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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - Διευ^ίνηση Ρόλων - Αναβάθμιση 

ρόλου βουλευτή - Σύνδεση με Κυβερνητικό έργο) 

- Θεσμικές, διαρθρωτικές ρυθμίσεις, Διάταξη) 

1. Συνολική πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση. 

α) Σημερινή συγκυρία (εξελίξεις - μαχητικότητα του ΙΙΑΣΟΚ 

Επιθετική πολιτική - ρόλος ηγεσίας Ν.Δ. σε σχέση με Εθνικά 

θέματα Ανεξαρτησία - Εξάρτηση (πρώτο ζήτημα). 

β) Ιδεολογική και πολιτική ανάλυση της σημερινής κοινωνικής 

πραγματικότητας και της επιρροής της μέσα στην Οργάνωση του 

ΠΑΣΟΚ και στη διαχρονική εξέλιξη, Υπαρκτές Κοινωνικές αντι

θέσεις για μετασχηματισμό. Πρόβλημα περιθωριοποίησης παλιών 

στελεχών. Αξιοποίησήτους. 

γ) Οργανωτική και Πολιτική διάταξη. Ανάλυση θεσμικών ρυθμίσεων, 

διευκρίνησης ρόλων, αναβάθμισης ρόλου βουλευτή, πλήρης επεξηγη 

ση της Υποστήριξης - διασύνδεσης με το Κυβερνητικό έργο για 

τοπικά προβλήματα, Νομαρχιακά θέματα, Κεντρικά ζητήματα. 

- Οργανωτικές Καινοτομίες_ 

(Βλέπε εισήγηση Προέδρου στην Κ.Ε.) 

άμεση προτεραιότητα ι) Ανσ.διάρθρωση_Κεντρικής_καθοδήγησης_ 

11) Διασύνδεση (Βλέπε διάγραμμα και ΕΑΕ) 

ιιι) Συγκρότηση Περιφερειακών Οργάνων 

§92kHÚ_?í^I5y^y^2D_i Σ ε
 όλα τα επίπεδα λειτουργούν μόνιμες επιτροπές 

ή λειτουργικά σχήματα θεσμικού χαρακτήρα, ανε

ξάρτητα μόνιμης ή επίσημης θεσμοθέτησης (π.χ. 

Διασύνδεση - υποστήριξη Κυβερνητικού έργου σε 

κεντρικό και νομαρχιακό επίπεδο ή παρακολούθηση 

εισοδηματικής πολιτικής ή δημιουργία ομάδας 

• 
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δράσης σε Νομαρχιακό επίπεδο γ uà τη δημιουργία 

μιας δραστηριότητας - πιλότου σε μια πόλη ή ένα 

χωριό.) 

1 ·_09^21Ι^2Χ^^έε_συναντησεις_για_θέματα_
1 

α) Νομαρχιακά συμβούλια - Λαί'κές συνελεύσεις 

Ρόλος οργάνωσης - μαζικού Κινήματος - Τ.Α. 

β) Κατά περίπτωση &1 Εργατικό σε συνδυασμό με Νεολαία, ανεργία, 

επαγγ. προσανατολισμό. 

β 2 αγροτικό σε συνδυασμό με Τ.Α. 

Ειδικά_χια_το_ΕΠ _ 

- Εισήγηση για το μαζικό κίνημα στο νομό - Επιρροή δυνατότητες, 

σχέση με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 

- Απασχόληση Νεολαίας, προοπτικές συγκράτησης της στο Νομό. Σχέση 

με περιφ. ανάπτυξη. 

(ΑνεβΚία - Επαγγ. προσανατολισμός, σε σχέση με ανάγκες περιφέρεια 

και προγραμματιζόμενα έργα και κοινωνική υποδομή) 

- Μικρομεσαίοι -εργάτες - επιστήμονες (αντιθέσεις, κοινά συμφέροντα 

τεχνολογία). 

* 

Ειδικά για_το_Β2 

Επιλογή για τις Αγροτικές περιοχές ορισμένων χωριών που στο κάθε 

ένα θα εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα - πιλότο για την εφαρμογή νέων 

θεσμών γύρω από τον άξονα "Τ
Λ
Α_. _-_Αγ_ροτικοί _2ύλλοχοι_-_Συνετα.ιρισ^.ο 

. Πρότυπος συνεταιρισμός 

. Κοινοτική επιχείρηση 

. Προγραμματική σύμβαση γιά κοινωνική υποδομή (παιδικοί 

σταθμοί, αγροτικό ιατρείο, Υ.Σ., ΙΚΑ) 

. Πολιτιστικό Κέντρο 
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. Κέντρο ΑαΙ'κής Επιμόρφωσης 

. Κέντρο μαζικού Αθλητισμού 

. Παραγωγική πρωτοβουλία αγροτικής νεολαίας 

3. Θεσμικές Πρωτοβουλίες σε Κυβερνητικό επίπεδο νομού. 

- Μια ολομέλεια ανοιχτή Νομαρχιακού Συμβουλίου σε κάθε νομό με θέμο 

"Δημόσια Διοίκηση - λειτουργία - αποκέντρωση" αφού προηγουμένως 

έχει ζητηθεί να γίνει συζήτηση μέσα στους βασικούς ψορε.ίς του 

Νομού και στην ίδια τη Διοίκηση. 

- Μια ανοιχτή σύσκεψη Νομάρχη και Επιτροπής Υγείας Νομαρχιακών 

Συμβουλίων με θέμα τη βελτίωση της περίθαλψης και ειδικότερα τη 

λειτουργία εξωτ. ιατρείων, Κέντρων Υγείας, Περίφ. Ιατρεία, Υγειο

νομικοί Σταθμοί, Αγροτικά Ιατρεία, ΠολυΙ'ατρεία ΙΚΑ, Δήμοι - Κοι

νότητες. 

- Μια συνεδρίαση Νομαρχιακών Συμβουλίων με θέμα Ανάπτυξη του Νομού. 

4. Αναβάθμιση Ρόλου του Βουλευτή. 

α) Ιδεολογικοπολιτική παρέμβαση του Ε.Γ. στην Οργάνωση. 

β) Πάταξη αποκλίσεων 

γ) Διευκίνηση ρόλων iB^éKg^ai^ôiaxpayiioO 
-

. Πρώτος ρόλος του Βουλευτή στην επαφή και ενημέρωση του Λαού 

και στα ατομικά προβλήματα. 

. Συνολική προβολή του έργου της Κοιν. Ομάδας γενικότερα, 

και της Κοιν. Εκπροσο^πησης του Νομού ειδικότερα. 

. Ουσιαστική συμμετοχή στη Ν.Ε. για τη χάραξη της πολιτικής 

στο νομό. 

. Υποστήριξη Κυβερνητικού Προγράμματος σε επίπεδο Νομών 

. Κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους βουλευτές του Νομού για 

προώθηση και έλεγχο πορείας υλοποίησης θεμάτων Νομών στους 
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Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γεν. Γραμματείς. Περιοδικός έλεγχος 

ανά μήνα. 

. Ειδικό μηνιαίο πρόγραμμα ενημέρωσης του Λαού. 

. Συνάντηση μια φορά την εβδομάδα Γραμ. Εισηγ.ΚΤΕ με πολιτική 

ηγεσία Υπουργείων και Ομάδα Διασύνδεσης. 

. Μια φορά στις 15 ημέρες ανοιχτή συνάντηση βουλευτών με 

α) . ενημέρωση από μέλη Ε.Γ. και συζήτηση 

β) . ενημέρωση από Υπουργό ή Υπουργούς για συγκεκριμένα 

θέματα ή τομείς της πολιτικής και συζήτηση. 

Πρώτη συνάντηση για συζήτηση σχετικά με τις προτεραιό

τητες της οικονομικής πολιτικής - Προϋπολογισμού. 

.-


