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Οργάνωση έργου προεκλογικού 
αγώνα 

Χρονικά περιορισµένα συµπλέγµατα καθηκόντων που 
σηµαίνει: 

• Προκαθορισµένος στόχος 
• Προκαθορισµένη προθεσµία επίτευξης στόχων (προετοιµασία – 

υλοποίηση - απολογισµός) 
• Εµπλοκή αρκετών διαφορετικών θέσεων 

• Μοναδικότητα του έργου (προεκλογικός αγώνας) 
• Περιορισµένοι πόροι 

• Αβεβαιότητα και κίνδυνος στην επίτευξη των στόχων 



Εγκατάσταση του έργου 
Μετά από απόφαση καθορίζονται ταυτόχρονα: 

• Ο στόχος 
• Το εύρος 
• Το χρονικό πλαίσιο 
• Το οικονοµικό πλαίσιο 
• Η σύνθεση της οµάδας του έργου 
• Η ηγεσία του έργου 
• Επικεφαλής (µόνο καθήκοντα συντονιστή). 



Εγκατάσταση του έργου 

Κάθε µέλος της οµάδας έργου µετά την 
ανάληψη ενός καθήκοντος, αναλαµβάνει  
πλήρως την αρµοδιότητα και εκτελεί τα 
καθήκοντά του µε δική του ευθύνη. 

Μετά την ολοκλήρωση των καθηκόντων του θα 
πρέπει να ανακοινώσει στην ηγεσία του έργου 
τη διεκπεραίωσή τους ή να υποδείξει εγκαίρως 

τυχόν δυσκολίες εφαρµογής. 



Σύνθεση οµάδας προεκλογικού 
αγώνα 

Η οµάδα έργου εκτελεί τις κάτωθι λειτουργίες: 

• Πολιτική 
• Εσωτερική Επικοινωνία 
• Εξωτερική Επικοινωνία 
• Εφοδιαστική 
• Διαχείριση Υλικού 
• Εκδηλώσεις / Δράσεις 
• Ηγεσία έργου 
• Συντονισµός Π.Σ. 
• Δηµόσιες Σχέσεις 
• Οικονοµικά 



Πολιτική 
• Επικαιροποίηση θέσεων 
• Χάραξη προεκλογικής στρατηγικής 
• Σύνοψη θέσεων σε bullets 
• Επιλογή θέσεων-σηµαιών για βαρύτητα 
προβολής 
• Κεντρικό σύνθηµα-Μotto 
• Yπεύθυνος συλλογής υποψηφιοτήτων-
βιογραφικών 



Εσωτερική Επικοινωνία 
• Έλεγχος εξασφάλισης ροής όλων των 
πληροφοριών από τη κεντρική οµάδα 
προεκλογικού αγώνα προς τους επικεφαλής των 
περιφερειακών οµάδων προεκλογικού αγώνα 
 
• Έλεγχος εξασφάλισης της ροής πληροφοριών 
από την κεντρική διοίκηση προς την περιφέρεια 
και αντίστροφα 



Εξωτερική Επικοινωνία 
• Γραφείο Τύπου 
• Υπεύθυνος-Εκπρόσωπος Τύπου 
• Διαχείριση επαφών Προέδρου 
• Διαχείριση εµφανίσεων στελεχών 
• Υπεύθυνος Social Media 
• Υπεύθυνος παρακολούθησης τύπου (έντυπου-
ηλεκτρονικού) 
• Υπεύθυνος διαχείρισης τηλεφωνηµάτων-
ηλεκτρονικών µηνυµάτων 



Εφοδιαστική & Διαχείριση 
Υλικού 

• Εξασφάλιση / Παράδοση χαρτιού ψηφοδελτίων 
• Εκτύπωση -Παραλαβή-Αποστολή 
ψηφοδελτίων 
• Διανοµή ψηφοδελτίων σε υποψηφίους, µέλη 
και φίλους 



Δράσεις & Εκδηλώσεις 

• Οργάνωση προεκλογικών δράσεων 
 
• Οργάνωση προεκλογικών εκδηλώσεων 



Ορισµός επικεφαλής 

• Το ΠΣ ορίζει ως επικεφαλής τής οµάδας έργου 
τον / την 
……………………………………………… 
ο οποίος/α θα προσκοµίσει το συντοµότερο 
δυνατόν κατάλογο µε τα υπόλοιπα µέλη της 
οµάδας τού προεκλογικού αγώνα και θα τα 
διορίσει κατόπιν έγκρισης τού Π.Σ. 



Περιφερειακές Οργανώσεις  

Επιπλέον, για την επιτυχή πορεία του 
προεκλογικού αγώνα συστήνονται από τις κατά 
τόπους Περιφερειακές Οργανώσεις  Τοπικές 
Οµάδες Προεκλογικού Αγώνα (µε 
συγκεκριµένο επικεφαλής) που φέρουν σε πέρας 
τις παρακάτω αρµοδιότητες σε περιφερειακό 
επίπεδο: 



Τοπικές Οµάδες Προεκλογικού Αγώνα 
1.  Δηµιουργία τοπικών οµάδων 

2.  Κινητοποίηση των µελών 
3.  Εξασφάλιση υλικών πόρων και των τοπικών και 

περιφερειακών συστηµάτων εφοδιαστικής. 
4.  Διασφάλιση της υπαίθριας διαφήµισης του κόµµατος 

(αφίσες κ.λ.π.). 
5.  Εξασφάλιση κάλυψης από τα τοπικά ΜΜΕ 
6.  Διανοµή υλικού, διαφηµιστική παρουσία 

7.  Οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων 
8.  Υλοποίηση δράσεων (επισκέψεις σε σπίτια κ.λ.π.) 

9.  Συνεργασία µε την Κεντρική Οµάδα  Προεκλογικού 
Αγώνα 



Τοπικές Οµάδες Προεκλογικού Αγώνα 

Σε κάθε επικεφαλής της Τοπικής Οµάδας  
Προεκλογικού Αγώνα, µέσω ειδικής φόρµας,  
ανατίθεται µια περιφερειακή αρµοδιότητα την οποία  
εκτελεί  σε συνεργασία µε την οµάδα του 



Ευχαριστώ 

Καλή δύναµη και καλή επιτυχία 
 

Γιάννης Σαρρής 
Γενικός Διευθυντής 

«Δηµιουργία, ξανά!» 


