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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ι. Σύγκληση " ¡> 

1.1. Τό Εκτελεστικό Γραφείο-(Ε.Γ.) συγκαλεί τήν Κεντρική Επι

τροπή (Κ.Ε.) σέ τακτικές καί έκτακτες συνεδριάσεις.. . 

1.2. Ή Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μιά φορά στους 

τρεις μη"νες. 

1.3. Ή-Κ.Ε. συνέρχεται έκτακτα αν τό ζητήσει τό 1/3 τον μελΰν 

της, τό Ε.Γ. η δ •"Πρόεδρος. Εκείνος πού συγκαλεί τήν Κ.Ε. 

ορίζει τό θέμα ημερήσιας διάταξης. 

1.4. Γιά τις συνεδριάσεις τ?)ς Κ.Ε. τακτικές ή έκτακτες προσκα-

λοϋντα-b δλα τά μέλη. Ή πρόσκληση γιά τήν τακτική συνεδρί

αση της Κ.Ε. στέλνεται στάμέλη της έγγραφα τουλάχιστον δέκα 

πέντε μέρες πρίν άπό την συνεδρίαση. • 

1.5. Ή πρόσκληση συνοδεύεται άπό τήν ημερήσια* διάταξη τ?)ς συ

νεδρίασης. 

1.6. Οι εισηγήσεις στέλνονται στάμέλη τουλάχιστον πέντε μέρες 

πρίν άπό τή τακτική συνεδρίαση. 

• • . ' • • • ' 

2. Απαρτία '• -,
 (

 : 

2.1. Ή Κ.Ε. βρίσκεται σέ απαρτία και μπορεί νά συνεδριάσει, δταν 

παρευρίσκονται τά 2/3. των μελΰν της. 

2.2. "Ενσταση γιά τήν έλλειψη απαρτίας μπορεί νά υποβληθεί σέ ο

ποιαδήποτε στιγμή τΨ\ς συνεδρίασης, οχ ι δμως αν έχει αρχίσει 

ψηφοφορία. 

2.3. Σέ περίπτωση πού δεν ύπαρχε ι-· άπαρτί.α τό Προεδρείο τερματίζει 

τή συνεδρίαση καί ορίζει τόπο και-χρόνο της επόμενης συνε-

δ,ρίασης μέσα στίς επόμενες 48 ώρες. 

2.4. Γιά τήν νέα τούτη συνεδρίαση ε^δοπρισΰνται- δλα τά μέλη έγγρα

φα. . . . 

2.5. Ή Κ.Ε. βρίσκεται σέ απαρτία στή vea τούτη συνεδρίαση δταν 

παρευρίσκεται τό 51$ τον μελον της. 

3. Ημερήσια διάταξη 

3.1. Τήν ημερήσια διάταξη τον συνεδριάσεων καθορίζει τό Ε.Γ. Τό 

• 
. / . . 
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Ε.Γ. μπορεΤ νά-συμπληρώσει-τήν ημερήσια διάταξη μέχρι καί τή 

προηγούμενη της συνεδρίασης. Κατατοπίζει σχετικά τά μέλη. 

3.2. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται υποχρεωτικά κάθε τρί-

μη-νο σά θέματα συζήτησης : α-) ανάλυση της πολιτικές κατάστα

σης καί θεώρηση τη*ς πολιτικής τοΟ Κινήματος, β) έκθεση δου

λείας τοϋ Ε.Γ. _ . 

3.3. ιΐροτάσεις γιά θέματα συζήτησης άπό μέλη της Κ.Ε. μποροϋν νά 

ύποβληθοϋν στό-Εκτελεστικό ΓραφεΤο μέ έγγραφη εισήγηση. Ή 

πρόταση θέματος γιά συζήτηση στην Κ.Ε. άπό μέλος της δημο

σιοποιείται στό γραφείο τής Κεντρικές Επιτροπές. 

3.4. Τό Ε.Γ. είναι υποχρεωμένο νά αναγράψει θέμα σ-τήν ημερήσια 

διάταξη έφ'δσον τό ζητήσουν δεκαπέντε μέλη της Κ.Ε. τουλά

χιστον δέκα μέρες πρίν άπό τή_συνεδρίαση. 

3.5. Προτάσεις γιά θέματα συζήτησης μπορούν νά στείλουν στό Ε.Γ. 

δλα f-ά όργανα τοϋ Κ-ινήματ/ος. Τό Ε.Γ. μπορεί νά παραπέμψει 

τίς προτάσεις τούτες γ·ιά εισήγηση στό. αρμόδιο όργανο. 

3.6.
 Φ

ό Ε.Γ. ένημώνει τήν Κ.Ε. σε κάθε τακττκή συνεδρίαση, ποια 

θέματα δέν έκρινε σωστό νά εγγράψει στην ημερήσια διάταξη. 

3.7. Θέμα πού δέν έχει.εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δέν συζητεί

ται παρά μόνο αν τό αποφασίσει ή πλειοψηφία τοΰν παρόντων μελον 

τής Κ.Ε. '-Η διάταξη ^ούτη δέν 'σχύει γιά τήν περίπτωση π-ού 

15 μέλη τής Κ.Ε. έχουν ζητήσει έγκαιρα τήν εγγραφή • θέματος 

στην ημερήσια διάταξη. 

3.8. Μέ πρόταση πέντε μελον ή Κ.Ε. μπορεί οποτεδήποτε νάμεταβάλει 

τή σειρά τον θεμάτων τής Ημερήσια Διάταξης. 

Συνεδρίαση 

4.1. Της συνεδρίασης προεδρεύει τριμελές προεδρείο, πού αποτελεί

ται άπό δυό μέλη τοϋ Ε.Γ, και. έ'να μέλος πού υποδεικνύεται 

άπό τήν Κ.Ε. _ 

4.2. Στην αρχή τής-συνεδρίασης τό προεδρείο διαπιστώνει αν τηρήθη

καν οι κανόνες σύγκλησης καί υφίσταται απαρτία. 

4.3. Στίς συνεδριάσεις εφαρμόζονται οι κανόνες συζήτησης καί ψηφο

φορίας πού αναφέρονται στό παράρτημα. 

4.4. Ή Τεχνική Γραμματεία της Κ.Ε. τηρεί τάπρακτ ικά της συνεδρία-
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σης. Τά πρακτικά επικυρώνονται .:χ£%ό· '^ó-^pb^Xxr: 

4.5. Κάθε μέλος-μπορεί
 :
 νάζητΓ-σ-;; ·:. νά καταχωρηθεί "ή γνώμη του στά 

πρακτικά. Στην τιερίπ'.ωση τούτη όφεί.,ει' νά δώσε-t σημείωμα τω\ 

απόψεων που εξέφρασε προφορικά στή διάρκεια τη^ς συνεδρίασης» 

4.6. Επικυρωμένο αντίγραφο τον πρακτικών ύιάρχει στην Τεχνική 

Γραμματεία τ/ης Κ.Ε. Κάθε μέλος μπορεί .νά^ζητήσ.εΊ. νάτό "δει. 

4.7. Τό μέλος τής Κ.Ε.--δέν·- μεταδίδε-ι πληροφορίες γιά τό περιεχόμε

νο συζητήσεων στίς συνεδριάσεις της Κ.Ε. σέ μή μέλη της* 

Εκτελεστικό ' Γραφείο "' · • 

5*1. Ή Κ.Ε." εκλέγει μετάτάπό σχετική ε ίσήγηση τοϋ Προέδρου, τό 

Έκτελεστ-ικό Γραφείο. Πρόταση γιά τό Ε,Γ. μπορεί νά κάνει 

κάθε μέλος. JJlïL·.-...-.•·..•.•-• ••— : -•"• "* 

5.2.. ·Τό-Εκτελεστικό Γραφείο εχει'τήν σύνθεση και τίς αρμοδιότη

τες πού ορίζει τό Καταστατικό. 

5.3. Τό Ε.Γ. δημιουργεί καί κατευθύνει επιτροπές εργασίας πού τό 

υποβοηθούν στην καθοδήγηση του Κινήματος. 

5.4. Μπορεί ν'αναθέσει σ'αυτές ' ορισμένες από τίς αρμοδιότητες του«, 

5.5. Τό Ε.Γ. ' δημιουργεί κα-ί κατευθύνει κλιμάκια γ^ά τήν ενημέρωση 

.,
Λ
 .-. . τ^νμελων^του-ΚΊνήματος' καί τό πέρασμα γραμμές. 

Συμμετοχή σέ επιτροπές καί κλιμάκια. Αρμοδιότητες μελών 

6.1. Τά μέλη της Κ. Ε. .συμμετέχουν στ ίς- επιτροπές εργασίας η κα ί 

στά κλιμάκια ενημέρωσης,
 s

 . ...
 Γ

 , «·.,, 

6.2. Τά μέλη τ?) ς Κ.Ε, είναι Ισότιμα μέλη συλλογ ικοίΐ ρργάνου. 

6.3. 'Ασκούν στά- 'πλαίσια τής λε ιτουργίας της Κ.Ε. τ ίςάρμοδ ιότητες 

καί έξουσ,ίες πού ορί,ζει τό-καταστατικό' γ ιά τά μέλη' ''τ^ς- Κ.Ε; , 

στά πλαίσ ια" τής λειτουργίας των έπιτρ.οπΩν καί κλιμακίων τίς 

Γ-, αρμοσιότητες, πού απορρέουν από τόν κανονισμό λειτουργίας ή 

·• τή , συγκεκριμένη εντολή τοϋ οργάνου ' πού συμμετέχουν.,. 
Επιτροπές' .,...-:*• -.. -'Λ'"' ' ' '•''••' •·"' 
. - , ' ,' s . · . ι . ' ' ' • ; , 

;
 . ' . - ' · -' '• • * . . . ' • • 

7.1. Ή-Κ.Ε., μπορεί -νά δημιουργήσει οποτεδήποτε επιτροπές μέ ειδι

κές αρμοδιότητες. · · . * ... . ; • : ;
;
,
!
'ν ,

:
·
1 

7.2. Οι έ.πιτρ.Οίές 'λε.ιτου.ργοϋν κάτω ατό τήν καθοδήγηση τοϋ Προέδρου 

• κ α ί τοϋ Ε.. Γ.\ ,,
:Sr
 ,·..._, 
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8. Επιτροπή Οικονομικού Έλεγχου 

8.1. Ή Κ.Ε. έκλέγε.ι μετά άπό σχετική εισήγηση του Ε.Γ.Επιτροπή 

Οι (,ονομικου Έλεγχου, (Ε. O.E. ). 

8.2. Ή Ε.O.E..έχει τή σύνθεση καί τ ίς αρμοδιότητες πού ορίζει τό 

καταστατικό. 

9. Τεχνική Γραμματεία 

9.1. Ό Πρόεδρος καί τό Ê.T. ορίζουν Τεχνική Γραμματεία της Κ.Ε. 

9.2. Ή Τεχνική Γραμματεία ύποβοηθεΐ τό Ε.Γ. στην προετοιμασία 

των συνεδριάσεων ττίς Κ.Ε.,, φ.ροντίζει γιά δλα τά θέματα τά 

σχετικά μέ τή διεξαγωγή των συνεδριάσεων καί τήν τήρηση των 

πρακτικών. 

1 Τ. Τροποποίηση του Κανονισμοΰ - .
:
. 

10.1. Ό Κανονισμός τοΟτος μπορεί νάτροποπο ιηθεΤ μέ απόφαση ττ]ς 

Κ.Ε. 

Παράρτημα 

•• Κανόνες συζήτησης κα ί ψηφοφορίας 

• Ή διαδικασία συζήτησης πού ακολουθείται είναι : 

1. Τό Προεδρείο είναι αρμόδιο νά αποφασίζει πάνω σ'δλα τά θέματα 

γιά τή διεξαγωγή της συνεδρίασης, • ·-• 

2. Ή συζήτηση σέ κάθε θέμα αρχίζει μέ τήν εισήγηση καί τήν έντι-

εισήγηση, έφ'δσον υπάρχει, πάνω στό θέμα. 

3. Άφ-οϋ τελειώσει ή εισήγηση ακολουθούν διευκρινιστικές ερωτή

σεις στον εισηγητή γιά.τό ξεκαθάρισμα απόψεων· πού εκφράστηκαν 

στην εισήγηση καί πιθανόν δημιούργησαν απορίες. 

4. . Τό Προεδρείο ανοίγει αμέσως μετά κατάλογο δμιλητον.• 

5. Κάθε μέλος, πού θέλει νά μιλήσει δηλώνει τό δνομά του. Τό 

προεδρείο άφοϋ καταγράψει δλα τά ονόματα πού δηλώθηκαν δταν 

άνοιξε 6 .κατάλογος τον ομιλητών, μπορεί οποτεδήποτε ανάλογα μέ 

τόν υπάρχοντα χρόνο νά κλείσει τόν κατάλογο τΰν όμιλητον. 

6. Τό κλείσιμο τοΐ? καταλόγου των ομιλητών προαναγγέλεται. ' Τό 

Προεδρείο εγγράφει όσους δηλωθοΟν. Μετά τό· κλείσιμο τοϋ κατα

λόγου τΰν όμιλητον δέν επιτρέπεται καμμιά νέα εγγραφή ομιλητού 
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γιά τό θέμα. 

7. Μέλος πού δεν είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο δέν μπορεί νά 

μιλήσε ι. 

8. Στή διάρκεια της συζήτησης è Πρόεδρος καί τά μέλη του Ε, Γ. μπο

ρούν νά ζητήσουν οποτεδήποτε τό λόγο. 

9. Κάθε μέλος μπορε-ι νάπάρει -τόν λόγο και νά μιλήσει μόνο μιά φο

ρά πάνω στό θέμα, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά ή Κ,Ε. 

10. Τό Προεδρείο μπορεί νά αφαιρέσει τό-λόγο άπό κάθε
 ν
ομιλητή αν 

τυχόν μιλάει εξω άπό τό θέμα. Μέλος άπό τό όποΐο αφαιρέθηκε 

è λόγος δέν μπορεί νά ξαναμιλήσει πάνω στό ίδιο θέμα. 

11. Στή διάρκεια των ομιλητών δέ·ν έπιτρέπετα-ι διαλογική συζήτηση 

μεταξύ των μελον και του ομιλητού. 

12. Ό χρόνος ¿μιλιάς καθορίζεται άπό τό Προεδρείο. 

13,. "Οταν ενα μέλος ζητήσει τό λόγο πάνω στή διαδικασία- τό-ΖΕίροεδρευυ 

τούδίνει κατά τήν κρίση του τό λόγο. Τό μέλος μιλώντας πάνω 

στή διαδικασ-ια μπορεί νά εκφράσει τήν αποψή του γιάπιθανή λο

ξοδρόμηση τ?) ς συζήτησης και νά απαιτήσει νά επανέλθει ή συζήτη

ση στή σωστή διαδικασία ή νά επιστήσει τήν προσοχή τοΟ Προε

δρείου στό ότι ό ομιλητής μιλάει εξω άπό τό Θέμα. Δέν μπορεί 

σέ καμμιά περίπτωση νά Γητήσει τόν λόγ^ πάνω στή δ-ιαδικασία 

καί νά αρχίσει νά μιλάει πάν^στήν ουσία τού θέματος. Στην πε

ρίπτωση τούτη τό Προεδρείο είναι υποχρεωμένο νά του αφαιρέσει 

αμέσως τό λόγο, 

14. Έπ ι-προσωπικών θεμάτων δίνεται ó λόγος μετά τό τέλος χ'ής συζή

τησης πάνω στό θέμα. 

15. Τό Προεδρείο μπορεί νά-δ ιακ-όπτε ι τή συνεδρίαση κατά τή κρίση 

του γιά ενα τέταρτο τη*ς ώρας. 

16. Ό άντ ιε ισηγητής έφ'όσον υπάρχει κα ί ό εισηγητής κα-é μόνον αυ

τοί δευτερολογώντας μπορούν ν'αντικρούσουν αντίθετες απόψεις 

πού εκφράστηκαν ή νά δ ιευκρ ι νήσουν ορισμένα σημεία των εισηγή

σεων τους. 

17. Μέ ευθύνη τοϋ Προεδρείου καί σέ συνεννόηση μέ εκείνους πού προ

τείνουν ή αντιπροτείνουν μορφοποιούνται οι προτάσεις, οι τροπο

λογίες καί οι αντιπροτάσεις πού θά τεθούν σέ ψηφοφορία. Τρόπο-

• / » · 

. J 
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λογίες τροπολογιών αν δέν γίνουν αποδεκτές arcó αύτδν πού έκα

νε τήν πρώτη τροπολογία θεωρούνται ανεξάρτητες τροπολογίες. 

18. Ή Συνέλευση αποφασίζει πρώτα επί των αντιπροτάσεων, υστέρα 

επί των τροπολογιών καί τέλος επί των προτάσεων. 

19. Γιά νά εγκριθεί πρόταση πρέπει νά συγκεντρώνει τήν πλειοψηφία, 

Επί ισοψηφίας θεωρείται ή τρόταση ώς άπορρ ιφθεΤσα. 

20. Στη" διάρκεια της ψηφοφορίας κανείς δέν μπορεί" νά ζητήσει τόν 

λόγο πάνω στή διαδικασία. Ή ψηφοφορία δένδ ιακόπτετα ι γιά 

'κανένα λόγο. 

2 1 . Οι ψηφοφορίες ε ί ν α ι α ν ο ι χ τ έ ς εκτός cercó τ ί ς ψηφοφορίες γ ι ά 

τήν εκλογή οργάνων καί έτ ιτροτων πού ε ί ν α ι μ υ σ τ ι κ έ ς . 

22. Ή α ν ο ι χ τ ή ψηφοφορία δ ι ε ξ ά γ ε τ α ι ονομαστικά αν τό ζητήσει τό 

1/4 τών μελών. 

2 3 . Ή ψηφοφορία δ ι ε ξ ά γ ε τ α ι μυστικά αν τό ζτιτήσει τό 1/3 τον με

λών. 

^ 


