατούρος.
Ιδιωτικοποιήσεις: δόγμα ή πολιτική, στις 19-3-92.
με τους Σταύρο Θωμαδάκη, Σπύρο Λιούκα, και Βασίλη Ράπανο, που συντόνισε ο Νίκος 
Κυριαζίδης.
θεωρία και Πολιτική του Εκσυγχρονισμού, στις 13-4-92,
με εισηγητές τους Νίκο Μουζέλη, Κώστα Σημίτη και Δημήτρη Τσάτσο, που συντόνισε 
ο Θανάσης Καρτεράς.

Σε όλες τις εκδηλώσεις υπήρξαν κείμενα των εισηγήσεων στη διάθεση των ακροατών.

Σήμερα ο Όμιλος έχει 264 μέλη και ο κατάλογος ταχυδρομήσεων προσκλήσεων γιά τις εκδηλώσεις 
του έχει 808 εγγραφές. Τα περισσότερα μέλη του είναι κάτοικοι της Αθήνας. Εκτός Αθηνών είναι 
φυσικό, λόγω της δραστηριότητας που ανέπτυξε μέχρι σήμερα, ο Όμιλος να μην έχει ακόμη 
μεγάλη απήχηση. Υπάρχουν, εν τούτοις συγκεντρώσεις μελών του σε άλλες πόλεις που θα
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μπορούσαν με μικρή προσπάθεια να οδηγήσουν στην ίδρυση Παραρτημάτων, όπως προβλέπει και 
το Καταστατικό. Η απερχόμενη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει προωθήσει την σχετική 
διαδικασία στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ήδη συγκροτηθεί Ομάδα από τους:

Μαρία Δημητριάδη, Παρασκευά Παρασκευόπουλο, Βασίλη Σκουρή, Θανάση Τζεβελέκη, και 
Παναγιώτη Τσιλιγκαρίδη,

και η οποία ανέλαβε την οργάνωση του Παραρτήματος. Η θεσμική έγκριση της ίδρυσής του θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

* * *

Οι παρεμβάσεις του Ομίλου είχαν μέχρι σήμερα δύο κύρια χαρακτηριστικά:

1. Εξέφραζαν απόψεις που δεν είχαν διαμορφωθεί στο εσωτερικό του Ομίλου, αλλά 
ανήκαν σε εκείνους που επέλεγε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή γιά να πάρουν 
μέρος στις δημόσιες εκδηλώσεις. Επρόκειτο, βέβαια, γιά επιλογή ατόμων γνωστών γιά 
τις θέσεις τους και γιά τη σοβαρότητα του λόγου και της δουλειάς τους. Έτσι, ο 
Όμιλος "κερδιζε" σε πείρα, γνώση, φήμη και αξιοπιστία.

2. Ήταν “έμμεσα" πολιτικές. Αναφερόμενες πάντα σε μεγάλα προβλήματα της κοινωνικής, 
πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου, άφηναν να διαφαίνεται μιά πιθανή 
εκσυγχρονιστική άποψη, χωρίς όμως άμεση σύνδεση με την κατάσταση που επικρατεί 
στο πολιτικό εποικοδόμημα και στο γενικότερο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι της χώρας.

Στη νέα περίοδο ο Όμιλος μπορεί να δοκιμάσει - να διακινδυνεύσει, αν θέλετε - να προχωρήσει 
σε τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις:

1. Να διατυπώσει συγκεκριμένες απόψεις-προτάσεις γιά τον Εκσυγχρονισμό της Ελληνικής 
Κοινωνίας. Να εγκαταλείψει, δηλαδή, το μέχρι σήμερα “ουδέτερο” ρόλο του ως προς 
τις απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα διάφορα ζητήματα και να επιχειρήσει τη 
διατύπωση των "δικών του" απόψεων είτε με τη μορφή πολιτικών είτε με τη μορφή 
κατευθύνσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο σε μιά εποχή που αμφισβητούνται 
παραδοσιακές ιδέες και σχήματα και μέσα σε περίγυρο με μεγάλη κινητικότητα αλλά 
και με ανάγκη τεκμηριωμένων ιδεών και απόψεων.

2. Ο Όμιλος πρέπει να γίνει περισσότερο “πολιτικός". Με μιά σειρά προσεκτικές κινήσεις 
και ενέργειες πρέπει να αποπειραθεί να διευκολύνει πολιτικές διαδικασίες - κυρίως 
διαλόγου και επικοινωνίας - που φαίνονται απαραίτητες γιά την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό του πολιτικού μας συστήματος, περιλαμβανομένων και των κομμάτων. 
Οι κινήσεις αυτές πρέπει, βέβαια, να επιχειρηθούν με πολλή προσοχή, ώστε να 
αποφευχθεί η ένταξή τους σε σκοπιμότητες προσώπων ή ομάδων.

3. Ο Όμιλος πρέπει να αποπειραθεί να συνθέσει τις επιμέρους απόψεις γιά τον 
Εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Κοινωνίας και να διατυπώσει τη συνολική άποψή του γιά 
την έξοδο της χώρας από την κρίση και την πορεία της σε άλλα επίπεδα προόδου και 
ανάπτυξης.
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Οι παραπάνω κατευθύνσεις - που αποτελούν προώθηση σε ένα διαφορετικό επίπεδο των σκοπών, 
των επιδιώξεων, του προβληματισμού, και της παρέμβασης του Ομίλου, όπως αυτά είχαν 
διατυπωθεί στο διακηρυκτικό Κείμενο του Φλεβάρη του 1991 - μπορούν να πραγματοποιηθούν με 
τους εξής τρόπους:

1. Με τή συγκρότηση Ομάδων Εργασίας που θα αναπτύσουν και θα επεξεργάζονται στο 
εσωτερικό του Ομίλου απόψεις γιά τα μεγάλα προβλήματα της Ελληνικής Κοινωνίας.

2. Με εσωτερικές διοργανώσεις και συζητήσεις όπου θα παρουσιάζονται επεξεργασίες 
των Ομάδων Εργασίας ή μελών του Ομίλου γιά να εμπλουτίζονται και να δοκιμάζεται 
η αντοχή τους, η σοβαρότητά τους και η συνέπειά τους.

3. Με παρεμβάσεις σε επίκαιρα ζητήματα μεγάλης σημασίας.

4. Με δημόσιες συζητήσεις, όπου θα παρουσιάζονται απόψεις του Ομίλου, αλλά και 
άλλων, όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα.

5. Με πρωτοβουλίες περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα, όπως τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
με συμμετοχή και διάλογο πολιτικών προσώπων ή και εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων 
ή ομάδων. Η έμφαση σε τέτοιες εκδηλώσεις θα μπορούσε να αφορά τον εκσυγχρονισμό 
του πολιτικού μας συστήματος, των κομμάτων και του πολιτικού λόγου γενικότερα.
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Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ ___Α Π Ο Λ Ο Γ I Σ Μ.Ώ._Σ
(Περιόδου 20/5/1991 έως 31/3/1992)

1* Ε Σ Ο Δ Α

1.1 Εγγραφές Μελών 960.000
1.2 Συνδρομές Μελών 508.500
1.3 Δωρεές Μελών 100.000
1.4 Δωρεές Φίλων 10.000
1.5 Τόκοι Α’ και Β’ Εξαμήνου 1991 8.184

<L Ε Ξ Ο Δ Α

2Α Δαπάνες Διοικητικού Συμβουλίου

α. Εισητήρια Ολυμπιακής Αεροπορίας 39.000
0. Εισητήρια ΟΣΕ 5.140
Υ· Ξενοδοχείο 9.545
δ. Δείπνο σε ομιλητές 35.080 89.765

Αμοιβές Προσωπικού 390.000

Δαπάνες Εκδηλώσεων

α. Εξοδα εκδηλώσεων 20/5 & 5/6/91 170.000
β. Εξοδα εκδήλωσης 6/11/91 92.894
γ. Φωτοτυπίες 142.677
δ. Ταχυδρομικό 138.520
ε. Ανθοπωλείο 22.000
στ. Κασσέτες 2.080
ζ. Τυπογραφείο 80.000
η. Ενοικίαση Projektor 9.440
θ. Καφενείο 40.000
ι. Αμοιβή τεχνικών 9.000
ια. Ενοικίαση Αιθουσών 172.160 878.771

1.586.684

Σε Μεταφορά 1.358.536
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Από Μεταφορά 1.358.536

2Λ Γενικά ’Εξοδα

α. Μικροϋλικά υπολογιστή 16.890
β. Γραφική ύλη 8.759
γ. Χαρτί Fax 5.630
δ. Σφραγγίδα 2.000
ε. Γραμματόσημα 19.400
στ. OTE 13.500
ζ. Διάφορα μικροτιμολόγια 1.518 67.697

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.426.233

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 160.451

sL Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ  31/3/1992

Μετρητά 152.267

Τράπεζα Λογ/σμός Ταμιευτηρίου 8.184

Σύνολο 160.451

Ο Πρόεδρος 

Δημήτρης Παπούλιας

Ο Ταμίας

Νίκος Χειμώνας

Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός σελίδα 2



ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ 1η Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  Ε Ω Σ  31/10/92

Ε Σ Ο Δ Α

1.1 Υπόλοιπο Ταμείου 31 /3/92 160.451

1.2 Εγγραφες Μελών 300.000

1.3 Συνδρομές Μελών 600.000

1.4 Δωρεές "Φίλων" 1.000.000

Ε_= Ο Δ Α

2.1 Δαπάνες Διοικητικού Συμβουλίου 100.000

2.2 Αμοιβές Προσωπικού 800.000

2.3 Δαπάνες Εκδηλώσεων 1.000.000

2.4 Γενικά ’Εξοδα 100.000

2.5 Απρόβλεπτα 60.451

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Παπούλιας

Ο Ταμίας

Νίκος Χειμώνας

Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός σελίδα 3



ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

Ταχ. θυρίδα 30265 τηλ. 01/7231259
Ταχ. Γραφείο Αθήνας 54, fax 01/7238173
100 33 ΑΘΗΝΑ /  GR

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Γιό τον καθορισμό του ύψους του δικαιώματος
εγγραφής και των μηνιαίων συνδρομών για 
μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές

Σκεπτικό: Το άρθρο 4, παρ. 2 του Καταστατικού ορίζει ότι:
α. Ί ο  ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των τακτικών συνδρομών ορίζονται από τη Γενική 

Συνέλευση, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου“, 
β. ‘Μέχρι την 1η Γενική Συνέλευση το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) 

δραχμές και η μηνιαία συνδρομή σε χίλιες (1.000) δραχμές*.

Τα ποσά αυτά κρίνονται σήμερα λογικά, αλλά αποτελούν αντικίνητρο γιά τη συμμετοχή στον Όμιλο νέων 
και ιδιαίτερα μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών. Στις κοινωνικές αυτές ομάδες, όμως, πρέπει ο Όμιλος 
να απευθύνεται κατά προτεραιότητα.

Γι αυτό το λόγο προτείνεται το δικαίωμα εγγραφής και οι μηνιαίες συνδρομές γιά μαθητές, φοιτητές και 
σπουδαστές - περιλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών μέχρις ηλικίας 30 χρόνων - να οριστεί σε δύο 
χιλιάδες (2.000) και πεντακόσιες (500) δραχμές, αντίστοιχα. Τα σχετικά με την ιδιότητα και την ηλικία 
στοιχεία θα δηλώνονται, απλώς, στις σχετικές αιτήσεις εγγραφής.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προτείνεται νά έχει αναδρομική ισχύ και να αφορά όλες τις μέχρι 
σήμερα περιπτώσεις μελών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η 1η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Καταστατικού και μετά από σχετική πρόταση της 
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Ορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των τακτικών συνδρομών γιά μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές - 
περιλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών μέχρις ηλικίας 30 χρόνων - σε δύο χιλιάδες (2.000) και πεντακόσιες 

(500) δραχμές, αντίστοιχα.

2. Τα σχετικά με την ιδιότητα και την ηλικία στοιχεία θα δηλώνονται, απλώς, στις σχετικές αιτήσεις εγγραφής.

3. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ και να αφορά όλες τις μέχρι σήμερα περιπτώσεις μελών που πληρούν τις 
σχετικές προϋποθέσεις.



ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

Ταχ. θυρίδα 30265 τηλ. 01 /7231259
Ταχ. Γραφείο Αθήνας 54, fax 01/7238173
100 33 ΑΘΗΝΑ /  GR

1π ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Για τη σύσταση Πενταμελούς Γραμματεία γιά
τη στήριξη των δραστηριοτήτων του Διοικητι
κού Συμβουλίου

Σκεπτικό: Το άρθρο 5, παρ. 2 του Καταστατικού ορίζει ότι:
"Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συνιστώνται περιφερειακά η βοηθητικά όργανα".

Η εμπειρία της απερχόμενης Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δείχνει πως γιά την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και γιά τη βελτίωση της λειτουργίας του Ομίλου 
(εσωτερική οργάνωση, οργάνωση εκδηλώσεων, ανάπτυξη της εσωτερικής ζωής του Ομίλου, κλπ) δεν 
επαρκεί το δυναμικό του Διοικητικού Συμβουλίου - το οποίο, άλλωστε, έχει άλλα καθήκοντα να επιτελέσει 
πέρα από την διεκπεραίωση τρέχουσας δουλειάς.

Γι αυτό το λόγο προτείνεται η δημιουργία Πενταμελούς Γραμματείας, που να αποτελείται από μέλη του 
Ομίλου και να λειτουργεί με ευθύνη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα ορίζεται, μαζί με τα 
μέλη της Γραμματείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος της Γραμματείας προτείνεται να είναι 
υποχρεωτικά ο έμμισθος συνεργάτης του Ομίλου, ο οποίος και να συντονίζει τις λειτουργίες της.

Τις λειτουργίες, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες τις Γ ραμματείας, προτείνεται να καθορίζει με αποφάσεις 
του το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα επιθυμεί, κάθε φορά, να αναπτύξει.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η 1η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού και μετά από σχετική πρόταση της 
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την δημιουργία Πενταμελούς Γ ραμματείας, γιά τη στήριξη και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας του Ομίλου (εσωτερική οργάνωση, οργάνωση εκδηλώσεων, 
ανάπτυξη της εσωτερικής ζωής του Ομίλου, κλπ)

2. Η Γραμματεία θα αποτελείται από μέλη του Ομίλου και θα λειτουργεί με ευθύνη μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το οποίο θα ορίζεται, μαζί με τα μέλη της Γ ραμματείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος της 
Γ ραμματείας είναι υποχρεωτικά ο έμμισθος συνεργάτης του Ομίλου, ο οποίος και συντονίζει τις λειτουργίες της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει και θα εξειδικεύει με αποφάσεις του τις λειτουργίες, τις αρμοδιότητες και 
τις ευθύνες τις Γ ραμματείας, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα επιθυμεί να αναπτύξει.


