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  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2 

Αθήνα, 02/05/2022                                                      

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ 

     

Χαριλάου Τρικούπη 50 

Τηλ.: 2103665509-10 

E-mail: ekloges8maiou@gmail.com 

 

Προς:  Νομαρχιακές Οργανωτικές Επιτροπές Συνεδρίου 

Κοιν.:   

1. Γραφείο Προέδρου ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής 

2. Γραφείο Γραμματέα Κ.Π.Ε. Κινήματος Αλλαγής 

3. Πρόεδρο και μέλη ΕΔΕΚΑΠ 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 

 
Θέμα: Αύξηση του αριθμού των αιρετών συνέδρων – Επίλυση θεμάτων που 
προέκυψαν στην πορεία των διαδικασιών. 

 

Συντρόφισσες, Σύντροφοι, 

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που δόθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής 
Πολιτικής Επιτροπής και των όσων διημείφθησαν κατά τη συνεδρίαση της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Τετάρτη 20/04/2022, διαμορφώθηκε ο πίνακας των 
αιρετών συνέδρων, με γνώμονα την αναλογική αντιπροσώπευση στο συνέδριο, όλων 
των τοπικών μας οργανώσεων, σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων 
προοδευτικών πολιτών στις εκλογές της ανάδειξης του Προέδρου του Κινήματος 
Αλλαγής, αλλά και με στόχευση στο σώμα του 3ου συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής 
να υπερτερούν συντριπτικά οι εκλεγμένοι σύνεδροι, έναντι των αριστίνδην. 
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Όπως είχε αναφερθεί και στην 1η εγκύκλιο, τυχόν προβλήματα που θα διαπιστωθούν-
επισημανθούν σε τοπικό επίπεδο, θα εξετάζονται και θα επιλύονται άμεσα, ώστε να 
επιτευχθεί η προσδοκώμενη μαζικότητα των διαδικασιών. 

Παράλληλα όμως, γίναμε αποδέκτες προβληματισμού επί θεμάτων που αφορούσαν: 

1. Στον αριθμό των συνέδρων συγκεκριμένων Καλλικρατικών Δήμων. 

2. Στον αριθμό των συνέδρων του Απόδημου Ελληνισμού. 

3. Στον αριθμό των συνέδρων του Τομέα Εργαζομένων και στον τρόπο 
κατανομής τους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.  

4. Στον τρόπο ίδρυσης και συγκρότησης Τοπικών Οργανώσεων. 

Για τη διευθέτηση των θεμάτων αυτών ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις: 

1. Σε ότι αφορά στο ζήτημα που αφορούσε Καλλικρατικούς Ο.Τ.Α., οι οποίοι 
εμφανίζονταν να εκλέγουν λιγότερους συνέδρους σε σχέση το 2019, παρότι το 
σώμα του συνεδρίου είναι εμφατικά μεγαλύτερο, αποφασίστηκε ότι ο αριθμός 
των συνέδρων εκάστης Τοπικής Οργάνωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
από τον αριθμό των συνέδρων που είχε κατά το 2ο συνέδριο του Κινήματος 
Αλλαγής. Σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν προκύπτει ότι ο αριθμός των 
συνέδρων που θα εκλεγούν μέσω των τοπικών οργανώσεων ανέρχεται σε 4371 
αντί για 4204 που προέβλεπε η 1η Εγκύκλιος. 

2. Σε ότι αφορά στο θέμα του μικρού αριθμού συνέδρων για τον Απόδημο, το 
οποίο απορρέει από τον κανόνα της αναλογικότητας/αντιπροσωπευτικότητας 
επί του συνόλου των εκλογικών τμημάτων εκάστου Ο.Τ.Α., αποφασίστηκε ο 
αριθμός των συνέδρων να ανέλθει σε 100 (από 38) και να κατανεμηθεί 
αναλογικά, σύμφωνα με τον αριθμό των ψηφισάντων στη διαδικασία εκλογής 
Προέδρου, στις πόλεις όπου λειτούργησε εκλογικό τμήμα. Η εν λόγω απόφαση 
ελήφθη βάσει της βαρύτητας που θα δοθεί από τον πολιτικό μας φορέα στην 
ανασυγκρότηση των οργανώσεων του Απόδημου, που θα ακολουθήσει σε 
επόμενο χρόνο σε σχέση με τις αιρετές διαδικασίες που θα διεξαχθούν στις 8 
Μαΐου εντός της επικράτειας. Σημειώνεται ότι για να κατέλθει κάποιος 
υποψήφιος μέσω της εκλογικής διαδικασίας του Απόδημου Ελληνισμού, θα 
πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. 

3. Για τα θέματα των συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν το χώρο των 
εργαζομένων και επιστημόνων, αποφασίστηκε να ακολουθηθεί το μοντέλο 
κατανομής, σε εργαζόμενους στο Δημόσιο, στον Ιδιωτικό Τομέα και στους 
Επιστήμονες, που τηρήθηκε το 2019. Αυτό οδήγησε στην αύξηση των 
συνέδρων από 100 που προέβλεπε η 1η Εγκύκλιος, σε 131. Επίσης, επειδή οι 
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εκλογές για τους συνέδρους στο χώρο των εργαζομένων και των επιστημόνων 
έχει προσδιοριστεί σε διαφορετική ημερομηνία, η υποβολή των υποψηφιοτήτων, 
για τις οργανώσεις αυτές, ορίζεται για τη Δευτέρα 9/5/2022 και ώρα 19:00.  

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής 
φόρμας στο site του Κινήματος όπου στο πεδίο «Δήμος ή Δημοτική Ενότητα» 
μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των επιλογών «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ» και 
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ».   

Κατ' αντιστοιχία των διαδικασιών εγγραφής μελών έως την ημέρα εκλογής των 
αποκεντρωμένων οργάνων, δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των οργανώσεων 
εργαζομένων και επιστημόνων, θα έχουν όσοι εγγραφούν μέχρι και την ημέρα 
των εκλογών της 10/5/2022. 

Η αποτύπωση του αναλυτικού αριθμού των συνέδρων σύμφωνα με τις ανωτέρω 
αποφάσεις, εμφανίζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο. 

4. Σε ότι αφορά στην εξέταση αιτημάτων για την ίδρυση ή επανίδρυση νέων, 
πέραν των υφισταμένων, τοπικών οργανώσεων, αυτές θα πρέπει να διέπονται 
από τον κανόνα της αυτοδιοικητικής διαίρεσης. Δηλαδή η Τοπική Οργάνωση 
ενός Καλλικρατικού Δήμου μπορεί να διαχωριστεί σε οργανώσεις 
Καποδιστριακών Δήμων.  

Επίσης, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη διαδικασία ίδρυσης και 
συγκρότησης των οργανώσεων, διορθώθηκε ο αριθμός των μελών της 
Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειας Αττικής, η οποία, εκ παραδρομής, 
εμφανιζόταν ότι έχει 9 μέλη και πλέον αριθμεί σε 11 μέλη. Παράλληλα με τη 
διόρθωση αυτή και η συντονιστική της Δημοτικής Οργάνωσης Διονύσου 
γίνεται από 5μελής, 7μελής. Η τελική σύνθεση των Νομαρχιακών Επιτροπών 
αποτυπώνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο. 

Πέραν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια προτάσεως της ΕΔΕΚΑΠ, 
διασφαλίστηκε, κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών της 8ης Μαΐου, η χρησιμοποίηση 
συσκευών tablet και στους Δήμους Ηρακλείου Κρήτης, Λαρισαίων και Πατραίων. 

 

Συντρόφισσες, Σύντροφοι, 

Έχουν μείνει λίγες ημέρες μέχρι την 8η Μαΐου. Η επιτυχής οργάνωση των διαδικασιών 
αποτελεί υπόθεση όλων των μελών και φίλων του Κινήματος. Για να επιτευχθεί αυτό 
απαιτείται η γόνιμη συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή όλων.  

Παραμένουμε στη διάθεση όλων για τη διευκρίνιση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει 
στην πορεία των διαδικασιών.    
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Συντροφικά, 

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Αυτοοργάνωσης 

Απόστολος Πάνας 

 

Συνημμένα έντυπα: 

1. Κατάσταση ψηφισάντων, Φύλλα 1, 2 και 3. 

2. Πρακτικό εκλογών για Νομαρχιακή Επιτροπή. 

3. Πρακτικό εκλογών για Συντονιστική Επιτροπή. 

4. Πρακτικό εκλογής αντιπροσώπων για το 3ο συνέδριο. 

5. Αποδεικτικό παράδοσης/παραλαβής οικονομικής συνδρομής. 

6. Αίτηση εγγραφής μέλους κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. 

7. Τελικός πίνακας κατανομής αντιπροσώπων για το 3ο συνέδριο. 

8. Τελικός πίνακας σύνθεσης Νομαρχιακών Επιτροπών. 


