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Σύντροφο l ,

Σας απαστέλουμε την εγκύκλιο που προβλέπει την 
πορεία και τις διαδικασίες προς τις Νομαρχιακές 
σ υνελεύσεις.

Σε περίπτωση που οι οργανώσεις έλαβαν εκ παραδρομής 
με -fax στις 8/10/91 αντίστοιχη εγκύκλιο που αποτελούσε 
αρχικό σχέδιο παρακαλούνται να την αγνοήσουν.



ΠΑ. ΣΟ. Κ.
Π ΑΝ ΕΛΛΗ Ν ΙΟ  ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΤΟΜΈΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 100 80 Α Θ Η Ν Α  
Χ Α Ρ . Τ Ρ ΙΚ Ο Υ Π Η  30 

Τ Η Λ Ε « .  :
ΤΕ1_ΕΧ:

ΤΕΙ-ΕΡΑΧι

Αθήνα 9 Οκτωβρίου 1991

ΠΡΟΣ : Ν.Ε.- Επ.και Τομ.Γραφ.- Τ.Ο. - Ο.Χ.Λ. - Ο.Π.

ΚΟIΝ : Εκτελεστικό Γραφείο — Εκτελεστική Γραμματεία 
Κ.Ε. - Κ.Ο.

ΘΕΜΑ : Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ε Σ  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ι Σ
<Πορεία και δ ι αδικασίες )

Σύντροφοι,
Οπως γνωρίζετε από το καταστατικό και την απόφαση της 

2ης Συνόδου της Κ.Ε- προβλέπεται η πραγματοπο ί ησ η 
Νομαρχιακών Συνελεύσεων απολογισμού και προγραμματισμού 
κάθε 9 μήνες και εκλογής οργάνων κάθε 18 μήνες.

Παράλληλα οι αποφάσεις της 2ης, 3ης, και 4ης Συνόδου 
της Κ.Ε. προσδιόρισαν με σαφήνεια την αναγκαιότητα τόσο της 
ενεργοποίησης και της λειτουργίας ευρύτερων, ώς προς την 
σύνθεση αποκεντρωμένων κομματικών θεσμών, όσο και την άμεση 
ανάγκη επίμονης ανάληψης πρώτο.3ου?· ιών για την αναβάθμιση 
της λειτουργίας των πρωτοβάθμιων οργανώσεων.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν πραγματοποιήθηκαν οι
προβλεπόμενες Απολογιστικές και Προγραμματικές Συνελεύσεις 
ενώ παράλληλα κοινή επιθυμία και στόχος όλων μας ε \ - ~
τηρήσουμε το 13μηνο σαν ανώτατα όριο εκλογής των οργάνων, 
προκύπτει η αναγκαιότητα συνολικού προσδιορισμού των
ουσιαστικών πολιτικών και οργανωτικών διαδικασιών α π ο τώρα 
μέχρι την επόμενη Ανοιξη-

Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα 
σχεδίασμά που θα καλύπτει τους εξής 3 στόχους - στάδ ι α



- Αμεση πραγματοποίηση των Απολογιστικών— Προγραμματικών
Νομαρχιακών Συνελεύσεων.

. Υλοποίηση τοι· βασικού στόχου της 4ης Συνόδου της Κ.Ε. 
για την ουσιαστική πολιτική λειτουργία των οργανώσεων 
βάσης και την προσαρμογή της σύνθεσης τους σε 
αντιστοιχία με την κοινωνία στην οποία απευθύνονται.

3. Πραγματοποίηση των εκλογικών διαδικασιών σε όλα τα 
Οργανα των Νομαρχιακών Οργανώσεων.

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Α  !

* Λ IA û IΚΑΣIΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΟΓIΣΤIΚΕΣ-ΠΡΟΓΡA M M A T IΚΕΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Εκ των πραγμάτων 9α πραγματοποιηθούν με βάση τη 
σημερινή Οργανωτική κατάσταση των Οργανώσεων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Για να συμμετέχει μια Τ.Ο. στην Ν.Σ. θα πρέπει:
1. Να έχουν προηγηθεί παρουσία εκπροσώπου των 

καθοδηγητικών οργάνων Γενικές Συνελεύσεις με θέματα, 
την συζήτηση για την πολιτική συγκυρία, την συζήτηση 
για την Π ο λ ιτ ι κααρ,ανωτική κατεύθυνση του ΠΑ-ΣΟΚ 
(κεντρικές εισηγήσεις) και την συζήτηση πάνω στην 
εκτίμηση της συγκυρίας του νομού ή του Τομέα (εισήγηση 
Ν.Ε. ή Τ.Ε.).

2. Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που 
είναι :

α. Η τακτοποίηση της μηνιάτικης συνδρομής των 
Τ.Ο.προς το Κεντρικό Ταμείο, 3000 δρχ. το μήνα 
κάθε πρωτοβάθμια οργάνωση (απόφαση 3ης Συνόδου ) 
του Λεκανοπεδίου - Α" θεσ/νίκης — Εξωτερικού και 
1500 δρχ. για τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις της 
Επαρχίας.

β. Να έχουν πληρώσει οι σύντροφοι τις μιηνιάτικες
συνδρομές τους.



γ. Να έχουν ταυτότητα: μέλους ή να έχει εγκριθεί η 
αίτηση έκδοσης ταυτότητας μέλους, 

δ. Οι Τ.Ο. και Ν.Ε. να έχουν παραλάβει τα
λογιστικά βιβλία για την εφαρμογή του Εννιαίου 
Λογιστικού Συστήματος.

Β. ΛΙΑΛΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ Τ.Ο.

1. Τα μέλη κάθε Τ.Ο. ενημερώνονται πέντε ημέρες πριν την 
σύγκλιση της Γ.Σ. τόσο για την ώρα και τον χώρο 
σύ γκλ ίσης ~ ης όσο και για το αντ ιστοιχο θέμα.

2. Η Γ.Σ. της Τ.Ο. βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκεται
το 40% των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση 
μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται σε επόμενη μέρα αφού 
προηγουμένως έχει γίνει με προσωπική ευθύνη του
Γραμματέα της Τ.Ο. και του μέλους της Ν.Ε. ή Επ. Γ ρ α φ . 
υπενθύμιση με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο.

3. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και αφού έχει 
προηγηθεϊ η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων. Η 
Γ.Σ. εκλέγει με φανερή ψηφοφορία πρόεδρο και γραμματέα 
για την τήρηση των πρακτικών τα οποία στο τέλος 
υπογράφονται απο τον πρόεδρο και τον Γραμματέα.

4. Κατά την έναρξη της διαδικασίας ενημερώνεται από 
εκπρόσωπο του ανωτέρου οργάνου η Γ.Σ. για την 
ημερομηνία τον τόπο σύγκλισης της Ν.Σ. καθώς και για 
τον αριθμό και την διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων 
της Ν.Σ.

5. Το κλιμάκιο ή ο υπεύθυνος του ανωτέρου οργάνου 
εισηγείται το θέμα και ακολουθούν διευκρινιστικές 
ερωτήσεις τοποθετήσεις. Η Γ.Σ. της Τ.Ο. εξειδικεύει και 
διαμορφώνει Πρόγραμμα βράσης για τον χώρο ευθύνης της 
με βάση την εισήγηση-

6 .  0 χρόνος διάρκειας της Γ.Σ. δεν μπορεί να ξεπερνά τις 
3 ώρες. Ειδικά για την συνέλευση που περιέχει θέμα 
εκλογής οργάνων ή αντιπρόσωπό ορίζεται χρόνος έναρξης 
και λήξης των εκλογών.

7. Προηγείται των διαδικασιών, εκλογή εφορευτικής 
επιτροπής στην οποία υποβάλλονται υποψηφιότητες:



σ . Για την Ε . Ε .
Ζ . Για τους Αντιπροσώπους της Ν.Σ.

8. Κάθε μέλος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο καταστατικό 
και τον κανονισμό λειτουργίας έχει δικαίωμα να θέσει 
υποψηφιότητα και στα 2 ψηφοδέλτια εκτός απο τα μέλη της 
εφορευτικός επίτροπός.

9. Ετην διάρκεια της διαδικασίας ετοιμάζονται τα 
ψηφοδέλτια.

10. Για να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες τα μέλη 
θα πρέπει να “συμμετέχουν στις 2 από τις 3 
προγραμματισμένες συνελεύσεις των Τ.Ο.

11. □ αριθμός των σταυρών ανά ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 40% των εκλεγομένων.

12. Η εφορευτικό επίτροπό μετά το πέρας της εκλογικός 
διαδικασίας προχωρεί στην διάλογό των ψηφοδελτίων 
παρουσία των μελών που επιθυμούν να παραβρίσκονται.

13. Αντίγραφο των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας παραδϊδεται 
σε παρευρισκόμενα κλιμάκιο της Ν.Ε.

14. 0 Τρόπος καθώς και η διαδικασία συγκρότισης σε σώμα 
της Σ-Ε. καθορίζεται στον Κ.Λ. που σας αποστέλεται 
σύντομα .

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΥΝΕΛΕΥΕΗ.

1. Ετην Ν.Ε. συμμετέχουν:
α. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Τ.Ο. 
β. Τα μέλη της Ν.Ε.
γ. Τα μέλη της Κ.Ε. (τακτικά - αναπληρωματικά) και οι 
βουλευτές που είναι μέλη των Οργανώσεων του χώ ρ ο υ 
ευθύνης της Ν.Ε.
Ευνεκτιμώντας την αναγκαιότητα πραγματοποίησης των 
απολογιστικών και προγραμματικών συνελεύσεων στην
δεδομένη οργανωτικό μας κατάσταση δεν 9ε ραύμε
απαραίτητη την διεξάγωγό Επαρχιακών ό Τομεακών
συνελεύσεων οι οποίες όμως θα πραγματοποιηθούν στην 
επόμενη φάση των εκλογικών Συνελεύσεων αφού προηγηθεί η 
ουσιαστικό πολιτικό και οργανωτικό αναβάθμιση του 2ου 
σ ταδ ί ο υ .



είναι. :

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

Μέτρα για την εκλογή αντιπροσώπων στην Ν.Ε.
Για τις Οργανώσεις μέχρι 2000 μέλη ο αριθμός των 
συνέδρων είναι 400.
Για τις Ν.Οργανώσεις από 2000-3000 μέλη ο αριθμός των 
συνέδρων στην Ν.Ε. είναι 500.
Για τις Ν.Οργανώσεις πάνω απο 3000 μέλη ο αριθμός των 
συνέδρων είναι 600.

\

Το μέτρο για την εκλογή των αντιπροσώπων ορίζεται σε 
ειδική συνεδρίαση της Ν.Ε. μετά την ολοκλήρωση του 2ου 
κύκλου Γ.Ε. στις Τ.Ο. παρουσία μέλους του Τ.Ο.Π. στην 
διαδικασία της οποίας:
α. επικυρώνονται οι οριστικοί κατάλογοι των μελών των 
Τ.Ο.
β. καθορίζεται το μέτρο αντιπροσώπευσης (διαιρείται ο 
αριθμός των μελών της Ν.Ο. δια του αριθμού των συνέδρων 
στη Ν.Ε.).

Εε περίπτωση ενστάσεων για αποκλεισμούς μελών 
οργανώσεων ή κακής εφαρμογής των διαδικασιών, τις 
εξετάζει η Ν.Ε. και τελεσίδικα ο Τ.Ο.Π. της Κ.Ε.
Η Ν.Ε. Βρίσκεται σε απαρτία όταν πάρεΒρϊσκεται το 402 

των αντιπροσώπων και η διαδικασία διεξάγεται παρουσία 
κλιμακίου των κεντρικών καδοδηγητικών οργάνων.
Μέχρι την εκλογή προεδρείου προεδρεύει μέλος ανωτέρου 

Οργάνου ή ο Α' Γραμματέας της Ν.Ε. 
θέματα Η.ώ. είναι:

α. η πολιτική και οργανωτική εισήγηση που την 
παρουσιάζει μέλος ανωτέρου οργάνου.

Β- ο Απολογισμός και Προγραμματισμός δράσης της Ν.Ε.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας υποβάλλονται 

υποψηφιότητες και με φανερή ψηφοφορία εκλέγεται 
τριμελές προεδρείο.
Εε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση 

επαναλαμβάνεται οπότε αρκεί να παραβρίσκεται το 30 V. των
α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν .

Η εισήγηση της Ν.Ξ. μιε θέμα τον απολογισμό 
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό  δράσης αφού συζητηθεί απο το σώμα της 
Ν.Ε. τίθεται σε έγκριση.



για τοΣε περίπτωση καταψήφισης της εισήγησης 
Πρόγραμμα όράσης της Ν.Ε. διαμορφώνεται νέο κείμενο με 
την ευθύνη του Προεδρείου της Ν.Ε. με την συμμετοχή της 
Γραμματείας της Ν.Ε. και συντρόφων που υπέθαλλαν τις 
κύριες συμπληρωματικές προτάσεις.

□ι αποφάσεις λαμθάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων και με φανερή ψηφοφορία (εξαιρείται η 
περίπτωση μομφής για την ανάκλιση Οργάνου ή μελών του 
που απαιτείται παρουσία των 2/3 του αριθμού των μελών 
που συγκροτούν την Ν.Ε.).

* Για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών που
περιγράφουμε αποστέλονται κεντρικά εισηγήσεις που
αναφέρονται :

α. Στο πολιτικό πλαίσιο της συγκυρίας.
θ. Στην οργανωτική μας κατεύθυνση και το Π.ύ.
οι οποίες θα πρέπει να συζητηθούν σε όλες τις 

πρωτοβάθμιες οργανώσεις. Η ολοκλήρωση της συζήτησης για 
κάθε θέμα στις Τ.Ο. προϋποθέτει και αντίστοιχη συνεδρίαση 
της Ν.Ε. ή των μελών που ανέλαβαν την υλοποίηση του 
προγράμματος, που επικυρώνει τον απολογισμό των κλιμακϊωψ 
(ονομαστική κατάσταση παρόντων - προτάσεις) παρουσία μέλους 
του Τ .0.Π .

Τέλος οι Ν.Ε. προετοιμάζουν κείμενο - εισήγηση πρός 
τις , Τ.Ο. - Ο.Χ.ύ. με θέμα την εξειδίκευση - εκτίμηση της 
πολιτικής συγκυρίας στον Νομό και των προτεραιοτήτων που 
προγραμματίζει (απόφαση 4ης Συνόδου Κ.Ε.— Π.Α.).

Τα κείμενα - εισηγήσεις σε ικανό αριθμό διανέμονται 
έγκαιρα στις Τ.Ο. - Ο.Χ.ό.

Για ζητήματα που θα προκύψουν και δεν προβλέπονται στο 
καταστατικό, κανονισμό λειτουργίας ή την παρούσα εγκύκλιο, 
αρμόδιο όργανο για να επιληφθεϊ είναι α Τ.Ο.Π.

Ειδικά για τα ζητήματα της κατάρτισης σε σώμα των 
οργάνων που 8α προκύψουν στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις ή της 
Ν.Ε. καθώς και τα γραφεία που συγκροτούν τα αντίστοιχα 
όργανα περιλαμβάνονται στον νέο Κ.Λ.που αποστέλεται 
σύντομα .



Το δεύτερο στάδιο που αναφέρεται στην υλοποίηση των 
αποφάσεων της 4ης Συνόδου της Κ.Ε. ξεκινά αμέσως μετά την 
πραγματοποίηση των απολογιστικών— προγραμματικών Ν-Γ. και 
σε κάθε περίπτωση αποτελεί προϋπόθεση για την 
πραγματοποίηση των Νομαρχιακών Συνελεύσεων που έχουν 
εκλογικό χαρακτήρα.

Για τον σκοπό αυτό, ανάλογα με τις συνθήκες του κάθε 
νομού και σε συνεργασία με το κλιμάκιο η Ν.Ε. αξιοποιεί το 
σύνολο του στελεχιακού δυναμικού και εξατομικεύει την 
ευθύνη "χρέωσης" με στόχους:

α. Να υπάρξει ουσιαστική πολιτική εσωκομματική λειτουργία 
στις Τ.Ο.- Ο.Χ.Δ.

0. Να εμπλουτίσουμε με νέες εγγραφές τις Τ.Ο., τις Ο.Χ.Δ. 
έτσι ώστε να είναι σε αντιστοιχία με τον κοινωνικό χώρο 
που απευθύνονται.

γ. Να διαμορφωθούν εφικτά προγράμματα τοπικών
πρωτοβουλιών.

δ. Να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν νέες οργανώσεις.
ε. Να υλοποιήσουν τον συνολικό Προγραμματισμό της Ν.Ε. με 

βάση την απόφαση της Ν.Σ.
Τα μέλη της Κ.Ε. και οι βουλευτές του Νομού με την 
ουσιαστική συμμετοχή τους οφείλουν να συμβάλουν στην 
παραπάνω προσπάθεια.

< ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΤΙΕ Ν.Ο.

Αφού ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση και πιστοποιηθεί σε 
καινή συνεδρίαση Ν.Ε.— κλιμακίου Τ.Ο.Π. παρουσία των μελών 
της Κ.Ε. του νομού και των Βουλευτών ότι ολοκληρώθηκε η 
προηγούμενη φάση με την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων 
μπορούμε να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση των εκλογικών 
διαδικασιών όπως όριζεται παρακάτω:



Σε κάθε T.Q. θα πραγματαποι π 9ούν τουλάχιστον τρεις 
ι .Ζ . Σιήν τελευταία Γ.Σ. θα εκλεγούν Σ.Ε. όπου χρειάζεται, 
οι αντιπρόσωποι για την Επαρχιακή Συνέλευση, καθώς επίσης 
και το 60% των αντιπροσώπων για τη Νομαρχιακή Συνέλευση·

Για να εκλεγεί μέλος, σαν αντιπρόσωπος πρέπει να έχει 
πάρει μέρος τουλάχιστον σε 2 από τις 3 Γ.Σ.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν Επαρχιακές
Συνελεύσεις αχσ τις οποίες θα εκλεγούν Επαρχιακά Γραφεία 
και το 40% των αντιπροσώπων για την Ν.Σ.

Στις Επαρχιακές Συνελεύσεις συμμετέχουν όλα τα μέλη 
εφόσον ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τα 400.

— Απο 400 — 600 μέλη εκλέγονται αντιπρόσωποι απο τις 
Τ.Ο. με αναλογία 2:3.

— Απο 600 — 1000 με αναλογία 1:2.
— Απο 1000 και πάνω με αναλογία 1:3.
Τα Επαρχιακά Γραφεία θα είναι 5μελή ή 7μελή.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Ν.Ε. θα 
πραγματοποιηθούν οι Νομαρχιακές Συνελεύσεις απο τις οποίες 
θα εκλεγούν οι Νομαρχιακές Επιτροπές και οι 5μελεϊς 
Επιτροπές Οικονομικού Ελέγχου.

Οι Ν.Ε. θα είναι Ιίμελεϊς ή 17μελείς ανάλογα με το 
συνολικό αριθμό μελών και Επαρχιακών Γραφείων.
Στις Νομαρχιακές Επιτροπές θα εκλεγεί υποχρεωτικά απο κάθε 
Επαρχιακή Οργάνωση τουλάχιστον ένα μέλος.

0 συνολικός αριθμός αντιπροσώπων στις Ν.Σ. για την 
εκλογή Ν.Ε. θα είναι περίπου 400-600.

Με βάση αυτά τα όρια θα καθοριστούν ανα Νομαρχιακή 
Οργάνωση τα μέτρα.

S . ΟΙΑΟΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

1. Ενημέρωση των μελών πέντε μέρες πριν την Γενική
Συνέλευση για την εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς
και αντιπροσώπων για τις Επαρχιακές και* Νομαρχιακές
Συνελεύσεις.



2. Η απαρτία υπολογίζεται με βάση τα ταμειακός 
τακτοποιημένα μέλη-

3. Ενημερώνονται τα μέλη για τις ημερομηνίες και τον τόπο 
διεξαγωγής των Επαρχιακών και των Νομαρχιακών 
Συνελεύσεων.

4. Κατά το ξεκίνημα της διαδικασίας ενημερώνεται η Γ.Ε.
για τον αριθμώ των αντιπροσώπων που θα εκλέξει για την 
Επαρχιακή Συνέλευση· Το μέτρο αναφέρεται και
υπολογίζεται στα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη·
π.χ. εάν το μέτρο είναι 1:2, τότε θα υπολογισθεί ο 
αριθμός των αντιπροσώπων επί των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών.

5. Ενημερώνεται η Γ.Σ. για τους αντιπροσώπους που 
εκλέγονται απ'* ευθείας για την Νοχαρχιακή Συνέλευση·

6. Εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή και υποβάλανται 
οι υποψηφιότητες για:

α. Συντονιστική Επιτροπή
0. Αντιπροσώπους για την Τομεακή Συνέλευση 
γ. Αντιπροσώπους για την Νομαρχιακή Συνέλευση 

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα και στα 
τρία ψηφοδέλτια.

7. Στη διάρκεια της διαδικασίας ετοιμάζονται 
ψηφοδέλτια και τυπώνονται σε ένα φύλλα.
Ανάλογα με τα θέματα ημερήσιας διάταξης και
προυπολογιζάμενο χρόνο της Συνέλευσης που πάντως 
μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις ώρες, ορίζεται και 
ανακοινώνεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της
ψηφοφορ ί α ς . '

8. Η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στην διαλογή,των

τα

τον
δεν

ψήφο ϊ γ ' - Ι !τίων ααρουσία των μελών που επιθυμούν να
παρευρίσκονται.

□ αριθμός των σταυρών για κάθε ψηφοδέλτιο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 407. των εκλεγσμένων.
Αντίγραφο των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας παρ ο: δίδεται 
στο παρευοισκόμενο κλιμάκιο.

1 3 .



1. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής θα πρέπει να έχουν 
προσδ ι ορ ι σθε I , όπως αναφέρεται παραπάνω, πριν απο την 
διεξαγωγή των Γ.Ε. στις Τ.Ο. για την εκλογή 
αντιπροσώπων.

2. Συμμετέχουν :
α. Οι αντιπρόσωποι απο τις Τ.Ο.
0. Τα μέλη των απερχόμενων Ε.Γ.
γ. Μέλη της Ν.Ε.,Κ.Ε. και οι Βουλευτές που είναι μέλη 
Οργανώσεων του χώρου του Επαρχιακού Γραφείου.

3. 0 αριθμός των αντιπροσώπων που θα εκλέξει η Επαρχιακή 
Συνέλευση για την Νομαρχιακή Συνέλευση είναι ίσος με τα 
4/6 του συνολικού αριθμού αντιπροσώπων για την Ν.Σ. που 
θα έχουν εκλεγεί απο τις Τ.Ο.
Η Επαρχιακή Συνέλευση αποφασίζει στην αρχή της 
διαδικασίας τον αριθμό των μελών του Επαρχιακού 
Γραφείου 5 — 7.

4. 0 αριθμός των σταυρών σε κάθε ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να
ε ί ■ναι μεγαλύτερος απο το 40% των ει«λεγομένων.

0 . ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συ μμετέχουν :
α . 0 ι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις Τ .0 .
0 . Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις Ε .Σ.
Υ γ Τα μέλη των απερχόμενων Ν.Ε.
δ . Μέλη Κ .Ε . και οι Βουλευτές που είναι μέλη

οργανώσεων του χώρου της Νομαρχ ιακ ή ς .
Η Ν.Σ. επ ι κυρ>ώνει τον αριθμό και την γεωγραφ ι κ ή

ανιχφορά των Επαρχ ιακών Γραφείων που έχου ν ε κλε γε ί .
Σε περίπτωση διαφωνίας της Ν.Σ. αν α λ α μ £1 ά ν ε ι η «ω•ζ που
θα εκλεγεί να διαμορφώσει τον νέο αριθμό και την
κ α ι ν ο ύ ρ ι α γ ε ω γ ρ α (ρι κ ή αναφορά των Επαρχ ιακών Γααφε ί ων
σ ύ |_ιφωνα με την απόφαση της Νθ|.ι α ρ χ ι α κ ή ς Συν έλευσης.
Μέχρι την εκλογή των νέων Επαρχιακών Γραφείων 
λειτουργούν τα ή ο η ;.;λε γμένα.



3. Η Ν.Ε. αποφασίζει για τον αριθμό των μελών της Ν.Ε.παυ
θα εκλέξει 11 - 17 μέλη.

4. 0 μέγιστος αριθμός σταυρών σε κάθε ψηφοδέλτιο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 40'Λ των εκλεγομένων.

* ΑIΑΑIΚΑΕΙΕΓ ΨΗΦΟΦΟΡ I ΑΣ ΚΑI Ο I ΑΛΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Κατά το ξεκίνημα της συνέλευσης και πριν την εκλογή 
Προεδρείου το κλιμάκιο της Κεντρικής Καθοδήγησης ενημερώνει 
για τη διαδικασία της ψηφοφορίας και διαλογής που 
περιλαμβάνει :

1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Υποβολή υποψηφιοτήτων για τα όργανα που θα εκλεγούν 

και τους αντιπροσώπους.
3. Εκδοση ψηφοδελτίων.
4. Κατάλογος Συνέδρων.
5. Ψηφοφορ ία.
6. Α ι α λ ο γ ή .

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Α  :

1. Εκλονή Εφορευτικής Επιτοοπήρ
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα είναι 5μελής και θα 
υποβοηθηθεί στο έργο της απο 15 ακόμα συντρόφους για
τις Ε.Σ και 9 ακόμη συντρόφους για τις Ν.Σ.
Στην πρώτη ώρα μετά την έναρξη της διαδικασίας

στο Προεδρείο οι υποψηφιότητες. 'Καλό είναι 
τα Επαρχιακά Γραφεία και οι Νομαρχιακές Επιτροπές να 
έχουν κάνει συζήτηση με συντρόφους — συνέδρους που 
θέλουν να αναλάβουν το υπεύθυνο και δύσκολο έργο της 
Εφορευτικής Επιτροπής ώστε να διευκολυνθεί η υποβολή 
υποψηφιοτήτων.
Αμέσως μετά τη λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων το 
κλιμάκιο σε συνεργασία με το Προεδρείο Τ ή ς  συνέλευσης 
διαμορφώνει πρόταση για την 5μελή Κεντρική Εφορευτική



και τους 15 ή 9 συντρόφους που χωρίζονται σε 5 ή 3 
ομάδες αντίστοιχα και τη θέτει στο σώμα για έγκριση-

2 . ΥποΒολή υποιίιηφ ι οτήτων
Υποβάλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή σε 2 
ώρες μετά την απόφαση της συνέλευσης για τη σύνθεση της 
Εφορευτικής Επιτροπής. Οι υποψηφιότητες αφορούν ϊ 

α . Για τις Ε . Ε
* υποψηφιότητες για Επαρχιακό Γραφείο.
* υποψηφιότητες για αντιπροσώπους στην Νομαρχιακή

Ευνέλευσ η ·
Β - Για τιο Ν.Ε

* υποψηφιότητες για Νομαρχιακή Επιτροπή
* υποψηφιότητες για Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου

Για όλες τις Ν.Ε θα είναι 5μελής.

3 . Εκδοση αιηωοδελτ ί ων
Η 5μελής Εφορευτική Επιτροπή διαμορφώνει κατά 

αλφαβητική σειρά το ψηφοδέλτιο. όίπλα στο όνομα κάθε 
υποψηφίου γράφεται η οργάνωση στην οποία ανήκει.
Το ψηφοδέλτιο θα είναι ένα για όλα τα όργανα που 
εκλέγονται. Το ψηφοδέλτιο αναπαράγεται σε επαρκή 
α ρ ι θ μ ό .
Την όλη τεχνική υποδομή γι'αυτό και κάθε άλλο θέμα που 
αναφέρεται σ 'αυτή την εγκύκλιο, την έχουν προβλέψει οι 
Γ . Ε .

4 . Κατάλονοο Ευνέδοων 
Εχει διαμορφωθεί κατά 
Επαρχιακά Γραφεία και
Κεντρική Εφορευτική σε 3 
όίπλα στο άνομα κάθε 
οργάνωση απο την οποία πρ

αλφα Β ητ ι κ ή 
τις Ν.Ε κ 
αντ ί γ ρ α φ α . 
συντρόφου 
οέρχεται.

σειρά από τα 
αι παραδίδεται στην

αναγράφεται και η

5. Ψηωοοορία
Η ψηφοφορία για όλες τις Ξ.Ζ και Ν.Ζ αρχίζει στις 

5μ.μ και ολοκληρώνεται στις 8μ.μ ανεξάρτητα απο την
παράλληλη πιθανόν πορεία της συνέλευσης.



Η ψηφοφορία γίνεται σε 5 κάλπες για τις Ε.Σ και σε 3 
κάλπες για τις Ν.Σ.
Ο χωρισμός των συνέδρων ανά κάλπη γίνεται κατά 
αλφαβητική σειρά .
Κάθε κάλπη λειτουργεί με ευθύνη μιάς ομάδας της 
Εφορευτικής Επιτροπής και παρακολουθείται απο την 
Κ.Ε.Ε.

6 - ώιαλονή
Γίνεται κατά κάλπη με παρουσία συνέδρων που θέλουν 
να την παρακολουθήσουν χωρίς να ενοχλούν.

— Ανοίγεται ενα ψηφοδέλτιο. διαπιστώνεται αν είναι 
σωστοί οι σταυροί και αν είναι έγκυρο, εκφωνείται. Η 
εκφώνηση παρακολουθείτα ι και απο ένα σύντροφο της Κ.Ε.Ε 
Αυτοί που ανοίγουν το ψηφοδέλτιο και εκφωνούν δεν 
κρατούν κανένα είδος γραφικής ύλης.
— Οταν ολοκληρωθεί η εκφώνηση του ψηφοδελτίου 
παραδίδεται στο σύντροφο που καταγράφει ο οποίος το 
αριθμεί και το υπογράφει. Ανοίγεται στη συνέχεια το 
επόμενο ψηφοδέλτιο κ.ο.κ .
— Η καταγραφή γίνεται απο μέλος της Εφορευτικής 
Επιτροπής της κάλπης και παρακολουθείται απο 2 
συντρόφους απο τους παρΰντες στην διαδικασία.
— Μετά :ην ο7\οκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής, 
αθροίζονται οι σταυροί κατά κάλπη, ανακοινώνονται και 
στη συνέχεια αθροίζονται τα αποτελέσματα των επι μέρους 
καλπών και ανακοινώνονται.
— Ολόκληρο το υλικά φυλάγεται αναλοίωτο απο την Κ.Ε.Ε

* Οι εισηγήσεις που 3α συζητηθούν στις Επαρχιακές και 
Νομαρχιακές Συνελεύσεις θα διαμορφωθούν εγκαίρως με 
ευθύνη των Ν . Γ_ . και των Κεντρικών Καθοδηγητικών 
Ο ρ γ ά ν ω ν .

* Επειδή αντικειμενικά από την ο λ ο κ' *. ρωσ η του δεύτερου 
σταδίου και μέχρι τις Ν.Σ. που περιλαμβάνουν εκλογικές
διαδικασίες δεν μπορε ί να έχει περάσ ει 6 μήνες και



επειδή παράλληλα με δική μας ευθύνη δεν προ 
νωρίτερα στη δεύτερη φάση ώστε να μην υπήρχε ο 
περιορισμός στις εκλογικές διαδικασίες τα 
έχουν εγγράφει μέχρι την ολοκλήρωση τ~υ 
σταδίου, μπορούν να εκλεγούν αντιπρόσωποι 
εκλέγονται στα όργανα εφ' όσον υπάρχουν 
υ «οιμ ιιψ ι ό ι ο ιες από παλαιότερα μέλη·

χωρήσαμε 
χρον ι κ ός 
μέλη παυ 
δεύτερου 
αλλά δεν 
επαρκε ί ς

* Στην εκλογή αντιπροσώπων, και όλων των οργάνων 
εκπροσωπούνται οι γυναίκες σε ποσοστά ανάλογα με τον 
αριθμό των γυναικών-μελών των αντίστοιχων εκλογικών 
σ ω μ ά τ ω ν .
* Οσοι σύντροφοι συμμετέχουν ενεργά σε οργανώσεις ή 
όργανα Νεολαίας ΠΑΣΟΚ η οποία σύμφωνα με τις αποφάσεις 
του Συνεδρίου λειτουργεί αυτοτελώς, δεν έχουν το 
δικαίωμα του "εκλέγειν" και "εκλέγεσθαι" στις 
διαδικασίες προς Ν.Σ. των οργανώσεων του Κινήματος.

Με συντροφικούς Χαιρετισμούς 
Γ ια τον Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής

ΓΑ.ΙΟ.Κ.

V  0ν-τ-ώνης Κοτσακάς


