
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΟΕΣ. ‘Υποεπιτροπή Γί
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝ ΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (Πρόταση)

Αρθ. I. Σύμφωνα μέ τήν απόφαση του προέδρου καί τής Ε*Γ. ¥«ί·...
καί τήνάπόφαση πλαίσιο τής ΟΕΣ ....... ή Πανελλήνια Συνδιάσκεψη

θά συνέλθει τόν ’Ιούλη 1977 καί θά Ασχοληθεί μέ τά πιό κάτω θέματα.- 
α. Πολιτική εισήγηση 
β. Καταστατικό .
γ. Τίς προτάσεις- εισηγήσεις των Ν.Σ, πάνω στά Τοπικά προβλήματα, 
δ.Θά εκλέξει τήν Κ.Ε. τού Κινήματος , (θά εκλέξει Πειθαρχικό,).

Αρθ.2.’Η Π.Σ. είναι τό ανώτατο όργανό τού κινήματος μετά τό Συνέδριο .
Οι αποφάσεις της γιά τήν πολιτική τού κινήματος είναι πάντα μέσα 
στά πλαίσια των αρχών τής 3ης Σεπτέμβρη .

Αρθ. 3. Στή Π.Σ. πέρνουν μέρος .-
V

α. Οι αντιπρόσωποι από τίς Τ.Ο. (ένας από κάθε Τ,Ο. πού έκλεγεται 
άπ'εύθείας άπό τήνΤ.Ο. καί$χχ&^$?χχ οι υπόλοιποι άπό τίς Ν.Σ, ) 

β.Οι αντιπρόσωποι των Κ.Ο. (Τό σύνολό τους δέν πρέπει νά έπερβαίνει 
τό 1/5 των Αντιπροσώπων των Τ.Ο.)

γ,Οι αντιπρόσωποι των Τ.Ο. εξωτερικού ( σύμφωναμέ τήν αρχή πώς τό σύνολο 
τού έξωελλαδικού χώρου αντιστοιχεί οργανωτικά μέ μιά περιφέρεια τής 
χώρας ).

δ.Τά μέλη τής Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας. 
ε.Φά μέλη τής Ε,Γ.
στ.Δύο αντιπρόσωποι άπό κάθε έπιτροπή τού κινήματος καί ένας άπό 

κάθε γραφείο ·
Δέκα αντιπρόσωποι άπό τήν ΟΕΣ.

Αρθ’4. Νομιμοποίηση αντιπροσώπων,-
α. ‘Ο άπ'εύθείας έεκλεγμένος άπό τήνΤ.Ο. Αντιπρόσωπος νομιμοποιείται 

μέ τήνάποστολή τού πρακτικού έκλογής του πρός τήνΟΕΣ. τουλάχιστο 
20μέρες πρίν Από τήν Π.Σ,

β.Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι Από Ν.Σ. μέ τήνάποστολή δχετικού
πρακτικού υπογραμμένου Από τό προεδρείο τής Ν.Σ. ή τήνέφορευτική 
έπιτροπή τής Ν,Σ.δπως αναφερεται στό Αρθ.4.(α). 

γ. Π  μΟι αντιπρόσωποι τώνέπιτροπών ,γραφείων καί τής ΟΕΣ μέ τήν 
Αποστολή σχετικής Απόφασης τού αντίστοιχου γραφείου ,επιτροπής η 
καί τής ΟΕΣ.

δ.Οι άντιπρόσω οι άπό τίς οργανώσεις έξωτερικού μέ τήνάποστολή 
τούσχετικού πρακτικού έκλογής υπογραμμένου Από τήνέφορευτική 
έπιτροπή τής συνέλευσης καί τού μέλους τής ΠΙΕ πού παραβρέθηκε 
στή συνέλευση,σύμφωνα μέ αρθ 4 (α).

Αρθ. 5. Κάθε Τ.Ο. στέλνει ενα αντιπρόσωπο στήνΠ.Σ. καί κάθε Νομός



*ΧΧΧ*ΒΜ#*ΛΜΪΧΛ!ΪΪΙΧΐχ*Ιίναν άντιρπ σωπο γιά κάθε ΙΟ ενεργά μέλη του .
’Ενεργά μέλη είναι οσα ε χουνπληρώσει την συνδρομή τους άπό 1*1.77 
ή από τήνμέρα τήςέγγραφής τους καί πένρουνμερος σέ συνελεύσεις τοής Τ.Ο. ή 
ΚΘ.Στόν αριθμό αυτό υπολογίζονται όλα τά μέλη τού έχουν γραφτεί μέχρι τήν 
Ιη μάη 1977.
Τά μέλη των Τ.Ο. ” ΚΟ πού εργάζονται στά κεντρικά γραφεία ή τίς ΠΝΕ υπολογί
ζονται στόν αριθμό των ενεργών μελών τής Τ.Ο,πού ανήκουν.

Αρθ. 6. Τίς έργασίες τής Π.Σ. δ ιευθυνει ίίϊϊϊϋί^ίϊρ οεδρειο πού εκλέγεται
άπό τήν Π.Σ. Τό προεδρείο συγκροτείται σέ σώμα αμέσως μετά τήνέκλογή του, 
*$ΧΪϊΧ&ΧΧΪ&Χ»ίβΚΧ Τό προεδρεειο άν χρειαστεί μπορεί νά ορίσει τεχνική 

γραμματεία γιά νά τό βοηθήσει στή τήρηση πρακτικών ,ψηφοφορίες κλπ.
Μέχρι τήν έκλογή του προεδρείου προεδρεύει ο πρόεδρος του κινήματος 

Αρθ.7. *Η Συνδιάσκεψη προκηρύσσεται %ίϊί§Ρκχϊ^ί?ι6χ§!ίχχχ1χ|Ιχχ|χχϊϊ®ν

*Η προεργασία γιά τήνΠ.Σ. άρχίζει άπό τήν προκήρυξη Χ Μ χ Μ # Χ Μ Χ Μ ·
της .

Αρθ. 8. *Η Π.Σ. εχει απαρτία αν είναι παρόντες τό 1/3 τών χχχχ&Κ90ΧΧ άντιπρο 
σώπων.

Αρθ.9. *Η Π.Σ. συζητά μόνο τάθέματα πού άναφύρονται στό αρθ. I καί αποφασί
ζει μέ απλή πλειοψηφία.

Αρθ.ΙΟ. Μετά τήν παρουσία τών εισηγήσεων άπό τούςάντίστοιχους εισηγητές 
γίνονται οι άντιεισηγήσεις/^ν υπάρχουν, καί άκολουθεΐ συζήτηση ·

Κάθε Τ.Ο. ή Κ.Ο. μπορεί νά υποβάλει άπόψεις, τροποποιήσεις, καί 
προτάσεις μεσ τού άντιπρόσωπου της. Οι άντιπρόσωποι ψηφίζουν ελεύθερα, 

(σημ. λεπτομερειες γιά τό πώς τό προεδρείο ιθά διευθύνει τήν σθζήτηση θά 
περιληφθουν σέ είσικό κανονισμό τού προεδρείου πού θά άναγνωστει 
μόλις έκλεγει καί θά έγκριθει ).

Αρθ.II. ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ?/ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Τίςέκλογές γιά τήνΚ.Ε. διεξάγει έφορευτική έπιτροπή άπό 5μελη 
Οι υποψηφιότητες κατατίθενται# στό προεδρείο τδΓΕά* τήχχ^χ^χ 
τό πρωέ τής δεύτερης μέρας τής Π.Σ. καί πρέπει νά υποστηρίζονται 
από τό 1/20 τών μχ^$νάντιπροσωπων στήν Π.Σ.

Κάθε ¿αντιπρόσωπος εχει τό δικαίωμ9υποβολής Υποψηφιότητας .
Αρθ.12. *0ΐ εκλογές γίνονται μέ μυστική ψηφοφορία δύο χωριστά ψηφοδέλτια. 

Ο^Στό πρώτο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται τών υποψηφίων πού προέρχονται 
άπό τίς Τ.Ο. καί τά ^ενρτρικά γραφεία τού κινήματος. Από αυτά κάθε 
άντιπρόσωπος μπορεί νά ψηφίσει ΨΟ*^βάζοντας σταυρό $?χ δίπλα στά 
ονόματα πού προτιμά. ’Από τ ούς ύποψηφίουςαύτούς έκλέγονται^^,-^

Στό δεύτερο ψηφοδέλτιο περιλαμβανο ται τά όνοματα τών άντιπροσωπων 
άπό τίς Κ.Ο. ■« ιίιιιιΐ"̂ »'ί ύποβαΛουννυποψηφιότητα.
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’Από αύτάκαθε αντιπρόσωπος μπορεί νά ψ φίΓσε ι^Ο'ατομα.

'Η Κ*Ε. άποτελεΐται από τούς 40 έκλεγμενους αντιπροσώπους των Τ,Ο. 
από τούς 20 έκλεγμενουςάντιπροσωτ’ους τωνΚΟ τά μέλη της Κοινοβουλευτικής 
ομάδας (Σι)μφωνο|μύ τό ^αταστατικό Αρθ.62.^ ^  .


