Δημοτική Παράταξη «ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ»
Καταστατικό - Εσωτερικός Κανονισμός
Άρθρο 1. Όνομα, Σύνθημα, Έμβλημα, Σφραγίδα
1. Ιδρύεται, Δημοτική Παράταξη με το όνομα «Γιάννενα Τώρα» και έδρα τα Ιωάννινα.
2. Σύνθημά της είναι: «Θέλουμε τα Γιάννενα που μας αξίζουν: Μια Ευρωπαϊκή πόλη!».
3. Έμβλημά της είναι ο πυργίσκος του ρολογιού της κεντρικής πλατείας της πόλης των
Ιωαννίνων (με κόκκινο χρώμα) σε φόντο λευκό (αριστερά) και κίτρινο (δεξιά).
4. Η σφραγίδα της Παράταξης είναι στρογγυλή και έχει στο κέντρο το έμβλημά της, και
κυκλικά την επωνυμία της και το έτος ίδρυσής της (2014).
Άρθρο 2. Σκοποί, Πραγματοποίησή τους
Σκοποί της Παράταξης είναι η διεκδίκηση της ηγεσίας του Δήμου Ιωαννιτών και η εφαρμογή
του προγράμματός της για τη μετατροπή των Ιωαννίνων σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη.
Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιώκεται:
1. με την ενημέρωση, ενεργοποίηση και αγωνιστική κινητοποίηση των μελών της και
των δημοτών.
2. με την συνεργασία με άλλες Παρατάξεις, Συλλόγους, Οργανώσεις και Φορείς του
Δήμου αλλά και άλλων Δήμων με κοινά προβλήματα και στόχους.
3. με τη συγκρότηση επιτροπών, την έκδοση εντύπων, την οργάνωση συζητήσεων,
διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων.
4. με την ενεργή παρουσία της στα καθημερινά δρώμενα του Δήμου Ιωαννιτών.
Άρθρο 3. Αρχές
Οι βασικές αρχές τις οποίες πρεσβεύει η Παράταξη είναι:
1. Πολιτική Ανεξαρτησία – Ανεξαρτησία από κομματικούς μηχανισμούς.
2. Οικονομική Ανεξαρτησία – Ανεξαρτησία από επιχειρηματικά συμφέροντα.
3. Διαφάνεια.
4. Αξιοκρατία.
5. Λογοδοσία στο δημότη.
6. Βήμα ελεύθερης έκφρασης των πολιτών ηλεκτρονικά ή και μέσω τοπικών
συνελεύσεων.
7. Αντιμετώπιση επί ίσοις όροις όλων των δημοτών και των αιτημάτων τους.
8. Έλεγχος των οικονομικών του Δήμου με ορκωτούς λογιστές – δημοσιότητα.
9. Συντονισμός – οργάνωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
10. Αλλαγή της νοοτροπίας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
11. Κοινωνικός πολιτισμός.
12. Ισορροπία μεταξύ μακρόπνοων έργων και έργων καθημερινότητας.
13. Κοινωνική μέριμνα – Υποστήριξη αδυνάμων συνδημοτών.
Άρθρο 4. Λειτουργία
1. Η Παράταξη λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα δημοκρατικά. Η λειτουργία της, εκτός
όλων των άλλων, βασίζεται στην ανησυχία και την ανεμπόδιστη έκφραση γνώμης
όλων όσων συμμετέχουν, στην ολοκληρωμένη επεξεργασία των θεμάτων που
αφορούν την Παράταξη και το Δήμο και φυσικά στην αρχή της μέγιστης δυνατής
συναίνεσης στη διαμόρφωση θέσεων και αποφάσεων.
Άρθρο 5. Μέλη
1. Κάθε ενήλικος πολίτης, ο οποίος αποδέχεται τις αρχές, τους σκοπούς και το
πρόγραμμα της Παράταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος της. Η

αίτησή του πρέπει να υπογράφεται από δύο μέλη της Παράταξης και εγκρίνεται από
τη Γραμματεία της Παράταξης.
2. Τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις της Παράταξης, να
θέτουν υποψηφιότητα για οποιοδήποτε αξίωμα και να ψηφίζουν για όλα τα θέματα
για τα οποία απαιτείται ψήφος μελών.
3. Τα μέλη υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος Εσωτερικού
Κανονισμού, στην αποδοχή των αποφάσεων των Οργάνων της Παράταξης και στην
έγκαιρη καταβολή εξαμηνιαίας συνδρομής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών. Ακόμη, τα μέλη θα πρέπει να βοηθούν με κάθε
δυνατό τρόπο στην υλοποίηση των αποφάσεων της Παράταξης και να επιδεικνύουν
συμπεριφορά που να αντικατοπτρίζει την ευνοϊκή εικόνα της Παράταξης στο Δήμο.
4. Η ιδιότητα του μέλους αποβάλλεται με απλή αίτηση του ιδίου του μέλους ή μετά από
απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Σ.) της Παράταξης και επικύρωσή της από
τη Γ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.
Άρθρο 6. Όργανα
1. Το ανώτατο όργανό της Παράταξης είναι η Γ.Σ. των μελών της η οποία αποφασίζει
για τις βασικές θέσεις της, το πρόγραμμά της και την επιμέρους τακτική της σε
βασικά θέματα. Η Γ.Σ. πραγματοποιείται τακτικά κάθε 6 μήνες, έχει συγκεκριμένη
ημερήσια διάταξη και καλείται από τη Γραμματεία τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν
από την πραγματοποίησή της. Κάθε μέλος της Παράταξης που επιθυμεί να συζητηθεί
κάποιο θέμα στη Γ.Σ. πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στη Γραμματεία
τουλάχιστον μια βδομάδα προ της σύγκλισης της Γ.Σ. Με απόφαση της Γραμματείας,
Γ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτάκτως για σοβαρά πολιτικά, κοινωνικά και
λειτουργικά θέματα. Η Γ.Σ. συνεδριάζει σε απαρτία, δηλαδή όταν τα παρόντα μέλη
της είναι περισσότερα από τα απόντα. Άλλως, η Γ.Σ. αναβάλλεται για ημερομηνία και
ώρα που θα αποφασισθεί από τα παρόντα μέλη και θα κοινοποιηθεί στα απόντα. Η
επαναληπτική Γ.Σ. πραγματοποιείται ανεξαρτήτως απαρτίας. Για τη συμμετοχή του
στη Γ.Σ. κάθε μέλος οφείλει να είναι ταμειακώς εντάξει. Να έχει καταβάλει δηλαδή
στην παράταξη την εξαμηνιαία συνδρομή του έως και το προηγούμενο εξάμηνο.
2. Κάθε Σεπτέμβριο η Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία εννεαμελή Γραμματεία για
ετήσια θητεία. Τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας (Δ.Ο.), πλην του ΣυντονιστήΓραμματέα της απερχόμενης Γραμματείας, δεν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα.
Η θητεία της Γραμματείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους και λήγει
την 31η Δεκεμβρίου. Τα νεοεκλεγόμενα μέλη της Γραμματείας από την ημέρα της
εκλογής τους ως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους μπορούν να
παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εκτός από τα εκλεγμένα
μέλη, στη Γραμματεία μετέχουν, με πλήρη δικαιώματα, ο επικεφαλής του
ψηφοδελτίου και ο πλειοψηφών σύμβουλος. Η Γραμματεία, συνεδριάζει τακτικά μια
φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών της. Η
Γραμματεία συνεδριάζει σε απαρτία, δηλαδή όταν τα παρόντα μέλη της είναι
περισσότερα από τα απόντα. Άλλως, η συνεδρίαση αναβάλλεται για ημερομηνία και
ώρα που θα αποφασισθεί από τα παρόντα μέλη και θα κοινοποιηθεί στα απόντα. Η
επαναληπτική συνεδρίαση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως απαρτίας. Οι αποφάσεις
της Γραμματείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Μέλος
της Γραμματείας το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις
εκπίπτει της θέσεώς του με απόφαση της Γραμματείας.
3. Η Γραμματεία, στην πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει: α) Συντονιστή-Γραμματέα, ο
οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Γραμματείας και της
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Γ.Σ., τηρεί βιβλία πρακτικών και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων
της Παράταξης, β) Αναπληρωτή Συντονιστή-Γραμματέα, ο οποίος βοηθά και
αναπληρώνει τον Συντονιστή-Γραμματέα, γ) Ταμία, ο οποίος εισπράττει τις
συνδρομές των μελών και τηρεί τα βιβλία του ταμείου και τον τραπεζικό λογαριασμό
της Παράταξης, δ) Αναπληρωτή Ταμία, ο οποίος βοηθά και αναπληρώνει τον Ταμία,
και ε) Εκπρόσωπο τύπου, ο οποίος φροντίζει για την δημοσιοποίηση των αποφάσεων
της Παράταξης. Στις ανωτέρω θέσεις δικαίωμα εκλογής έχουν μόνο οι μη εκλεγμένοι
στο Δημοτικό Συμβούλιο
Η Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) η οποία
ελέγχει τα οικονομικά της Παράταξης και υποβάλει αναφορά προς έγκριση στην
πρώτη Γ.Σ. κάθε ημερολογιακού έτους. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι και
μέλη της Γραμματείας.
Η Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τριμελές Π.Σ. το οποίο συνεδριάζει σε
ολομέλεια όταν υπάρχει σχετικό αίτημα από τη Γραμματεία. Τα μέλη του Π.Σ. δεν
μπορούν να είναι και μέλη της Γραμματείας. Πλην της απόφασης οριστικής
διαγραφής μέλους, όλες οι υπόλοιπες ποινές (επίπληξη, αναστολή ιδιότητας μέλους,
απαγόρευση συμμετοχής σε όργανα, κ.ά.) επικυρώνονται από τη Γραμματεία.
Σε όλες τις εκλογές που διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία, ο αριθμός των σταυρών
που σημειώνουν τα μέλη στο ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον
αριθμό των εκλεγομένων.
Δημιουργείται Δ.Ο. στην οποία συμμετέχουν ο επικεφαλής της Παράταξης, όλοι οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Συντονιστής-Γραμματέας. Η Δ.Ο. εισηγείται τις
αποφάσεις της Παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώνει την Παράταξη για
τα τεκταινόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους
κρίνεται και λογοδοτεί.
Με απόφαση της Γ.Σ. δημιουργούνται θεματικές Ομάδες Εργασίας, οι οποίες θα
επεξεργάζονται τις θέσεις τις Παράταξης και θα εισηγούνται σχετικά στη Γραμματεία.
Οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις κενώνεται, για οποιοδήποτε λόγο,
συμπληρώνεται από τα επιλαχόντα μέλη κατά την τελευταία σχετική εκλογή ή σε
περίπτωση μη υπαρχόντων επιλαχόντων μελών, με εκλογή νέου μέλους στην επόμενη
Γ.Σ.

Άρθρο 7. Πόροι της Παράταξης
1. Τακτικοί πόροι της Παράταξης είναι τα ποσά που εισπράττονται από τις εξαμηνιαίες
συνδρομές των μελών της.
2. Έκτακτοι πόροι της Παράταξης είναι οι προερχόμενοι από έκτακτες εισφορές των
μελών, μετά από απόφαση της Γ.Σ., οι προσφορές μη μελών της Παράταξης, οι κάθε
είδους επιχορηγήσεις, παροχές και δωρεές καθώς και οι εισπράξεις από έντυπα,
εκδηλώσεις, κλπ. Για την αποδοχή κάθε οικονομικής προσφοράς ύψους πάνω από ένα
συγκεκριμένο ποσόν, το οποίο καθορίζεται από τη Γ.Σ., απαιτείται απόφαση της
Γραμματείας.
3. Η είσπραξη των εσόδων της Παράταξης γίνεται από τον Ταμία με την έκδοση
διπλότυπης απόδειξης από βιβλιάριο εισπράξεων σφραγισμένο με τη σφραγίδα της
Παράταξης και υπογεγραμμένο από τον Ταμία.
4. Τα χρήματα του ταμείου της Παράταξης, πάνω από ένα ποσό, το οποίο καθορίζεται
από τη Γ.Σ., κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό. Ανάληψη χρημάτων μπορεί να
γίνεται από τον Ταμία ή τον Αναπληρωτή Ταμία με απόφαση της Γραμματείας.
Άρθρο 8. Δημοτικοί Σύμβουλοι, Επικεφαλής της Παράταξης

1. Ο επικεφαλής του συνδυασμού και υποψήφιος Δήμαρχος εκλέγεται με απόλυτη
πλειοψηφία στη Γ.Σ. που έχει συγκληθεί ειδικά για αυτό τον σκοπό. Σε περίπτωση
περισσοτέρων των δύο υποψηφίων, αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων. Η
ψηφοφορία είναι μυστική.
2. Οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι προτείνονται από τα μέλη ή αυτοπροτείνονται.
Την ευθύνη της συγκρότησης του ψηφοδελτίου την έχει ο επικεφαλής και Υποψήφιος
Δήμαρχος μαζί με τη Γραμματεία. Η αποδοχή των Υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων αποφασίζεται από τη Γραμματεία με πλειοψηφία δύο τρίτων των
παρόντων. Την τελευταία εβδομάδα προ της κατάθεσης του ψηφοδελτίου, η απόφαση
μπορεί να ληφθεί από τον Επικεφαλής της Παράταξης, για πέντε το πολύ Υποψηφίους
Δημοτικούς Συμβούλους.
3. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, καθώς και όσοι άλλοι
συμμετέχουν σε Οργανισμούς κ.λπ που είναι αμειβόμενοι καταβάλλουν στην
Παράταξη το 10% της αμοιβής τους.
4. Ο εκλεγμένος Δήμαρχος έχει δικαίωμα να θέτει υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα
μέχρι δύο συνεχείς θητείες.
5. Ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το βασικό
πρόγραμμα και τις αρχές της Παράταξης. Για θέματα που δεν περιγράφονται στο
πρόγραμμα και στις πολιτικές και κοινωνικές αρχές μπορούν να διαφοροποιούνται
ατομικά ενημερώνοντας τη Δ.Ο. και τη Γραμματεία εκ των προτέρων. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια συνεννόησης από τα πριν
και η διαμόρφωση κοινών θέσεων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνται
διαφοροποιήσεις σε θέματα ρατσισμού και κοινωνικών διακρίσεων.
Άρθρο 9. Επίλογος
1. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός, ο οποίος έχει σκοπό να διευκολύνει τη λειτουργία
και την αποτελεσματικότητα στη δράση της Παράταξης, μπορεί να τροποποιηθεί
ανάλογα με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις με απόφαση Γ.Σ..
2. Κάθε πρόταση για τροποποίησή του πρέπει να υποβάλλεται στη Γραμματεία,
υπογεγραμμένη από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών της
Παράταξης. Στην περίπτωση αυτή η Γραμματεία θα ορίσει Γ.Σ. κατά την οποία θα
συζητηθούν οι σχετικές προτάσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στα μέλη
τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν τη σύγκλισή της.
3. Για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού απαιτείται πλειοψηφία 3/5 των
παρόντων μελών στη Γ.Σ.
4. Η Παράταξη υφίσταται εφόσον τα μέλη της δεν είναι λιγότερα από 20.
5. Σε περίπτωση διάλυσης της Παράταξης, όλα τα περιουσιακά της στοιχεία
μεταβιβάζονται σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός που αποτελείται από 9 άρθρα εγκρίθηκε στη Γ.Σ. της
Παράταξης της 24/9/2014 και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη.

