
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

"Αρθ. 1.Ή Έπυτροπη Συνεται,ρ υστι,κοΟ Βυοτεχνων- Έπαγγελματι,ων-

Έμπο'ρων (ΕΣΒΕΕ) ασχολείται, ρε τα' προβλήματα των μεσαύων 

στρωμάτων δηλαδή των βυοτεχνων, έπαγγελματ ι,ων Mat των μυ-

κρεμπάρων. 

"Αρθ. 2.Ή ΕΣΒΕΕ λει,τουργεί κάτω από την καθοδήγηση της Εκτελεσ

τικής Γραμματείας (Ε.Γ.), εχευ λει,τουργι,κη* αυτονομία και? 

άναπτυσσεϋ πρωτοβουλύα γυα την πραγμάτωση των αποφάσεων 

ταν οργάνων του Κυνηματος. 

"Αρθ. 3.Ή ΕΣΒΕΕ εχευ σκοπό*: 

a. Νά· οργανώνει/στο' Κυνημα τους βυοτέχνες, επαγγελματίες 

χαι! μυχρεμπορους μέλη του ΠΑΣΟΚ καέ' να δυαφωτιΓζεο αυτούς 

πάνω στίς ¿δεολογ CKO πολ υτ ι,κές θέσεύς του. 

β. Να κάνει, γνωστές τυς θέσει, ς του Κι,νηματος καο ύδοαύτερα 

εκείνες πού αφορούν τους β LOT έχνες-έπαγγελματο'ες στιίς 

ευρείες μάζες των μεσαοων στρωμάτων. 

γ. Να δύνει, λύσευς στα καθημερυνά προβλη'ματ α που άφοροον 

τους βι,οτέχνες-έπαγγελματ ίες-μοκρεμπο'ρους . . 

δ. Νά προωθεί τα μέλη μας στές δ υοι,κη'σε υς τίδν δι,αφο'ρων 

επαγγελματικών , συνδ υκαλ ι,στ ι,κων και συνεται,ρ υστ ι,κων ορ

γανώσεων τους ( έπυμελητη'ρυα , έπαγγελματι,κά σωματεία, 

άστυκούς συνεταιρισμούς κ.λ.π.). 

ε. Τη μελέτη καύ 'έρευνα των δι,αφο'ρων προβλημάτων που* αφο

ρούν τα μεσαία στρώματα, 

"Αρθ. ι+. α. Ή ΕΣΒΕΕ αποτελείται, άπο' 9 εως 12 μέλη. 

β. "Οργανα της Έπυτοοπης είναι,: 

1)'Ή Όλομέλει,α. 2) Ό Γραμματέας, 3) Ό ' Αναπληρωτη'ς 

Γραμματέας, Μ-) Γραφείο Βυοτεχνων, 5) Το Γραφείο Έπαγγελ

ματ ι,ων-Έμπορων , 6) Το Γραφείο Κλαδι,κων 'Οργανώσεων, ,7) 

Το' Γραφείο Μελετών, 8) Το' Συντον ι,στι κο' Συμβούλι,ο καέ 9) 

Το Συμβουλευτ txo'-Γνωμοδοτ υκο' Σώμα. 

"Αρθ. 5.α. Ή όλομέλευα της Έπυτροπης συγκροτείται, άπο' δλα τά μέλη 
τ
πς. / . . 

• / • • 
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Άρθ. 5. β. Είναι το* ανώτερο όργανο και* αποφασίζει πάνω σε κάθε θέμα. 

γ. Συνεδριάζει τακτικά μια φορά στ us 15 μέρεε και* έκτακτα 

οποτεδήποτε το ζητήσει- e Γραμματέας η το* εν α τρίτο (1/3) 

άπο τα μέλη τ π ε γιά συγκεκριμένο ζήτημα. 

δ. OÙ άποφάσειε παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία όταν υπάρ

χει απαρτία. "Οταν δεν υπάρχει απαρτία δεν αποφασίζει 

η ' Επιτρο πη. 

ε. Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα τά 2/3 τοο όλου αριθ

μού των μελών της 'Επιτροπής. Διαφορετικά συγκαλείται 

μέσα σε 4-8 ωρεε σε νέα συνεδρίαση με τά Cota θέματα και 

το'τε βρίσκεται, σε απαρτία όταν είναι, παρο'ντα το* 1/2 

συν Ινα των μελών της. 

;,>.,-, στ, Εκλέγει το'ν Αναπληρωτή Γραμματέα,, όταν' δεν έχει οριστεί 

άπο τ<5 Ε.Γ., τους υπευθύνους των γραφείων καί ορίζει 

τόν πρακτικογραφο κατά μηνά εκ περιτροπής. 

"Αρθ. 6. Ό Γραμματέας εποπτεύει καί συντονίζει τη'ν όλη δράση τ fi ε 

• 'Επιτροπής
2
 συγκαλεί την ολομέλεια καί τά γραφεία, προεδρεύ

ει στις συνεδριάσεις τους, υπογράφει κάθε εξερχόμενο καί 

νομογραφεϊ κάθε εισερχόμενο έγγραφο, ορίζει-τους εισηγητές 

στά δυάφορα θέματα στις συνεδριάσεις τη"ς "Ολομέλειας, με

ταφέρει απόψεις των ανωτέρων οργάνων στην 'Ολομέλεια καί 

της 'Ολομέλειας
 :
στά ανωτέρα όργανα καί γενικά είναι υπεύ

θυνος γιά την καλή διεξαγωγή καί διεκπεραίωση κάθε εργασίας. 

Ό Γραμματέας οφείλει μια φορά τον μήνα νά προκαλεί πολιτι

κή' συζη'τηση στ η'ν 'Ολομέλεια. 

Ό Γραμματέας μπορεί νά αναθέτει ορισμένες άρμόδιο'τητέε 

του στο'ν αναπληρωτή' Γραμματέα που υποχρεώνεται αυτός νά 

τίς αναλαμβάνε ι. · • · < 

"Αρθ. 7. Ό Αναπληρωτής Γραμματέας βοηθεΐ τόν Γραμματέα στο* έργο 

του καί τόν αναπληρώνει όταν κωλύεται νά ασκήσει τά καθη'-

κοντά του η απουσιάζει. 

Αρθ. 8. Το' Γραφείο Βιοτεχνών, του όποιου προΐσταται ένας υπεύθυνος, 

ασχολείται με τρέχουσας φύσης ζητήματα των βιοτεχνών καί 

συνεργάζεται με την Κοινοβουλευτική 'Ομάδα τοΰ Κινη'ματος 

γιά τη'ν διεκπεραίωση τους. 

. / . . . ' • 
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Άρθ. 9. Το Γραφείο Έπαγγελματ ιων-' Εμπο'ρωυ
 9
 του οποίου προΐσταται 

ένας υπεύθυνος, άσχολ«€ΐάΐ, με τρέχουσας φύσης ζητήματα 

των έπαγγελματ ιωυ-μ ικßεμπo'pü,*, και συνεργάζεται.. με την Κοι

νοβουλευτική Όμάδα για την διεκπεραίωση τους. 

Άρθ.10. Το' Γραφείο Κλαδικών 'Οργανώσεων ασχολείται με' την οργάνω

ση των κλαδικών οργανώσεων των βιοτ εχνόδν-έπαγγελματ ιων-

μικρεμπορων. 0Ì Κ.Ο. των μεσαίων στρωμάτων χωρίζονται σε 

δύο τομείς. Του τομέα των βιοτεχνών χαι τον τομέα των 

επαγγελματιών™έμπορων. 

Άρθ. 11. Το Γραφείο Μελετών ασχολείται με τη.υ έρευνα καί σέ βάθος 

μελέτη των διάφορων προβλημάτων των μεσαίων στρωμάτων. 

Ob μελέτες αύητές θα αποτελέσουν το* ύλικο* γιά τη'υ σύνταξη 

του πολιτικού προγράμματος του Κινήματος. 

Ό υπεύθυνος του Γραφείου Μελετών οφείλει νά ενημερώνει. 

μέ τό βασικό* υλικό* τους σχετικούς φακέλλους γι,ά μελέτη των 

διάφορων προβλημάτων (στατιστικά στοιχεία, αποκόμματα τοο 

τύπου, βιβλιοθήκη, βιβλιογραφία κ.λ.π.). 

Άρθ.12. To' Συντονιστικό" Συμβούλιο της 'Επιτροπής αποτελείται απέ 

τον Γραμματέα
9
 το'ν Αναπληρωτή Γραμματέα καί ένα άπο τους 

υπεύθυνους των Γραφείων. Συνεδριάζει σέ δλως έκτακτες χαέ 

επείγουσες περιπτώσει ς. 

Άρθ.13. Το Συμβουλευτικο-Γνωμοδοτικο* Σώμα σύγκειται: 

α. 'Aito τα μέλη της ' Ο λ ο μ έ λ ε ι α ς τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς . 

0. Άπο' τ ο υ ς Γ ρ α μ μ α τ ε ί ς των Τομέων Ά θ η ν α ς - Π ε ι ρ α ι δ . 

γ. Άπο' τους υπευθύνους Συνεταιριστικού των Π.Ν.Ε. Άθη*-

νας καί Πειραιά. 

δ. Άπο τους εκπροσώπους τώυ υπευθύνων Συνεταιρ ιστ OMOÖ 

των Π.Ν.Ε. άνά Περιφέρεια καί 

ε. Άπο τους εκπροσώπους των Κ.Ο, κάθε Π.Ν.Ε. έφ'δΌον στην 

Π,Ν.Ε. υπάρχουν τουλάχιστον δύο Κ.Ο. 

Ερμηνευτική δήλωση: 'Η Συγκρο'τηση του παραπάνω σώματος 

θά γίνει τμηματικά ανάλογα μέ την οργανωτική τελειο'τητα 

του Κινήματος. 

./ 



"Αρθ. 14. Το Συμβουλευτυκο-Γνωμοδοτυκο Σώμα συνεδρυάζευ μυα' φορά 

στους τρείς μήνες τακτυκά καιί έκτακτα όταν το άποφασιίζ eu 

ή Όλομέλευα της Έπυτροπης.. 

"Αρθ. 15. Ή ΕΣΒΕΕ τηρεϋ υποχρεωτικά τά παρακάτω βυβλυα: 

α) ΒυβλύΌ Πρωτοκο'λλου s ß) Βυβλυο Πρακτυκων καέ γ) Βοβλυο^ 

'Αρχείου. 

"Αρθ. 16. Ή ΕΣΒΕΕ λευτουργεϊ κάθε με'ρα aito τές 7-10 μ.μ. 

Κάθε μέρα ύπάρχευ ένας υπεύθυνος υπηρεσίας πού" εκπροσωπεί 

την Έπυτροπη, δέχεται, άκροάσε υς , παραλαμβάνει, έγγραφα, 

κρατεί σημει,ώσευς και έςο'ολων τούτων ενημερώνει, πρώτα τό*ν 

Γραμματέα η το'ν 'Αναπληρωτή Γραμματέα και κατοπυν την 

....... . 'Eie UT ροπή'. 

"Αρθ. 17. Ό' παροντας Κανονι,^μος τ poto πο υευται, μόνον άπο* τή*ν Ό λ ο -

μέλευα της 'ΕπυτροπΡς καθ* την μετέπευτα εγκρυση της Ε.Γ. 

Συζητήθηκε καυ έγκρυθηκε στην Άθηνα στό*ς 

30-11-76, 3-12-76 και,' 9-12-76 άπο' ττίν 'Ολο

μέλεια της ΕΣΒΕΕ. 

Γυά την Έπυτροπη' Συνεταυρυστυκοο 

Βυοτεχνων- Έπαγγελματυων 


