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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΐ ί δ ι κ ή 'Επιτροπή xf|e Ε »Γ γ id Ο.Ε.Σ 

12.1.77 

Βτή Συνεδρίαση τής Είδικής 'Επιτροπής τη"ς Β.Γ γιά τήν προετοιμασία 

τ^ς Συνεδρίασης τη*ς O.E.Σ υστέρα άπό συζήτηση τά μέλη ττίς Επιτρο

πές κατέληγαν στίς πιό κάτ>> άπο<ράσεις8 

1. *Η O.E.Γ νά κληθεί γιά Συνεδρίαση το Σάββατο 22.1.77 καί τήν 

Κυριακή ¿3.1.77. 

2. *Κ πρωινή συνεορίαση του Σαββάτου ~ .1,77 νά αφιερωθεί: στάν 

τρόπο εσωτερικές λειτουργίας τ % ".).£.£· Βά γίνει ή εκλογή τ*!ς 

Γραμματείας της καί - áv υπάρξει συμ-ρ^νΙ· στίς προτάσεις πού 

κάνουμε - νά εκλέγουν ol τρεϊς Επιτροπές της. 

3. Ot 'Επιτοοπές τΐ|ς Ο.Ε.Σ νά συνέλθουν » μέ την προεδρεία ενός 

μέλους τ?ίς Τριμελούς Γραμματείας της - τά άπάγευμα καί νά συζη

τήσουν θέματα tffë αρμοδιότητας τους. Τ,τά δέματα αυτά θά παρα

δοθεί το βοηθητικό υλικά πού υπάρχει.· 

Ι« Ot Επιτροπές συνεχίζουν τή Συνεδρίαση τσυς τό Πρωί τής Κυρια

κής (10 π.μ - 12 «.μ) καί συμπληρώνουν τή δουλειά τους. 

5. *Η Ο.Ε.F συγκαλείται τήν Κυριακή στίς * 1*·μ καί συζητά" τίς προ

τάσεις των 'Επίτροπων της καί άποφαβίζε·» πάνω σ'αύτές. 

6. *Η Επιτροπή τ!|ε Ε.Γ πιστεύει άτι ή ft.Ε.Σ θά πρέπει νά χωριστεί 

σέ τρεΕς υποεπιτροπές, σύμφωνα uè τους στόχους πού Βάζει ή 

εγκύκλιος πού ορίζει τήν Ο.Ε.Σ. 

α. Ύποεπιτρο τ ΐή'ποιοτικές ανάπτυξης τ#ν Λίελδν τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

πή Μαζικοποίησης του WA.SO.X. -> fi · * Υποεπιτροπή 

γ . 'Υποεπιτροπή *θογανωτικη*ς προβτοι,?.Μ«ίας Συνελεύσεων καί 

Συνδιάσκεψης. 

7. "Υποεπιτροπή Ποιοτικές "Mteflftafi NtiMN τοΟ 8A.S0.Xt 

"1 ύποεπιτρομή αυτή Ha ασχοληθεί μέ τά προγίκαμμα ζύμωσης 

μέχρι τή σύγκληση τδν Συνδιασκέψεων· Αηλαδή μέ τ ί ς είσηγήσε*ς 

πού Μ πρέπει, νά Ετοιμασθούν. Ol εισηγήσεις πιστεύουμε ότ ι 

πρέπει νά JHUSXHttttaiia ε ί ν α ι : 

α. Πολιτική είσήγηση 

./.. 
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0. Καταστατικό 

γ. Εασικά προβλήματα Νομών καί περιφερειών 

δ. 'Εφημερίδα 

ο. *Υποεπιτροπή Μαζικοποίησης ΠΑ.ΣΟ.Κ« 

*Η υποεπιτροπή αυτή θά άσχολη»ε€ μ* τήν εβεύρεση συγκεκρι

μένων τρόπων (έκοηλ(Ιισεων κ.λ.π) γιά τήν δπίτευΕη τοο σκοποϋ 

τη£ καί dà καθορίσει συγκεκριμένο πρόγραμμα δούλειδς καί άρι6μι~ 

τικούς στόχους. 

0» "Υποεπιτροπή 'Οργανωτικής προετοιμασ£ας ^υνδιασκέφεων κ.λ.π. 

*Η υποεπιτροπή αυτή θά άσχολη&εδ μέ τά οργανωτικά θέματα 

τον συνδιασκέψεων. Προετοιμασία, τρόηος αντιπροσώπευσης* εσω

τερικός κανονισμός λειτουργίας των Ευνδιασκέφεων, εκλογή U.E 

καί άλλων οργάνων. 


