ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ
Η συνεργασία στηρίζεται στα εξής:
1. Η κρίσιμη πολιτική μάχη που δίδεται στην περιφέρεια Αττικής θα δοθεί από κοινού με στήριξη
και συμμετοχή της Δράσης στον συνδυασμό «Δημιουργούμε, μαζί» που έχει ως υποψήφιο
περιφερειάρχη τον Θάνο Τζήμερο.
2. Συμμετοχή με ενιαίο ψηφοδέλτιο στις Ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου με τον εξής χαρακτήρα:
α) Συγκρότηση συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων.
β) Στο ψηφοδέλτιο θα περιληφθούν οι υποψήφιοι της Δημιουργίας, της Δράσης και των
συνεργαζόμενων δυνάμεων (μέχρι στιγμής: Ευρώπη – Οικολογία, Φιλελεύθερη Συμμαχία) καθώς
και άλλες δυνάμεις ή υποψήφιοι που θα αποφασιστούν από κοινού.
γ) Εάν εκλεγεί βουλευτής από την «Δημιουργία, ξανά!» ή την «Δράση» θα εκπροσωπεί τον
Συνασπισμό και θα ενταχθεί στην ομάδα του ALDE.
δ) Από κοινού ανάληψη του κόστους της προεκλογικής εκστρατείας.
Η «Δημιουργία, ξανά» και η «Δράση» δεσμεύονται επίσης στα εξής:
α) Θα συνεργαστούν και στις εθνικές εκλογές, οποτεδήποτε αυτές γίνουν
β) Με στόχο τη σύγκλιση, την αλληλοκατανόηση και τη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και μόνιμων δομών αμέσως μετά τις εκλογές του Μαΐου θα δημιουργήσουν κοινές
θεματικές ομάδες επεξεργασίας θέσεων. Οι θέσεις αυτές το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο του 2014
θα παρουσιαστούν και θα επικυρωθούν σε συνδιάσκεψη που θα διοργανώσουν τα δύο κόμματα,
στην οποία θα προσκληθούν και άλλες πρόθυμες δυνάμεις του μεταρρυθμιστικού χώρου, μέσα από
την οποία θα προκύψει ο τρόπος οργάνωσης κοινής πολιτικής πορείας.
Επί μέρους θέματα της συνεργασίας
1 Η Δράση θα στηρίξει δημόσια και με τοποθέτηση υποψηφίων τον συνδυασμό «Δημιουργούμε
μαζί!» με υποψήφιο περιφερειάρχη τον Θάνο Τζήμερο, ο οποίος θα είναι ο μοναδικός συνδυασμός
που θα εκπροσωπεί τους συνεργαζόμενους φορείς.
2 Η "Δημιουργία, ξανά!” θα τοποθετήσει το 70% και η Δράση το 30% των υποψηφίων στον
συνδυασμό “Δημιουργούμε μαζί!”με συμμετοχή διακεκριμένων στελεχών της σε θέσεις
Αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων. Με αντίστοιχα ποσοστά θα καλυφθούν τα
έξοδα εκτύπωσης και διανομής των ψηφοδελτίων από κάθε κόμμα.
3 Το όνομα του συνδυασμού των ευρωεκλογών θα είναι: «Γέφυρες». Συμβολίζει την επικοινωνία
ανάμεσα σε ανθρώπους, συλλογικότητες, έθνη. Το ψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνει τα λογότυπα των
κομμάτων του συνδυασμού. Κάτω από το λογότυπο της “Δημιουργίας” και της “Δράσης” θα
μπορούν να αναφέρονται εμφανώς τα ονόματα των Προέδρων της “Δημιουργίας” και της
“Δράσης”, εφόσον το επιθυμεί οποιοσδήποτε εκ των δύο Προέδρων. Αυτό κρίνεται απαραίτητο
δεδομένου ότι η αναγνωρισιμότητα των προσώπων στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από την
αναγνωρισιμότητα των κομματικών σχηματισμών και με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό συμμετοχών
στις Ευρωπαϊκές εκλογές, οι ψηφοφόροι θα πρέπει να διευκολυνθούν στην επιλογή τους.
4 Το κόστος εκτύπωσης και διανομής του ψηφοδελτίου των Ευρωεκλογών θα αναληφθεί από
κοινού εξ ημισείας μεταξύ των κομμάτων "Δημιουργία, ξανά!” και "Δράση”.
5 Η όποια κρατική επιχορήγηση προκύψει από την συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Εκλογές θα
κατανεμηθεί επίσης εξ ημισείας.
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