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ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Ι. *Η 'Ελλάδα χωρίζεται σε 9 περιφέρειες καφ τό εξωτερικό. 

1. Κρήτη (έδρα : Ηράκλειο) 

2. Δωδεκάνησα, Νήσοι Αιγαίου, Πειραιάς (έδρα : Πειραιάς) 

3. 'Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (έδρα, Καβάλα) 

4. Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία (έδρα : θεσσαλονίκη) 

5. "Ηπειρος Κέρκυρα, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία (έδρα : Γιάννενα) 

6. Πελοπόννησος, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Πάτρα (έδρα : Πάτρα) 

7. Θεσσαλία (έδρα : Λάρισα) 

8. Κεντρική Στερεό (έδρα : Λαμία) 

9. Υπόλοιπο 'Αττικής, Εύβοια, 'Αθήνα (έδρα : Αθήνα) 

10. Δυτική Ευρώπη, Καναδάς, Αύστρλία 

II. Στίς περιφερειακές συνδιασκέψεις πού θά γίνουν μέ παρουσία του 
Προέδρου του Κινήματος, θά λάβουν μέρος εκλεγμένοι αντιπρόσωποι 
των Τ.Ο. καί Κ.Ο. της περιφέρειας, καθοίς καί οι βουλευτές της 
περιφέρειας. *Η διαδικασία εκλογής εκπροσώπων άπό τίς Τ.Ο. καί 
τίς Κ.Ο. προβλέπει τήν εκλογή ταυτόχρονα Νομαρχιακών καί Περι
φερειακών Επιτροπών. 

1. Κάθε Τ.Ο. εκλέγει γιά τήν Περιφερειακή Συνδιάσκεψη ενα (1) 
εκπρόσωπο γιά κάθε είκοσι μέλη (20) μέλη άπό αυτά πού συμ
μετέχουν στην ψηφοφορία. ("Αν τό υπόλοιπο της διαίρεσης 
των μελών πού συμμετέχουν στην ψηφοφορία διά του είκοσι 
(20) είναι δέκα (10) ή μεγαλύτερο, εκλέγεται ένας (1) ακόμα 
εκπρόσωπος. Γιά νά γίνει ή ψηωοφορία πρέπει νά υπάρχει 
απαρτία (δηλαδή 1̂  +1) τών εγγεγραμμένων μελών. 
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Στή περίπτωση πού δέν υπάρχει απαρτία η ψηφοφορία επαναλαμβά
νεται ( επαναληπτική συνέλευση χωρίς ν' απαιτείται απαρτία. 
Στην επαναληπτική ψηφοφορία, ανεξάρτητα άπό τόν αριθμό τών 
μελών πού παρευρίσκονται εκλέγεται οπωσδήποτε ένας (1) 
έκρόσωπος. 
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"Αριθμός μελών Οσος με τόν αριθμό των Τ.Ο. της περιφέρειας θά 
εκλεγεί άπό την Περιφερειακή Συνδιάσκεφη για την 'Εθνική Συνδιάσκεψη. 
Τά μέλη αυτά μαζί με τους εκπροσώπους των τομέων των Κλαδικών 
'Οργανώσεων αποτελούν καί τό Περιφερειακό Συμβούλιο στό όποιο 
πρέπει νά εκπροσωπείται οπωσδήποτε κάθε Νομός. Τό Περιφερειακό 
Συμβούλιο εκλέγει Ιΐμελή Περιφερειακή 'Επιτροπή στην οποία εκπρο
σωπείται κάθε Νομός μέ ένα (1) τουλάχιστον εκπρόσωπο. Οι 
εκπρόσωποι τών Τ.0.κάθε Νομού στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη 
εκλέγουν Ιΐμελή Νομαρχιακή 'Επιτροπή. Σέ νομούς πού οι εκπρόσωποι 
είναι λιγώτεροι άπό 11, ή Νομαρχιακή 'Επιτροπή συμπληρώνεται 
μέ εκλογή άπό τίς Τ.Ο. 

Σέ αδρές γραμμές καί μέχρι τή ψήφιση του οριστικού καταστατικού 
ή Νομαρχιακή Επιτροπή εϋναι καθοδηγητικό όργανο. Περιφερειακή 
"Επιτροπή είναι συντονιστικό όργανο. 

*Η Επιτροπή 'Οργανωτικού - μέ πρόταση του Γραφείου Πρωτεύουσας -
ορίζει τριμελείς επιτροπές εποπτείας (Τ.Ε.Ε.) τών Τ.Ο. στην 
Πρωτεύουσα. Ή Επιτροπή 'Οργανωτικού - μέ πρόταση τοΰ Γραφείου 
'Επαρχίας - ορίζει Τ.Ε.Ε. γιά τήν θεσσαλονίκη καί τήν Πάτρα καί 
(τουλάχιστον τριμελή) κλιμάκια (Κ.Ε.Ο) γιά τήν επαρχία, μ' εξαίρεση 
τήν πρωτεύουσα, τή Θεσσαλονίκη καί τήν Πάτρα. Τόσο τά Κ.Ε.Ο. 
όσο καί τά Τ.Ε.Ε. είναι προσωρινά όργανα μέ μιά καί μόνο αποστολή: 
Τήν εποπτεία, τόν έλεγχο καί τήν εγγύηση δλων άνεξαίρετα τών διαδι
κασιών πού οδηγούν τελικά στίς περιφερειακές συνδιασκέψεις : Οι 
αποφάσεις τών Κ.Ε.Ο. καί τών Τ.Ε.Ε. πρέπει νά είναι ομόφωνες. 
Σ" αντίθετη περίπτωση επιλαμβάνεται τοΰ θέματος τό αρμόδιο γραφείο 
τή Επιτροπής 'Οργανωτικού, μέ τελικό ρυθμιστή τήν 'Επιτροπή 
'Οργανωτικού. Νέα εγκύκλιος θά προσδιορίσει τίς λεπτομέρειες. 

Κάθε Τ.Ο. πρέπει ποώτα νά εκκαθαρίσει 
τίς οργανωτικές καί οικονομικές 

εκκρεμότητες είτε οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση προς τό 
Κίνημα καί πρέπει ακόλουθα νά προσωρήσει στην εκλογή (νέας) 
συντονιστικής 'Επιτροπής, κάτω άπό τόν έλεγχο της Τ.Ε.Ε. ή τοΰ 
Κ.Ε.Ο. Μετά τή βεβαίωση της Τ.Ε.Ε. ή τοΰ Κ.Ε.Ο. προς τήν επιτροπή 
όργανωτικοΰ, πώς ικανοποιήθηκαν αυτές οι προϋποθέσεις, πραγματο
ποιείται ή εκλογή εκπροσώπων γιά τήν περιφερειακή συνδιάσκεψη. 

Γιά όλες τίς Τ.Ο. ó Αύγουστος μήνας θεωρείται μήνας εκκαθάρισης τών 
εκκρεμοτήτων. Κάτω άπ' τίς καλύτερες συνθήκες επομένως οί εκλογές 
Συντονιστικής "Επιτροπής δέν μποροΰν νά πραγματοποιηθούν πρίν 
άπ'τήν πρώτη εβδομάδα τοΰ Σεπτέμβρη, ενώ οί εκλογές εκπροσώπων 
γιά τήν περιφερειακή συνδιάσκεψη δέν μποροΰν νά πραγματοποιηθούν 
πρίν άπό τήν δεύτερη εβδομάδα τοΰ Σεπτέμβρη. 

*Η πρώτη περιφερειακή συνδιάσκεψη θά πραγματοποιηθεί μόλις ή 
"Επιτροπή "Οργανωτικού βεβαιώσει ότι δλες οί Τ.Ο. της περιφέρειας 
έχουν εκλέγει τους εκπροσώπους τους. *Η σειρά καί ó ρυθμός 
πραγματοποίησης τών περιφερειακών συνδιασκέψεων θά εξαρτηθεί 
επομένως άπό τό ρυθμό ικανοποίησης τών πάρα πάνω προϋποθέσεων 
κατά περιφέρεια. 'Αναμένεται ότι οί περιφερειακές συνδιασκέψεις 
θά αρχίσουν τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ Σεπτέμβρη. 

Δικαίωμα συμμετοχής στίς εκλογές έχουν όλα τά μέλη πού έχουν 
γραφτεί μέχρι τήν 31.8.75. 

'Επιτροπές Πρωτοβουλίας πού μετατοέπονται σέ Τ.Ο. πρίν άπό τήν 
31.8.75 έχουν δικαίωμα συμμετοχής στίς περιφερειακές συνδιασκέψεις. 



Oí κλαδικές οργανώσεις εκλέγουν έναν εκπρόσωπο γιά κάθε 4 0 
μέλη πού ανήκουν στον τομέα τους για την περιφερειακή 
συνδιάσκεψη. 

Οι τομείς κατά κλάδο είναι : 

Κλάδος 'Εργατοϋπαλληλικού.... - 'Ιδιωτικοί 'Υπάλληλοι 
- Οικοδόμοι 
- Βιομηχανικοί 'Εργάτες 
- Κοινής * Ωφελείας 
- Τραπεζικοί 

Κλάδος Συνεταιριστικού - Βιοτέχνες 

- Έμποροεπαγγελματίες 

Κλάδος Σπουδάζουσας - Κατά πόλη καί ιδρύματα 
(ανώτατα, ανώτερα, μέσα) 

Κλάδος Έπιστημόνων-Καλλιτεχνών - Δικηγόροι 
- Τεχνικοί 
- Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί 
- Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ο ί 
- Οικονομολόγοι 
- Καλλιτέχνες 

("Αν τό υπόλοιπο της διαίρεσης των μελών πού συμμετέχουν 
στη ψηφοφορία διά του σαράντα (40) είναι είκοσι (20) ή μεγα
λύτερο ένας εκπρόσωπος ακόμη. Κατά τά άλλα ισχύει ή διαδικασία 
πού περιγράφεται γιά τίς Τ.Ο.) 

Αριθμός εκπροσώπων ίσος μέ τόν άριφμό των τομέων των κλαδικών 
οργανώσεων συμμετέχει στην εθνική συνδιάσκεψη. 

Τά μέλη των K.O¿ έχουν δικαίωμα εκλογής τους είτε στην Τ.Ο. 
είτε στην Κ.Ο. Διπλή υποψηφιότητα συνεπάγεται ακύρωση 
των εκλογών τους καί αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 'Εξωτερικού εκπροσωπείται στην 'Εθνική Συνδιάσκεψη 
μέ τό ενα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού τών εκλεγμένων 
άπό τίς Τ.Ο. καί Κ.Ο. εκπροσώπων στον "Ελλαδικό χώρο. 

Σύνθεση της 'Εθνικής Συνδιάσκεψης ('Εθνικό Συμβούλιο) 

. 1. Πρόεδρος 
<*Υ~Ϊ.. Περιφερειακοί 'Ejaxpojio-L·-̂  

3 . Εκπρόσωποι Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ 
4. Βουλευτές 
5. 'Από τά ιδρυτικά μέλη - στελέχη τής άντίατασης 
6. Μίλη τής τελευταίας Κεντρικής 'Επιτροπής. 

Μετά τό πέρας τών Περιφερειακών Συνδιασκέψεων θά οργανωθεί 
ή Εθνική Συνδιάσκεψη στην 'Αθήνα. 

'Εγκύκλιος θά > καθορίσει τήν διαδικασία. 

*********************** 


