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Ημερομηνία Διεξαγωγής: 25/11/2011
Χώρος Διεξαγωγής:
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, Αχαιού 16, Αθήνα

Αποτελέσματα Ψηφίσματος (παμψηφεί)
1. 10 εκπρόσωποι (πληρεξούσιοι) από κάθε εκατοντάδα, οι οποίοι θα πρέπει εφόσον το
επιθυμούν να παραμένουν σταθεροί για τουλάχιστον μια διετία αποτελούν τους
θεματοφύλακες του Δημοβουλίου και έχουν την υποχρέωση να λειτουργούν με συνέπεια τις
λειτουργίες του.
2. Οι θεματοφύλακες είναι απαραίτητο να έχουν ειδικές αρμοδιότητες προς
προβοκατόρικων ιδεών που θα κατέληγαν σε εκφυλισμό της πρωτογενούς ιδέας.

αποφυγή

3. Κάθε εθελοντική οργάνωση εκφράζει και προωθεί τους δικούς της στόχους, αλλά στην
εκατοντάδα των εθελοντικών οργανώσεων θα συμμετέχουν αρχικά μέχρι 5 μέλη από την κάθε
οργάνωση, ενώ θα μειώνεται ο αριθμός των μελών αυτών όσο αυξάνεται η συμμετοχή από
άλλες οργανώσεις προκειμένου να εκφράζονται όσο το δυνατόν περισσότερες.
4. Το Δημοβούλιο θα συμβάλλει ώστε οι εθελοντικές οργανώσεις να προβάλουν το έργο τους.
5. Το Δημοβούλιο θα πρέπει να είναι διακτινισμένο προς όλους τους Έλληνες προς όλη την
κοινωνία.
6. Τα μέλη του Δημοβουλίου προτείνεται να αποκαλούνται «Δημοβουλευτές».
7. Θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια εισαγωγής των μελών, για να διαφυλάξουμε την
λειτουργικότητα και την ενότητα και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό Δημοβούλιο.
8. Να γίνει καταστατικό, διακήρυξη του Δημοβουλίου.
9. Να οργανωθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο καταγγελιών για αντισυνταγματικά φαινόμενα ή για
κινήσεις κατά του ανθρώπου, στηριζόμενες στις αξίες του ανθρώπου.
10. Να ισχύσει και η κλήρωση εκ περιτροπής ως αμεσοδημοκρατική διαδικασία και τρόπος
λειτουργίας.
11. Να γίνει καταγραφή των φορέων και οργανώσεων και να έρθουμε σε επαφή μαζί τους.
12. Προτάθηκε Προσωρινή Επιτροπή Συγκρότησης, αποτελούμενη από 7 μέλη του Δημοβουλίου,
για τη διαχείριση αναγκαίων αρχικών ενεργειών.
13. Προτείνεται Διευρυμένη
υποεπιτροπών.
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14. Προτείνεται ως χώρος συνάντησης των μελών του Δημοβουλίου, στις 22/12/11 όπου και θα
ανακηρυχθεί η επίσημη έναρξη των εργασιών του Δημοβουλίου, με την ανακοίνωση των
τελικών ονομάτων των μελών του, ο συνεδριακός χώρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Δημοσίου Δικαίου στα Λεγραινά Σουνίου.
15. Προτείνεται να δημιουργηθεί «Σωματείο φίλων υποστηρικτών» το οποίο θα στηρίζει
οικονομικά το Δημοβούλιο.
16. Προτείνεται να μπει τέλος εγγραφής για συλλογικότητες, 20 ευρώ και για άτομα, 10 ευρώ.
17. Στις προσομοιώσεις του Δημοβουλίου θα είναι ελεύθερη και εθελοντική η συμμετοχή των
Δημοβουλευτών, ενώ από τις αρχές του 2012, όπου θα λειτουργεί το κανονικό Δημοβούλιο,
θα υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των μελών κάθε συλλογικότητας που συμμετέχει
και φυσικά οι υπόλοιποι εθελοντές θα αναπληρώσουν τους αρχικούς με κυκλικότητα σε τακτό
χρονικό διάστημα.
18. Στη βασική δομή προτείνεται να δημιουργηθούν 25 ομάδες των 20 ατόμων για αντιστοίχηση
των υπαρχόντων υπουργείων που θα στηρίζονται σε 5 βασικές ενότητες.
19. Τα εκπροσωπούμενα στη Βουλή κόμματα δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Δημοβουλίου.
20. Προτείνονται Επιτροπές κατά αντικείμενο, ονομαζόμενες Κ.Α.Δ.Ρ.Α. (Κοινότητες Άμεσης
Δράσης)οι οποίες θα αποτελούνται από 5 άτομα, κατά το πενταδικό σύστημα με κέντρο των
άνθρωπο.

