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Επιτροπές καί τά Γραφεία Δουλειάς 

Προετοιμασία Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης 

'Η τελική" απόφαση γιά τίς νομαρχιακές συνελεύσεις, τίς περιφε

ρειακές συνδ ιασκέψε ις και την πανελλαδική' συνδιάσκεψη θα ανακοινω

θεί μετά τη* Συνέλευση της 19 Δεκέμβρη. 

Πρέπει δμως άπο τώρα κι'ολας ν'άρχίσει ή απαραίτητη προετοιμασία 

Όργανωτ ιχο' 

1. 'Οφείλει νά καθορίσει στο'χους μαζ ικο πο ίησης κατά νομό'. (Ποσοστό* 

ψηφοφο'ρωυ του ΠΑ. ΣΟ. Κ το' όποιο πρέπει να' φτα'σει ó άριθμο'ς των εγ

γεγραμμένων μελών. Πόλεις η Κωμοπο'λεις που θά πρέπει νά υπάρξουν 

όπωσδη'ποτε Τ.0.
5
 κοινωνική σύνθεση τών μελών). 

Οι σχετικές απόψεις του 'Οργανωτικού θά πρέπει νά διαβιβαστοϋν στις 

Π.Ν.Ε το' άργο'τερο μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, οί άπο'ψεις τών Π.Ν.Ε πρέ

πει νά επιστραφούν μέχρι 15 του Γενάρη, οι προτάσεις του 'Οργανωτικού 

στη*ν Εκτελεστική' Γραμματεία μέχρι 24 Γενάρη για νά λάβει ή Ε.Γ τις 

οριστικές αποφάσεις της μέχρι τέλος τοΰ Γενάρη, 

2. Πρέπει νά παραδο'σει στην Ε.Γ μέχρι 15 του Φλεβάρη σχέδιο εγκυκλίου 

με όλες τίς λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή τών συνελεύσεων καί συν

διασκέψεων (καθορισμός Προεδρείου, τρο'πος διεξαγίϋγης της ψηφοφορίας, 

έλεγχος αντιπροσώπων κ.λ.π.). 

Κλαδικό* έπ ιστημο'νων ¡, Συνδ ικαλ ι .'τ ικό . Συνεταιριστικό' αγροτών, Συνετ α ι -

ριστικο' έμπορων, Νεολαία. 

0Ì επιτροπές τούτες οφείλουν νά δώσουν μέχρι τέλος τοϋ Δεκέμβρη κατά

σταση τών κλαδικών οργανώσεων καί τοΰ αριθμού τών μελών τους (ταμεια

κά τακτοποιημένα, δραστηριοποιημένα καί απλώς εγγεγραμμένα) καί νά 

προτείνουν τους στο'χους της μαζικοπο ίησης στο χώρο τους (ποσοστό' αύ

ξησης τών μελών η πάντως επαναδραστηριοποίησης τών εγγεγραμμένων), 

. 0Ì επιτροπές τούτες οφείλουν επίσης νά παραδώσουν στη'ν Ε.Γ μέχρι, 

15 τοϋ Γενάρη το' αργότερο. 

α. Σχέδιο εγκυκλίου γιά τον τρο'πο εκλογής τών εκπροσώπων τών Κλαδιχώ 

'Οργανώσεων στίς Νομαρχιακές Συνελεύσεις. 

β. Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας τών Κλαδικών 'Οργανώσεων. 

γ. Σχέδιο γιά την κάθετη δομή του κάδε κλάδου. 

Γιά τά σημεία β και γ έχουν χι'ολας σταλεί σημειώματα άπο' τίς 25.6,76 

./.. 



(3/ΚΣ χαί 2.7.76 6/ΚΣ) που έμεινα., μέχρι σήμερα δυστυχώς χωρ ι ς -άττάν-ττ•-

ση . 

ΚΕ.ΜΕ.ΔΙΑ 

'Οφείλει να παραδώσει, στην Ε.Γ μέχρι» 15.1.77 

α. σχέδιο εισήγησης γ uà' το καταστατ ιχο' (σημείο 10.2 της εισήγηση^ 

της Ε.Γ ). 

β. μέχρι 24 του Γενάρη σχέδιο γιά την πολιτική' εισήγηση του Προέδρου 

χαί της Ε.Γ πάνω στην πολιτική πόρευα του Κινήματος (σημείο 10 „̂  

της εισήγησης της Ε.Γ). 

Γραφείο Έφημερίδ α ς , Γ ραφεΐο Τΰπου 

'Οφείλουν νά παραδώσουν στην Ε.Γ μέχρι 15.1.77 σχε'δι,ο γιά την εΐσήγη-

ση πάνω στη'ν ημερήσια εφημερίδα (σημείο 10.5 της εισήγησης της Ε . Γ ) . Α 

' Επιτροπή Α ΰ τ ο δ ι οί κ ρ σ η ς 

'Οφείλει, νά παραδώσει στην Ε.Γ μέχρι 10.1.77 κείμενο με βοήθεια του 

του οποίου oi H.N.E σε κάθε νομό θα μπορούν νά συντάξουν τη'ν εισήγηση 

γιά τα προβλήματα του νομοϋ τους (σημείο 10.3 της εΐση'γησης της Ε.Γ), 

Γραφείο Ό ρ γ α ν ώσεων- έξω τ ε ρ ι κ ο υ 

'Οφείλει νά εισηγηθεί στην Ε.Γ μέχρι τέλος του Γενάρη γιά το'ν τρο'πο 

εφαρμογής -ης άπο'φασης γιά τη' συ'γχληση των συνδιασκέψεων στο' εξωτερικό 

Γραμματεία Γυντον ιστι.χοΟ Συ μβουλίου 

'Οφείλει νά εισηγηθεί στην Ε.Γ μέχρι τέλος του Γενάρη σχέδιο εγκυκλίου 

γιά το'ν τρο'πο εκλογής των μελδϋν των επιτροπών και γραφείων δουλειάς,, 

που θά συμμετάσχουν στην Πανελλαδική' Συνδιάσκεψη. Φ 

Μέ αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Γιά τη'ν Εκτελεστική Γραμματεία 

Κ. Σημ ίτης 


