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ΝΩΣΕΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ (Ο.Ε.).

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η απόφαση του 2ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με την οποία ανα

γνωρίστηκαν ου Οργανώσεις Ετεροδημοτών (Ο.Ε.) σαν βασι- 

κές οργανωτικές μονάδες του Κινήματος ,ισότιμες με τις 

Τ.Ο. και ΟΧΔ , υπήρξε το επιστέγασμα μιας μακράς και 

πετυχημένης πορείας πολιτικών και εκλογικών αγώνων 

των ετεροδημοτών του Κινήματος.

Οι Ο.Ε. , ξεκινώντας σαν ένας εκλογικός μηχανισμός , 

κατόρθωσαν να συσπειρώσουν ένα σημαντικό ποσοστό ετερο

δημοτών , συνέβαλλαν αποφασιστικά στις εκλογικές νίκες 

του ΠΑΣΟΚ , όπως έχει πολλαπλά αναγνωρισθεί από τον
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Πρόεδρο , το Ε.Γ. και την Κ.Ε. και. δημιούργησαν ένα 
νέο χώρο μέσα στο ΠΑΣΟΚ με ιδιαίτερα πολιτικοοργανω- 
τικά χαρακτηριστικά.

Κατά την διάρκεια των χρόνων αυτών και, μέχρι, σήμερα , 

ο χώρος των ετεροδημοτών του ΠΑΣΟΚ πέτυχε να αποκτήσει 

προσβάσεις σε ετεροδημότες από όλους τους νομούς της 

χώρας που ζουν και δραστηριοποιούνται- στην Αθήνα .

Για την καλύτερη οργάνωση του χώρου συστήθηκαν 52 Ο.Ε. 

μία για κάθε νομό.

Σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλε η δημιουργία

του Κέντρου Οργανώσεων Ετεροδημοτών , δηλαδή η συστέ-

γαση όλων των Ο.Ε. στο ίδιο κτίριο (Καποδιστρίου 16),*
πράγμα που επιτρέπει άμεση εποπτεία και καθοδήγηση 

ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες συντονι

σμού και δράσης καθώς και την αποτελεσματικότητα της 

λειτουργίας τους.

Το 1989 εξελέγη η πρώτη Τομεακή Επιτροπή , .καθοδηγητι- 

κό όργανο όλων των Οργανώσεων Ετεροδημοτών της Αθήνας.

Με την ευκαιρία του 2ου Συνεδρίου , εκλέχθηκαν οι νέες



Σ.Ε. και η νέα Τομεακή Επιτροπή και, για πρώτη φορά ο 

χώρος έστειλε αντιπροσώπους στο Συνέδριο.

Ετσι , σήμερα οι 52 Ο.Ε. αριθμούν συνολικά 2.000 περίπου 

μέλη . Οι Σ.Ε. των οργανώσεων αυτών είναι 5μελείς ή 7με- 

λείς και η Τομεακή Επιτροπή 17μελής με Α ' Γραμματέα τον 

σ. Χρήστο Δενδρινό .

2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Ο.Ε.

Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως , στο 2ο Συνέδριο οι Ο.Ε. 

αναγνωρίσθηκαν ως οργανώσεις βάσης και δόθηκε η δυνατότη

τα ανάπτυξης των οργανώσεων αυτών σ ’ολόκληρη τη χώρα.

Με δεδομένη την ύπαρξη ετεροδημοτών σε πολλές περιοχές ή 

μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (θεσ/νίκη , Πάτρα , Ηράκλειο , 

Ρόδος , Γιάννενα κ.λ.π.) αλλά και την προτίμηση πολλών 

ετεροδημοτών φίλων του Κινήματος να γίνονται μέλη του με 

την εγγραφή τους σε Ο.Ε.,που τους δίνουν την δυνατότητα 

να παρεμβαίνουν στα πολιτικά πράγματα του τόπου καταγω

γής τους , είναι θεμιτό να αναμένεται σημαντική αύξηση 

των εγγεγραμμένων μελών και των Ο.Ε. μέσα στο 1991, υπό 

την προϋπόθεση ότι η οργανωτική διάταξη του χώρου και οι
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οργανώσεων τουαρμοδιότητες των οργάνων και. των 

δώσουν πνοή και. περιεχόιιενο στην απόφαση του 2ου Συνε-

δρ ή ου.

Με βάση τα παραπάνω η Γραμματεία του Τομέα προτείνει, 

την παρακάτω οργανωτική διάταξη , που θα προκόψει, από 

αντίστοιχες οργανωτικές πρωτοβουλίες του Τομέα σε συν

εργασία με τις Ν.Ε. και. την Τομεακή Επιτροπή Ετεροδημο

τών Λεκανοπεδίου .

α. Δημιουργούνται Κέντρα Οργανώσεων Ετεροδημοτών (ΚΟΕ), 

ανάλογα με το ΚΟΕ της Αθήνας , στην Θεσ/νίκη , στη 

Πάτρα και. το Ηράκλειο .

Πιο συγκεκριμένα : στις παραπάνω πόλεις οι οργανωτικοί 

πυρήνες που υπάρχουν και λειτουργούν σαν εκλογικός μηχα

νισμός , εμπλουτίζονται με φίλους του Κινήματος που δρουν 

στους ετεροδημότικους συλλόγους και. μετατρέπονται σε ορ

γανώσεις ετεροδημοτών'που αντιστοιχούνται σε νομούς , όταν 

ο αριθμός των μελών ξεπερνά τους 15 ή σε διοικητικές πε

ριφέρειες , όταν ο αριθμός των μελών από κάθε νομό είναι 

μικρότερος των 15.

Ετσι , στη Θεσ/νίκη , θα έχουμε π.χ. Ο.Ε. Κοζάνης με 28 

μέλη ή Ο.Ε. Δυτ. Ελλάδας με 22 μέλη , ( 5 από την Ηλεία,



10 από την Αχαΐα και. 7 από την Αιτ/νία) .

Οι. οργανώσεις αυτές υπό την καθοδήγηση της αντίστοιχης

Ν.Ε. με την συγκρότηση τους εκλέγουν Σ.Ε.

3- Στις υπόλοιπες πόλεις και κυρίως όπου υπάρχει ικα

νός αριθμός ετεροδημοτών , που ζουν εκεί μόνιμα ή 

πρόσκαιρα και όπου υπάρχουν ή θα ήταν δυνατόν να 

υπάρξουν ζωντανοί ετεροδημότικοι σύλλογοι δημιουρ- 

γούνται με πρωτοβουλία του Τομέα Ετεροδημοτών και 

των αντίστοιχων Ν.Ε. Οργανώσεις Ετεροδημοτών ανά 

νομό ή διοικητική περιφέρεια , ανάλογα με τον αριθ

μό των εγγεγραμμένων μελών (περισσότερα ή λιγότερα 

των 15). Οι οργανώσεις αυτές ανήκουν στη δύναμη των 

Ν.Ε. που τις ίδρυσαν και καθοδηγούνται από αυτές σε 

συνεργασία με τον Τομέα Ετεροδημοτών .

γ. Ειδικά για το Λεκανοπέδιο προτείνεται να ισχύσουν 

τα παρακάτω:

γΐ. Δεν ιδρύονται άλλες Ο.Ε. πέραν των 52 που ήδη 

λειτουργούν στο Κέντρο Οργανώσεων; Ετεροδημοτών 

( Καποδιστρίου 16).

Υ2. Οι οργανώσεις αυτές α.νήκουν στη δύναμη της Τόμε



ακης Επι τροπής Ετεροδημοτών Λεκανοπεδίου και 

καθοδηγούνται από αυτή.

γ3. Όσοι Ετεροδημότες , κάτοικοι Λεκανοπεδίου και.

φίλοι, του Κινήματος το επιθυμούν μπορούν να εγ

γραφούν ως μέλη στις παραπάνω οργανώσεις με τις 

καταστατικά προβλεπόμενες διαδικασί ες .

δ. Δημιουργούνται Γραφεία Ετεροδημοτών στι,ς Ν.Ε. Θεσ/νί- 

κης , Ηρακλείου και. Πάτρας με αρμοδιότητα την καθοδή

γηση , των Ο.Ε. που ιδρύονται, και. την υλοποίηση απο 

αυτές των αποφάσεων του Τομέα Ετεροδημοτών.

ε. Ολες οι, Ν.Ε. ορίζουν υπεύθυνο ετεροδημοτών και. συνερ

γάζονται στενά με τον Τομέα Ετεροδημοτών της Κ.Ε. για 

την απογραφή όλων των συντοπιτών τους,που ζουν σε 

άλλες πόλεις της χώρας και γενικά γι,α τον καλύτερο 

συντονισμό με την Κ.Ε.,στα πλαίσια ενός σύγχρονου και, 

αποτελεσματικού εκλογικού σχεδιάσμού.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

0 Τομέας Ετεροδημοτών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α. Είναι υπεύθυνος γαι την καθοδήγηση και τον έλεγχο απο
τελεσματικής λειτουργίας τών Οργανώσεων Ετεροδημοτών.



β- Είναι υπεύθυνος για την μελέτη καί ανάλυση των προ

βλημάτων καί των θεμάτων που απασχολούν τους ετερο

δημότες καθώς καί για τον σχεδίασμά της προβολής των 

θεσεών μας καί γενικά της παρέμβασής μας στο ετεροδη- 

μότίκο κίνημα.

γ. Είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική εκλογική διάτα

ξη των Οργανώσεων Ετεροδημοτών καθώς καί για τον σχε

δίασμά μετακίνησης των ετεροδημοτών κατά τις εκλογές.

Οί αρμοδιότητες αυτές καθώς καί Οί αποφάσεις του 2ου Συν

εδρίου αλλά καί Οί πολιτικές εξελίξεις καθορίζουν τους 

στόχους , τις προτεραιότητες καί το πρόγραμμα δράσης του 

Τομέα καί των Ο.Ε. για το 1991.

Ετσι , σε ότι αφορά την ανάπτυξη των ο.Ε./θα δοθεί έμφαση 

στην εγγραφή νέων μελών στις υπάρχουσες Ο.Ε.,από τους φί

λους του Κινήματος , που δραστηριοποιούνται σε συλλόγους 

ετεροδημοτών , στην δημιουργία νέων Ο.Ε. στα μεγάλα αστι

κά κέντρα της χώρας καί κυρίως στη συγκρότηση καί λειτουρ

γία των Κέντρων Οραγανώσεων Ετεροδημοτών στην Θεσ/νίκη , 

την Πάτρα καί το Ηράκλειο.

Τα μέλη των Ο.Ε. παρεμβαίνουν συντεταγμένα σε συλλόγους , 

σωματεία καί αδελφότητες των ετεροδημοτών , στη λεττουρ-
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γία των οποίων υποχρεωτικά συμμετέχουν ενεργά-'Εχουν σαν 

βασικούς στόχους την μαζικοποίηση των συλλόγων , την δρα- 

στηριοποίηση τους γύρω από ζητήματα περιφερειακής ανάπτυ

ξης , πολιτισμού , προστασίας περιβάλλοντος κ.λ.π. και 

την απογραφή όλων των ετεροδημοτών του κάθε χωρίου , πόλης, 

περιοχής καυ νομού.

Βασική επιλογή αποτελεί η οργανωτική αναδιάταξη των συλ

λόγων και σωματείων ετεροδημοτών και- των δευτεροβάθμιων 

και τρί-τοβαθμι-ων οργάνων τους για να αντιμετωπισθεί η 

χαώδης κατάσταση που επικρατεί σήμερα καυ η οποία διχά

ζει- σε πολλές περί-πτώσεΐ-ς το ετεροδημότΐ-κο κίνημα , κα

θιστά αδι,αφανείς τι-ς οικονομικές δι-αχεί-ρίσεΐ-ς καυ ευνο

εί τον παραγοντισμό και- την συγκρότηση μηχανισμών εξυπη

ρέτησης προσωπικών φιλοδοξιών .· Η πρότασή μας γι-α πρωτο

βάθμια οργάνωση ανά χωριό ή πόλη , ομοσπονδία ανά νομό 

και συνομοσπονδία ανά γεωγραφική περιφέρεια αντιμετωπί

ζει οριστικά το πρόβλημα.

Πρώτο ζήτημα για το Κίνημα αλλά και για τους ίδιους τους 

ετεροδημότες αποτελεί η ύπαρξη αποτελεσματικού σχεδίου 

μετακίνησης κατά τις εκλογές . Ανεξάρτητα από τα λεγά

μενα του Υπουργού των Εσωτερικών,περί νόμου που θα επι

τρέπει στους ετεροδημότες και στους απόδημους να ψηφίζουν 

στον τόπο διαμονής τους , ο Τομέας και οι Οργανώσεις των



Ετεροδημοτών όλης της χώρας θα επεξεργασθουν και θα πα

ραδώσουν στο Ε.Γ. ολοκληρωμένο σχέδιο μετακίνησης. Η α- 

ποτελεσματικότητα αυτού του σχεδίου όμως θα κριθεί από το 

βαθμό σύνδεσης των οργάνων και. των οργανώσεων ετεροδημοτών 

με τις Ν.Ε. όλης της χώρας και. κυρίως θα κριθεί από το 

βαθμό επικοινωνίας των οργανωμένων στο ΠΆΣΟΚ ετεροδημοτών 

με τους ετεροδημότες φίλους του Κινήματος στο Λεκανοπέδιο 

και σ ’ολόκληρη τη χώρα.

Γι’αυτό,εκτός απ’την διαδικασία μηχανογράφησης όλων των 

ετεροδημοτών , που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο , θα 

μας απασχολήσει σοβαρά η έκδοση μηνιαίου ή δημινιαίου ε

νημερωτικού περιοδικού , που θα αποστέλλεται στους ετερο

δημότες φίλους και μέλη του Κινήματος.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ»

Για να είναι αποτελεσματικός ο προηγούμενος σχεδιασμός μας 

και για να πετυχουμε τους στόχους που επιγραμματικά αναφέ

ραμε θα πρέπει πέρα απ’τις δικές μας προσπάθειες να υπάρξει 

η αναγκαία οικονομική και- τεχνική υποστήριξη (η σχετική 

πρότασή μας έχει ήδη εγκριθεί από την Εκτελεστική Γραμμα

τεία και από τον Τομέα Οικονομικού της Κ.Ε.). Κυρίας όμως/ 

θα πρέπει να στηριχθεί από τα στελέχη μας , τα μέλη τΠ£
Κ.Ε. και την Κοινοβουλευτική Ομάδα , τα μέλη των οργάνων



και. τυς οργανώσεις , η προσπάθει,α απογραψής που ήδη ξεκί

νησε . Χωρίς αυτή τη τόσο σοβαοή δούλευα υποδομής δεν μπορού 
με να μιλάμε γ lα σόγχοονο και. αποτελεσματικό εκλογι,κό σχε

δίασμά .
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ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜ.

-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 
ΠΑΤΡΑ -  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΜΑΖΓΚΟΠΟΙΗΙΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ

-ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟ 
ΤΩΝ ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΕ
ΝΤΡΩΣΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

Τ Ο Μ Ε Α Σ
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ
• ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
•ΣΤΟΧΟΙ -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η  
ΣΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

•
-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

-ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ
-πρωτοβάθμια οργάνωση 
-ομοσπονδία ανά νομό.
-  συνομοσπονδία ανά περιφέρεια.

-ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ Δ ΙΑ Τ Α Ξ Η  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΤΕΡΟΔΗΜ. 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

-ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

-Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η  ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗ
ΜΟΤΩΝ ΜΕ Ν.Ε

-ΣΧΕΔ ΙΟ  ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ 

»> ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 

ΓΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ (Ο.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 1.

α- Οι- Ο.Ε. απαρτίζονται από μέλη, που κατάγονται, 

από τον ό6υο νομό ή την ίδια διοικητική περιφέ

ρεια , και ζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα στον ίδιο τό

πο .

β- Οι. Ο.Ε. είναι αντιστοιχισμένες σε νομούς όταν τα 

μέλη τους κατάγονται από τον ίδιο νομό ή σε δ/κές 

περιφέρειες όταν τα μέλη τους κατάγονται από την 

ίδια δ/κή περιφέρεια.

γ. 0 αριθμός των μελών κάθε Ο.Ε. δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος των 15 και μεγαλύτερος των 150.

δ. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η σύνθεση· κάθε Ο.Ε. 

να είναι αντιπροσωπευτική όλων των επαρχιών , δή

μων ή μεγάλων κοινοτήτων του νομού καταγωγής ,



όταν η Ο.Ε. είναι αντιστοιχισμένη σε νομό ή αντιπρο

σωπευτική όλων των νομών μιας διοικητικής περιφέρειας, 

όταν η Σ.Ε. είναι, αντιστοιχισμένη σε διοικητική περι

φέρεια.

ε. Τα μέλη των Ο.Ε. είναι, υποχρεωτικά ενεργά και, δραστήρια 

μέλη συντοπίτικων συλλόγων και. σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 2

Οι, Ο.Ε. έχουν αναπτυχθεί με ευθύνη της Τομεακής Επιτροπής

Ετεροδημοτών (Τ.Ε.Ε.) στο Λεκανοπέδιο Αττικής και μπορούν

να αναπτυχθούν , με ευθύνη των αντίστοιχων Ν.Ε. , στις

πρωτεύουσες άλλων νομών, όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέν
τρωση ετεροδημοτών , με τη σύμφωνη γνώμη του Τομέα Ετεροδημοτών.

ΑΡΘΡΟ 3

α. Για το Λεκανοπέδιο δεν προβλέπεται η δημιουργία άλλων 

Οργανώσεων Ετεροδημοτών , πέραν αυτών που ήδη λειτουρ

γούν στο Κέντρο Οργανώσεων Ετεροδημοτών και οι οποίες 

είναι αντιστοιχισμένες προς όλους τους νομούς της χώρας.

β. Προκειμένου να ιδρυθεί νέα οργάνωση-σε άλλους νομούς ,



εκτός Λεκανοπεδίου , πρέπει να υποβληθεί σχετυκη αί

τηση στη Ν.Ε. της πε.ρυοχής τους από τουλάχιστον 15 

φίλους του Κινήματος,που κατάγονται από τον ίδυο νο

μό η την ίδυα δυουκητυκή περυφέρευα , ζουν στον ίδυο 

τόπο και, δραστηρυοπουούνταυ σε συντοπίτυκους συλλό

γους.

γ. Ου Ν.Ε. πρέπευ να δυαβυβάζουν την αίτηση προς τον Το

μέα Ετεροδημοτών μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή 

της , συνοδεύοντας την και με την δυκη τους ευσηγηση.

Η ευσηγηση της Ν.Ε. πρέπευ να παίρνευ υπόψη τυς κατα- 

στατυκές δυατάζευς , τον παρόντα Κανονυσμό Λευτουργίας 

καυ την οργανωτυκή πολυτυκή του Κυνηματος.

δ. 0 Τομέας Ετεροδημοτών αποφασίζευ σχετυκά καυ δυαβυβάζευ 

την απόφαση του στους ενδυαφερόμενους δυα των αντίστοι

χων Ν.Ε.

ε. Σε περίπτωση απόρρυψης του αυτήματος από τον Τομέα Ετε

ροδημοτών ου ενδυαφερόμενου μπορούν να προσφύγουν στην 

Εκτελεστυκή Γραμματεία της Κ.Ε. , που αποφασίζευ τελεσί- 

δυκα.



Για άλλα θέματα που αναφέρονται, στην λειτουργία των Ο.Ε. 

και, που δεν περιλαμβάνονται, στα προηγούμενα άρθρα θα 

εφαρμόζεται, ο Κανονι,σμός Λειτουργίας των Τ.Ο. του Κι,νήμα- 

τος.


