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Ε . n. Ε. Κ. 
ΕθΗΙΚΗΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΕΗΟΣΙΙΚΕΗΤΡΟΥ 

ΈyκύκλιοςUιι'6ρι.θ.8 

Πρόζ 

Τός; Προσωρινός Έπιτροπάc; κσί τό Τοπικό Σuμδούλισ τοΟ Κόμματος. 

~οταv διό: τflς Uιι' 6ριθ, 1/ H-.S2 t~uιι;λlov τοϋ Κόμματος tyv~ρι.ζα ό:ιιόφασlv 

μον&6 τήv ό:vασυ'Υ"Ιρότηοιv καΙ vtαv δι6ρθρωσιv tOv f!ΟλιtικΟv δuvόμ!Qv tflς 

Ε.Π.Ε.Κ. tΤ;ιιατήvδιό:θεοιvν6 δώσωτήvεύκαφlαvv' όvαβατnισθοΟv ιlς τήv κομ· 
μαηκήv ~μιιιστοούvην τό: μtχρι. ;ιιθtς Τοιιικό: Σvμβούλια tC>v Ι'ΙομΟν καΙ Έιιαρχιοv 

Τ6 ιιολιτικ6κόμματα , 6ιιοηλοΟνταζΟνταςόρyανισμούς.ό1tόκιιvται εΙς βιο· 

~~:~.μιταβολ6ς όφειλομtνας εΙς όρyαvικ6ς 6ιιαιτήσεις ιπιβιώοεως καΙ 6να· 

Ύιιό τό ιινεΟμα αι)τό καλΟ τοόςφlλοuς μουν6 tριιηvεύσωσιτήνδι6τ0ν yνω· 

στΟν έyκυκλlι.:ιv tOO Κόμματος συνιστωμtνην ~ρyώδη ιιpοσπάθειαν, Τνα δλοι όιιό 

~ο~οινοΟ.μtτό:ςκαρδlαςήvι.:ιμtvαςκαlτήνψυχήνόραιιατιζοιιtvηντήναΟριονπού 

μδς άξlζει, φtρι.:ιμιvουντόμως εΙς πέρας τό lργον τf\ς κοιιματ ικf\ς μας άναουy

Ι<pοτήσει.:ις 
Ή άνανtωσιςτf\ςκομματικ~μαςόρyαvώ::ιεωςεtςtμπιστοσύνηνκαlδιάρθρι.:ι· 

σιvtιιιβάλλεται 

Παρίσταται ό:νό:~η vά διοχετείκ.>μεν άκαταπαύσtως καΙ μtχρι t~άκροtά· 

τηι;καλύβηςτάςέκδηλ<ΟΟειςτflςόyάιιηςμας,τΟvφpοvτlδι.:ιv μας καΙ τ~ tν ιιαvτl 

συμπαρασtάοεώς μας πρός τούςσκληρt:>ς μοχθοΟνtας άδελtούς μας. 

"Εχομεv όvάyκηvv'άvτλήσι.:ιμεvάιιό έκεr, ά11:ότήv άιτύθμιvοvδεξαμενήν τΟv 

ΈθvικΟνμαςό:ΙΙ:οθεμότων,tήvζι.:ιηφόροvόyνότητατJΊςοκtφοι.ως,ή 6ΙΙ:οlα11λούt!ζιι 

τήνδημιουρyικήνφαvτασlανκαlθεμελιώvειεlςάσάλεuταπvwματικάβάθρατήνύyιΔ 

αΟριοv 

Ήπολιτικήμαςόρyάνωσις.στηριζομtνη tιτl άληθQv ΔημοκραtικQν βάσεων, 

θό:συ\1\οτ<ttόκuκλ~ριακόvτfiςΕ.Π.Ε. Κ . σύσtημα,tόό•οtονθό-διαχtnδιιοu 

ιιρtιιεικοlθάάvτλfiό:wόδιτοvtvδεlκvυταιτήvΊΙiοτιvδιό: τflv Έλλάδα. Έκεt θό 

τεΙvnχι.:ιρΙςδιακοιτήv,χι.:ιρlςάνό:ιταυλαvήθtληοιςκαlήιφοσιτάθειατflςtΞ:.ΠΕΚ 

Πιοτείκ.> δηήόλοκλήρι.>σις tflςόρyαvώσεως τοίl Κόμματος, διό: τήν t'Ι!ιδlωξιv 

tOv όι\/Qτtρι.:ι καθορι.ζομίvι.:ιv σκοιιQv, εΙvαι σκtφις καΙ θtληοις δλωv tOv φ!λι.:ιv 

tfk Ε.Π.Ε.Κ .. άvδf>Ov καlyuναικΟv . 
Έκφράζι.:ιδληvμουτήvεύαρtσκειαvκαlτάςεύχαριστlαςμοu,διό: τήv μtχρι 

τοΟδtά'Ιtοδοτικήv τωvδρδσιv. εlςτά μέλη tOv "ΙΙαλαιΟv ΣυμβοuλΙι.:ιvτοΟ Κόμματος 
καlεΟ;ιιομαιε/ς αύτό: vό: καταστQσικαl 11:άλινοl έκλεκτοl τΟv συμ'ΙfολιτQv τωv εΙς 

τό:ς ιιροσιχιtς άρχαφe.σtαςκαlνό:'κοσμήσωσινώςαlρετοltάΤο ιιικάμαςΣυμβούλια. 

Τελειώνων τήv ιιαpοΟσανχαιρετlζω μt στορyήν δλα τά μiλη το(Ι Κόμματος 

καtεΟ;ιιομαιεlς αότό: "αl τάςοlκοyενεlας των όyεtαν. εύ τuχΙαv "α/ •ρο"οιιήν 
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Ε. Π . Ε . Κ . 

ΕθΝIΚΗΑκ~~~i~~~ ~,ro;ι;u~!H1POY 

APXHror 
Έyκύ!tλιοςό11''6:pιθ.7 

Πρός 
τός Προοuρινός Έπιτροπός τΟΟ Κόμματος κσ1 τά οίρι.τό ΙuμδοUλιο τ.:ιv Νομών 

'Εν ouvι.xιlq ..φό( ~ό:ς U'lf' όρι.θ. ι. 4 καΙ 6 tyκuκAiovς τοΟ Κόμμcιτος, κοινο· 
'lfOtηθtlooς διό: τQv κ. κ. Βοuλεuτ/Ζι ν κα Ι ΠολιτευτQν 

d ΊΙ οφασlζομεν 

1)δ ... ως e.ύθόςμι.τά τήνικλοyήν tκόστοu των αlρετQν Τοwικων κατό: Νομόν 
Σuμβοuklωνή όρyό:νωσιςτοΟ Κόμματοςέκταθfiμέtαχήν~μόνtlςtήνΟ~ιαιθρον 

2)Τό: αΙρετά Tofltκά Σuμβοόίl.ια των ΝομQν, ι.ύθο)ς ώς Ι'fθιλον οuμμορφωθfl 
"ΙΙρός tάς1Ιοpαγράφοu-ς Ι1 κα1 1 2τf\ςόπ'άριθ. Ι / Ι / Ι /!i2tyκυοιλlουτοΟ Κόμμοτος 
θά n:ροβωσινtlς tόν διορισμόν 'ΙΙpοσωpινQν τpιμελG:\ν ιwς1Ιενταμι.λQνέΊΙtt pοΊΙ:ωνtlς 
τήνlδρανtκάστοu tκλοrικοΟ Τμήμστος t/ΙςίιttαlθροuσυμμορφοUμιναδιότοΟtο 
1'Ιρόι;tήν1Ιαpό:γραφον9ti'Jςό1Ι'άριθ.Ιέγ~<υ-.;λlου 

)) λl .. ροοωpιναl αύταΙ ~'lft t po ιtaί θ' άpχlοωσι χωρlς κιιθuστtρηςnv τfjv tyypo: 
φι'jvμaλG:Ιvtvτf\'ΙΙιpιοχfitκάσtοuικλοyικοΟτμήματοςτηροΟσαιt'Ι!ακ.pιβωςτά 
tvtf\"ΙΙαραypάφφ6τηςύ'ΙΙ'άριθ. Ι lyκuκλlοu καθοριζόμεvα. 

4)-Οταν ό άριθμός τG:Ινtyyραφησομέvωv με/..G:Iv 'llλησιάσπfί όιτιρβfi tό 1/5 
τοΟ άριθμοΟ tG:Iv ψι'jφων τάς ό'Ι!οlα ς lλαβε τό Κόμμα ε/ς τό όντlστοιχον ~κ/..οyικόv 

~;~;~,;~~~ ~~;::,~~Jά~ε:~~μ~~~:ιι~~;βο~~~~~ "fri~~δ~ς,6~~~~~t~~- ~::ι'::: 
Σύμβουλοι) 

5) Ή δ/..ηδιαδικασlαδιά τfjvtyyραφfιvμελG:Ιvκαlτ ι'jvδιtνtρyaιcιvάρχαιρtσιG:Ιν 
'ΙΙpόςάvάδtιξιναtριτG:Ιν Σuμβοuλlωvκαtά tκλοyικόνtμflμαπρtποvά Ιχπ 'll!po:tωθfi 
μtχριτflς 1 5ηςΜαtοut(. τηροuμtvωvκαl~~τG:Ιvtvτοtς"ΙΙαραyρόφοιςθ,9καlΙΟ 
τf'ιςόπ'άριθ I tyκuκλ(οuκαθοριζομtvωv 

6).0/..ηι'jσχιtικι'jtρyασlακατά tόδιάστηματοΟτοθά τιλή ύ'Ι!όtι'jν διaύθuv· 
σιvκα!tόv(λεyχοvτG:Ιv Τσ"ΙΙικG:Ιv ΣuμβouλlωvtG:Iν NoμG)v 

7)Μtχριτtλοuς Matout.(. τάΤοπικάΣuμβούλιατG:ΙvΝομG:Ιvθ(ι ό"ΙΙΟβόλωσιv 
ιlςτόΚόμμακcιτάστcισιvι(ςιήvό'ΙΙοlαvθάάvcιyράφωνταιτάtκλοyικάtμι'jματα 
ι~allvavtι tοιάστοu τούτων ιά ό"όματα τG:Iv tι~λεytνtω~ μιλG:Ιv ΤΟ'ΙΙLΙΙΟΟ Σuμβοuλlοu 
τοΟτμι'jμcιτος 

8) Μι:tά τι'jv άvάδι:ιξιν τQν To'IILKI:>ν Σuμβοuλlωv τG:Iv tι~λοyικG:Ιν τμημότων, τ(ι 
Τοιτιχά ΣuμβοUλιι;ι τQv ιμημάτων τG:Iv ιιεριλαμβαvομtvωv εΙς κάθε ΈΙΙαρχtcιν toO 

::.~~ο\{:~J~~·:~~ρ~~~μ~~φιι:.d::;~μ:~7. :::τι~:~~~~~ ι:~~~;:ρ~~~~ 
βοvλlοuτοΟΝομοΟ,ιlςκοινι'jνσvνιδρlcισιvκι;ιlό•οδ.ιικvύοvvδιά~ρtcις[vα 
τG)vμι:λG:Ιvtωv ~tκ1ιρόσωΊιΟVtf\ς έ'Ι!αpχΙαςfιτοΟδιαμερlσματος'ΙΙ!αρότ(j)Τοnικ(j) 

Σuμβοuλl~τοΟ ΝομοΟ 
Τά Το'ΙΙ!ικά Σuμβοόλια ΝομG:Ινθά cn.~yκρο tηθσΟνούtω, διά tf\ς 1ιροοθήκης tG:Iν 

tκnροσW'Ι!ωντf\ς όnα\θροv, ιlςtvvεαμι:λfl fj tvδι:καμελflκcιt'άνώτατοv δριον 
Διά τόν Νομόν θεσσcιλονlκης τό Τοπικόv ΣuμβοUλιοv θά σuyκροτηθfi εΙς 

Ι 5μtλtςκατ'άνώταtονδριονδιάtf'ις1ιpοσθι'jκης6μιλώντf'ιςόwcιlθροuι/ςτάtvνtα 
δtιvcικαθορ!ζtιι'jό"ΙΙ'άριθ.6/6-2-52tyκύοιλιοςτο0Κόμματος 

9) Μι:tάτι'jνσuyκρότησιvτG:ΙνΤο'Ι!ικGΊvΣuμβοuλlωvτGΊv ΝομGΊν, ύ'Ι!ό τι'jν tv 
τfiάvωτtρωπαραypάφ<ι:>καθοριζομtvηvσόvθισιν.καlΊιρόςδιεuκόλuvσιv tf'k:tνσσκή· 
σι:ωςτfkΔιοικfιοεωι;;τοΟΚόμμcιτοςlvτ(j)Νομι;t,δύναtαινάόρισθfiψιμι:λfjςtκτελt 
στική t•ιtροwι'jtνιρyοΟσα κατ'tξοuσιοδόtησιν τοΟ ΤοπικοΟ Σuιιβοuλlοu. Οίίτω τά 
Το"ΙΙιΚό Σvμβσόλια NoμG:Iv θά δύναντcιι vά σvv~ρχωηcι ι tv όλομε/..ξ\Q εΙς χρονολο· 
ylaς καθοριζομtνας όwότωv lδlωv δι' άvανtωσιν έξοuσιοδοτήσιως η διά νά t/..tγ
ξωσι wεwραyμtvα ι~αt' tντολήv των 

10) 'Υtιξvθuμtζω κcιl wάλιν τι'jν όwό τG:Ι ν TowικG:Iv Σuμβοuλ!ων σuμl'όρφωσιν 
~.r;;ετ1~1 ίιw'άριθ. 4/7· 1 ·52tyιcύκλιοvtο0Κόμματος τflςό1ιοlας άντlyραφοv twισu· 

Ό 'Αρχηγός 

Ν . ΠλΑ ΣΤ Η Ρ Α Σ 



"'::ΕΙΓΟΥr'ΕrΛΙΚΛΙΟΣ 

Πρός ίi:ιιοvτας το~ς χ . χ. 'γ:;οιιρyσ~ς χα(Ύ ,unouρyoGς 

Παραχιιλε ~ σ&ε Οιιως , nροΙ>α(vοvτε;ς ε; ~ ς τ6v 

v ι σuο iί τοQ ' 'fισιιρyε;{σuσος , μσiίVnοβ&λπτετσiiτσv 

πε;vτ ~"οντα /'Ιμε;ρ:Ον άno:S οή..ιcρσν . Δlov ,.,; λό:βπτε 

ο ι vlo ~ αίιτσ ( όρy"tv~ομο( τ;.., Ύ~-σιιρyε (ι.ιι cl να • 
8 ι ι! τ ο:S ί:ρyον τ ii ς δp ι στ ~ χiiς .ίvJδ ι ορ}p~εως τWν 
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