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Hμερομηνία: 20 Μαρτίου 2013 - 9:22 π.μ.

Θέμα: RE: Διάλυση Εθνικής Επιτροπής. Γνωμοδότηση Επιτροπής Δεοντολογίας.

Αξιότιμη κα Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής,

Σε απάντηση της από 19-3-2013 επιστολής σας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

-- Η λύση της Εθνικής Επιτροπής προβλέπεται στο άρθρο 4.3.3, παρ. β του Κανονισμού. Δεν

προβλέπεται ρητώς το όργανο, ή πρόσωπο, που θα δεχθεί την επιστολή σας, η οποία έχει το μεν

διαπιστωτικό, το δε διαπλαστικό χαρακτήρα, δηλαδή από της συντάξεώς της το σώμα θεωρείται

λελυμμένο. Η επιστολή σας πρέπει να έχει αποδέκτες τον Πρόεδρο του Κόμματος, τον Πρόεδρο

της Ελεγκτικής Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και τον Πρόεδρο της

Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, λόγω του ότι ευρισκόμεθα σε συνεδριακή φάση.

-- Στην επιστολή σας πρέπει να αναφερθούν τα μέλη που απαρτίζουν κατά το χρόνο συντάξεώς

της την Εθνική Επιτροπή, ώστε να προκύπτει από μόνου του αριθμού των υπαρχόντων μελών, η

μη επίτευξη απαρτίας στο σώμα.

-- Ασφαλώς, η συγκυρία, κατά την οποία το κόμμα ευρίσκεται σε συνεδριακή φάση, σας αποτρέπει

από την συγκεκριμένη ανάγκη συγκλήσεως Συνεδρίου, δεδομένου ότι θα προέκυπτε σύγχυση και

αδυναμία διακρίσεων των δύο συνεδρίων, χωρίς αποχρώντα λόγο δημιουργίας αυτής της

δυσυπόστατης καταστάσεως.

-- Στην παρ. 9.3. του Κανονισμού του Συνεδρίου ορίζεται ότι «Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την

εκλογή του Προέδρου του κόμματος θα πραγματοποιηθεί κατά την Β’ Φάση - Φυσική Συνεδρίαση

του Εκτάκτου Συνεδρίου. Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της

διαδικασίας παρουσίασης των υποψηφίων, όπως αυτή θα έχει προκαθοριστεί από την

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου»
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Στην παρ. 10.3. του Κανονισμού του Συνεδρίου ορίζεται ότι « Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την

εκλογή των Θεσμικών Οργάνων θα πραγματοποιηθεί κατά την Β’ Φάση - Φυσική Συνεδρίαση του

Εκτάκτου Συνεδρίου. Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει, όπως θα έχει προκαθοριστεί από την

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου».

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, εφ’ όσον αυτή προσδιορίζει την Ημερησία Διάταξη αυτού

(παρ. 7.7. Καταστατικού, αναλογικώς εφαρμοζόμενη και για το Εκτακτο Συνέδριο) δεν κωλύεται

από το Καταστατικό στη σειρά των θεμάτων, αρκεί η εκλογή των οργάνων να γίνει στην Β φάση

του Συνεδρίου, ήτοι να υπάρχει και δυνατότητα φυσικής παρουσίας των μελών. Φυσικά, στην

φάση αυτή πρέπει να προηγηθεί η εκλογή Προεδρείου του Συνεδρίου και Εφορευτικής Επιτροπής.

Συμπερασματικώς των ανωτέρω, η ΟΕΣ, εφ’ όσον της υποβληθεί το αίτημα για εκλογή οργάνων

του κόμματος, δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μεταβάλει την Ημερησία Διάταξη του

Συνεδρίου, να συγκαλέσει την Β Φάση αυτού Φυσική Συνεδρίαση και να διενεργήσει την εκλογή

όλων των οργάνων κατά την προβλεπόμενη υπό του καταστατικού σειρά (άρθρο 13.4.2

καταστατικού), αρκεί να τηρηθούν τα άκρα χρονικά όρια του Συνεδρίου, που έχουν εγκριθεί από

την απελθούσα Εθνική Επιτροπή.

-- Στην παρ. 6.11 του Κανονισμού του Συνεδρίου, ορίζονται τα ακόλουθα. «Κατά τη διάρκεια της Β’

Φάσης - Φυσικής Συνεδρίασης του Εκτάκτου Συνεδρίου, το σώμα εξουσιοδοτεί το Προεδρείο του

Συνεδρίου, εφόσον και στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά δυνατόν, να αποδέχεται εγγραφές μελών

- συνέδρων επιτόπου, με φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου. Οι εγγραφές

αυτές γίνονται αποδεκτές εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του Καταστατικού». Κατά το

καταστατικό, όμως, (άρθρο 6.1) το μητρώο μελών είναι ενιαίο και τηρείται με ευθύνη του

Γραμματέως της Εθνικής Επιτροπής, που όμως με την λύση της Εθνικής Επιτροπής θα παύει να

υπάρχει. Η τήρηση του Κεντρικού Μητρώου είναι αποκλειστική ευθύνη του συγκεκριμένου

προσώπου. Η πρόβλεψη στην «Οργάνωση Κεντρικής Διοίκησης», άρθρο 4.3.7. (σελ. 21), ότι «Ο

Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής, για τη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων του

υποστηρίζεται από τη Γραμματεία της Εθνικής Επιτροπής , της οποίας ο ίδιος προϊσταται.» δεν

μεταβάλλει το γεγονός ότι ο Προϊστάμενος της Γραμματείας αυτής, αλλά και του «Τομέα Μητρώου

Μελών» στη Γραμματεία της Εθνικής Επιτροπής. είναι το ίδιο πρόσωπο, στο οποίο και μόνον

υποβάλλονται, καταληκτικά, προς καταχώρησιν οι αιτήσεις εγγραφής μελών και μόνον από της

καταχωρήσεώς τους στο κεντρικό μητρώο λογίζονται μέλη, δεδομένου ότι μόνον ο Γραμματέας της

Εθνικής Επιτροπής δύναται αυθεντικώς να προσδιορίσει τον αριθμό μελών ανά πάσαν στιγμήν,

μετ’ έλεγχο του κεντρικού μητρώου, του οποίου προϊσταται. Τούτου ελλείποντος, αναστέλλεται η

διαδικασία εισδοχής νέων μελών, άλλως δεν μπορεί αυτή να ολοκληρωθεί, διότι η τελική
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καταχώρηση είναι πρόνοια του συγκεκριμένου προσώπου, ο οποίος και μόνον πιστοποιεί

αυθεντικώς αυτήν την ιδιότητα. Σε κάθε περίπτωση, τα ήδη πιστοποιημένα μέλη, επιβάλλεται να

κληθούν να καλύψουν τις όποιες τυπικές εκκρεμότητές τους.

Ελπίζουμε η παρούσα μας να σας παρέσχε κάθε απαραίτητη διαφώτιση, άλλως παραμένουμε στη

διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος Τα μέλη


