
  Κανονισμός λειτουργίας δημοτικής κίνησης Αγίων Αναργύρων - Καματερού         

                                  “Αλληλεγγύη η δύναμη μας”  

 Η λειτουργία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ μας “Αλληλεγγύη η δύναμη μας” 

στηρίζεται στη δημοκρατία, τη διαφάνεια, την αποκέντρωση λειτουργιών και αρμοδιοτήτων, 

την ανανέωση προσώπων, την αντιπροσωπευτικότητα απόψεων και φύλων, την εναλλαγή 

των εκπροσώπων, τη συλλογική ηγεσία και δημόσια έκφραση. Πριν τις ψηφοφορίες 

καταβάλλονται προσπάθειες σύνθεσης των απόψεων και της μέγιστης δυνατής 

συναίνεσης. 

 Για την επίτευξη των σκοπών  της η “Αλληλεγγύη η δύναμη μας”  δρα σε όλα τα 

επίπεδα κοινωνικής δραστηριότητας, εντός και εκτός δημοτικού συμβουλίου. 

Τα μέλη της Δημοτικής Κίνησης συνδέουν οι απόψεις ,για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση με 

αυτοτέλεια σε σχέση με την κεντρική εξουσία, αποκεντρωμένη, αλλά κυρίως συμμετοχική. 

Διεκδικητική για τα τοπικά και γενικά προβλήματα των κατοίκων και μοχλό αλλαγών προς 

όφελος μιας κοινωνίας δίκαιης, με ίσες ευκαιρίες για όλους, αντίθετης με το φασισμό και το 

ρατσισμό. 

Σκοπός των μελών της Δημοτικής Κίνησης είναι να αλλάξουν την πόλη, αλλά και τον τρόπο 

με τον οποίο διοικείται η πόλη. Να ενισχύουν τους συμμετοχικούς θεσμούς της άμεσης 

δημοκρατίας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Να ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη, 

να υπερασπίζονται τη δημόσια περιουσία και τους ελεύθερους χώρους, καθώς και το 

δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης και να διεκδικούν 

σταθερές εργασιακές σχέσεις, ώστε να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες στους κατοίκους. 

 

ΜΕΛΗ  

 

Μέλη της Δημοτικής Κίνησης μπορούν να είναι όσοι και όσες είναι κάτοικοι, δημότες , 

εργαζόμενοι στην πόλη, μέλη συλλογικών φορέων που ασπάζονται τους σκοπούς της 

κίνησης, τον εσωτερικό κανονισμό της και δεν είναι μέλη άλλης δημοτικής παράταξης ή 

εκλογικού συνδυασμού . 

Νέα μέλη εγγράφονται πριν από κάθε ΓΣ η οποία και αποδέχεται ή όχι την εγγραφή. 

Όλα τα μέλη είναι ισότιμα και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν τα όργανα της κίνησης, 

εφόσον έχουν εγγραφεί  πριν τις ψηφοφορίες. 

Όλα τα μέλη είναι ισότιμα και έχουν το δικαίωμα του  εκλέγεσθαι στα όργανα της κίνησης, 

εφόσον έχουν εγγραφεί 2 ημέρες πριν τις ψηφοφορίες για τον επικεφαλής, τη συντονιστική 

επιτροπή και τον εκλογικό συνδυασμό. 



Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν στις διαδικασίες και τις δραστηριότητες της Κίνησης και 

να τηρούν τις αρχές του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης προς τα άλλα μέλη. 

Διαγραφή μέλους μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τη Γ.Σ. για αντικαταστατική 

συμπεριφορά ή για δημόσια συμπεριφορά αντίθετη στις αρχές ,τις αξίες και τους σκοπούς 

της Κίνησης. 

Ανά 2ετία και πάντως απαραίτητα έξι μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές εγκρίνεται από τη  

Γ. Σ. ο επικαιροποιημένος κατάλογος των μελών, μετά από εισήγηση της συντονιστιικής 

επιτροπής. 

Οι διαδικασίες της Κίνησης είναι ανοιχτές ώστε να συμβάλλουν –χωρίς δικαίωμα ψήφου-  

ακόμα και μη μέλη. 
 
 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Α. Γενική Συνέλευση 

Η Γ. Σ. των μελών αποτελεί το ανώτερο όργανο και συνέρχεται τακτικά ανά 4μηνο (το 

τελευταίο δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου-Μαίου -Σεπτεμβρίου ) και εκτάκτως, όποτε 

αποφασίσει η συντονιστική επιτροπή . 

Σύγκληση Γ. Σ. μπορεί να προκαλέσει και έγγραφη αίτηση του 20% των μελών . 

Αρμοδιότητες της Γ. Σ. είναι η απόφαση της πολιτικής της Κίνησης, της στρατηγικής και της 

τακτικής για την εκπλήρωση των στόχων της. 

Η Γ. Σ. εγκρίνει κάθε φορά στις τακτικές συνελεύσεις τον ετήσιο απολογισμό και 

προγραμματισμό της γραμματείας. 

Οι προγραμματικές θέσεις της Κίνησης αλλάζουν μετά από απόφαση των μελών της Γ. Σ. 

Στις αρμοδιότητεςτης Γ. Σ. περιλαμβάνονται η εκλογή με μυστική ψηφοφορία των οργάνων 

της κίνησης, η έγκριση του ψηφοδελτίου του εκλογικού συνδυασμού και η εκλογή του 

επικεφαλής του ψηφοδελτίου. 

Για αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας της κίνησης απαιτείται απόφαση Γ.Σ. με  

πλειοψηφία του 2/3    . 

 

Β. Συντονιστική Επιτροπή  

Η Συντονιστική Επιτροπή  της “Αλληλεγγύη η δύναμη μας” είναι  9μελής. Εκλέγεται για ένα 

έτος, με μυστική ψηφοφορία ή συναινετικά σε περίπτωση ομοφωνίας . Η ψηφοφορία 

διεξάγεται με απλή αναλογική με σταυροδοσία έως του 30% των εκλεγομένων. 

Στην Συντονιστική Επιτροπή  συμμετέχουν αυτοδικαίως ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου και 

τουλάχιστον 2 μέλη της δημοτικής ομάδας τα οποία εκλέγονται από τις συνελεύσεις των 

υποψηφίων  των τοπικών  δημοτικών ενοτήτων.  

Στη συντονιστική επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν  σε ποσοστό 30%  τουλάχιστον 

μέλη απο κάθε  Δημοτική ενότητα. 

 Η Συντονιστική Επιτροπή στη πρώτη συνεδρίαση της εκλέγει ένα μέλος ως συντονιστή 

της. 



Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η καθημερινή λειτουργία της  δημοτικής 

κίνησης, ο καταμερισμός δουλειάς, η εκτέλεση των αποφάσεων των Γ. Σ., η διαχείριση των 

οικονομικών, οι εισηγήσεις στις Γ. Σ., η σύνταξη του ετήσιου προγραμματισμού και 

απολογισμού καθώς και η προβολή των θέσεων της Κίνησης. 

Η  Συντονιστική Επιτροπή συγκροτεί επιτροπές τομέων για την καλύτερη επεξεργασία και 

υλοποίηση των αποφάσεων της Γ. Σ. 

 

Γ. Δημοτική ομάδα 

 

Η Δημοτική Ομάδα αποτελείται από τον επικεφαλής του συνδυασμού , τους δημοτικούς 

συμβούλους και τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής.   

Η Δημοτική Ομάδα συνέρχεται πριν από τα δημοτικά συμβούλια και εκτάκτως για θέματα 

που αφορούν την παρουσία της “Αλληλεγγύη η δύναμη μας” στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Επεξεργάζεται την προβολή των θέσεων της Κίνησης στο Δημοτικό Συμβούλιο . Οι 

αποφάσεις της θα πρέπει να είναι σύμφωνες  με τις αρχές,θέσεις και απόψεις της Γ.Σ. . 
 
 
ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Η εκλογή του υποψήφιου δημάρχου και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων γίνεται 

από      τη Γ. Σ. μετά από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής της “Αλληλεγγύη η 

δύναμη μας” και προτάσεις των μελών. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από 

μία υποψηφιότητες για τον υποψήφιο δήμαρχο, η επιλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία 

των μελών.  

Στο ψηφοδέλτιο του εκλογικού συνδυασμού που συγκροτείται από την Κίνηση ή 

συμμετέχει η Κίνηση,μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη, πρόσωπα ή συλλογικότητες 

ως συνεργαζόμενοι. 

Στο ψηφοδέλτιο υπάρχει ποσόστωση για τη συμμετοχή των γυναικών, σύμφωνα με τον 

εκάστοτε εκλογικό νόμο. 

Για τη συμμετοχή της Δημοτικής κίνησης σε εκλογικό συνδυασμό συνεργασίας με άλλο 

τίτλο, απαιτείται απόφαση της Γ. Σ. των μελών. 

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Πόροι της κίνησης είναι: 

- Οι συνδρομές των μελών όπως ορίζονται από τη Γ.Σ. 

- Ποσοστό της αντιμισθίας,αποζημίωσεις των εκπροσώπων στα όργανα  του Δήμου, το 

ύψος του οποίου αποφασίζεται κατά περίπτωση. 

-Νόμιμες εισφορές-δωρεές φίλων της Κίνησης ή συλλογικοτήτων. 

-Έσοδα από εκδηλώσεις. 
 


