
 
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
 
Η Εναλλακτική Δράση  μετά από 4 χρόνια συνεχών εκδηλώσεων και 

πρωτοβουλιών  στους τομείς του περιβάλλοντος του πολιτισμού και 
της κοινωνίας έχει αποκτήσει μέλη και φίλους σε πολλές περιοχές 

της Αττικής. Με αυτό το δεδομένο είναι φανερό ότι χρειάζεται πλέον 

ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο λειτουργίας, το οποίο χωρίς να 

παραβιάζει το ισχύον καταστατικό  στοχεύει στο να δώσει στα 
μέλη, τις φίλες και τους φίλους της οργάνωσης τη δυνατότητα να  

συμμετέχουν με αποφασιστικό τρόπο και στο σχεδιασμό και στην 

υλοποίηση  όλων των προγραμμάτων και εκδηλώσεων που 

πραγματοποιεί. Για το σκοπό αυτό η συνέλευση των μελών τον 

Ιούλιο του 2015 ψήφισε τον παρόντα κανονισμό  λειτουργίας της 
οργάνωσης, με βάση τον οποίο διευρύνονται τα δικαιώματα όλων 

των μελών και των φίλων στη λήψη κάθε απόφασης  με στόχο την 

εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας. Με βάση  αυτό το πλαίσιο θα 

πρέπει να λειτουργήσει και ο θεσμός των τμημάτων ή των ομάδων 
που προβλέπονται από το καταστατικό.  

 

1) Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ  

 
Α. Η συνέλευση είναι αποφασιστικό όργανο για την απόφαση και την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων της 

Εναλλακτικής Δράσης.    

Β. Η συνέλευση είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη τους φίλους και τις 
φίλες της οργάνωσης και συνεπώς όλοι έχουν δικαίωμα λόγου και 

ψήφου σε αυτή με βάση όσα θα προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας 

της, εφόσον βέβαια σέβονται και ενεργούν με βάση τη φιλοσοφία και 

τις αρχές που προβλέπονται από το καταστατικό της.    

Γ. Όλα τα μέλη οι φίλοι και οι φίλες της οργάνωσης συνέλευσης 
έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα σχετικά με όλα τα θέματα που 

συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση.  

 

2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
 

Α. Η συνέλευση θα συνέρχεται μία φορά το μήνα  ορίζεται π.χ κάθε 

πρώτη Τετάρτη, στην ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, ή έκτακτα εάν 

αυτό κριθεί αναγκαίο από το ΔΣ. Τα θέματα κάθε συνέλευσης 
ορίζονται από την προηγούμενη συνέλευση.  Θέματα μπορεί να 

προτείνει  ηλεκτρονικά ή γραπτά κάθε μέλος, φίλος ή φίλη  της 

Οργάνωσης στον/στην γραμματέα πριν από τη συνέλευση.  Εάν 

υπάρχει χρόνος διαθέσιμος μπορούν να συζητηθούν και θέματα που 

θα προταθούν έκτακτα  την ίδια την ημέρα της συνέλευσης. Σε 



περίπτωση που τα θέματα έχουν επείγοντα χαρακτήρα προηγούνται 

των άλλων θεμάτων με απόφαση της ίδιας της συνέλευσης 

Β.  Το ΔΣ, εκτός από θέματα οργανωτικά που προβλέπονται από το 
καταστατικό,  θα συνεδριάζει, μόνο για να συντονίζει την υλοποίηση 

των δράσεων που αποφασίζει η συνέλευση με βάση τις προτάσεις 

των τμημάτων ή των ομάδων.  

Γ. Οι αποφάσεις των τμημάτων και των ομάδων είναι ηθικά 
δεσμευτικές για τη συνέλευση με την προϋπόθεση ότι είναι 

σύμφωνες με το καταστατικό  και έχει διασφαλισθεί η υλοποίησή 

τους από το αντίστοιχο τμήμα ή την ομάδα.  

Δ. Το ΔΣ μπορεί να πάρει απόφαση μόνο για έκτακτα και επείγοντα 
θέματα, εάν δεν προλαβαίνει να συγκληθεί η συνέλευση.   

 

3) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ  ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 
Για την αποτελεσματικότερη και πιο δημοκρατική λειτουργία της 

Εναλλακτικής Δράσης λειτουργούν  τμήματα και ομάδες 

ενδιαφερόντων, σύμφωνα με το άρθρο 38 του καταστατικού και 

καλύπτουν τρείς τομείς (επιστημονικός- πολιτιστικός, 

περιβαλλοντικός και κοινωνικός)  
Λεπτομέρειες για τα τμήματα και τις ομάδες υπάρχουν σε ειδικό 

κείμενο με τίτλο ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ, που βρίσκεται αναρτημένο  

και στην ιστοσελίδα www.enallaktiki-drasi.gr   

 
4) ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Α. Σε κάθε συνέλευση και πριν από οτιδήποτε άλλο, ψηφίζεται ο/η 

συντονιστική ομάδα, που θα είναι διαφορετική κάθε φορά και που θα   
αποτελείται από δύο μέλη, έναν/μία συντονιστή/ρια και έναν/μια  για 

χρονομέτρη και πρακτικογράφο.. 

Β.. Ο αριθμός των ψήφων για να ληφθεί απόφαση θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 70% των παρόντων  

Γ. Η συντονιστική ομάδα έχει ως καθήκον να διευκολύνει  και να 
κάνει αποτελεσματική την συζήτηση καθώς και να βοηθά στην 

σύνθεση μεταξύ διαφορετικών απόψεων. Προσπαθεί να αποσβένει  

τις εντάσεις και να  διατηρεί  πάντα ένα ευγενικό, πολιτισμένο και 

συναγωνιστικό κλίμα στην ανταλλαγή απόψεων, ενώ   επαναφέρει  
ευγενικά στο θέμα, ομιλητές που τυχόν φεύγουν από αυτό.  

Δ. Για όλα τα διαδικαστικά θέματα (π.χ. τρόπος με τον οποίο θα 

μπουν διαφορετικές προτάσεις σε μία ή πολλές διαδοχικές 

ψηφοφορίες, κληρώσεις ομιλητών, διάρκεια ομιλιών ή 
δευτερολογιών, δυνατότητα ερωτήσεων, δυνατότητα ολιγόλεπτου 

διαλόγου, παρουσίαση γραπτών προτάσεων κλπ), προτείνεται μια 

διαδικασία από τον/την συντονιστή/τρια και αφού ακουστούν άλλες 

πιθανές προτάσεις από τα μέλη της συνέλευσης, η συνέλευση και 
μόνο είναι υπεύθυνη να εγκρίνει την διαδικασία με την οποία θα 

προχωρήσει. 

http://www.enallaktiki-drasi.gr/


Ε. Πριν γίνει μια ψηφοφορία μεταξύ διαφορετικών προτάσεων, 

εξαντλούνται όλα τα περιθώρια σύνθεσης ή συμβιβασμού για κοινή 

τελική πρόταση. Επίσης δεν γίνεται ψηφοφορία επί προτάσεων αν 
προηγουμένως δεν έχουν ακουστεί επιχειρήματα υπέρ/κατά κάθε 

πρότασης και δεν έχει γίνει ξεκάθαρη σε όλους η διαδικασία 

ψηφοφορίας. Μετά την έγκριση μιας πρότασης γίνονται ψηφοφορίες 

για τυχόν επιμέρους τροπολογίες, εφόσον αυτές είχαν προταθεί για 
ενσωμάτωση πριν την έγκριση της πρότασης και δεν έγιναν δεκτές 

από τον προτείνονται.  

 

5) ΈΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Α. Ο συνολικός χρόνος κάθε συνέλευσης ορίζεται στην αρχή της, 

μετά την εκλογή της συντονιστικής ομάδας. Εάν στο διάστημα αυτό 
δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, μπορεί να ολοκληρώνεται η 

συζήτηση του θέματος που έχει ήδη αρχίσει και τα υπόλοιπα θέματα 

να μεταφέρονται στην επόμενη συνέλευση. 

Β. Ισχύει η αρχή της ισηγορίας στην τοποθέτηση κάθε μέλους και με 

βάση αυτήν κανείς δεν δικαιούται να μιλά περισσότερο από άλλους 
(δηλαδή πάνω από το χρονικό όριο που τίθεται κάθε φορά), εκτός αν 

η ίδια η συνέλευση (συντονιστής ή μέλος) τού ζητήσει να το κάνει ή 

το εγκρίνει καθ’ υπέρβαση, μετά από αίτημα του ομιλητή ή τυχόν 

προσκεκλημένου εισηγητή, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα η 
συνέλευση το θέμα. 

 

6) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

 
Α. Κάθε συνέλευση αποφασίζει με ψηφοφορία τα θέματα (ημερήσια 

διάταξη), που θα συζητηθούν στην επόμενη συνέλευση. Θέματα 

μπορεί να προτείνει  ηλεκτρονικά ή γραπτά κάθε μέλος της 

Οργάνωσης στον/στην γραμματέα  πριν από τη συνέλευση.   

Ο διαθέσιμος χρόνος είναι 15 λεπτά αυστηρά και αν η συνέλευση δεν 
καταλήξει, η επόμενη συνέλευση θα γίνει με ανοιχτή ημερήσια 

διάταξη, που αποφασίζεται στην έναρξή της. Σε κάθε συνέλευση 

μπορούν να προστεθούν και έκτακτα θέματα (εκτός ημερήσιας 

διάταξης) αν και μόνο αν το αποφασίσει με ψηφοφορία η συνέλευση  
Β. Ο διαθέσιμος χρόνος για τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 

είναι 30 λεπτά αυστηρά και μετά το πέρας του, όποια θέματα δεν 

έχουν συζητηθεί/αποφασιστεί παραπέμπονται σε επόμενες 

συνελεύσεις εκτός αν η συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. 
Γ. Τυχόν σύντομες ανακοινώσεις γίνονται στην αρχή κάθε 

συνέλευσης και πριν την κατάρτιση/ανακοίνωση της ημερήσιας 

διάταξης, εκτός αν αποφασίσει η συνέλευση διαφορετικά. 

Δ. Η ημερήσια διάταξη της επόμενης συνέλευσης κοινοποιείται 
ηλεκτρονικά και στα μέσα το αργότερο δύο ημέρες μετά την 

συνέλευση που την αποφάσισε. 



 

 

 
 

7) ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Α. Οι ψηφοφορίες κατά τη διάρκεια της συνέλευσης γίνονται πάντα 
με ανάταση χειρός. 

Β. Για ψηφοφορίες σχετικά με διαδικαστικά θέματα που δεν 

προβλέπονται από άρθρο του κανονισμού, απαιτείται απλή 

πλειοψηφία, δηλαδή 50% των παρόντων συν μία ψήφο. 
Γ. Όλες οι προτάσεις που τίθενται σε ψηφοφορία γίνονται αποδεκτές 

και συνεπώς μετατρέπονται σε αποφάσεις μόνο αν συγκεντρώσουν 

ενισχυμένη 70% των παρόντων μελών.  Ο/Η συντονιστής/τρια έχει 

δικαίωμα να επιδιώκει συνθέσεις προτάσεων και να επαναλαμβάνει 
την ψηφοφορία σε περίπτωση οριακών αποτελεσμάτων  

 

8) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
Α. Η συνέλευση, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, διατηρεί 

το δικαίωμα να αφαιρεί το δικαίωμα λόγου, ψήφου ή και παρουσίας 

από όποιο μέλος της δεν σέβεται κα διαπιστωμένα παραβιάζει τις 

αρχές και τους  κανόνες που αναφέρονται στο καταστατικό και στον 
κανονισμό λειτουργίας. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να έχει αυξημένη 

πλειοψηφία (80%) των παρόντων μελών.   

Β. Ηθική υποχρέωση  των μελών είναι να συμμετέχουν στις ανοιχτές 

συνελεύσεις κάνοντας τις καλλίτερες δυνατόν προτάσεις για τη 
λειτουργία και τις εκδηλώσεις της Οργάνωσης και αναλαμβάνοντας 

τις υποχρεώσεις για την μεγαλύτερη επιτυχία τους.   

 

9) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ  

 
Με τον τρόπο που οργανώνεται η συνέλευση λειτουργούν αντίστοιχα 

τα τμήματα και  οι ομάδες που συγκροτούνται με βάση το 

καταστατικό και τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας  

 
10) ΤΡΟΠΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

Α. Για αποφάσεις αλλαγής του κανονισμού λειτουργίας και του 
πλαισίου απαιτείται ομοφωνία στη συνέλευση όπου τίθεται το θέμα 

αλλαγής και εάν δεν υπάρξει απόφαση το θέμα μεταφέρεται 

υποχρεωτικά στην αμέσως επόμενη συνέλευση όπου για να ληφθεί 

απόφαση θα απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 80% των παρόντων 
με δικαίωμα ψήφου με στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς 

(στρογγυλοποίηση όπως και στις συνήθεις ψηφοφορίες). 



Β. Για αποφάσεις ανατροπής ή αναίρεσης αποφάσεων προηγούμενων 

συνελεύσεων (εκτός των κανόνων λειτουργίας και του πλαισίου της 

συλλογικότητας) απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 80% των 
παρόντων  


