
•¿κτελεστικ! 21,2,75 

ΠαρΙντεςί Πρ®*εδρ®ς, Φίλιας, Μανδηλαρα*, Τσεκ®#ρας, Τσβχατζβπβυλβς, 

Τσ·<Ϊρας, Μανωλκίδης, Σημίτης 

Ι · *Βγκρίθηκε η" συνημμένη Ινακ®ίνωση για* τη* πρ®ετ®ιμασία T®f συνεδρίβυ 

2. ï a Ιξβδα μεταβάσεως, παραμ®νη*ς κλπ. τον Ιντιπρβσώπων στΙ πρβσυνε*-

δρι® vá! αναληφθούν απ©* τ ί ς Ϊ .Ο. καί τ ί ς Κ,Ο« 

3. *Η νε®λαία vá συμμετάσχει στ®*ν έορτασμ®* για* τή*ν Ε . ϋ , Ο , Ι · , Ιφ'βσβν 

συμμετΙσχ®υν ®t νεολαίες ©λης τη*ς αριστεράς καί © έ®ρτασμ®*ς παρ@υσια*-

σει ®χι μ#ν© τη* δραστηριίτητα τη*ς ΕΠΟΙ αλλά καί τ®5ς με*χρι σή*μερα aytSS-

νες rffç νε©λαίας. 

4. Στη* συνέχεια τή*ς συνεδρίασης συμμετείχαν ©Ι Σ τ αυρίδης, Ιικ©λα£δης, 

Οικ©ν@μ©π©ΐ5λ©υ, Δρ©σ©αγιάννης. Συζητήθηκαν πρ®βλή*ματα καί λειτ©υργία 

τον 6π®επιτρ©πδν ©Ικ©νομικ©$ καί ©Ικ@ν©μικδν Ιξ®ρμή*σεων· *0 Σταυρίδης 

κατετίπισε τ©<?ς παρισταμέ*ν©υς για* τά μίνιμα ?ξ©δα καί ε*σοδα τη*ς $ργά-

νωσης καί τη* σημερινή* κατάσταση τ©ΰ ταμείου, *0 Ι ικολαίδης κατέθεσε 

τ$ συνημμένο σημείωμα καί το* ανέλυσε. Μετά Ιπ*ο* συζή*τηση το* Ε, Γ. απο

φάσισε νά εξετάσει σέ ΙπΙμενη συνεδρίαση* τους τ ί ς διάφ@ρες πρ©τάσεις, 

π©<5 ί>π@βλή*θηκαν» για* νά λειτ©υργή*σ®υν καλύτερα ©t δ#ο υποεπιτροπές, 

Στ# σημεί® τβΟτ© απεχώρησαν © Πρ@*εδρ®ς καί xi παριστάμενα μέλη τδν 

δ#© δπ®επιτρ®πΠ5ν. 

5» Té* ερώτημα, αν θα* συμμετάσχει στο* πρ©συνέδρι© η1 Ο,Π. γυναικδν, %οΰ 

Ι χ ε ι συγκρ®τη*&Τ στά πλαίσια τη*ς υποεπιτροπές Ινθρωπίνων δικαιωμάτων, 

va' απαντηθεί απδ* τή*ν £πιτρ®πή* προέτβιμασίας τ©Χ$ πρ©συνεδρί©υ· 

6, Διευκρινίζεται το* πρακτικό* τη*ς I I , 2 , 7 5 · Στο* πειθαρχικΙ παραπέμπεται 

ή ύπίθεση Ξέν©υ, Té* πειθαρχικό* θά Ιξετάσει , αν καί γ ιά ποιες καταγγε

λίες θά κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία εναντίον τ©υ· *0 Τσεκ©ό*ρας ζή

τησε vi καταχωρηθεί στα* πρακτικά* ί) γνώμη του, ©τι χ$ πειθαρχικά θα" πρέ

πει ακόμη καί στη* πρ©δικασία vi εξετάζει προσεκτικά ©λες τ ί ς καταγγε

λίες πρ®τ©$ τ ί ς απ©ρρίψει, 

7* 'Εγκρίνεται η προ*σληψη xwXi Δημήτρη ΚαΙ*μα* σάν δπε6θυν©υ δλικ©? καί Ιπ©-

θή*κης μέ* μισθΙ 4.000 δρχ. 

*Η έπάμενη συνεδρίαση να* πραγματ@π©ιηθεί τη* ϊ ρ ί τ η 25 Φεβρ®υαρίου 

ωραΙΟ, 


