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Κυνουρίας γη  

Σχέδιο Καταστατικών  αρχών  λειτουργίας 

1. Μέλη 

Μέλη γίνονται όσοι το επιθυμούν και συμφωνούν με τη φυσιογνωμία και τους στόχους της 

Κίνησης. Ενημερώνονται τακτικά με κάθε πρόσφορο μέσο και επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή 

συμμετοχή τους στη ζωή και τη δράση της Κίνησης. Ορίζεται μια κατ’ ελάχιστον ετήσια 

συνδρομή 20 ευρώ, απαραίτητη για την αντιμετώπιση του κόστους λειτουργίας και δράσης 

της Κίνησης. H συμμετοχή και η αποχώρηση είναι εθελοντική. Η ιδιότητα του μέλους 

αφαιρείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (που αφορούν συμπεριφορές αντιτιθέμενες 

στις αρχές της κίνησης) και μετά από απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με 

ενισχυμένη πλειοψηφία 3/5 των παρόντων. 

 

2. Διοίκηση-Όργανα 

I. Γενική Συνέλευση: Ανώτατο όργανο διοίκησης της Κίνησης είναι η Γενική 

Συνέλευση. Συζητάει και αποφασίζει με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση για κεντρικά 

θέματα πολιτικής, προγράμματος και δράσης. Συγκαλείται από τη Συντονιστική Γραμματεία 

ανά 3μηνο και εκτάκτως για μείζονα θέματα. Η Γενική Συνέλευση, σε εύλογο χρονικό 

διάστημα πριν από τις εκάστοτε Δημοτικές Εκλογές, με απόφασή της εκλέγει τον 

επικεφαλής του συνδυασμού καθώς επίσης και τους υποψηφίους Δημοτικούς και Τοπικούς 

Συμβούλους.  

II. Ομάδες εργασίας.  

Οι ομάδες εργασίας αποτελούν το κύτταρο της συγκρότησης της κίνησης και με βάση αυτές 

και τα πορίσματα της δουλειάς τους δομείται η λειτουργία της. Συμβάλλουν αποφασιστικά 

στην επεξεργασία και τεκμηρίωση θέσεων και προγράμματος και τροφοδοτούν τη Δημοτική 

Ομάδα με θέσεις και προτάσεις 

Συγκροτούνται κατά τομέα δραστηριότητας ή/και κατά γεωγραφική ενότητα (π.χ. ομάδες 

εργασίας πολιτισμού, περιβάλλοντος, αθλητισμού, ορεινού όγκου, τεχνικών έργων κλπ). 

Είναι μόνιμες ή δημιουργούνται για συγκεκριμένα θέματα. Προτείνουν, αποφασίζουν και 

υλοποιούν εκδηλώσεις και δράσεις σε συνεργασία με τη Συντονιστική Γραμματεία. Ορίζεται 
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υπεύθυνος ανά επιτροπή. Ανάλογα με τις ανάγκες και τις διαθεσιμότητες οι επιτροπές 

αναδιαρθρώνονται ή δημιουργούνται και νέες 

III. Συντονιστική Γραμματεία: Είναι 5μελές όργανο με μονοετή θητεία που εκλέγεται 

από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.  Η Συντονιστική Γραμματεία συνεδριάζει τακτικά κάθε 

μήνα και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο. Αποφασίζει για τα πολιτικά και πρακτικά 

θέματα, σχεδιάζει και προγραμματίζει τις δράσεις και πρωτοβουλίες της Κίνησης, και 

συγκροτεί επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες. Προεδρεύεται από τον Συντονιστή 

Γραμματείας και στις συνεδριάσεις της συμμετέχουν και οι υπεύθυνοι των ομάδων 

εργασίας ανάλογα με την εκάστοτε θεματική ενότητα,  οι οποίοι εισηγούνται 

/παρουσιάζουν τα θέματα που έχει επεξεργαστεί η ομάδα. Τις συνεδριάσεις της 

γραμματείας μπορεί να τις παρακολουθεί κάθε μέλος της κίνησης. 

IV. Συντονιστής Γραμματείας: Όλα τα μέλη της συντονιστής γραμματείας 

εναλλάσσονται ανά τρίμηνο ως συντονιστές γραμματείας.  Έχει την ευθύνη του 

συντονισμού της Γραμματείας και της προετοιμασίας των θεμάτων της μηνιαίας 

συνεδρίασης. 

V. Δημοτική Ομάδα.  Αποτελείται από τον επικεφαλής της κίνησης, τους εκλεγμένους 

Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους, τον συντονιστή της Γραμματείας και τους 

υπευθύνους των Ομάδων Εργασίας, των οποίων τα θέματα αρμοδιότητας συζητούνται. 

Συνεδριάζει πριν από κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Την ευθύνη του 

συντονισμού την έχει ο συντονιστής γραμματείας. 

VI. Επιτροπή οικονομικών. Αποτελείται από 3 μέλη της συντονιστικής γραμματείας 

Σχεδιάζει τον προϋπολογισμό της Κίνησης. Φροντίζει για την εξεύρεση πόρων. Οργανώνει 

και παρακολουθεί τις συνδρομές και ενισχύσεις των μελών και φίλων, προτείνει τρόπους 

δημιουργίας εσόδων (εκδηλώσεις και δράσεις, οικονομικές εξορμήσεις κλπ). Ένα μέλος της 

ομάδας ορίζεται ταμίας. Κάνει απολογισμό σε κάθε Γενική Συνέλευση. 

3. Επικοινωνία:. 

 Η Συντονιστική Γραμματεία σχεδιάζει και αποφασίζει για την επικοινωνιακή πολιτική της 

Κίνησης. Ορίζεται τριμελής επιτροπή από την Γραμματεία που έχει την ευθύνη υλοποίησης 

του επικοινωνιακού σχεδιασμού και αναλαμβάνει τη λειτουργία ιστοσελίδας της Κίνησης.  

4. Συνεργασίες-δικτύωση.  

H Κίνηση σχεδιάζει και επιχειρεί επαφές, συνεργασίες, δράσεις με πολιτικούς, κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς, επαγγελματικούς φορείς, MKO, κινήματα σε ανοιχτό πλαίσιο συναπόφασης 
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και δράσης. Πρωτοβουλίες, προτάσεις, επαφές αναλαμβάνουν ο επικεφαλής, η δημοτική 

ομάδα, οι επιτροπές και η Συντονιστική Γραμματεία. 

H Κίνηση σχεδιάζει και επιχειρεί επαφές, συνεργασίες και δράσεις με άλλες 

αυτοδιοικητικές κινήσεις είτε στο επίπεδο της Αρκαδίας και της  Πελοποννήσου είτε σε 

Πανελλαδικό επίπεδο με στόχο τη δικτύωση και την από κοινού συζήτηση, επεξεργασία και 

δράση σε τοπικά ή υπερτοπικά θέματα, όπου υπάρχουν κοινές απόψεις. 

5. Τρόπος λήψης αποφάσεων.  

Οι αποφάσεις παίρνονται συναινετικά στο επίπεδο που συζητούνται. Σε μείζονα ζητήματα 

και στις περιπτώσεις που προκύπτουν σοβαρές διαφωνίες, αφού εξαντληθούν όλα τα 

περιθώρια συζήτησης, οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων. 

6. Πρόγραμμα.  

Το πρόγραμμα εκάστης Δημοτικής περιόδου, παράγεται από τις ομάδες εργασίας, 

συντάσσεται από την επιτροπή προγράμματος και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Οι 

βασικές αρχές του προγράμματος  δεσμεύουν τη λειτουργία και τη δράση της Δημοτικής 

Κίνησης  για την αντίστοιχη προγραμματική περίοδο. 

 


