
ΑΠΟ: ΕΑΤΟΙΙ ’Αθήνα 12 ’Απρίλη 1977 
ΠΡΟΣ: ΠΐϊΕ-Τ.Ο. Α 'ΑΘΗΝΑΣ Άρθ. Έγκ. 7
ΘΕΜΑ: ’Οργάνωση καί λειτουργία οργάνων Α/ΤΟΠ του Κινήματος στήν πε

ριοχή Δήμου ’Αθήνας.

Σύντροφοι
Γιά τή ν' καλλίτερη καί σωστότερη οργάνωση καί λειτουργία του Κι

νήματος στό χώρο Αυτοδιοίκησης - Τοπ.Προβλημάτων (α /ΤΟΙΙ) στή περιο
χή τήμου ’ ϊθήνας άποφασίστηκε ή ενεργοποίηση των πιό κάτω οργάνων : 
ΑήΟΜΑΔΑ_ΔΟΥΛΕΙΑΣ_Α/Τ°Π τής Τ,Ο^ :

’Αποτελεΐτάι από μέλη τής Τ.Ο. καί είσηγεΐται - υλοποιεί τίς αποφά
σεις τής 'Ολομέλειας καί τής Σ.Έ. τής Τ.Ο. πάνω σέ θέματα Α/ΤΟΠ. 
Συνδέει τό κίνημα μέ τούς κάτοικους τής περιοχής, εντοπίζει, κατα - 
γράφει καί έρευνα τά προβλήματα τους, ’Ενημερώνει τόν Λαό του λει - 
τουργικου της χώρου πάνω σέ θέματα Α/ΤΟΠ, προωθεί τίς ανακοινώσεις 

ψηφίσματακ.λ.π. καί συνδέεται μέ τά Συνδικάτα, τίς ’Επιτροπές καί 
τούς μαζικούς φορείς τής γειτονιάς, ’Αναλαμβάνει τίς εκδηλώσεις καί 
κινητοποιήσεις, τά συνδικαλιστι ά, οικονομικά, πολιτιστικά καί κάθε 

είδους θέματα, δραστηριότητες καί ένέργειες πάνω στήν Α/ΤΟΠ.
Κατευθύνει τόν άγώγα των έκλογών Τοπ. Αυτοδιοίκησης . Καταγράφει 

συλλέγει, επεξεργάζεται στοιχεία /ιά τό πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. 
Λειτουργεί στό γενικότερο, σύστημα άλληλοτροφοδοσίας στοιχείων των 
οργάνων Α/ΤΟΠ. τού Κινήματος. ’Αποτελεί μέ δύο λόγια, τή βασική,πο
λιτική καί οργανωτική μονάδα του Πα .ΣΟ.Κ. πάνω στήν Α/ΤΟΠ'.
Β '^ΟΤΙΚΗ^ΟΜΑΔΑ_ΠΑ. ΣΟ. Κ.__ (Δ^ΟΜ._) :

'Η Δημοτική Ομάδα (Δ.ΟΜ.) ΠΑΣΟΚ■’Αθήνας.συγκροτείται από τούς Δη-
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μοτικούς Συμβούλους του Δήμου ’Αθήνας πδυναι μέλη του Κινήματος.
Στή Δ.ΟΜ. συμμετέχει καί ο υπεύθυνος Α/ΤΟΠ τής ΓΙΝΕ.



'Η Δ ,.ΟΜ . εκλέγει ενα από τούς Δημ. Συμβούλους π^ύναι μέλη της σάν 
υπεύθυνο, πούναι ταυτόχρονα και ο εκπρόσωπος του Κινήματος στό Δη
μοτικό Συμβούλιο. - *
'  - ^ < , , ; /  ΟΧΗ Δ.ΟΜ. συνεδριάζει τακτικά μιά φορά την εβδομάδά καί εκτκτα οποτε 
την συγκαλέσει ο υπεύθυνος της με πρωτοβουλία του ήμετά πρόταση του 
1/3 των μελών της.
”Εχε.ι απαρτία όταν παραβρίσκονται τά μισά καί ενα από τά μέλη της 
καί οι αποφάσεις πέρνονται μέ απλή "πλε ιοψηφία. Στις συνεδριάσεις 
προεδρεύει ο υπεύθυνός της.
'Η Δ.ΟΪϋΙ. μελετά καθορίζει καί συντονίζει τή πολιτική των μελών της 
μέσα στό Δημοτικό Συμβούλιο καί τά άλλα όργανα του Δήμου στά πλαί
σια πάντοτε των γενικότερων αποφάσεων του Κινήματος καί τών αποφά
σεων του αντίστοιχου Π.Δ.Ο.

Γ. ΠΡ^ΦΟΒηΘΜΙΟ ΔϋώϋΤΙλΟ Ο Ρ Μ Ο  (Π.Δ .0. ) ΠΑ.ΣΟ.Κ. :

Στή περιοχή του Δήμου ’Αθήνας συγκροτείται Π.Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ. Α'’Αθήνας.
'Αποτελείται από α) τον 'Υπεύθυνο Α/ΤΟΠ τής ΓΙΝΕ Α'’Αθήνας (β) Τούς 
Υπεύθυνους ΟΔ/α ΤΟΙΙ τών Τ.Ο. καί (γ) τή Δ.ΟΜ. ΠωΣΟΚ ’Αθήνας. 
'Υπεύθυνος ;ου ΙΙ.Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ ’Αθήνας είναι ο υπεύθυνος Α/ΤΟΠ τής ΠΝΕ, 
Τό Π.Δ.Ο. συνεδριάζει τακτικά μιά φορά τό μήνα καί έκτακτα όποτε 
τό συγκαλέσει ο υπεύθυνος; μέ δική του πρωτοβουλία, ή μετά πρόταση 
-του 1/3 τών μελών του. ’’Εχει απαρτία όταν παραβρίσκονται τά μισά 
καί ενα άπό τά μέλη του. "Ολες ο ί αποφάσεις πέρνονται μέ άπλη πλειο 
ψηφία. Στίς συνεδριάσεις προεδρεύει 6 υπεύθυνος.
Καθήκοντα καί περιεχόμενο δουλειάς του Π.Δ.Ο. είναι :
I, 'Η άλληλοψ νημέρωση ίκαί ή άλληλοτροφοδοσία στοιχείων ανάμεσα·“ 
στά μέλη του (α) πάνω στή πορεία, τίς ένέργειες καί τή λειτουργία 
του Δήμου (β) πάνω στήν αντανάκλαση τής πολιτικής του Δήμου στό Λαό 
καί στίς πιθανές αρνητικές ή θετικές αντιδράσεις (γ) πάνω στόν έντο··

/ /5 / / ·  Ο ΟΟ ·



πισμό, ερευνά, καταγραφή καί επεξεργασία των ϊοπ. ροβλημάτων τής 
περιοχής Δήμου ’Αθήνας.
2. 0 προγραμματισμός καί η χάραξη του πλαισίου τής πολιτικής μας 
στό Δήμο.
3. Η λήψη αποφάσεων πάνω σέ κάθε θέμα εκλογών ή τοποθετήσεων στά 
όργανα του Δήμου
4. Οι διακομματικές επαφές πάνω σέ θέματα Δήμου ή τοπικών προβλη

μάτων.
Είναι αυτονόητο πως ή συλλογιστική καί οι αποφάσεις του II.Δ.0. 

πρέπει νά βρίσκονται μέσα στή γενικότερη πολιτική του Κινήματος, 
όπως αυτή εκφράζεται μέσα άπ’τά αρμόδια καθοδηγητικά όργανα.

Τό Π.Δ.Ο. κοινοποιεί σέ 24 ώρες τίς αποφάσεις του στήν ΓΙΝΕ.
'Η ολομέλεια τής ΠΝΕ μπορεί μέ αιτιολογημένη πολιτική απόφαση νά 
ανατρέψει οποχαδήποτε απόφαση του Π.Δ.Ο.. Στίς περιπτώσεις αυτές τό 
Π.Δ.Ο. μπορεί νά προσφύγει στήν ΕΑΤΟΠ πού λύνει τελεσίδικα τή δια
φορά άποψης.
Οι υπεύθυνοι Ο.Δ/ΤΟΠ των Τ.Ο. ενημερώνουν τή ΐ.Ο. τους πάνω στίς 
αποφάσεις του Π.Δ.Ο.
Τό Π.Δ.Ο. μπορεί νά δημιουργήσει ’Ομάδες Δουλείας μόνιμες ή προσω
ρινές . ’Ενδεικτικά άναφέρονται: 
α) 'Ομάδα βοήθε ιας-συνεργασίας μέ Δ.ΟΜ.
β) 'Ομάδα βοήθειας-συνεργασίας μέ τά μέλη μας των ’Αδελφάτων-'Ιδρυ
μάτων τού Δ. ’Αθήνας ' Στήνομάδα αυτή συμμετέχουν αυτοδίκαια τά μέ
λη μας πού έχουν εκλεγεί στά ’Αδελφάτα καί 'Ιδρύματα του Δήμου), 
γ) 'Ομάδα καταγραφής-Κωδικοποίησης-έπεξεργασίας-ερευνας ΤΟΠ. Προ
βλημάτων .

'Η κάθε ομάδα μετά πρόταση τού υπεύθυνου ΑΊΟΠ τής ΠΝΕ καί απόφα
ση τής ολομέλειας τής ΠΜΕ μπορεί νά στελεχωθεί μέ μέλη τού Κι^^α-
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συνδικαλιστές , συνετάιριστές, ειδικούς επιστήμονες, έκπρόσωπους το
πικών συλλόγων κ.λ.π. ή μέλη των Ο.Δ. /ΑΤΟΠ των Τ.Ο.
Τίς ομάδες συντονίζει ο υπεύθυνος Α/ΤΟΠ τής ΓΙΝΕ.
ΣημΛ 'Η ιδιαιτερότητα των προβλημάτων τής ’Αθήνας καί ή σημερινή 
οργανωτική δομή του Κινήματος ( π.χ. οί Κ.Ο. τής ’Αθήνας, οί ΟΜίίΕΔ 
κλπ. συνδέονται κατευθεία μέ τά Κεντρικά όργανα) κάνουν αναγκαία 
τήν άμεση καί στενή επαφή καί σύνδεση του ΠΔΟ ΠωΣΟΚ Α'*Αθήνας μέ 
τήν ΕΑΤΟΠ. Γι’αυτό ή ΕΛΤΟΠ πρέπει -μέ ενα άπ’τόν 'Υπεύθυνο Α/ΤΟΠ 
τής ΜΕ- νά ειδοποιείται πάντα γιά τίς μέρες συνεδρίασης καί τήν 
ημερήσια διάταξη τουΠΔΟ καί νά ενημερώνεται γιά τήν ολη λειτουργία 
καί τίς άποφάσρις του Οργάνου.
Τέλος θεωρείται αναγκαίο -στή φάση αυτή- οί διακομματικές επαφές 
πάνω σέ θέματα Δήμου ’Αθήνας νά συνετίσουν νά γίνονται άπ’τήν ΕΑΤΟΠ 
μέ τή συμμετοχή εκπροσώπου τής ΠΚΈ ΑΑΘΗΝΑΣ στό βαθμό πού οί διακομ. 
ματικές δέν αφορούν γενικότερα σέ πανελλήνιο επίπεδο θέματα.

Μέ αγωνιστικούς 
χαιρετισμούς για'τήν ΕΑΤΟΠ
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