
Καταστατικό

1. 
Μέλος  της «ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Κίνηση Συντονισμού Πολιτών Πελοποννήσου» είναι όποιος/α συμφωνεί 
με τη διακήρυξή της, εντάσσεται σε μία από τις Νομαρχιακές Συνελεύσεις, συμμετέχει στις δραστηρι-
ότητες, πληρώνει τη συνδρομή του (το ύψος της οποίας ορίζεται από τις Νομαρχιακές Συνελεύσεις).

2.
α) Κυρίαρχο σώμα του Συντονισμού είναι η Συνέλευση.

β) Υπάρχουν δύο είδη συνελεύσεων: Η Πελοποννησιακή Συνέλευση και οι Νομαρχιακές Συνελεύσεις. 

Η Πελοποννησιακή Συνέλευση πραγματοποιείται το λιγότερο 3 φορές τον χρόνο. Αποφασίζει για αλ-
λαγές στο καταστατικό ή στη διακήρυξη. Προτάσεις για αυτές τις αλλαγές μπορεί να κάνει η Γραμμα-
τεία ή το 5% του συνόλου των μελών του Συντονισμού με γραπτή πρόταση.

Οι Νομαρχιακές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται το λιγότερο κάθε 2μηνο.

γ) Απαρτία μιας συνέλευσης (είτε πελοποννησιακής είτε νομαρχιακής) θεωρείται ότι υπάρχει όταν 
είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των μελών της συνέλευσης.

δ) Η συνέλευση εκλέγει ή επιλέγει πρόεδρο και γραμματέα της. Ο πρόεδρος διευκολύνει τη συζήτηση 
μεταξύ των μελών με κριτήρια τόσο τη δημοκρατικότητα όσο και την αποτελεσματικότητα της συνέ-
λευσης.

Ο γραμματέας καταγράφει όλες τις απόψεις (με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο), παραδίδει τα πρα-
κτικά στη Γραμματεία, η οποία θα τα έχει διαθέσιμα για όποιο μέλος τα ζητήσει.

ε) Την ημερήσια διάταξη ορίζει η Γραμματεία ή/και οποιοδήποτε μέλος ή επιτροπή επιθυμεί να θέ-
σει οποιοδήποτε ζήτημα. Πρέπει να γίνεται αυτή γνωστή με λεπτομέρειες στα μέλη της συνέλευσης, 
τουλάχιστον 3-4 μέρες πριν τη συνέλευση. Για αλλαγές στο καταστατικό ή τη διακήρυξη το χρονικό 
διάστημα γνωστοποίησης είναι θεμιτό να είναι μεγαλύτερο. 

στ) Στις συνελεύσεις τα μέλη συζητούν με συντροφικό τρόπο, ανοιχτό μυαλό, πρόθεση κατανόησης 
του άλλου, στην κατεύθυνση της σύνθεσης των απόψεων ως μιας δυναμικής διαδικασίας που οδηγεί 
την ενότητα σε ένα ανώτερο επίπεδο. 

Σε περίπτωση όμως που οι διαφορές σε κάποια θέματα δεν γεφυρώνονται οι αποφάσεις, τελικά, παίρ-
νονται με την αρχή της απλής πλειοψηφίας με φανερή ψηφοφορία.

Η μειοψηφούσα άποψη έχει τη δυνατότητα να κάνει γνωστές τις απόψεις της σε όλα τα μέλη του Συ-
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ντονισμού χρησιμοποιώντας όλα τα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει ο Συντονισμός (ηλεκτρονική 
λίστα, κ.λπ.). Μπορεί να εκφράζεται και δημοσίως, αφού δηλώνεται ρητά, κάθε φορά, ότι η άποψη 
αυτή είναι μειοψηφική.

ζ) Οι νομαρχιακές συνελεύσεις εκλέγουν Ταμία. Ο Ταμίας έχει ως ευθύνη να μαζεύει τις συνδρομές, να 
διαθέτει το ταμείο για σκοπούς της ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, κάνει απολογισμό όποτε του ζητηθεί.

Το ταμείο ανήκει στη νομαρχιακή συνέλευση. Μπορεί, με σύμφωνη γνώμη είτε της συνέλευσης είτε 
των μελών της Γραμματείας, να χρησιμοποιηθεί και για δραστηριότητες σε πελοποννησιακό επίπεδο.

3. 
α) Στα ενδιάμεσα διαστήματα των Συνελεύσεων την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων των 
Συνελεύσεων (τόσο των Πελοποννησιακών όσο και των Νομαρχιακών) έχει η Γραμματεία.

Κάθε Νομαρχιακή Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία 1-3 μέλη που θα την εκπροσωπήσουν 
στη γραμματεία. Κάθε Νομαρχιακή Συνέλευση μπορεί να επιλέξει με πόσους θα αντιπροσωπευθεί.

Υποψήφια για μέλη της Γραμματείας είναι όλα τα παρόντα μέλη της Συνέλευσης, εκτός αν δηλώσουν 
την πρόθεσή τους να μην είναι.

Τα μέλη της Γραμματείας (καθώς και ο Ταμίας) είναι ανά πάσα στιγμή ανακλητοί από τη Νομαρχιακή 
Συνέλευση από την οποία έχουν εκλεγεί.

β) Η θητεία των μελών της Γραμματείας είναι 1 έτος. Υπάρχει περιορισμός για συνεχόμενες θητείες 
(όχι παραπάνω από 2 συνεχόμενες). Η Νομαρχιακή Συνέλευση μπορεί, σε περίπτωση αντικειμενικών 
δυσκολιών και με αυξημένη πλειοψηφία της τάξης του 75%, να αναστείλει προσωρινά τον περιορι-
σμό.

γ) Η Γραμματεία υλοποιεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων, συντονίζει τα μέλη και τυχόν οριζόντιες 
ανοιχτές επιτροπές που θα συσταθούν, μεριμνά για την διαρκή και έγκαιρη παρέμβαση της κίνησης 
σε ζητήματα που προκύπτουν, σύμφωνα πάντα με τη διακήρυξη και τις αποφάσεις των συνελεύσεων 
(φροντίζοντας να υπάρχει η καλύτερη δυνατή και έγκαιρη ενημέρωση όλων των μελών της κίνησης), 
προετοιμάζει τις συνελεύσεις.

δ) Συγκροτούνται επίσης, σε εθελοντική βάση, Ανοιχτές Επιτροπές που θα ασχολούνται με την επε-
ξεργασία επιμέρους θεμάτων. Οι επεξεργασίες αυτές για να αποτελούν αποφάσεις της ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑ-
ΣΗΣ θα πρέπει να ψηφιστούν από τη Συνέλευση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό (εξαιτίας επείγουσας ανά-
γκης) η Γραμματεία αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει «δημοψήφισμα» μεταξύ των μελών χρησιμο-
ποιώντας τα πιο πρόσφορα μέσα (διαδίκτυο, τηλέφωνο, κ.λπ.).

4.
Ο παραπάνω Κανονισμός Λειτουργίας έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι συνθήκες ζωής αλ-
λάζουν διαρκώς και ζητούν κάθε φορά νέες απαντήσεις. Ως εκ τούτου είναι ένα προσωρινό κείμενο 
που υπόκειται στις αλλαγές που κάθε φορά η συνέλευση θεωρεί ότι είναι οι δημοκρατικότερες και οι 
πιο αποτελεσματικές.


