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Εκτελεστικό 21/12 

Παρόντες: Πρόεδρος, Στάγκος, Καράγιωργας, Μανδηλαρά, Τσούρας, 

Τσοχατζόπουλος, Σημίτης 

1. Ανακοίνωση του Προέδρου γιά τήν άναμδρφωηση της ΠΚΕ. 

2. Στην επόμενη συνεδρίαση πρόταση από Πρόεδρο γιά αναμόρφωση υπο

επιτροπών καί γραφείων καί Ε.Γ. Πρόταση από Τσούρα γιά σύνθεση 

των υποεπιτροπών μέ βάση δηλώσεις μελών ΠΚΕ. 

3. Συζήτηση άάνω στό τρόπο συνεδρίασης της ΠΚΕ. Αποφασίστηκε μό

νο θέμα της ημερήσιας διάταξης νά είναι τό οργανωτικό .μετά άπό χαι

ρετισμό του Προέδρου νά αναπτύξουν τήν είσήγηση του Ε.Γ. οι Τσοχα-

τζόπουλος καί Σημίτης, τροπολογίες τής είσήγησης νά ύποβάλλωνται 

μόνο γραπτά. Τή συζήτηση νά προεδρεύσει ó Στάγκος, στή ψηφοφορία νά 

είναι αναγκαία ή πλειοψηφία των παρόντων καί δχι των φηφισάντων γιά 

νά γίνει αποδεκτή μιά πρόταση. 

4. Έγκβίθηκε τό κείμενο της αίτήσεως έγγραφης μέλους στό ΠΑ.ΣΟ.Κ 

(συνημμένο κείμενο) 

5. Διοργάνωση γραφείων. 'Εγκρίθηκε ή πρόσληψη του Γ. Καράτση σάν 

επιμελητή γραφείων, δυό βοηθών του καί δυό τηλεφωητριων καί μία 

δακτυλογράφος (Μισθοί: Γ. Καράτσης 8.000, δύο βοηθοί καί τηλεφωνή

τριες άπό 4.000, ή δακτυλογράφος γύρω στίς 7.500).
 Τ
Ωρες λειτουρ

γίας γραφείων 8 1/2 - g 1/2 - 2 1/2 - 10 1/2) Εγκρίθηκε ή κατανομή 

γραφείων δπως είχε καί παλαιότερα αποφασιστεί. Ό επιμελητής γρα

φείων νά εγκατασταθεί στό πρώτο γραφείο του σημερινού γραφείου Κουρή. 

Τό Ε.Γ. νά εγκατασταθεί στό μικρό γραφείο 201. Τό μεγάλο δωμάτιο 

νά διαχωρισθεΐ γιά νά χρησιμεύσεν τόσο γιά συνεδριάσεις καί χώρος α

ναμονής, δσο γιά τό ΕοΓ. Μιά δακτυλογράφος νά εγκατασταθεί στό Ιδι

αίτερο γραφείο του Προέδρου. Οι υπόλοιποι στους προθαλάμους των υπο

λοίπων γραφείων. Επαναλαμβάνεται ή εντολή πρδς τήν Α. Μανδηλαρά 

νά φροντίσει γιά τή διοργάνωση των γραφείων καί νά αποφασίσει πάνω 
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σέ ολα τά σχετικά θέματα (αγορά επίπλων, διακόσμηση, ωράριο υπευθύ

νων κλπ.). Στην εργασία της νά υποβοηθηθεί άπδ Τσούρα. 

6. Εξόρμηση. Στάγκος νά υποβάλλει εισήγηση στό Ι.Γ. γιά βελτίωση 

της ποιότητας της εφημερίδας. 

7· Ενημέρωση άπδ Σημίτη γιά συνεννόηση μέ Τσάτσο πάνω σέ πλατειά 

κινητοποίηση γιά τό Σύνταγμα. Αποφασίστηκε τό ΙΊ^.ΣΟ.Κ. νά προχωρή

σει μόνο του σέ οργάνωση εκδηλώσεων τόσο στην Αθήνα δσο καί στίς 

επαρχίες. Στην Αθήνα νά επιδιωχθεί οργάνωση μιας ή δυό δημοσίων 

συζητήσεων μέ εκπροσώπους άλλων κομάτων. 

8. 'Εκλογές Δ.Σ.Α. ΐϊά αναλάβουν Δελοΰκας, Κουτσόγιωργας, Κοΰτσικας 

τή διαπραγμάτευση πάνω στά σχετικά θέματα καί τήν αντιμετώπιση 

της εκλογής άπό τή πλευρά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ή επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε γιά τίς 26.12 ωρα 3 μ.μ. 
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