
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Αθήνα, 29.05.19 
 
Η Εθνική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 28.05.19,  αφού άκουσε τις απόψεις των Τοπικών 

Οργανώσεων, των Συντονιστών Περιφερειών, τις τοποθετήσεις μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, μελών 

και του Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής, την θέση και τις εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή και την 

πολιτική  ανάλυση και τοποθέτηση του Προέδρου Θάνου Τζήμερου, αποφάσισε τη συμμετοχή του 

κόμματος στις προσεχείς Εθνικές εκλογές της 7 ης Ιουλίου με πλειοψηφία 14 υπέρ και 1 κατά,  με την 

προϋπόθεση  ότι μέχρι την Παρασκευή  7 Ιουνίου θα  έχουμε εξασφαλίσει ένα επίπεδο οργανωτικής, 
οικονομικής και  λειτουργικής επάρκειας, που θα μας επιτρέψει την οργανωμένη και  δυναμική 
παρουσία μας στην εκλογική μάχη. 
 
Συγκεκριμένα, θα  συμμετάσχουμε  με όλες μας τις δυνάμεις και με αυτοπεποίθηση ότι συνεισφέρουμε  
θετικά  στον  δημόσιο πολιτικό λόγο, ΕΑΝ μέχρι την επόμενη Παρασκευή: 
 

1. Έχουμε συγκροτήσει  πλήρη ψηφοδέλτια στο 70% των εκλογικών περιφερειών της χώρας. Ο 

αριθμός αυτός ποικίλλει μεταξύ  137 και 288 υποψηφίων, ανάλογα με το ποιες εκλογικές 
περιφέρειες θα επιλέξουμε να έχουν πλήρεις συνδυασμούς (όσες οι εκλόγιμες θέσεις).Το 

απολύτως ελάχιστο όριο  είναι ένας υποψήφιος ανά εκλογική περιφέρεια, σύνολο 60 υποψήφιοι. 
 

2. Το παράβολο  υποψηφιότητας είναι 150€ συν επίδοση 20-30€. Συνολικό κόστος 24.000 - 50.000€ 
Κόστος εκτύπωσης, διανομής ψηφοδελτίων και γενικά έξοδα 18.000 - 30.000€ 

 
Για την κάλυψη του κόστους αποφασίστηκε: 
1. Να ζητηθεί  έκτακτη προαιρετική συνδρομή από όλα τα μέλη ύψους 30€ 

2. Να υπάρχει ελάχιστη συμμετοχή 50€ για κάθε υποψήφιο και μέση συμμετοχή 300€. 
 
Για να συγκεντρωθεί το προϋπολογιζόμενο ποσό, πρέπει να ανταποκριθεί το 60-80% των μελών, 

και  τουλάχιστον το 50% των υποψηφίων να καταθέσει τη μέση συμμετοχή των 300€, εκτός αν  
ορισμένα μέλη ή φίλοι καλύψουν μεγαλύτερα ποσά.  
 
Έξοδα προώθησης, διαφήμισης και εκτύπωσης  θα χρηματοδοτηθούν από ότι υπόλοιπο ταμείου 
έχουμε, και από όσα επιπλέον χρήματα συγκεντρώσουμε από δωρεές και χορηγίες. 
 
Αν τελικά δε συμμετάσχουμε  στις εκλογές, το ποσό συμμετοχής  θα επιστραφεί. Η έκτακτη 
συνδρομή θα επιστραφεί, αν ζητηθεί, διαφορετικά, κατά ένα μέρος θα χρηματοδοτήσει τη 
διοργάνωση του συνεδρίου και το υπόλοιπο θα παραμείνει στο ταμείο του κόμματος, τη διάθεση 
του οποίου  θα αποφασίσει το συνέδριο. 
 

3. Στελέχωση και λειτουργία  ομάδων εργασίας για: 
 

Α. Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη 

Β. ΜΜΕ, δελτίο τύπου, διαχείριση ραδιοτηλεοπτικού χρόνου 

Γ. Παραγωγή και διάχυση προωθητικού υλικού  
Δ. Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων 



Ε. Επιβεβαίωση παραλαβής ψηφοδελτίων από περιφέρειες, έλεγχος και προώθηση σε δήμους και 
δικαστικούς αντιπροσώπους.  

ΣΤ. Οργάνωση και συντονισμός εποπτών  και  εκλογικών  αντιπρόσωπων. 
Ζ. Διαχείριση  δημοτικών  διαφημιστικών χώρων 

Η. Λειτουργία περιπτέρων - stands και διανομή προωθητικού υλικού και ψηφοδελτίων 

Θ. Νομοθεσία  και κανονιστική συμμόρφωση 

 
Υποψηφιότητα μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. Η ευθύνη της συλλογής και 

αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ανήκει  στα διοικητικά συμβούλια των τοπικών οργανώσεων. Πρόταση 

υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν οι συντονιστές των περιοχών που δεν έχουν συγκροτήσει 
διοικητικά συμβούλια και οποιοδήποτε μέλος η ομάδα μελών. 
 

Η υποβολή υποψηφιότητας λειτουργεί ήδη στο site, https://www.dimiourgiaxana.gr/φόρμα-κατάθεσης-
υποψηφιότητας  ισχύει  με την κατάθεση του ελάχιστου ποσού ενημερώνοντας το 
ekloges@dimiourgiaxana.gr. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και όσοι έχουν υποβάλει δήλωση στο προηγούμενο 
χρονικό διάστημα. 
 
Η συμμετοχή στις ομάδες εργασίας θα ανοίξει τις επόμενες ώρες. Όσοι συμμετείχαν στις υπάρχουσες 
ομάδες θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τη  διάθεση και δυνατότητα τους για πραγματική  συμμετοχή και 
συνδρομή στο έργο της ομάδας. 
 
Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι μια εύκολη απόφαση και δεν θα είναι μια εύκολη μάχη. Όλοι όμως ΕΧΟΥΜΕ 
ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΣΚΟΠΟ με τις  θέσεις, τις προτάσεις μας, με τη συμμετοχή και την παρουσία μας στη πολιτική 
σκηνή να βοηθήσουμε τη χώρα να ξεφύγει από το τέλμα που έχει περιπέσει , να αξιοποιήσει τις δυνάμεις  
της και να πάει μπροστά, και μόνο για αυτό τον λόγο αξίζει να προσπαθήσουμε! 
 
Γιάννης Σαρρής 
Γενικός Διευθυντής 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ 
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