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Προς
Όλα τα Μέλη του Ομίλου

Αγαπητή/έ φίλη/ε

Το Πρωτοδικείο της Αθήνας, με την 4052/91 Απόφασή του, ενέκρινε το Καταστατικό του Ομίλου, 
το οποίο καταχωρίθηκε στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου με αριθμό 18269/28.2.1992. 
Συνημμένα σας στέλνουμε αντίγραφα του Καταστατικού και του προσαρτημένου σε αυτό Κειμένου 
του Φλεβάρη του 1991, όπως εγκρίθηκαν από το Πρωτοδικείο.

Μετά τη δημοσίευση του Καταστατικού, και σύμφωνα με το άρθρο 16, η Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτ ροπή στην 11 η Συνεδρίασή της στις 17.2.1992 αποφάσισε να συγκαλέσει την Γ ενική Συνέλευση 
του Ομίλου σε Πρώτη Τακτική Σύνοδο την Δευτέρα 13 Απριλίου 1992, στις 16:30, στα προσωρινά 
Γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα (Μιχαλακοπούλου 27). Σε περίπτωση που δεν υπάρξει την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία, η Πρώτη Τακτική 
Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει:

τη (Μενάλη) Δευτέρα, 20 Απριλίου 1992. στις 16:30 
οτην Αίθουσα ΣυνΕδοιάαεων τηο Ε,Σ.η .ε α .· Ακαδημίας 20

Στην ίδια Συνεδρίασή της η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή καθόρισε την Ημερήσια Διάταξη της 
Πρώτης Τακτικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, όπως παρακάτω:

θέμα 1ο: 
θέμα 2ο: 
Θέμα 3ο: 
θέμα 4ο: 
.θέμα.δό:

θέμα 6ο: 
θέμα 7ο:

θέμα 8ο: 

θέμα 9ο:

Έγκριση Κανονισμού Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 9, παρ.14).
Εκλογή (τριμελούς) Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 9, παρ.14). 
Απολογισμός Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
Οικονομικός Απολογισμός Περιόδου μέχρι 1-4-1992.
Πρόγραμμα Δράσης περιόδου Απριλίου 1992 μέχρι 31-10-1994 (άρθρο 16, παρ. 
2)·
Προϋπολογισμός Περιόδου Απριλίου 1992 μέχρι 31-10-1992 (άρθρο 14). 
Τροποποίηση άρθρου 4, παρ. 2 του Καταστατικού γιά το ύψος των τακτικών 
συνδρομών και γιά καθορισμό ειδικών συνδρομών γιά μαθητές, σπουδαστές και 
φοιτητές.
Σύσταση Γραμματείας γιά τη στήριξη των δραστηριοτήτων του Διοικητικού 
Συμβουλίου (άρθρο 5, παρ. 2).
Αρχαιρεσίες (άρθρο 11). 
α. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
β. Ψηφοφορία

Με την ευκαιρία η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα είθελε να υπενθυμίσει τις ακόλουθες 
διατάξεις του Καταστατικού:
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1.

2.

3.

4.

Υ.Γ.

Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη του Ομίλου, που έχουν εκπληρώσει τις 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (άρθρο 9, παρ.2, του Καταστατικού).

Τα Μέλη του Ομίλου που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι γιά τα όργανα του Ομίλου (Διοικητικό 
Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή) πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στην Προσωρινή 
Διοικούσα Επιτροπή δεκαπέντε (15) τουλάνιστον ημέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή τό 
αργότερο μέχρι τις 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1992.

Υπενθυμίζεται πως τα μέλη που επιθυμούν 
να είναι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι τα- 

μειακώς εντάξει
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

της υποψηφιότητάς τους.

Μέλη του Ομίλου μπορούν να εκπροσωπούν στη Γενική Συνέλευση άλλα μέλη, τα οποία 
κατοικούν σε απόσταση τουλάγιστον 100 χιλιομέτρων μακρυά από την έδρα του Ομίλου. 
Κανένα μέλος του Ομίλου δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο(2) άλλα μέλη. Η 
εντολή εκπροσώπησης πρέπει να είναι έγγραφη και να κατατεθεί στην Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή δύθ(2) τουλάχιστον ώρες πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 9, παρ

Μέλη του Ομίλου πού Κάΐόΐκούν σε απόσταση μεγαλύτερη από 100 νιλιόμετρπ από την έδρα 
του Ομίλου έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες με συστημένη επιστολή 
(άρθρο 11, παρ 6). Στα μέλη αυτά η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα στείλει, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, όλο το απαραίτητο υλικό και σχετικές οδηγίες.

Γιά την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Η εκκρεμής οικονομική σας υποχρέωση μέχρι τις 30 Μαρτίου 1992, με βάση τα Βιβλία 
του Ταμείου του Ομίλου, είναι .Λ.,.ΩΟ.Ο..... δρχ.
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Σ Χ Ε Δ Ι Ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο

Η Γενική Συνέλευση, όπως αναφέρεται και στο Καταστατικό, είναι "το 
ανώτατο όργανο" του ΟΜΙΛΟΥ.

Παράλληλα, όμως, η Γενική Συνέλευση είναι ρ χώρος κοινής παραυ- 
σίας όλων των μελών του Ομίλου και ο κυριότερος χώρος οργανωμέ
νης συζήτησης πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν την κοινωνία μας 
και απασχολούν τον Όμιλο.

Ο τρόπος με τον οποίο θα πετύχουμε όλοι μας να κάνουμε την πιό 
αποδοτική και την πιό δημιουργική συζήτηση είναι ένας από τους 
στόχους του Ομίλου. Ο "εκσυγχρονισμός" του τρόπου συζήτησης 
και λήψης αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις είναι από μόνος του 
ένας αυτοδύναμος “εκσυγχρονιστικός στόχος“.

Μέχρι να κατακτήσουμε όλοι στην πράξη αυτόν τον στόχο, και γιά 
το ξεκίνημα της οργανωμένης δράσης μας ως Όμιλος, καταφεύγου
με στην αναγκαία λύση της υιοθέτησης ενός τυπικού κανονιστικού 
πλαισίου - όπως προβλέπεται και από το άρθρο 9, παρ. 11 του 
Καταστατικού - δηλ. ενός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ".

Το προτεινόμενο Σχέδιο Κανονισμού Γενικής Συνέλευσης έχει δανει
στεί πολλές από τις διατάξεις του από αντίστοιχες διατάξεις κανο
νισμών και από την πρακτική επαγγελματικών σωματείων και συνδι
κάτων. Όσο και αν οι ανάγκες των συζητήσεων στις Γενικές Συνε
λεύσεις των συνδικάτων είναι πολύ διαφορετικές από τις ανάγκες των 
συζητήσεων στις Γενικές Συνελεύσεις ενός Ομίλου Προβληματισμού, 
εν τούτοις, κρίνεται ότι γιά το ξεκίνημα θα λειτουργήσει θετικά η υιο
θέτηση δοκιμασμένων και ανθεκτικών στον χρόνο πρακτικών.

Με την ελπίδα ότι συντομώτατα το επίπεδο των συζητήσεων στις Γε
νικές Συνελεύσεις του Ομίλου θα είναι τέτοιο που δεν θα χρειάζεται 
καμιά μορφή τυπικού Κανονισμού, προτείνουμε την υιοθέτηση του 
"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ“, που ακολουθεί.
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Άρθρο 1
Νομιμοποίηση Μελών Γενικής Χυνέλόυα ης

1. Τά μέλη του Ομίλου που είναι εγγεγραμένα στα Μητρώα του Ομίλου και έχουν εκπληρώσει τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και γιά τον προηγούμενο της Γενικής Συνέλευσης μήνα 
νομιμοποιούνται ως μέλη της Γ ενικής Συνέλευσης από την Γ ραμματεία της Γ ενικής Συνέλευσης, 
την οποία έχει συγκροτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και της έχει αναθέσει τη σχετική ευθύνη.

2. Γιά την νομιμοποίησή τους ως μέλη τηο Γενικήσ Συνέλευσηο. τα μέλη του Ομίλου προσέρχονται 
στην Γ ραμματεία, η οποία ελέγχει:

α. την ταυτότητά τους,

β. την εγγραφή τους στό Μητρώο Μελών του Ομίλου, και 

γ. την ταμειακή τους ενημερότητα,

τα εγγράφει στην Κατάσταση Μελών τηο Γενικήο Συνέλευσης και τους δίνει "κάρτα ψηφοφορίας".

3. Μέλη της Γενικής Συνέλευσης που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπήσουν στη Γενική 
Συνέλευση άλλα μέλη του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 11 του Καταστατικού, καταθέτουν 
επίσης στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Οι, κατά το 
άρθρο 9 παρ. 11 του Καταστατικού, εξουσιοδοτήσεις ελέγχονται από την Γ ραμματεία

α. ως προς το δικαίωμα συμμετοχής του εξουσιοδοτούντος στην Γ ενική Συνέλευση (εγγραφή 
στα Μητρώα του Ομίλου, ταμειακή ενημερότητα), και

β. ως προς το δικαίωμα εξουσιοδότησης (απόσταση του τόπου κατοικίας από τον τόπο της 
Συνόδου της Γ ενικής Συνέλευσης).

Οι νόμιμες εξουσιοδοτήσεις φυλάσσονται στο αρχείο της Γενικής Συνέλευσης, τα ονόματα των 
εξουσιοδοτούντων καταγράφονται σε ειδική Κατάσταση και παρέχεται στα εξουσιοδοτούμενα μέλη 
αντίστοιχος αριθμός "καρτών ψηφοφορίας".

4. Τα εκπροσωπούμενα στη Γενική Συνέλευση μέλη του Ομίλου προσμετρούνται στον αριθμό των 
συμμετεχόντων γιά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 9, παρ. 12 του Καταστατικού)

Άρθρο 2 
Απαρτία

1. Δεκαπέντε (15) λεπτά μετά την καθορισμένη από την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ώρα, 
η Γ ραμματεία πληροφορεί το Διοικητικό Συμβούλιο γιά

α. τον αριθμό των ταμειακά ενήμερων μελών του Ομίλου (άρθρο 9, παρ. 2 του Καταστατικού), 
και

β. τον αριθμό των μελών που δήλωσαν συμμετοχή (παρόντων και εξουσιοδοτουμένων), και

2. Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στους συγκεντρωθέντες

α. είτε, εάν υπάρχει απαρτία, ότι η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, οπότε και γίνεται έναρξη 
της Γενικής Συνέλευσης.

β. είτε, εάν δεν υπάρχει απαρτία, ότι η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται.

3. Στην περίπτωσει μη ύπαρξης απαρτίας

α. εάν η ημερομηνία επανάληψης της Γ ενικής Συνέλευσης είναι εκ των προτέρων προσδιορι-
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σμένη (από το Καταστατικό ή από προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου), 
η ημερομηνία αυτή ανακοινώνεται στους συγκεντρωθέντες. Η ανακοίνωση αυτή καλύπτει 
την ανάγκη δημοσιότητας γιά την γνωστοποίηση στα μέλη του Ομίλου της ημερομηνίας και 
της Ημερήσιας Διάταξης της επαναλληπτικής (εξ αναβολής) Γ ενικής Συνέλευσης.

β. εάν η ημερομηνία της εξ αναβολής Γ ενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί άμε
σα, το Διοικητικό Συμβούλιο την προσδιορίζει σε εύθετο χρόνο, κατά τα προβλεπόμενα από 
το Καταστατικό, και φροντίζει γιά την εξασφάλιση της απαιτούμενης δημοσιότητας.

4. Η επαναλληπτική (εξ αναβολής) Γ ενική Συνέλευση γίνεται με την ίδια Ημερήσια Διάταξη της μη 
πραγματοποιηθήσης, λόγω ελλείψεως απαρτίας.

5. Ένσταση κατά της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την ύπαρξη ή μη 
απαρτίας, μπορεί να υποβληθεί από κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης ευθύς μετά την σχετική 
ανακοίνωση των στοιχείων της παρ. 1 αυτού του άρθρου. Οι ενστάσεις εξετάζονται αμέσως από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σχετικά και ανακοινώνει την απόφασή του στα μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης.

6. Εάν από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκύπτει απαρτία γίνεται έναρξη της Γ ενικής 
Συνέλευσης. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να γίνει προσφυγή στην Γενική Συνέλευση, μόλις 
αυτή συγκροτηθεί σε σώμα και πρίν αρχίσει η συζήτηση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Η 
σχετική απόφαση λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία των παρόντων.

7. Εάν από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκύπτει ότι δεν έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη 
απαρτία ανακοινώνεται η αναβολή της Γ ενικής Συνέλευσης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν χωρεί 
ένσταση και η Συνέλευση αναβάλλεται.

8. Η διαπιστωθείσα κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης απαρτία λογίζεται ότι διατηρείται σε 
όλη τη διάρκεια της Συνέλευσης. Ενστάσεις γιά ύπαρξη απαρτίας δεν είναι δυνατές όταν η Γ ενική 
Συνέλευση έχει προχωρήσει στη συζήτηση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξής.

Άρθρο 3
Εκλογή.του Προεδρείου τηο Γενικήο Συνέλευσηο

1. Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης 
και μέχρι την συγκρότηση της σε σώμα, που γίνεται με την εκλογή του Προεδρείου της Γενικής 
Συνέλευσης.

2. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης αποτελείται από τρία μέλη (άρθρο 9, παρ. 14 του 
Καταστατικού) τα οποία εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία των παρόντων. 
Οι προτάσεις (ετεροπροτάσεις και αυτοπροτάσεις) υποψηφιοτήτων γιά τις θέσεις του Προεδρείου 
της Γ ενικής Συνέλευσης γίνονται χωρίς συζήτηση ή τεκμηρίωση.

3. Το Προεδρείο, στην άσκηση των καθηκόντων του, βοηθούν δύο (2) πρακτικογράφοι, και δύο (2) 
ψηφοσυλλέκτες, που εκλέγονται μεταξύ των μελών της Γ ενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4
Ημόρήσισ Διάταξη

1. Το Προεδρείο της Γ ενικής Συνέλευσης, αφού φροντίσει γιά την ολοκλήρωση των τυχόν εκκρεμμών 
συζητήσεων γιά την νόμιμη συγκρότηση της Γ ενικής Συνέλευσης και την ύπαρξη της απαιτούμενης 
απαρτίας, προχωρεί αμέσως στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

2. Η Ημερήσια Διάταξη της Γ ενικής Συνέλευσης είναι αυτή που καθορίζεται από την πρόσκληση σύγ
κλισής της.

3. Πρίν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης μπορούν να υποβληθούν (κατά 
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9, παρ 9 του Καταστατικού) από τα μέλη της Γ ενικής Συνέλευσης
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προτάσεις να εγγράφουν και άλλα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Το Προεδρείο, εφόσον διαπι
στώσει ότι οι προτάσεις αυτές ικανοποιούν τους όρους του άρθρου 9 παρ. 9 του Καταστατικού, 
παραχωρεί στους προτείνοντες, κατά την κρίση του, χρόνο μέχρι τριών (3) λεπτών γιά την υποστή
ριξη τών προτάσεών τους. Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία όπου αποφασίζεται, με σχετική πλειοψη- 
φία του συνόλου των ταμειακά ενήμερων μελών του Ομίλου, η εγγραφή ή μη κάθε προτεινόμενου 
θέμα-τος στην Ημερήσια Διάταξη.

4. Η συζήτηση των θεμάτων της Γ ενικής Συνέλευσης γίνεται κατά την σειρά που ορίζεται στην πρόσ
κληση σύγκλισής της. Αλλαγή σειράς είναι δυνατή μετά από την υποβολή σχετικής πρότασης και 
έγκρισής της από τη Γ ενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία των παρόντων. 
Γιά την συζήτηση της σχετικής πρότασης παρέχεται από το Προεδρείο ο αναγκαίος κατά την γνώ
μη του χρόνος, που δεν μπορεί συνολικά να υπερβεί τα πέντε (5) λεπτά.

5. Εάν στην Γενική Συνέλευση πρόκειται νά πραγματοποιηθούν και αρχαιρεσίες γιά την ανάδειξη 
Οργάνων Διοίκησης του Ομίλου, αυτές αποτελούν υποχρεωτικά το τελευταίο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης. Το Προεδρείο μπορεί να προτάξει τις εκλογές της Εφορευτικής Επιτροπής και να τις 
πραγματοποιήσει σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 5
Προσωρινέο Διακοπέο Εργασιών τηο Γενικήο Συνέλευσηο

1. Η εξέλιξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης είναι συνεχής. Το Προεδείο της Γενικής Συνέ
λευσης μπορεί να αποφασίζει προσωρινές διακοπές μέχρι δεκαπέντε (15) λεπτών ανά τρεις ώρες 
εργασιών της, ή όταν το κρίνει σκόπιμο γιά την διευκόλυνση των εργασιών της Συνέλευσης. Εάν 
προβλέπεται η Συνέλευση να διαρκέσει περισσότερο από έξη (6) ώρες το Προεδρείο μπορεί να 
αποφασίσει προσωρινή διακοπή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης μέχρι ενεννήντα (90) 
λεπτών.

2. Επιπρόσθετα, η Γ ενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει, με φανερή ψηφοφορία και σχετική πλειο
ψηφία των παρόντων, γιά προσωρινή διακοπή μέχρι 15 λεπτών.

Άρθρο 6
Εισήγηση Θεμάτων στη Γ ενική Συνέλευση

1. Γιά κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης γίνεται συζήτηση, στην αρχή της οποίας παρουσιάζεται 
η σχετική εισήγηση. Την εισήγηση παρουσιάζει:

α. 0  Πρόεδρος ή άλλο, ειδικά γι’αυτό εξουσιοδοτημένο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ομίλου, εάν το θέμα έχει περιληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη μετά από πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου,

β. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Περιφεριακού Παραρτήματος του Ομίλου, εάν το θέμα έχει πε- 
ριληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη μετά από πρόταση Περιφερειακού Παραρτήματος, ή

γ. μέλος του Ομίλου, που εκπροσωπεί την ομάδα μελών του Ομίλου η οποία έχει προτείνει 
την εγγραφή του θέματος στην Ημερήσια Διάταξη.

2. Στο τέλος κάθε εισήγησης κατατίθεται στο Προεδρείο το σχέδιο απόφασης επί του οποίου θα γί
νει ψηφοφορία.

Άρθρο 7
Οονάνωση τηο Συζήτησηο

Γ ιά την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης το Προεδρείο της Γ ενικής Συνέλευσης 
καθορίζει και ανακοινώνει στο Σώμα τον χρόνο που θα διατεθεί γιά την παρουσίαση της εισήγη- 
σης, καθώς και το συνολικό χρόνο που θα διατεθεί γιά τη συζήτηση του θέματος.
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2. Μετά το τέλος της παρουσίασης της εισήγησης ανοίγεται κατάλογος ομιλητών, όπου καταγράφο
νται όλοι όσοι θέλουν να μιλήσουν πάνω στο θέμα. Ο κατάλογος είναι "κλειστός", δηλαδή δεν 
επιτρέπονται πρόσθετες εγγραφές μετά την ολοκλήρωσή του. Με βάση τον αριθμό των εγγεγραμ
μένων στον κατάλογο το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατανέμει στους ομιλητές τον 
διαθέσιμο γιά συζήτηση χρόνο.

3. Κατά τη συζήτηση κάθε θέματος η σειρά των ομιλητών είναι η σειρά εγγραφής τους στον κατά
λογο. Η τήρηση της σειράς του καταλόγου γίνεται με ευθύνη του Προεδρείου της Γ ενικής Συνέ
λευσης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, μετά συνεννόηση με το Προεδρείο, να παρεμβαί
νουν σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, ανεξάρτητα του εάν έχουν εγγραφεί στον κατάλογο 
ομιλητών. Η Γ ενική Συνέλευση μπορεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 αυτού του 
Κανονισμού, να αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Δεν επιτρέπονται διακοπές στον ομιλητή. Ειδικά σε περίπτωση που οι λόγοι του ομιλητή είναι εκτός 
του συζητουμένου θέματος ή εάν χρησιμοποιεί εκφράσεις που δεν αρμόζουν σε μέλος του Ομί
λου, ο προεδρεύων στη Γ ενική Συνέλευση μπορεί να του κάνει σχετική παρατήρηση, και - σε περί
πτωση υποτροπής - να του αφαιρέσει τον λόγο. Αφαιρείται ο λόγος από τον ομιλητή με το πέρας 
του αρχικά προσδιορισμένου χρόνου ομιλίας του.

6. Όταν από τους λόγους του ομιλητή δημιουργούνται προσωπικά θέματα γιά άλλο μέλος της Γ ενι
κής Συνέλευσης το Προεδρείο της Γ ενικής Συνέλευσης διακόπτει προσωρινά τον ομιλητή και δί
νεται χρόνος ενός (1) λεπτού στον προσωπικά θίγόμενο να τεκμηριώσει την άποψή του γιά την 
ύπαρξη "προσωπικού θέματος". Ανεξάρτητα του εάν το Προεδρείο δεχθεί ή όχι την ύπαρξη του 
θέματος, δίνει αμέσως τον λόγο στον ομιλητή να συνεχίσει και να τελειώσει την ομιλία του, χρησι
μοποιώντας το υπόλοιπο του χρόνου του. Αμέσως μετά, εάν το Προεδρείο έχει δεχθεί ότι υπάρχει 
"προσωπικό θέμα", ο θίγόμενος έχει χρόνο τριών (3) λεπτών γιά να παρουσιάσει τις θέσεις του. 
Η απόφαση αυτή του Προεδρείου, όπως και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια του Προε
δρείου της Γ ενικής Συνέλευσης, μεταβάλλεται με διαφορετική απόφαση του Σώματος, που λαμβά- 
νεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στό άρθρο 8 αυτού του Κανονισμού γιά την ρύθμιση διαδικα
στικών θεμάτων.

7. Μετά το τέλος της ομιλίας και του τελευταίου ομιλητή του καταλόγου δίνεται χρόνος μέχρι πέντε 
(5) λεπτών, κατά την κρίση του Προεδρείου, στον εισηγητή του θέματος γιά δευτερολογία.

8. Στην συνέχεια το Προεδρείο συνοψίζει τις προτάσεις που παρουσιάσθηκαν και φροντίζει γιά την 
λήψη απόφασης επί του θέματος κατά τα προβλεπόμενα απο το άρθρο 9 αυτού του Κανονισμού.

9. Μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας λήψης απόφασης, το Προεδρείο κηρύσσει "περαιωμένη" 
τη συζήτηση ως προς το συζητούμενο θέμα και προχωρεί στη συζήτηση του επομένου θέματος 
της Ημερήσιας Διάταξης. Σε καμία περίπτωση στην ίδια Γ ενική Συνέλευση δεν μπορεί να ξαναρ-χί- 
σει συζήτηση γιά θέμα του οποίου η συζήτηση κρίθηκε προηγουμένως "περαιωμένη".

Άρθρο 8
Διαδικαστικέ^ Προτάσειο

1. Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης και σε κάθε στιγμή των εργασιών της μπορεί να θέσει δια
δικαστικό θέμα. Από τη γενική αυτή αρχή εξαιρούνται τα σημεία των εργασιών της Γ ενικής Συνέ
λευσης όπου είναι σε εξέλιξη ψηφοφορίες γιά λήψη κάποιας απόφασης, οπότε δεν επιτρέπεται να 
τεθεί διαδικαστικό θέμα.

2. Αμέσως μόλις τεθεί διαδικαστικό θέμα ο προεδρεύων διακόπτει την διεξαγόμενη συζήτηση και 
δίνει χρόνο ενός (1) λεπτού στον προτείνοντα γιά την παρουσίαση της πρότασής του. Είναι δυ
νατόν ο προεδρεύων να δεχθεί και μία έως δύο ακόμα παρεμβάσεις επί του θέματος, διαρκείας 
ενός (1) λεπτού η καθεμιά, από μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια το θέμα τίθεται σε 
ψηφοφορία. Η ψηφοφορία είναι φανερή και η απόφαση, σε όλες τις περιπτώσεις, λαμβάνεται με 
σχετική πλειοψηφία των παρόντων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχει ρητή αντίθετη πρόβλεψη 
στο Καταστατικό ή σε αυτόν τον Κανονισμό. Το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει άμε-
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σα τη σχετική απόφαση.

Εάν το Προεδρείο διαπιστώσει προσπάθεια παρακώλυσης των εργασιών της Γ ενικής Συνέλευσης 
με την προβολή αλλεπάλληλων διαδικαστικών θεμάτων μπορεί να θέσει θέμα στη Γενική Συνέ
λευση γιά ’υιοθέτηση εφ'άπαξ περαιτέρω διαδικασίαο". Σε αυτή την περίπτωση το Προεδρείο έχει 
χρόνο τριών (3) λεπτών γιά να παρουσίασει την πρότασή του. Επί της προτάσεως του Προεδρείου, 
δίνεται δικαίωμα λόγου σε δύο (2), το πολύ, ομιλητές γιά δύο (2) λεπτά και ακολουθεί ψηφοφορία 
γιά την λήψη απόφασης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 αυτού του άρθρου. Η απόφαση που 
θα ληφθεί γιά "εφ’άπαξ περαιτέρω διαδικασία" είναι δεσμευτική γιά όλους μέχρι το τέλοο τπο 
Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9 
Ψηφοφορίεο

1. Κάθε μέλος της Γ ενικής Συνέλευσης διαθέτει μία ψήφο γιά τον εαυτόν του και ανά μία ψήφο γιά 
κάθε μέλος που εκπροσωπεί νόμιμα κατά το Καταστατικό .

2. Γ ιά τις ανάγκες των φανερών ψηφοφοριών τα μέλη της Γ ενικής Συνέλευσης εφοδιάζονται κατά τη 
διαδικασία νομιμοποίησής τους, με αριθμό "καρτών ψηφοφορίας", ίσο με τον αριθμό ψήφων που 
διαθέτουν, ώστε να διευκολύνονται οι ψηφοσυλλέκτες στην καταμέτρηση των ψήφων.

3. Τα σχέδια απόφασης γιά τα οποία αποφασίζει η Γενική Συνέλευση διακρίνονται σε:

α· Προτάσεις, δηλ. τα σχέδια απόφασης που προτείνει ο κύριος εισηγητής του θέματος,

β· Αντιπροτάσεις, δηλ. τα σχέδια απόφασης που προτείνει επί του θέματος κάθε άλλο μέλος
της Γ ενικής Συνέλευσης, εκτός από τον εισηγητή,

γ. Τροπολογίες, δηλ. τις τροποποιητικές προτάσεις που αφορούν στην διατύπωση ή σε λεπτο- 
μεριακή ρύθμιση της πρότασης, οι οποίες γίνονται από κάθε μέλος της Γενικής Συνέ
λευσης σε ήδη ψηφισμένη πρόταση, και

δ· Συνθετικές Προτάσεις, δηλ. τις προτάσεις του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, όπου 
γίνεται προσπάθεια συγκερασμού διαφόρων προτάσεων και αντιπροτάσεων.

4. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης κάθε θέματος, συγ
κεντρώνει όλες τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις και, εάν κρίνει σκόπιμο, διατυπώνει και την δική 
του συνθετική πρόταση. Ό λες οι προτάσεις, οι αντιπροτάσεις, καθώς και η τυχόν συνθετική 
πρόταση του Προεδρείου παρουσιάζονται συνοπτικά από το Προεδρείο στη Γενική Συνέλευση.

5. Πριν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, το Προεδρείο μπορεί να ζητήσει την απόσυρση προτάσεων 
και αντιπροτάσεων που, μετά την συζήτηση, οι εισηγητές τους κρίνουν ότι μπορούν να αποσυρ- 
θουν. Στη συνέχεια, θέτει σε ψηφοφορία χωριστά πρώτα τις αντιπροτάσεις (κατά σειρά υποβολής 
τους), μετά την πρόταση του εισηγητή και, τέλος, την τυχόν συνθετική πρόταση του Προεδρείου. 
Ό λες οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερές ψηφοφορίες και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, 
εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει αντίθετη ρητή πρόβλεψη αυτού του Κανονισμού ή τού 
Καταστατικού.

6. Γιά τις ήδη ψηφισμένες αποφάσεις υποβάλονται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης τροπολογίες, 
οι οποίες μετά την παρουσίασή τους - διαρκείας ενός (1) λεπτού η κάθε μία - τίθενται αμέσως σε 
ψηφοφορία.

7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ψηφοφοριών γιά κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης το 
Προεδρείο εξετάζει την συμβατότητα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί και ενημερώνει σχετικά 
την Γενική Συνέλευση. Οταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα ασυμβατότητας μεταξύ των 
διαφόρων αποφάσεων το Προεδρείο καλεί την Γ ενική Συνέλευση να αποφασίσει σχετικά.

8. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και γιά τις τροπολογίες γίνεται από το Προεδρείο η τελική 
διατύπωση της απόφασης, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά, και η συζήτηση γιά το συζητούμενο
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θέμα της Ημερήσιας Διάταξης κηρύσσεται "περαιωμένη”. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση 
εισέρχεται στην συζήτηση του αμέσως επομένου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Άρθρο 10
Κλείσιμο των Εονασιών τπο Γενικιϊο Συνέλευσησ

1. Με την ολοκλήρωση της συζήτησης όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ολοκληρώνεται 
η εργασία του Προεδρείου και ανακοινώνεται το κλείσιμο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εάν πρόκειται να επακολουθήσουν αρχαιρεσίες, την ευθύνη των υπόλοιπων εργασιών αναλαμβάνει 
η Εφορευτική Επιτροπή, που έχει στο μεταξύ εκλεγεί.

3. Τα πρακτικά της Γ ενικής Συνέλευσης, σε σχέδιο, μονογράφονται από το Προεδρείο και 
παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα του Ομίλου. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 
υπογράφει, αργότερα, τα καθαρογραμμένα πρακτικά που θα έχουν στο μεταξύ καταχωρηθεί στο 
Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελέυσεων του Ομίλου.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση πραγματοποιούνται και αρχαιρεσίες γιά την ανάδειξη Οργάνων 
Διοίκησης του Ομίλου, στα Πρακτικά που τελικά καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών 
Συνελεύσεων του Ομίλου περιλαμβάνεται και το, προβλεπόμενο από το άρθρο 11, παρ. 7 του 
Καταστατικού, Πρακτικό Εκλογής, το οποίο συντάσσει η Εφορευτική Επιτροπή μετά την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 11 
Αργαιοεσίεο

1. Σε περίπτωση που η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει και την πραγματοποίη- 
σΠ αρχαιρεσιών γιά ανάδειξη Οργάνων Διοίκησης του Ομίλου, σε χρονική στιγμή που το Προε
δρείο της Γενικής Συνέλευσης κρίνει πρόσφορη, γίνεται εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά 
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11, παρ. 3 του Καταστατικού.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι πενταμελής και εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία. Το μέλος της 
Εφορευτικής Επιτροπής που έχει πλειοψηφίσει αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής.

3. Η Εφορευτική Επιτροπή διεξάγει, κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό, τις αρχαιρεσίες και 
ολοκληρώνει την εργασία της με την έκδοση και υπογραφή του σχετικού Πρακτικού Εκλογής, το 
οποίο συντάσσεται σε τρία αντίγραφα. Το ένα από αυτά παραδίδεται στον πλειοψηφίσαντα στις 
αρχαιρεσίες σύμβουλο, το δεύτερο στο Προεδρείο της Γ ενικής Συνέλευσης, γιά να περιληφθεί 
στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, και το τρίτο φυλάσσεται στα Αρχεία του Ομίλου.

Άρθρο 12 
Ισχύς

0  Κανονισμός αυτός, αποτελούμενος από δώδεκα (12) άρθρα, συντάχθηκε, ως Σχέδιο, από την Προσω
ρινή Διοικούσα Επιτροπή του Ομίλου. Εγκρίθηκε στην τελική του μορφή από την Πρώτη Τακτική Γενική 
Συνέλευση του Ομίλου, στις 20 Απριλίου 1992, και ίσχυσε γιά τις εργασίες της.

Με βάση το άρθρο 9, παρ. 14 του Καταστατικού ο παρών Κανονισμός ισχύει μέχρι την επόμενη 
τροποποίησή του από επόμενη Γ ενική Συνέλευση.

Κανονισμός Γενικής Συνέλευσης σελίδα 7
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ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΝ!ΑΣ ΜΑΣ

Ο IΚΟΝΟΜIΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓIΣΜΟΕ

Ε Σ Ο Λ A

ΕΣ ΟΛΑ

α > Ε γ γ ρ α φ έ q μ ε λ ώ ν 340.000
(3) Σ υ ν S ρ> ο μ έ q μ. ε λ. ώ ν 248.500
Υ > Λ ώ ρ ε έ q μ ε X ώ ν 70.000
δ) Λ ω ρ ε έ. ς φ (. X, ω γ 10.000

Τ ό κ κ ο ι Α ' & Β " Ε ΐ; α μ ή ν ο υ 8. 184

Ε Ξ Ο Λ A

1 . ΑΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΩΝ Λ .Σ .

α ) Ε ι σ τι χ Π ρ ι α Ο λ υ μ π ι α κ: ή 8 
8) " " ΟΣΕ

ί1.600 
5. 140

γ > Λ ε ί π ν ο α ε ο μι λ η τ έ q 36.080 Λρ 80

AMOIΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠIΚΟΥ 230.000

3. ΛΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΗΛΩΣΕΩΝ

α > ΕΙροδα εκδηλώσεων 20/5 & 
5/6/91 170. οοο

Β Ε 'ξ ο δ α ε κ S f\ λ ω α η 8 6 / 11. / 31 32. 834
Υ Φωτοτυπ(ες Ο χ '.. .707
£> Ταχυδρομικά 87 450
ί:! ΑνΘοπωλεC ο 18. 000

ατ Κασσάχες; 2. 080
Ρ" Τυπογράφε(ο Π Π 000
Π Ε ν ο ι κ ί ο: α η P r ο .j e k i o r 3 .440
•3 Καιρέ νε ί ο 30. οοο

Α μ ο ι Β f\ τ ε χ ν ι κ ώ ν ί“ι 000
κ ΕΞ ν ο ι ic C α σ η Α 13 ο υ σ ώ ν 14.1 .620



4. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

α ) Μ ι κ ρ ο ϋ Λ ι κ ά υ π ο λ ε:* γ ι σ τ ·ή 16.4· 10
(3) Γραφ υΐή ύλη 8.759
Υ> Χαρτί Ραχ 5. 630
δ> Σφραγί δα 2.000
ε > Γ ρ α μ μ α τ 6 α η μ α 14.790

αχ ) ΟΊΈ 13.500
) Λ ι ά φ ο ρ α μ ι κ: ρ ο τ ι μ ο λ 6 γ ι α 1.518

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΛΟI ΓίΟ ΓΑΜΕ I ΟΥ 29/ 2/ 1992

Λρχ . 62! 607

Λρχ . 1.100.618

Λρχ . 176.066

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ 29/2/1992

Μετρητά
Τ ρ ά π ε ζ α Λ ο γ / σ μ 6 μ; Τ α μ ι ε υ τ η ρ ί ο υ

Λρχ . 
Λρχ .

174.882 
1 . 184

Σ'ΰ νολο Λρχ . 176.066

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 0 ΤΑΜΙΑΣ 0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ Η Μ . ΠΑΠΟΥΛϊΑΣ ΝΙΚ. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΝΙΚ. ΓΙΑΓΟΥΜΕΛΟΣ



ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

Ταχ. θυρίδα 30265 τηλ. 01/7231259
Ταχ. Γραφείο Αθήνας 54, fax 01/7238173
100 33 ΑΘΗΝΑ /  GR_________________________________________________________________________________________

1 *

(Περιόδου 20/5/1991 έιως 31/3/1992)

Ε Σ Ο Δ Α

1.1 Εγγραφές Μελών 960.000
1.2 Συνδρομές Μελών 508.500
1.3 Δωρεές Μελών 100.000
1.4 Δωρεές Φίλων 10.000
1.5 Τόκοι Α’ και Β’ Εξαμήνου 1991 8.184

Ο Δ Α

Z1 Δαπάνες Διοικητικού Συμβουλίου

α. Εισητήρια Ολυμπιακής Αεροπορίας 39.000
β. Εισητήρια ΟΣΕ 5.140
γ. Ξενοδοχείο 9.545
δ. Δείπνο σε ομιλητές 36.080 89.765

Ζ2 Αμοιβές Προσωπικού 390.000

2Λ Δαπάνες Εκδηλώσεων

α. Εξοδα εκδηλώσεων 20 /5  & 5 /6 /91 170.000
β. Εξοδα εκδήλωσης 6/11 /91 92.894
γ. Φωτοτυπίες 142.677
δ. Ταχυδρομικά 138.520
ε. Ανθοπωλείο 22.000
στ. Κασσέτες 2.080
ζ. Τυπογραφείο 80.000
η. Ενοικίαση Projektor 9.440
θ. Καφενείο 40.000
ι. Αμοιβή τεχνικών 9.000
ια. Ενοικίαση Αιθουσών 172.160 878.771

Σε Μεταφορά

1.586.684

1.358.536

Απολογισμός και Πρόγραμμα Δράσης σελίδα 1



ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ 1η Γενική Συνέλευση

Am .M siqq>.opg  1 .3 5 8 .5 3 6

2Λ  Γενικά Έ ξοδα

α. Μικροϋλικά υπολογιστή 16.890
β. Γραφική ύλη 8.759
Υ· Χαρτί Fax 5.630
δ. Σφραγγίδα 2.000
ε. Γραμματόσημα 19.400
στ. OTE 13.500
ζ· Διάφορα μικροτιμολόγια 1.518 67.697

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1 .4 2 6 .2 3 3

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 160.451

3L Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ  31 /3 /1992

Μετρητά 152.267

Τράπεζα Λ ογ/σ μός Ταμιευτηρίου 8.184

Σύνολο 160.451

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Παπούλιας

Ο Ταμίας

Ν ίκος Χειμώνας

Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός σελίδα 2



ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ 1 η Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΕΣ-Ο-ΑΑ

1.1 Υπόλοιπο Ταμείου 31 /3/92

1.2 Εγγραφές Μελών

1.3 Συνδρομές Μελών

1.4 Δωρεές "Φίλων"

Ζ. Ε_Ξ_ΟΑ_ Α

2.1 Δαπάνες Διοικητικού Συμβουλίου

2.2 Αμοιβές Προσωπικού

2.3 Δαπάνες Εκδηλώσεων

2.4 Γενικά ’Εξοδα

2.5 Απρόβλεπτα

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Παπούλιας

Χ Ρ . Η Σ Η Σ  Ε Ω Σ  31/10/92

160.451

300.000

600.000

1.000.000 2.060.451

100.000

800.000

1.000.000

100.000

60.451 2.060.451

Ο Ταμίας

Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός σελίδα 3



ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

Ταχ. θυρίδα 30265 
Ταχ. Γραφείο Αθήνας 54, 
100 33 ΑΘΗΝΑ /  θπ

τηλ.
ίβχ

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Γιά τον καθορισμό του ύψους του δικαιώματος
εγγραφής και των μηνιαίων συνδρομών για 
μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές

Σκεπτικό: Το άρθρο 4, παρ. 2 του Καταστατικού ορίζει ότι:
α. ‘Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των τακτικών συνδρομών ορίζονται από τη Γενική 

Συνέλευση, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου", 
β. "Μέχρι την 1η Γενική Συνέλευση το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) 

δραχμές και η μηνιαία συνδρομή σε χίλιες (1.000) δραχμές".

Τα ποσά αυτά κρίνονται σήμερα λογικά, αλλά αποτελούν αντικίνητρο γιά τη συμμετοχή στον Όμιλο νέων 
και ιδιαίτερα μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών. Στις κοινωνικές αυτές ομάδες, όμως, πρέπει ο Όμιλος 
να απευθύνεται κατά προτεραιότητα.

Γι αυτό το λόγο προτείνεται το δικαίωμα εγγραφής και οι μηνιαίες συνδρομές γιά μαθητές, φοιτητές και 
σπουδαστές - περιλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών μέχρις ηλικίας 30 χρόνων - να οριστεί σε δύο 
χιλιάδες (2.000) και πεντακόσιες (500) δραχμές, αντίστοιχα. Τα σχετικά με την ιδιότητα και την ηλικία 
στοιχεία θα δηλώνονται, απλώς, στις σχετικές αιτήσεις εγγραφής.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προτείνεται νά έχει αναδρομική ισχύ και να αφορά όλες τις μέχρι 
σήμερα περιπτώσεις μελών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η 1 η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Καταστατικού και μετά από σχετική πρόταση της 
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Ορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των τακτικών συνδρομών γιά μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές - 
περιλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών μέχρις ηλικίας 30 χρόνων - σε δύο χιλιάδες (2.000) και πεντακόσιες 

(500) δραχμές, αντίστοιχα.

2. Τα σχετικά με την ιδιότητα και την ηλικία στοιχεία θα δηλώνονται, απλώς, στις σχετικές αιτήσεις εγγραφής.

3. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ και να αφορά όλες τις μέχρι σήμερα περιπτώσεις μελών που πληρούν τις 
σχετικές προϋποθέσεις.



ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

Ταχ. θυρίδα 30265 τηλ.
Ταχ. Γραφείο Αθήνας 54, fax
100 33 ΑΘΗΝΑ /  GR

1π ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Γιά τη σύσταση Πενταμελούς Γραμματεία για
τη στήριξη των δραστηριοτήτων του Διοικητι
κού Συμβουλίου

Σκεπτικό: Το άρθρο 5, παρ. 2 του Καταστατικού ορίζει ότι:
"Με αποφάσεις της Γ ενικής Συνέλευσης μπορούν να συνιστώνται περιφερειακά η βοηθητικά όργανα".

Η εμπειρία της απερχόμενης Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δείχνει πως γιά την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και γιά τη βελτίωση της λειτουργίας του Ομίλου 
(εσωτερική οργάνωση, οργάνωση εκδηλώσεων, ανάπτυξη της εσωτερικής ζωής του Ομίλου, κλπ) δεν 
επαρκεί το δυναμικό του Διοικητικού Συμβουλίου - το οποίο, άλλωστε, έχει άλλα καθήκοντα να επιτελέσει 
πέρα από την διεκπεραίωση τρέχουσας δουλειάς.

Γι αυτό το λόγο προτείνεται η δημιουργία Πενταμελούς Γραμματείας, που να αποτελείται από μέλη του 
Ομίλου και να λειτουργεί με ευθύνη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα ορίζεται, μαζί με τα 
μέλη της Γραμματείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος της Γραμματείας προτείνεται να είναι 
υποχρεωτικά ο έμμισθος συνεργάτης του Ομίλου, ο οποίος και να συντονίζει τις λειτουργίες της.

Τις λειτουργίες, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες τις Γ ραμματείας, προτείνεται να καθορίζει με αποφάσεις 
του το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα επιθυμεί, κάθε φορά, να αναπτύξει.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η 1η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού και μετά από σχετική πρόταση της 
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την δημιουργία Πενταμελούς Γ ραμματείας, γιά τη στήριξη και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας του Ομίλου (εσωτερική οργάνωση, οργάνωση εκδηλώσεων, 
ανάπτυξη της εσωτερικής ζωής του Ομίλου, κλπ)

2. Η Γραμματεία θα αποτελείται από μέλη του Ομίλου και θα λειτουργεί με ευθύνη μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το οποίο θα ορίζεται, μαζί με τα μέλη της Γ ραμματείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος της 
Γ ραμματείας είναι υποχρεωτικά ο έμμισθος συνεργάτης του Ομίλου, ο οποίος και συντονίζει τις λειτουργίες της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει και θα εξειδικεύει με αποφάσεις του τις λειτουργίες, τις αρμοδιότητες και 
τις ευθύνες τις Γ ραμματείας, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα επιθυμεί να αναπτύξει.



ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

Ταχ. θυρίδα 30265 τηλ.
Ταχ. Γραφείο Αθήνας 54, fax
100 33 ΑΘΗΝΑ /  GR

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
της

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
και

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
γιά την περίοδο μέχρι τις 31-10-94

Η “προϊστορία" του Ομίλου άρχισε στις 20 Νοεμβρίου του 1990, όταν συγκεντρώθηκαν γιά πρώτη 
φορά τα μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας σε μιά προσπάθεια να εκφράσουν, αρχικά μέσα από ένα 
κείμενο και μετά με τη δημιουργία ενός σωματείου, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους 
γιά το παρόν και - κυρίως - γιά το μέλλον αυτής της Κοινωνίας.

Το Κείμενο του Φλεβάρη του 1991. όπως διαμορφώθηκε και τελικά υπογράφηκε από τους:
Στέλιο Αλεξανδρόπουλο, Χρίστο Βερελή, Νίκο Γιακουμέλο, Νίκο Θέμελη, Λάμπη Ντόλκα, 
Δημήτρη Παπούλιας, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, Αργύρη Φατούρο, Στέφανο Χατζόπουλο, Νίκο 
Χειμώνα, και Δημήτρη Χριστοδούλου.

αποτελεί μιά πρώτη διατύπωση και αιτιολόγηση των στόχων του Ομίλου. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας 
που το ετοίμασε, λειτούργησε μέχρι την Ιδρυτική Συνέλευση του Ομίλου, στις 20 Μαϊου 1991. Στο 
διάστημα αυτό πραγματοποίησε 18 συνεδριάσεις στις οποίες αφενός διατυπώθηκε στην τελική του 
μορφή το Κείμενο του Φλεβάρη του 1991 και, αφετέρου, διαμόρφωσε το Σχέδιο Καταστατικού, το 
οποίο υποβλήθηκε γιά έγκριση στην Ιδρυτική Συνέλευση.

Στό ίδιο διάστημα διοργανώθηκαν οι δύο πρώτες δημόσιες εκδηλώσεις:
Εκσυγχρονισμός και Κράτος, στις 7-3-91,
με τους Γιάννη Βούλγαρη, Τάσο Γιαννίτση, και Δημήτρη Τσάτσο, που συντόνισε ο 
Αργύρης Φατούρος, και
Οικονομική και Νομισματική Ένωση, στις 13-5-91
με τους Γιώργο Αλογοσκούφη, Νίκο Γκαργκάνα, και Αργύρη Φατούρο, που συντόνισε 
ο Νίκος Γιακουμέλος.

Στην Ιδρυτική Συνέλευση, όπου εγκρίθηκε το Καταστατικό του Ομίλου, εκλέχτηκε και η Προσωρινή 
Διοικούσα Επιτροπή, που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Δημήτρης Παπούλιας, Πρόεδρος, Αργύρης Φατούρος, Αντιπρόεδρος, Νίκος Γιακουμέλος, 
Γενικός Γραμματέας, Νίκος Χειμώνας, Ταμίας, και οι Στέλιος Αλεξανδρόπουλος, Χρίστος 
Βερελής, Νίκος Θέμελης, Λάμπης Ντόλκας, και Δημήτρης Χριστοδούλου, μέλη.

Λίγο μετά την Ιδρυτική Συνέλευση, διοργανώθηκε στις 5 Ιουνίου 1991, μιά κοινωνικού χαρακτήρα 
εκδήλωση στην οποία κλήθηκαν όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον γιά τον Όμιλο γιά να γνωριστούν 
μεταξύ τους και να ενημερωθούν σχετικά με την Ιδρυτική Συνέλευση και την διαδικασία 
νομιμοποίησης που θα ακολουθούσε.

Απολογισμός και Πρόγραμμα Δράσης σελίδα 1



ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ 1 η Γενική Συνέλευση

Το καλοκαίρι του ’91 υπήρξε περίοδος οργανωτικής προσπάθειας, ώστε ο Όμιλος, να μπορέσει 
να αναπτύξει σοβαρή και συνεπή δραστηριότητα το φθινόπωρο. Στο διάστημα αυτό η Προσωρινή 
Διοικούσα Επιτροπή διεκπεραίωσε αιτήσεις εγγραφής νέων - πέραν των Ιδρυτικών - μελών, 
οργάνωσε το Αρχείο του Ομίλου και τον Ταχυδρομικό Κατάλογο γιά τις δημόσιες εκδηλώσεις του, 
και προετοίμασε τις εκδηλώσεις της Περιόδου 1991-92.

Τον Οκτώβριο του 1991 η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη έμμισθου 
συνεργάτη σε βάση μερικής απασχόλησης. Με νεώτερη απόφασή της η Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή μετέτρεψε, από τον Φεβρουάριο 1992, την εργασιακή σχέση του έμμισθου συνεργάτη σε 
πλήρους απασχόλησης.

Γιά τις ανάγκες αλληλλογραφίας και συναλλαγών του Ομίλου νοικιάστηκε ταχυδρομική θυρίδα και 
ανοίχτηκε τραπεζικός λογαριασμός. Δεδομένου του οτι καθυστέρησε η νομιμοποίηση του Ομίλου, 
η ταχυδρομική θυρίδα νοικιάστηκε στό όνομα του Αντιπροέδρου και ο τραπεζικός ανοίχτηκε στο 
όνομα του Ταμία. Έντονα παραμένουν τα προβλήματα στέγης και γραφειακού εξοπλισμού του 
Ομίλου, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με "φιλοξενεία“ και παροχή χρήσης από μέλη της Προσωρινής 
Διοικούσας Επιτροπής. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο και γιά τυπικούς 
και γιά ουσιαστικούς λειτουργικούς λόγους.

Στην Περίοδο 1991-92 πραγματοποιήθηκαν παρακάτω δημόσιες εκδηλώσεις:
Το Στεναστικά Πρόβλημα και η Στεγαστική Πολιτική, στις 6-11-91, 
με συλλογική εισήγηση μελών του Ομίλου, που παρουσίασε ο Νίκος Γρατσίας και 
παρεμβάσεις από τους Δημήτρη Εμμανουήλ, Φούλη Παπαγεωργίου, Λειρτέρη Παπαγιαν- 
νάκη, Γιάννη Πυργιώτη και Πλάτωνα Τήνιο, που συντόνισε ο Νίκος Γιακουμέλος. 
Εθνική OiKOVQuia και Κοινωνική Ασφάλιση, στις 10-12-91,
με εισηγητή τον Πλάτωνα Τήνιο, παρεμβάσεις από τους Κωνσταντίνο Κρεμαλή, Γιάννη 
Κυριόπουλο, και Μιλτιάδη Νεκτάριο, που συντόνισε ο Γιάννης Κυριόπουλος. 
□ροϋποθέσειο νιά τον Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, στις 21 -1-92, 
με εισηγητές τους Νίκο Βαρελίδη, Προκοπή Παυλόπουλο, και Βασίλη Σκουρή, που 
συντόνισε ο Δημήτρης Παπούλιας.
Τα Βαλκάνια ... πάλι:, στις 11 -2-92,
με ομιλητές τους Κώστα Ζέπο, Κώστα Οικονομίδη, Βασίλη Παναγιωτόπουλο και Αργύρη 
Φατούρο, που συντόνισε ο Αργύρης Φατούρος.
Ιδιωτικοποιήσεις: δόγμα ή πολιτική, στις 19-3-92,
με τους Σταύρο Θωμαδάκη, Σπύρο Λιούκα, και Βασίλη Ράπανο, που συντόνισε ο Νίκος 
Κυριαζίδης.
θέωοία και Πολιτική του Εκσυγχρονισμού, στις 13-4-92,
με εισηγητές τους Νίκο Μουζέλη, Κώστα Σημίτη και Δημήτρη Τσάτσο, που συντόνισε 
ο Θανάσης Καρτεράς.

Σε όλες τις εκδηλώσεις υπήρξαν κείμενα των εισηγήσεων στη διάθεση των ακροατών.

Σήμερα ο Όμιλος έχει 264 μέλη και ο κατάλογος ταχυδρομήσεων προσκλήσεων γιά τις εκδηλώσεις 
του έχει 808 εγγραφές. Τα περισσότερα μέλη του είναι κάτοικοι της Αθήνας. Εκτός Αθηνών είναι 
φυσικό, λόγω της δραστηριότητας που ανέπτυξε μέχρι σήμερα, ο Όμιλος να μην έχει ακόμη 
μεγάλη απήχηση. Υπάρχουν, εν τούτοις συγκεντρώσεις μελών του σε άλλες πόλεις που θα
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μπορούσαν με μικρή προσπάθεια να οδηγήσουν στην ίδρυση Παραρτημάτων, όπως προβλέπει και 
το Καταστατικό. Η απερχόμενη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει προωθήσει την σχετική 
διαδικασία στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ήδη συγκροτηθεί Ομάδα από τους:

Μαρία Δημητριάδη, Παρασκευά Παρασκευόπουλο, Βασίλη Σκουρή, Θανάση Τζεβελέκη, και 
Παναγιώτη Τσιλιγκαρίδη,

και η οποία ανέλαβε την οργάνωση του Παραρτήματος. Η θεσμική έγκριση της ίδρυσής του θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι παρεμβάσεις του Ομίλου είχαν μέχρι σήμερα δύο κύρια χαρακτηριστικά:

1. Εξέφραζαν απόψεις που δεν είχαν διαμορφωθεί στο εσωτερικό του Ομίλου, αλλά 
ανήκαν σε εκείνους που επέλεγε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή γιά να πάρουν 
μέρος στις δημόσιες εκδηλώσεις. Επρόκειτο, βέβαια, γιά επιλογή ατόμων γνωστών γιά 
τις θέσεις τους και γιά τη σοβαρότητα του λόγου και της δουλειάς τους. Έτσι, ο 
Όμιλος "κερδιζε" σε πείρα, γνώση, φήμη και αξιοπιστία.

2. Ήταν "έμμεσα” πολιτικές. Αναφερόμενες πάντα σε μεγάλα προβλήματα της κοινωνικής, 
πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου, άφηναν να διαφαίνεται μιά πιθανή 
εκσυγχρονιστική άποψη, χωρίς όμως άμεση σύνδεση με την κατάσταση που επικρατεί 
στο πολιτικό εποικοδόμημα και στο γενικότερο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι της χώρας.

Στη νέα περίοδο ο Όμιλος μπορεί να δοκιμάσει - να διακινδυνεύσει, αν θέλετε - να προχωρήσει 
σε τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις:

1. Να διατυπώσει συγκεκριμένες απόψεις-προτάσεις γιά τον Εκσυγχρονισμό της Ελληνικής 
Κοινωνίας. Να εγκαταλείψει, δηλαδή, το μέχρι σήμερα “ουδέτερο” ρόλο του ως προς 
τις απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα διάφορα ζητήματα και να επιχειρήσει τη 
διατύπωση των "δικών του" απόψεων είτε με τη μορφή πολιτικών είτε με τη μορφή 
κατευθύνσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο σε μιά εποχή που αμφισβητούνται 
παραδοσιακές ιδέες και σχήματα και μέσα σε περίγυρο με μεγάλη κινητικότητα αλλά 
και με ανάγκη τεκμηριωμένων ιδεών και απόψεων.

2. Ο Όμιλος πρέπει να γίνει περισσότερο "πολιτικός". Με μιά σειρά προσεκτικές κινήσεις 
και ενέργειες πρέπει να αποπειραθεί να διευκολύνει πολιτικές διαδικασίες - κυρίως 
διαλόγου και επικοινωνίας - που φαίνονται απαραίτητες γιά την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό του πολιτικού μας συστήματος, περιλαμβανομένων και των κομμάτων. 
Οι κινήσεις αυτές πρέπει, βέβαια, να επιχειρηθούν με πολλή προσοχή, ώστε να 
αποφευχθεί η ένταξή τους σε σκοπιμότητες προσώπων ή ομάδων.

3. Ο Όμιλος πρέπει να αποπειραθεί να συνθέσει τις επιμέρους απόψεις γιά τον 
Εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Κοινωνίας και να διατυπώσει τη συνολική άποψή του γιά 
την έξοδο της χώρας από την κρίση και την πορεία της σε άλλα επίπεδα προόδου και 
ανάπτυξης.
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Οι παραπάνω κατευθύνσεις - που αποτελούν προώθηση σε ένα διαφορετικό επίπεδο των σκοπών, 
των επιδιώξεων, του προβληματισμού, και της παρέμβασης του Ομίλου, όπως αυτά είχαν 
διατυπωθεί στο διακηρυκτικό Κείμενο του Φλεβάρη του 1991 - μπορούν να πραγματοποιηθούν με 
τους εξής τρόπους:

1 · Με τή συγκρότηση Ομάδων Εργασίας που θα αναπτύσουν και θα επεξεργάζονται στο 
εσώτερικό του Ομίλου απόψεις γιό τα μεγάλα προβλήματα της Ελληνικής Κοινωνίας.

2. Με εσωτερικές διοργανώσεις και συζητήσεις όπου θα παρουσιάζονται επεξεργασίες 
των Ομάδων Εργασίας ή μελών του Ομίλου γιά να εμπλουτίζονται και να δοκιμάζεται 
η αντοχή τους, η σοβαρότητά τους και η συνέπειά τους.

3. Με παρεμβάσεις σε επίκαιρα ζητήματα μεγάλης σημασίας.

4. Με δημόσιες συζητήσεις, όπου θα παρουσιάζονται απόψεις του Ομίλου, αλλά και 
άλλων, όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα.

5. Με πρωτοβουλίες περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα, όπως τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
με συμμετοχή και διάλογο πολιτικών προσώπων ή και εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων 
ή ομάδων. Η έμφαση σε τέτοιες εκδηλώσεις θα μπορούσε να αφορά τον εκσυγχρονισμό 
του πολιτικού μας συστήματος, των κομμάτων και του πολιτικού λόγου γενικότερα.
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