
Τίτλος θέσης: Υπεύθυνος Περιφερειακών Οργανώσεων

Αντικείμενο θέσης: Υποβοήθηση ίδρυσης, εποπτείας και έκδοσης οδηγιών και εγκυκλίων για τη 
συντεταγμένη λειτουργία των Περιφερειακών Οργανώσεων, για την κάλυψη των συνεχώς 
αυξημένων αναγκών ως αποτέλεσμα αύξησης του αριθμού των Π.Ο

Τμήμα: Ομάδα Περιφερειακών Οργανώσεων
Τοποθεσία: Κάθε διαθέσιμος χώρος κατά προτίμηση υποστηριζόμενος από διαδικτυακή σύνδεση. 
Αυτός μπορεί να είναι η κατοικία, ο χώρος εργασίας του υπευθύνου ή τα γραφεία του κόμματος
Ο κάτοχος της θέσης θα συνεργάζεται/παίρνει κατευθύνσεις από: Συντονιστή Περιφερειακών 
Οργανώσεων.

Βασικά καθήκοντα θέσης:  
Εκδίδει οδηγίες  για κοινές ή/και περιοδικές ενέργειες των Περιφερειακών Οργανώσεων για την 
βέλτιστη λειτουργία τους και κοινή αντιμετώπιση των λειτουργικών ζητημάτων, όπως:

• διενέργειας εκλογών ανάδειξης Περιφερειακών Συμβουλίων
• διενέργειας εκλογών ανάδειξης υποψηφίων κόμματος σε βουλευτικές εκλογές
• διενέργειας εκλογών ανάδειξης συνέδρων του κόμματος

Εκδίδει διευκρινιστικές εγκυκλίους για τη λειτουργία των περιφερειακών συμβουλίων κ.α..
Συντονίζει δράσεις και εκδηλώσεις των Περιφερειακών Οργανώσεων που έχουν υπερτοπικό 
χαρακτήρα και διαχέει αυτήν την εμπειρία στις υπόλοιπες Π.Ο..
Επικοινωνεί τις θέσεις του κόμματος στις Περιφερειακές Οργανώσεις.
Επικοινωνεί τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι Π.Ο. και τις 
προτάσεις αυτών προς την Κεντρική Διοίκηση του κόμματος.
Ιδρύει και εποπτεύει οργανώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και σε κάθε χώρα του εξωτερικού στην 
οποία κατοικούν Μέλη του κόμματος.
Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τις υφιστάμενες Περιφερειακές Οργανώσεις και τα Συμβούλια 
αυτών και με τις λοιπές Ομάδες και τμήματα του κόμματος.

Απαραίτητη προϋπηρεσία/εμπειρία: Μέλος ή στέλεχος του κόμματος. Επαγγελματική εμπειρία σε 
σχετικό αντικείμενο συνεκτιμάται πολύ θετικά.
Απαραίτητες σπουδές: Ανωτέρα σχολή κατά προτίμηση με αντικείμενο τους Ανθρώπινου Πόρους.
Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
Δυνατότητα προσφοράς ελεύθερου χρόνου τουλάχιστον 2 ωρών ημερησίως
Δυνατότητα επίσκεψης στην περιφέρεια (ταξιδιού) τουλάχιστον 2 φορές μηνιαίως
Διάθεση ιδιόκτητου αυτοκινήτου.
Ενθουσιώδης χαρακτήρας, επικοινωνιακός, υπομονετικός, σταθερός.
Μεταδοτικός και με διεισδυτικότητα λόγου.
Άριστος γνώστης Καταστατικού, Κανονισμών και θέσεων του κόμματος
Ικανός για επίλυση προστριβών και διαφωνιών μεταξύ Μελών του κόμματος.
Διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για επικοινωνία με τα Μέλη του κόμματος πανελλαδικά.
Ξένες γλώσσες: Καμία για τον ασχολούμενο με τις Π.Ο. εσωτερικού. Για εκείνον/η του εξωτερικού 
καλή γνώση αγγλικών. Η γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας θεωρείται επιπλέον προσόν.
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Απαραίτητη γνώση Η/Υ: Γνώστης τεχνολογίας internet,υποστήριξης τηλεδιασκέψεων,Office.

Περισσότερες πληροφορίες από τον: Ματθαίο Παπακυρίτση, m  .  papakyritsis  @  dimiourgiaxana  .  gr  
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