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Αθήνα, 30.Π . 1992

Συνοπτικός Απολογισμός και Ποονοαμματιαμός Εργασιών 
του Δ.Σ., στη Γενική Συνέλευση των Μελών του 

"Ουίλου Προβληματισμού νια τον Εκσυγχρονισυό της 
Κοινωνίας uac" (Ο.Π.Ε.Κ.) της 16nc Δεκεμβρίου 1992.

Ο απολογισμός του Λ.Σ. αναφέρεται οτην περίοδο από την 
προηγούμενη Γ.Σ. (20.4.92) μέχρι οημερα.

1. Στις πρώτες εκλογές του Ο.Π.Ε.Κ. για την εκλογή Λ.Σ. 
εζελέγησαν οι:
Λ.Παπούλιας, Χρ.Βερελής, Α .Λημόπουλος, θ .Τζεβελέκης, 
Α.Φατουρος, Ν .Γιακουμέλος, Α .Καλλιπολιτης, Ν.Γρατοιας, 
I .Βουλγαρης.
Αναπληρωματικοί εζελεγησαν οι:
Ν.Χειμώνας, Α.Κόντης, θ.Γεωργίου, Ευαγγ.Τριανταψυλλος. 
Για την Εξελεκτική Επιτροπή εζελεγησαν οι: 
Ν.Βαρελιδης, Ν .Ζαχαριαδης, Δ.Δαμιανός και 
αναπληρωματικο ί οι:
Ν .Ζαχαριαδης, Χρ.Βαρδάκος, Γ.Μυρτακης.

Το Λ.Σ. συγκροτήθηκε οε σώμα ως
Πρόεδρός 
Αντ/δρος 
Γ .Γ ραμματεας 
Ταμίας

Λ ..Παπούλ ι ας 
Ν .Γιακουμέλος 
Χρ.Βερελής 
Α.Καλλιπολίτης

έ ξ η ς :

Την 6.10.92 παραιτήθηκε από μέλος του Λ.Σ. ο μέχρι τότε 
Αντ/δρος Ν .Γιακουμέλος. Το Λ.Σ. του απηύθηνε επιστολή 
που εκφράζει τη λύπη του για την παραίτηση και 
ευχαριστίες για τις μέχρι σήμερα σοβαρές υπηρεσίες που 
προοεφερε οτην ίδρυση, δημιουργία και την δραστηριότητα 
του Ομίλου. Στη θέση του Αντ/δρου του Λ.Σ. εζελεγη ο 
Ν.Γρατοιας και οτη θέση του ο Ν.Χειμώνας.



ΓΙραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα επτά συνεδριάσεις του 
Λ.Σ. οπού .συζητήθηκαν και προγραμματίστηκαν οι· 
αποψάσε ις -που περ ι έχοντα ι στο'κείμενο' του απολογισμού 
προγραμματισμού της 20.4.9*2 για την τιετια 1 992-1994. 
Ετοι, πραγματοποιήθηκαν δημόσιες συζητήσεις οτα θέματα:

α. "Φορολογική μεταρρύθμιση"
Συμμετείχαν οι: θ .Γεωργακόπουλος , Β.Ράπανος,
Ν .Τατσος.
Πρόεδρος: Ν.Πετραλιάς.

β. "Προβλήματα Εκσυγχρονισμού οτη Λημόσια Διοίκηση"
(θεο/νικη)
Συμμετείχαν οι βουλευτές: X .Καοτανιδης,
Κ .Καραμανλής, Π .Σκοτινιώτης.
Πρόεδρος: Β.Σκουρης.

γ. "Η Ελλαδα προς το 2000: Πολιτικές και Πολιτισμικές 
Λιασταοεις"
Συμμετείχαν οι: Ν .Λιαμαντουρος, Κ.Τσουκαλάς. 
Πρόεδρός: Λ.ΓΙαπούλιας. 

δ. "Εθνος-Κράτος και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση"
Συμμετείχαν οι: Β . ΓΙαναγ ι ωτόπουλος , Α.Πεπονής, 
Γ .Ρωμαίος.
Πρόεδρος: Λ.ΓΙαπούλιας.

Λημιουργήθηκαν Ομάδες Εργασίας οε ζητήματα:

α. Κοινωνικής Πολιτικής
Υπεύθυνος για το Λ.Σ. : Α.Λημοπουλος 

β. Βιομηχανίας οτη Β.Ελλαδα
Υπεύθυνος για το Λ.Σ. : Θ.Τζεβελεκης 

γ. θεσμού Συμμετοχής Εργαζομένων οτις Δημόσιες και
Ιδιωτικές επιχειρήσεις 
Υπεύθυνος για το Λ.Σ. : Λ.ΓΙαπούλιας 

δ. Οικονομική Πολιτική και Κοινωνική Συναινεοη
Υπεύθυνος για το Λ.Σ. : Χρ.Βερελης 

Ενοικιάστηκαν γραφεία για τις ανάγκες του Ο.Π.Ε.Κ. στην 
οδο Ριζαρη 24, 5ος οροψος.
Προοελήψθη η Λιδα Ρίτα ΓΙεργαμαλη ως γραμματέας του 
Ομίλου οε αντικαταοταση της Λιδας Βενιτας Κυριαζιδη που 
προοεψερε σημαντικές υπηρεσίες οτο πρώτο του ξεκίνημα.

Το πρόγραμμα του Ομίλου το 1993 περιλαμβάνει:

α. Πολλές δημοσίες εκδηλώσεις πάνω οτα μεγάλα
ζητήματα εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας, 

β. Ανάπτυξή της εσωτερικής ζωής του Ομίλου με την 
δραστηριοποιnon των Ομάδων Εργασίας που υπάρχουν 
όπως και άλλων που πρόκειται να δημιουργηθούν. 

γ. Αλλου είδους εσωτερικές εισηγήσεις, 
δ. Οργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων σε συνεργασία με 

άλλες κινήσεις και οργανισμούς.
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