
Ano Κ. Σημίτη 

Σκέψεις γ LO τον τρόπο λειτουργίας του Ε. Γ. 

α^ Το Ε. Γ. είναι όργανο χάραξης πολιτικών και οργανωτικών 

κατευθύνσεων. Το Ε.Γ. δεν διοικεί. 

β) Η "διοίκηση και η διαχείριση" των τρεχόντων θεμάτων ανα

τίθεται από το Ε.Γ. σε επιτροπή του (Γραμματεία). Η Γραμμα

τεία του αποτελείται από 4 μέλη του και τα 3 αναπληρωματικά. 

Η διοίκηση περιορίζεται σε καθοδήγηση των επιτροπών σε 

εποπτεία και έλεγχο. Το κύριο καθοδηγητικό όργανο του 

χώρου είναι η.Επιτροπή. Η Γραμματεία του Ε.Γ. συντάσσει 

ανακοινώσεις, εισηγήσεις, προτάσεις με πρωτοβουλία και 

ευθύνη της, εφ'όσον δέν έχει ανατεθεί σε μέλος του Ε.Γ. 

η σύνταξη τους. 

γ) Στις συνεδριάσεις του Ε.Γ. παρίστανται όλα τα μέλη του. 

Η συστηματική απουσία ορισμένων μελών αποτελεί πολιτικό 

πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπισθεί. 

δ) Το Ε.Γ. ασχολείται τους μήνες που έρχονται μεταξύ άλλων με: 

- Τον προσδιορισμό των κυρίων πολιτικών στόχων μέχρι τον 

Οκτώβρη του '85. 

- Την δραστηριοποίηση των μελών της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας. 

Την ενημέρωση σια το κυβερνητικό έργο. 

Το συντεχνιακό φαινόμενο και την πολιτική μας στο συν-

.δικαλιστικό χώρο. 

- Τη δραστηριοποίηση των συνεταιριστικών οργανώσεων και 

το αγροτικό κίνημα. 

- Τον τρόπο επεξεργασίας του προγράμματος του Κινήματος 

για τ^ς εκλογές του "85. 
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ε) To Ε.Γ. δεν ασχολείται με τρέχοντα θέματα κυβερνητικής 

πολιτικής. Παραπέμπονται στις επιτροπές ή ομάδες. 

στ) Η Γραμματεία συντάσσει μέσα σε 15 μέρες εισήγηση για τη 

στελέχωση των επιτροπών και τις κατευθύνσεις της οργανω

τικής δουλειάς των επιτροπών το επόμενο εξάμηνο. 

ζ) Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Ε.Γ. μοιράζεται 

48 ώρες πρίν. Προετοιμάζεται από τη Γραμματεία. Η ενη

μέρωση του Προέδρου είναι θέμα του εκάστοτε υπεύθυνου 

του Ε.Γ. 

η) Οι Επιτροπές αποτελούν καθοδηγητικά όργανα. Λύνουν τα 

προβλήματα του χώρου τους χωρίς προσφυγή σε ανώτερο όργα

νο. Οι 3μελείς γραμματείες αποτελούνται από μέλη της Κ.Ε. 

Τα μέλη δεν ξεπερνούν του 11. Οι Επιτροπές εντάσσουν στη 

λειτουργία τους τα μέλη των Ν.Ε. Η παρακολούθηση της 

επαρχίας πραγματοποιείται από τα περιφερειακά όργανα υπό 

τήν εποπτεία και τον έλεγχο της επιτροπής. 

θ) Ως προς-τον αριθμό των Επιτροπών συμφωνώ με την πρόταση 

Οικονόμου. Όπως συμφωνώ με τις προτάσεις του 4δ, 4η 

(όχι όμως ως προς την εξαίρεση για την επιτροπή Οργανω

τικού) , 41, 4κ. 

ι) Οι γραμματείς των επιτροπών συνεδριάζουν μιά φορά το μήνα 

σε κοινή συνεδρίαση με μέλη του Ε.Γ. Δεν συμφωνώ με τη 

δημιουργία τομέων. Τα μέλη της Γραμματείας του Ε.Γ. 

"παρακολουθούν"επίτροπες στο μέτρο που χρειάζεται. Τα 

υπόλοιπα μέλη του Ε.Γ. αναλαμβάνουν ad hoc ειδικά 

θέματα (π.χ. πρόγραμμα). 


