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Σκοπός και Κανόνες Λειτουργίας 
Επικαιροποίηση 4. (17 ΑΠΡ 21) 

Η Εθελοντική Οργάνωση «Εμείς Οι Πολίτες» έχει σκοπό τη διαμόρφωση, επεξεργασία και προώθηση 

εκσυγχρονιστικών θέσεων, πολιτικών και προτάσεων για τη χώρα, στα πλαίσια των αρχών της 

δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης με επίκεντρο τον Έλληνα πολίτη. 

Το «Εμείς Οι Πολίτες» δεν είναι νομικό πρόσωπο και δεν επιδοτείται από καμία πηγή, ούτε 

διαχειρίζεται χρήματα. Τα πιθανά ελάχιστα έξοδα για τη λειτουργία της οργάνωσης καλύπτονται από 

τα μέλη της με έκτακτες εισφορές, που κάθε φορά θα φθάνουν μόνο στο ύψος της συγκεκριμένης 

δαπάνης, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ούτε συνδρομές μελών, ούτε ταμείο. 

Οι κανόνες λειτουργίας της Οργάνωσης περιέχονται στις ακόλουθες οδηγίες: 

• ΟΔΗΓΙΑ 1 – Δομή 

• ΟΔΗΓΙΑ 2 – Στελέχωση 

• ΟΔΗΓΙΑ 3 – Παραγωγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κείμενο αυτό επικαιροποιείται από τον Συντονιστή μετά από γνωμοδότηση των Τομεαρχών. 
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Οδηγία 1 – Δομή 
 

Η δομή του ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ περιλαμβάνει Τομείς Πολιτικής και Θεματικές Ενότητες. 

Υπάρχουν οι εξής εννέα (9) Τομείς Πολιτικής (ΤΠ) στο ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

1. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

4. ΑΜΥΝΑΣ 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

8. ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

9. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε Τομέας Πολιτικής έχει από μία έως και εννέα Θεματικές Ενότητες (ΘΕ).  

1. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
a. Αντιμετώπιση Υγειονομικών Κινδύνων 
b. Προληπτική Ιατρική 
c. Εθνικό Σύστημα Υγείας, Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας (ΕΣΥ) 
d. Ασφάλιση 
e. Πρόνοια & Κοινωνική Αλληλεγγύη 

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
a. Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή 
b. Αστικό Περιβάλλον & Χωροταξία 
c. Φυσικοί Πόροι 
d. Ενέργεια 

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
a. Διεθνείς Σχέσεις 
b. Οικονομική Διπλωματία 
c. Ευρωπαϊκά θέματα 
d. Απόδημος Ελληνισμός 
e. Μεταναστευτική Πολιτική 

4. ΑΜΥΝΑΣ 
a. Ένοπλες Δυνάμεις 
b. Πολεμική Βιομηχανία 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
a. Οικονομική Πολιτική & Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 
b. Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα 
c. Δημόσιες & Ιδιωτικές Επενδύσεις 
d. Βιομηχανία & Μεταποίηση 
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e. Γεωργία & Τρόφιμα 
f. Εμπόριο & Προστασία Καταναλωτή 
g. Τουρισμός 
h. Εργασία 
i. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 

6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
a. Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
b. Ανώτατη Εκπαίδευση 
c. Πολιτισμός 
d. Αθλητισμός 
e. Ηθοπαιδεία 
f. Θρησκεύματα 

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
a. Δημόσια Τάξη 
b. Διαχείριση Κρίσεων & Καταστροφών 
c. Κρίσιμες Υποδομές & Δίκτυα 

8. ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
a. Δικαιοσύνη 
b. Κράτος & Τοπική Αυτοδιοίκηση 
c. Αιγαίο & Νησιωτική Πολιτική 

d. Απλούστευση Διαδικασιών 
e. Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

9. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
a. Οδοί & Οδική Ασφάλεια 
b. Σιδηρόδρομοι 
c. Αεροδρόμια 
d. Λιμένες & Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας 
e. Επικοινωνίες 
f. Μεταφορές 
g. Εμπορική Ναυτιλία 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Υπάρχει ευελιξία στην πρόσθεση ή αφαίρεση ΤΠ και ΘΕ, ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες και 

προτεραιότητες. 

• Για τροποποίηση των ΤΠ, αποφασίζει ο Συντονιστής. 

• Για τροποποίηση των ΘΕ, αποφασίζουν οι Τομεάρχες μετά από εισήγηση του αρμόδιου από 

αυτούς.  
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Οδηγία 2 – Στελέχωση 
 

Το ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ απαρτίζεται από τα ιδρυτικά του μέλη που υπέγραψαν την διακήρυξη 

επανεκκίνησης της Οργάνωσης στις 3/3/2021 και είναι οι: 

1. Αργυρός Βαγγέλης 

2. Ευθυμίου Γρηγόρης 

3. Ζαβάκου Ίλια 

4. Ηλιάκη Κλειώ 

5. Καραδήμας Γιώργος 

6. Κατσιφαράκης Δημήτρης 

7. Κεχαγιόγλου Λευτέρης 

8. Κοπανάκη Μαρία 

9. Κουλέρης Κώστας 

10. Κωστέας Βαγγέλης 

11. Κωστέας Βασίλης 

12. Λάγαρης Δημήτρης 

13. Παρασκευόπουλος Νότης 

14. Στρατάκης Γιώργος 

15. Τρούλος Κώστας 

16. Τσιγάρας Βασίλης  

17. Φαρδή  Χριστίνα 

18. Χολέβας Κώστας 

καθώς και από όσους εθελοντές ενταχθούν στην Οργάνωση. Η Οργάνωση είναι ανοικτή χωρίς 

περιοριστικό όριο συμμετοχής μελών.  Όλα τα μέλη είναι ισότιμα.  

Για τη λειτουργία του ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ορίζονται τα εξής όργανα: 

• Συντονιστής 

• Τομεάρχες (Συντονιστές Τομέων Πολιτικής) 

• Υπεύθυνοι Θεματικών Ενοτήτων  

Για την έναρξη λειτουργίας τα ιδρυτικά μέλη συμφώνησαν ο πρώτος Συντονιστής να είναι ο ιδρυτής 

της Οργάνωσης Νότης Παρασκευόπουλος. 
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Για την εκλογή του Συντονιστή και τις επιλογές Τομεαρχών και Υπεύθυνων Θεματικών Ενοτήτων του 

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ισχύουν τα εξής: 

• Συντονιστής 

o Εκλέγεται με τριετή θητεία από τους Τομεάρχες και τον απερχόμενο Συντονιστή. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Συντονιστή προσμετράται διπλή. 

o Μπορεί να εκλεγεί σε αυτή τη θέση ένας από τους Τομεάρχες ή οποιοδήποτε μέλος  

• Τομεάρχης (Συντονιστής Τομέα Πολιτικής) 

o Επιλέγεται με διετή θητεία από τον Συντονιστή.  

o Μπορεί να επιλεγεί για αυτή τη θέση οποιοδήποτε μέλος του ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

• Υπεύθυνος Θεματικής Ενότητας 

o Επιλέγεται με ετήσια θητεία από τον Τομεάρχη.  

o Μπορεί να επιλεγεί για αυτή τη θέση οποιοδήποτε μέλος του ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Η θητεία του Συντονιστή, κάθε Τομεάρχη και κάθε Υπεύθυνου Θεματικής Ενότητας μπορεί να 

διακοπεί με απόφαση του Οργάνου που τον εξέλεξε ή επέλεξε. 

Κανείς από τους παραπάνω δεν μπορεί μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας του να επανεκλεγεί στην 

ίδια θέση αν δεν περάσει ένα έτος. 

Το αν θα οριστεί Υπεύθυνος Θεματικής Ενότητας το αποφασίζει ο Τομεάρχης. Εφόσον δεν υπάρχει 

εθελοντής διαθέσιμος να αναλάβει το συντονισμό μιας Θεματικής Ενότητας, το έργο αυτό εκτελείται 

από την/τον Τομεάρχη. 

Εγγραφή μελών  

Για την εγγραφή μελών αρκεί η υποβολή ενυπόγραφης δήλωσης εθελοντικής προσχώρησης με τα 

στοιχεία του υποψήφιου (ή η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα loverdos.gr) και η 

έγκριση της από τον Συντονιστή.  

Πειθαρχικές ποινές, διαγραφή μέλους 

Σε περίπτωση προφανούς ασυμφωνίας μέλους με τον σκοπό και τη λειτουργία της οργάνωσης, 

πρόκλησης ζημίας εξαιτίας της συμπεριφοράς του/της, αξιόποινης πράξης, προσβολής της 

αξιοπρέπειας, παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, καταπάτησης της αρχής της ισότητας των 

φύλων που έρχεται σε γνώση των οργάνων, αποφασίζεται από τους Τομεάρχες και τον Συντονιστή 

επιβολή πειθαρχικής ποινής. Οι προβλεπόμενες ποινές κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του 

παραπτώματος και είναι  

α) γραπτή παρατήρηση με σκοπό τη συμμόρφωση  

β) προσωρινή διακοπή τη ιδιότητας του μέλους και  

γ) οριστική διαγραφή του μέλους απ’ την Οργάνωση. 
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Οδηγία 3 – Παραγωγή 
Τα «προς τα έξω προϊόντα» κάθε Τομέα είναι οι Θεματικές Αναφορές (ΘΑ) οι οποίες και θα 

επικαιροποιούνται όποτε υπάρχουν νέα δεδομένα και τα Ενημερωτικά Σημειώματα (ΕΣ). 

Θεματικές Αναφορές (ΘΑ) 

Η Θεματική Αναφορά είναι ένα κείμενο σε αρχείο Word. Η δομή αυτού του κειμένου είναι: 

• Υφιστάμενη κατάσταση. Η Υφιστάμενη Κατάσταση είναι μια, δεν χωρά ερμηνείες και 
διαφοροποιήσεις.  

• Προτάσεις, όχι γενικόλογες αλλά με ρεαλιστικά υλοποιήσιμα βήματα (δια ταύτα). Εδώ είναι 
καλοδεχούμενη η διαφοροποίηση και η παρουσίαση ενυπόγραφων εναλλακτικών προτάσεων.  

Στην πρώτη σελίδα της Θεματικής Αναφοράς θα υπάρχει η ΣΥΝΟΨΗ, δηλαδή ένα κείμενο σε δύο 

παραγράφους. Η πρώτη θα αναφέρει συνοπτικά την Υφιστάμενη Κατάσταση και η δεύτερη θα 

παρουσιάζει τις Προτάσεις. Θα ακολουθεί, αρχίζοντας από τη δεύτερη σελίδα η ΑΝΑΛΥΣΗ της 

Υφιστάμενης Κατάστασης και των Προτάσεων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Κάθε αρχείο που φτιάχνουμε έχει ονομασία «ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 2-Θεματική Ενότητα-Τίτλος-

ημερομηνία» (πχ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 2--Αστικό Περιβάλλον & Χωροταξία-Μητροπολιτικός Φορέας v.1 21 02 

2021). Ο αριθμός μετά το ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ είναι ο αριθμός του Τομέα. 

• Κάθε αρχείο έχει υποσέλιδο (Footer) την ονομασία του αρχείου. 

Οι ΘΑ ετοιμάζονται ως εξής: 

1. Ένα ή περισσότερα μέλη μιας ΘΕ ετοιμάζουν ένα κείμενο το οποίο μέσω του Τομεάρχη τους 

προωθείται στο Συντονιστή ο οποίος το προωθεί στους άλλους Τομεάρχες 

2. Οι Τομεάρχες στέλνουν εντός 5 ημερών διευκρινιστικές ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις 

στο Συντονιστή, ο οποίος τις προωθεί (πιθανά και με δικές του) στον αρμόδιο Τομεάρχη και 

αυτός στον/στους εισηγητές του κειμένου 

3. Αν εντός 5 ημερών από την αποστολή του κειμένου στους Τομεάρχες δεν υπάρξουν ερωτήσεις 

ή παρατηρήσεις και ο Συντονιστής κρίνει ότι το κείμενο εντάσσεται στους σκοπούς του ΕΜΕΙΣ 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ το εγκρίνει ως ΘΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα. Αν υπάρξουν ερωτήσεις, σχόλια 

ή παρατηρήσεις, ο Συντονιστής αναμένει από τους εισηγητές το τελικό κείμενό τους και 

ακολουθεί την ίδια διαδικασία. 

 

Ενημερωτικά Σημειώματα (ΕΣ). 

Όποτε υπάρξει η ανάγκη μιας ταχείας ενημέρωσης για ένα θέμα, ο Συντονιστής ετοιμάζει ένα 
Ενημερωτικό Σημείωμα με τη βοήθεια του αρμόδιου Τομεάρχη και όποιου άλλου γνωρίζει το θέμα και 
το στέλνει με E-Mail σε κάθε ενδιαφερόμενο. 


