
Γ 

συνε-

Έκτελεστικο* 4.2 

Παρόντες: ΣτΙγκας, Φίλιας, Καραγιωργας, Τβ-οχατζίπουλος, Τσοθρας, 
Μανδηλαρα", Παπανδρέου, Μανωλικ£δης, Σημίτης. 

. Πρακτικέ*. Συζητήθηκε fi σΰνταξη του πρακτικ©*3 τη*ς προηγούμενης συν 
ρίασης. "Αποφασίστηκε(οσ©ι επιθυμούν . να* καταθέσουν σημείωμα για τ ί ς 
π ί ψ ε ι ς , πού* ανέπτυξαν.- ; 

2. Ποό'γραμμα συνεδριάσεων 'Επιβεβαιώθηκε η ¿π^φαση vé συζητούνται σε* 
μ 1,6 Ino TÍc δυο* συνεδριάσεις του" Ε.Γ« κα*θε βδ©μά*δα τα θέματα κάθε υπο
επιτροπές. "'Έναρξη στίς 14.2«, ^Ανατέθηκε στί Σημίτη, va' συντίξει το*· 
σχετικό* πρόγραμμα. 
3. "Εξοδα Νεολαίας. *Αποφασίστηκε ν& καταβάλλεται knS xß ταμείο τη"ο 
οργάνωσης τό* ενοίκιο τδ5ν γραφείων τ^ς νεολαίας εως ότου αποκτήσει η 
νεολαία όικ©υ*ς της πέρους. Η νεολαία θ« πρέπει όμως να επιδιώξει την 
Ιπσκτηση δικΰν της πΙρων. 'Εγκρίθηκε η καταβολή 28„β00 δρχ. για την 
εξΙφληση υποχρεώσεο^, που ε ίχε αναλάβει η υποεπιτροπή νεολαίας. 

4. Σύγκληση προσυνεδρίου. Στη* συνέχει« τη*ςσυνεδοίασης συμμετείχαν 

,'γηση το$ ΐσ©χατζοπ©υλον συζη
τήθηκαν χα ποοβλή*ματα, σύγκλησης καί σύνθεσης του* προσυνεδρίου,, .Απο
φασίστηκε fi αποστολή* τη*ς συνημμένης εγκυκλίου εντο*ς δΰο Ιιμερδ5ν (φροντί
δα Τσ©χατζ©πουλ©υ). *Η υποεπιτροπή οΙκονομικου* να καταβα*λει χα απαραί
τητα έξοδα στή*ν υποεπιτροπή* Ιργανωτικου* γισ* να Ιπισκε^»φθο*5ν ol επιτρο
πές εποπτείας τή*ν επαρχία καί vo*wδιαπιστώσουν ποιες Ϊ . Ο . £χουν συστα
θεί συμφωνά μέ τό* οργανόγραμμα, ώστε να* Ικπροσωπηθου*ν στό" προσυνέ-
δρίο. Για* να\απλουστευθώ fi διαδικασία Ιπιλογ^ς Ιπιτροπδν Εποπτείας καί 
κρίσεως τω%> ενστάσεων κατά τδν αποφάσεων τδν ίπιτροπδν Εποπτείας απο
φασίστηκε το E.f7 va' αναθέσει τ ί ς αρμοδιέτητές του, ποό* προκύπτουν από* 
την απόφαση " γ ι α να" προΐί#ρή*σει fi Ιργα'νωση του* κινή*ματοςΗ (Κεφάλαιο 
III» σημείο I I παρ. ΐ ) στα* παριστάμενα μέλη, τη*ς υποεπιτροπές Ιπεξεργα 
σίας οργανωτικοί. (ΤσοχατζΟ*πουλος, Μανωλικίδης, Φίλιας, Βαλυριίκης, 
Πανταζέπουλος, Ταξιάρχου, Λαλιώτης, Παπαγεωρνσπουλος, Παπαθανασίου, 
Κωσταπουλος). Οι Ι δ ι ο ι θα αποτελούν καί τή*ν επιτροπή κρίσεως τ£5ν Εν
στάσεων κατά αποφάσεων τ£5ν επιτροπών εποπτείας (Κεφάλαιο I I I σημεΙΌ 
I I παρ» 3 **fíc παραπάνω απόφασης). Στη*ν έπ6*μενη συνεδρίαση v<f συζητη
θούν τα θέματα Εκλογές τή*ς ΠΚΕ καί τ8ν Ιργανων του* κινήματος &%8 χδ 
προσυνεδριο. 

5. *0 Πρόεδρος Ινεκοίνωσε, οτι δ Κορωνα*ίος δέν Ιποδέχτηκε να αναλάβει 
το γραφείο οικονομικοί. 

6. Αποφασίστηκε το* κίνημα vi εκπροσωπηθεί στο* συνέδριο του* Ιταλικού* 
σοσιαλιστικού* κινήματος (φροντίδα Τσ*&ατζό"πουλου καί υποεπιτροπές 
διεθνών σχέσεων). 

Η έπο*μενη συνεδρίαση ν£ πραγματοποιηθεί Παρασκευή* 7 .2 . ώρα 10 π.μ. 
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