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"θλ~ς οι εγκύκλιοι και όλες οι ανακοινώσεις τυ'που πρε'πει 

υποχρεωτικά να έχουν τη'ν έγκριση της Εκτελεστικής Γραμμα

τείας η προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί απ' αύτη'. Παράβαση 

αύτοϋ τοο κανόνα συνεπάγεται άμεσες πειθαρχικε'ς κυρώσεις. 

Η 'Εκτελεστική' Γραμματεία ορίζει γιά κάθε επιτροπή γραμματε'α 

από τά με'λη του συντονιστικού γραφείου της επιτροπής.0Î 
γραμματείς είναι με'λη της Συντονιστικής Γραμματείας. Στις 

περιπτώσεις των επιτροπών 'Οργανωτικοΰ, Νε ολαίας, Συνδικα -

λιστικοϋ" και ΚΕ . ΜΕ . ΔΙΑ .
 η
" 'Εκτελεστική' Γραμματεία έπιλε'γει 

και ενα δεύτερο με'λος των συντονιστικών τους γραφείων γιά 

συμμετοχή στη Συντονιστική' Γραμματεία. Τά με'λη της Εκτε

λεστικής Γραμματείας δε'ν εκπροσωπούν τίς επίτροπε'ς τους στη 

Συντονιστική Γραμματεία. Κι' αυτό άσχετα άπ' το αν είναι 

η οχι οι ίδιοι γραμματείς των επίτροπων τους. 

Οι επίτροπε'ς συγκαλοονται τουλάχιστον μιά φορά τ η'ν εβδομάδα 

από τους γραμματείς τους, ένώ τά συντονιστικά τους γραφεία 

συγκαλούνται τουλάχιστον δυο φορε'ς την εβδομάδα. Τόσο οί 

επιτροπές οσο και τά συντονιστικά τους γραφεία λειτουργοον 

αυστηρά σε συλλογικά πλαίσια. 'Υπεύθυνη γιά τη' σύνθεση τών 

επίτροπων και τ~ν συντονιστικών γραφείων τους είναι ή 

Εκτελεστική Γραμματεία. 'Υπεύθυνος γιά τη συ'ν θέση τ fi s 

Εκτελεστικές Γραμματείας είναι ó Πρόεδρος. 
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'Η Συντονιστική Γραμματεία αποτελείται άπο τα με'λη της 

Εκτελεστικής Γραμματείας, τους γραμματεύς των επιτροπών 

χαι στ-ίν περίπτωση τών επιτροπών οργανωτικού, νεολαίας, 

συνδικαλιστικού και ΚΕ . Κ Ε . ΔΙΑ από ε να προσθετό με'λος. 

'Η Συντονιστική Γραμματεία συντονίζει το' έ'ργο των επί

τροπων με βάση προ'γραμμα δράσης που εκπονείται άπο' την ίδια 

στα πλαίσια συνεχοΌς επικοινωνίας με' τις έπιτροπε'ς. Τα 

με'λη της(με' εξαίρεση τα με'λη της Εκτελεστικής Γραμματείας) 

εκφράζουν τις άπο'ψεις τών επιτροπών που' εκπροσωπούν, αλλά 

είναι άδε'σμευτα νά πάρουν θε'ση τελικά πάνω στά σ υ ζ η TQÍV.U-̂ V α 

θε'ματα. Où' αποφάσεις της Συντονιστικές Γραμματείας είναι 

τελεσίδικες, έκτος έάν η 'Εκτελεστική' Γραμματεία εϊναι 

αντίθετης γνώμης, .όποτε αποφασίζει ó Πρόεδρος. Συ'μφωνη 
γνώμη του Προέδρου εϊναι απαραίτητη σε κα'θε απόφαση που 

άφορα τη' διαδικασία σύγκλησης καί λειτουργίας τών περιφε

ρειακών συνελευ'σεων καί της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης. Ή 

Συντονιστική Γραμματεία συνέρχεται τουλάχιστον μιά φορά 

τη' Βδομάδα. 

'Η 'Εκτελεστική' Γραμματεία αποτελείται από τους : 

'Άκη Τσοχατ ζ ό'πουλο 

Δημη'τρη Λιβιερατο 

Παρασκευδ Αυγερινό 


