
Άτεό Κ. Σημίτη Αθήνα 15-5-7». 

Ι. Λειτουργία. Ε.Γ. 

1. 'Επαναδραστηριοποιεΐται τό γραφκΕο. Συνεδριάζει μιά φορά 

τή βδομάδα τακτή μέρα καί δρα. (Δευτέρα ή Τρίτη πριν άπό 

το Ε,Γ.). 

2. Τό γράφε Co ή 6υό μέλη του Ιχουν Τετάρτη fi Πέμπτη τακτή" 

επαφή μέ τό Πρόεδρο γ ta ενημέρωση καί έγκριση αποφάσεων 

Τρίτης. "Ο Πρόεδρος τους αναθέτει, τα είδικά θέματα, πού 

σήμερα άρχονται πρίν dito τήν fi.δ. τή Παρασκευή. 

3. Στή συνεδρίαση Παρασκευΐΐς δέ συζητούνται, τρέχοντα θέματα. 

4. Πρόταση γιά τό γραφείο* Γεννηματάς, Λαλιώτης, Τσορατζότεουλος. 

Ι. Συλλογικότηταχ Ot εγκύκλιοι καί έγγραφα υπογράφονται άπό 

τά δυό υπεύθυνα του τομέα μέλη του" Ε.Γ. 

Βάρδιες δέν υπάρχουν. ΆποτελεΓ υβοχρέωση τον μελών του" 

Ε.Γ. νά παραπέμπουν στή Συντ. Γραμμ. καί στους γραμματεΓς 

επιτροπών. 

Κάθε μέλος Ε.Γ. ανακοινώνει ποια μέρα καί ωρα είναι στά 

γραφεία. 

6. Τό γραφείο στή πρώτη συνεδρίαση του ξεκαθαρίζει δφες τίς 

εκκρεμότητες καί καθορίζει ποιος έπιμελεΓται παιάς δου

λειάς στό Ε.Γ. 

II. Λειτουργία Συντονιστικής Γραμματείας 

1. Δυό μέλη τη"ς Σ.Γ. αναλαμβάνουν τή διεύθυνση τη"ς δουλειάς 

της καί Φροντίζουν γιά τή συνεχή λειτουργία τών τομέων. 

•Μέ βάρδιες κάθε απόγευμα αναλαμβάνουν τρέχουσα δουλειά 

τοΟ Ε.Γ. 

2. Τά δυό μέλη τ$ς Σ.Γ. παραμένουν - τυπικά- γραμματεΓς τον 

επιτροπών τους. Ουσιαστικά αναθέτουν τό σύνολο της δουλειάς 

τ % επιτροπές τους σέ αναπληρωτές, πού ορίζει τό Ε.Γ. 

3. Τά δυό μέλη τη*ς Σ.Γ. βρίσκονται εναλλάξ κάθε απόγευμα στό 

γραφείο του" Ε.Γ. καί επιλαμβάνονται των θεμάτων πού έρχον

ται γιά λύση στό Γ.Γ. 

Πρόταση γιά τά μέλη: Παπαθανασόπουλος, Παπανδρέου. 'Ανα

πληρωτής Κλαδικό Σ<οάγγος, ΚΕΗΕΔΙΑ Νικολινακος. 
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III. Λειτουργία τομέων καί Βυντονιστικό Συμβούλιο .Λ 
ÙKûCfM γν*ί<ί :*ϊ**?Φφ>1*ν 

1. Té Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ι κ ό Συμβούλιο' :Α·πΛεδριάζει μι^ά φορά τ ό μ^να τ α -α^συνεδριάζει μι^ά φορά τ à vftva τ α - , „ 
IJUOÉ híottcGL οψΐ^,Μ, ¿v/ft̂ fcbCüüT) pea cdpfiL gtac peVn e-1-

κτικα.— 

2. oí τομείς συνεδριάζουν κάθε δέκα πέντε τακτικά. 

3. Σέ Γραμματείς κα£ μέλη τον επίτροπων, πού απέχουν -αδικαιο

λόγητα άπό τίς συνεδριάσεις απευθύνει τό Ε.Γ. γράμμα-προει-

δοποίηση. Προβαίνει σέ αντικατάσταση τους έφ'δσον δέ ληφθούν 

ο£ συστάσεις του ύπ'όψη. 

IV. 'Επιτροπές 

1. *Η επιτροπή Περίφερειακη"ς 'Ανάπτυξης παύε<'νά υπάρχει. Τά 

μέλη της εντάσσονται στό ΚΕΜΕΔΙ4. r 1̂/íuuaUíCt 

2. Τό ΚΕΜΕΡΙΑ αναλαμβάνει καί τη* προπαγάνδα. 

V. Κλιμάκια 

1. Μέσα στό *ιάη κλείνει ή προετοιμασία γιά τά κ&ιμάκ*α· Ot 

σκοποί των κλιμακίων αναλύονται σέ μιά fi καί δυό ολομέλειες 

άπό τά μέλη Ε.Γ. καί Β.Γ. -Κύριο μέλημα των κλιμακίων; λει

τουργία των Η.Ε. -σύνδεση τον Ν.Ε. μέ τίς Τ.Ο.- δραστηριο

ποίηση τον Τ.Ο» (νά δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες) - προε

τοιμασία δημοτικών εκλογών. 

2. Εέ κάθε κλιμάκιο υπάρχει υπεύθυνος πού συντονίζει τη" δρα

στηριότητα του, συντάσσει τίς εκθέσεις καί διαβιβάζει τά 

αίτύματα των Ν.Ε. στίς επιτροπές. 

3. Τή δραστηριότητα όλων των κλιμακίων παροκολουθεϊ μέλος τη*ς 

Κ.Ε. πού αναφέρει στην επιτροπή οργανωτικού, τή Ευντ. Γραμμ. 

καί τό Ε.Γ. Συμμετέχει ατίς συνεδριάσεις τ^ς Συντ. Γραμματ. 

καί τη"ς επιτροπές οργανωτικού. 

4. Τά κλιμάκια δουλεύουν μέ τά σημερινή* σύνθεση τους, τουλάχι

στον δως ότου πραγματοποιηθούν ot νέες νομαρχιακές συνελεύ

σεις. 

5. Πρόταση γιά υπεύθυνο κλιμακίων: Τ. Ιαρκόπουλος. 

Τά κλιμάκια παρακολουθεί άπό τό Ε.Γ. Τσοχατζάπουλος σάν 

υπεύθυνος τομέα οργανωτικούς 

VI. Περιφερειακές Συνδιασκέψεις 

Χ. Αίχμή τ % δουλείας τού Κινήματος μέχρι τόν 'Ιούνη *79 είναι 



ot περίφερειακές συνδιασκέψεις. \Wf 

2. η ά τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση πραγματοποιείται τό αργότερο τό 

Σεπτέμβρη. ΆκολουθοΟν γιά τό συνδικαλιστικό, τό αγροτικό. 

3. "Ενα μέλος τ©8 Ε.Γ. είναι υπεύθυνο γιά τήν παρακολούθηση τής 

προετοιμασίας κάθε συνδιάσκεψης. Πρόταση* Ton. Αύτοδ. : Γεννημα

τάς, Συνδικ.ϊΤσοχατζόπουλος, * Αγροτικοί s Σιιμίτης. 

VII. Πολιτική,, δουλειά 

1. Κινητοποίηση δλων των οργάνων γιά τίς δημοτικές εκλογές. 

2s 'Επιδιώκεται συζήτηση στά πλαίσια τοϋ" Κινήματος καί άναπτύσ-

σονται θέσειςs 

α) γιά τίς διαφορές μέ τό Κ.Κ.Κ. 

Β) γιά τίς διαφορές μέ τόν παλαιοκομματισμό-τεχνοκρατισμό. 

3. Έπβδιωκεται ή πραγματοποίηση δημοσίων συζητήσεων ή συναντήσε

ων- συζητήσεων γιά νά μπορέσει τό Κίνημα νά προσεταιρισθεί νέα 

πρόσωπα, πού αν καί τοποθετημένα στό χώρο τής αριστεράς δέν 

εντάσσονται. 

Τό Β.Γ. ορίζει μέλος του γιά vd επιμεληθεί τή πραγματοποίη

ση τους. 

4. Τό Κίνημα αναλαμβάνει ορισμένες εκστράτευεςs 

α) τήν αναμόρφωση τής εργατικής νομοθεσίας (στό συνδ/κό χώρο) 

Ρ) τήν μή €νταΕη στην Ε.Ο.Κ. 

γ) τήν αναδιοργάνωση των Α.Ε.Ι. (στό σπουδαστικό χώρο) 

δ) τή λειτουργία των συνεταιρισμών (στον αγροτικό χω"ρο) 

ε) τό σύστημα δγείας. 

Τό Ε.Γ, ορίζει μέλη του γιά νά έπιμεληθοΟν τή πραγματοποίηση 

τους. 

VIII. Οίκονομικό 

Ι. 'Υλοποιείται ή πρόταση γιά έφ'&παξ πληρωμή είσφορας άπό κάθε 

Τ.Ο. ανά τρίμηνο αντί γιά τό 16%. Τό ποσό ορίζεται άπό τήν Εδια 

τή Τ.ο. σέ συνεννόηση μέ τή Η.Ε. 

2. "Εξετάζεται è διαχωρισμός τής επιτροπής οίκονομικοΟ σέ δυό επι

τροπές. *Η μιά άναλαμ^,νει αποκλειστικά τίς επιχειρήσεις τοο 

Κινήματος. 

ΪΧ« Στελέχη 

1. Βαθμιαία αΰίηση των επαγγελματικών στελεχών (μέσο επίπεδο καί 



περιορισμένο χρονικό διάστημα απασχόλησης). 

2. Σχολή στελείων. Συμμετέχουν καί εκπαιδεύονται πρόσωπα επιλεγ

μένα μέ βάση τό κριτήριο τη*ς άμεσης χρησιμοποίησης τους μετά 

την εκπαίδευση άπό τήν οργάνωση σέ κεντρικό επίπεδο. "Η επιλο

γή γίνεται άπό τό κεντρικό '.όργανο μέ βάση προτάσεις τον Ν.Ε. 

Χ. S ^ 
1. ΐέχρι το τέλος τοΟ χρόνου -σύμφωνα-άλλωστε μέ τό Καταστατικό 

γίνεται ανανέωση των Ν.Ε. 

2. Τά μέτρα γιά τήν εύρυθμη λειτουργία των u.E. ολοκληρώνονται 

στον "Ιούνη (άντικαταστάσεις-συμπληρώσει ς ). 

XI. Πληροφόρηση 

1. Πραγματοποιείται ή τηλεφωνική πληροφόρηση τοΟ Κινήματος. Επι

μέλεια Α. Χριστοδουλίδη. 

2. Κάθε μήνα πραγματοποιείται, ολομέλεια των κλιμακίων γιά πολιτι

κή πληροφόρηση. 

3. ϊΐρδτο θέμα ατή συνεδρίαση τί!ς Συντ. Γραμμ. τοϋ τομέα είναι πο

λιτική πληροφόρηση. 

XII. Βουλευτές 

1. Πραγματοποιείται μιά φορά τό δίμηνο μιά ίδεολογικοπολιτική συ

ζήτηση μέ τήν Κοιν. "Ομάδα. Πρ4τη συζήτηση τόν Ίσυνη. Πρόταση 

γιά θέματα? Δημοτικές έκλογές-τοπική αυτοδιοίκηση ή κέντρο -

Περιφέρεια· 

2. *0 Η. Μωραλης αναφέρει στό Γραφείο Ε,Γ. Ολες τίς συνεδριάσεις 

των Κ.Τ.Ε. μέ θέυα συνεδρίασης. 

3. Μέσα στό Μάη καθορίζεται ή γραμμή γιά τή σχέση των βουλευτών 

μέ τήν οργάνωση (Ν.Ε. καί Τ.Ο.) καί τά κεντρικά όργανα γιά 

τόν κοινοβουλευτικό Ιλεγχο. Μέσα στον * Ιούνη «ραγματοποιοΟν-

ται συσκέφεις Ν.Ε., βουλευτών καί κλιμακίων Κ.Ε. γιά νά εφαρ

μοστούν οί αποφάσεις. 

4. Άπό Π. Μώραλη γίνεται ευρετηρίαση δουλειάς τοϋ" ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

στή Βουλή. 


