ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Π.Ο.) Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΤΟΜΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΤΟΜΕΑΣ
Πρακτικά 8ης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Π.Ο. Β΄ΑΘΗΝΩΝ Νότιος Τομέας.
του κόμματος
“Δημιουργία,ξανά!”
Στα γραφεία της Δημιουργία, ξανά!, σήμερα στις 19η Οκτωβρίου 2013 ημέρα
Σαββάτο και ώρα 15:00, συνήλθαν τα πέντε(5)* εκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου της
Π.Ο Β΄ Αθηνών Νότιος Τομέας του Νομού Αττικής, του κόμματος “Δημιουργία,
ξανά!” για τη όγδοη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Π.Ο. Β’ Αθηνών Νότιος
Τομέας.
Ως κύρια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης εισήχθησαν στη συνεδρίαση τα
ακόλουθα:
1. Υπογραφή πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων.
2. Re-engineering / ενημέρωση.
3. Οργάνωση δράσεων / δράση διανομής φυλλαδίων.
4. Παραλιακό μέτωπο. Έρευνα / ενημέρωση.
5. Δανειστική Βιβλιοθήκη.
6. Τοπικά ΜΜΕ Νότιου Τομέα.
7. Συμμετοχή στις περιφερειακές εκλογές.
8. Αγορά σφραγίδας Π.Ο.
9. Μητρώο.
10. Επόμενη συνεδρίαση.
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Βάση της συζήτησης επί των θεμάτων Ημερησίας Διάταξης, στη συνεδρίαση
αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:
1. Υπογράφηκαν τα πρακτικά από τα παρόντα μέλη της Π.Ο.
2. Re-engineering / ενημέρωση.
o Έγινε ενημέρωση από τον κύριο Κοσμόπουλο για τα θέματα του reengineering και
3. Οργάνωση δράσεων / δράση διανομής φυλλαδίων.
o Στη συνεδρίαση αναφέρθηκε πως δεν έχουμε ακόμα δώσει στον κύριο
Μελίτα την ενημέρωση για τις δράσεις που τυχόν υπάρχουν στους
δήμους για να μπορεί να σχεδιαστεί κάτι πάνω σε αυτές ή παράλληλα
με αυτές. Συγκεκριμένα για την δράση των φυλλαδίων έγινε πρόταση
από το κ. Μήτρα να ξεκινήσει άμεσα η οργάνωση της. Με το σκεπτικό
πως έχουμε λίγα ενεργά μέλη στην Π.Ο. θα πρέπει να προχωρήσει η
οργάνωση της δράσης και να μην υπάρχει καθυστέρηση. Λόγω
απουσίας του υπευθύνου δράσεων κ. Μελίτα αποφασίστηκε στη
συνεδρίαση να ξεκινήσουμε ανάλυση της δράσης στο διάστημα μέχρι
την επόμενη συνεδρίαση και να συζητηθεί μόλις υπάρξει
συγκεκριμένη ανάλυση και προτάσεις.
Σημείωση κατόπιν της συνάντησης: με ξεχωριστό πρόγραμμα με ημερομηνία
14/11/2013 και προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα προτάθηκε η διανομή
των φυλλαδίων να λάβει χώρα σε συνδυασμό με την οργάνωση μιας ημερίδας με
θέματα που απασχολούν τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και να δοθεί προς το παρόν
έμφαση σε αυτή μόνη τη δράση.
4. Παραλιακό μέτωπο. Έρευνα / ενημέρωση.
o Δεν συζητήθηκε | μένει ανοικτό για επόμενη συνεδρίαση.
5. Δανειστική Βιβλιοθήκη.
o Δεν συζητήθηκε | μένει ανοικτό για επόμενη συνεδρίαση.
6. Τοπικά ΜΜΕ Νότιου Τομέα.
o Δεν συζητήθηκε | μένει ανοικτό για επόμενη συνεδρίαση.
7. Συμμετοχή στις περιφερειακές εκλογές.
o Ο κύριος Ιωσηφίδης (υπεύθυνος για τον δήμο Καλλιθέας) ενημέρωσε
για την νέα κίνηση / παράταξη στο δήμο Καλλιθέας με όνομα «Τώρα
Καλλιθέα» (επικεφαλής Λάζαρος Λασκαρίδης) και τη συμμετοχή του
σε αυτή τη κίνηση.
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o Η κίνηση αυτή θέλει να έχει μόνο δημότες Καλλιθέας ως μέλη.
o Μας ενημέρωσε πως 6 Νοεμβρίου θα γίνει η παρουσίαση της
παράταξης, και πρότεινε την παρουσίαση να παρακολουθήσει κάποιο
μέλος της Δημιουργίας Ξανά.
o Ο κύριος Λασκαρίδης δεν θέλει προεκλογικά να πάρει στήριξη από
πολιτικά κόμματα
o Κάποια από τα προβλήματα της Καλλιθέας είναι:


Το ειδικό σχολείο. Τα παιδιά φιλοξενούνται σε ένα κτήριο που
δεν έχει προδιαγραφές για άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει
οικόπεδο στο οποίο έχει προγραμματιστεί να γίνει το ειδικό
σχολείο για να φιλοξενήσει παιδιά από την Καλλιθέα και τους
όμορους δήμους. Το θέμα αυτό έχει καθυστερήσει πολύ και
είναι σημαντικό για την περιοχή.



Το νηπιαγωγείο που φιλοξενεί παιδιά ορφανά και παιδιά
άπορων οικογενειών. Το νηπιαγωγείο απειλείται με κλείσιμο
λόγο οικονομικών λόγων.

8. Αγορά σφραγίδας Π.Ο.
o Το ανέλαβε ο κ. Μήτρας
9. Μητρώο.
o Η κα. Γρυπάρη ανέφερε την ανάγκη ελέγχου του μητρώου για επαφή
με τα μέλη για ενεργοποίησή τους.
10. Επόμενη συνεδρίαση.
o Θα συζητηθεί.
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Ο Πρόεδρος ανέθεσε στον κ. Μήτρα την κατηγοριοποίηση των θεμάτων που έχουμε
κατά καιρούς ανοίξει στις συνεδριάσεις, την καταγραφή τους σε πίνακα για την
παρακολούθηση και σταδιακή ενημέρωση της πορείας τους.
Συζητήθηκε η ανάγκη παρόμοιας κατηγοριοποίησης από την κα. Τασιού για την
πορεία επαφής των υπευθύνων με τους δήμους.
Ο κύριος Κοσμόπουλος μας ενημέρωση για την προσπάθεια της Δημάρχου του Αγίου
Δημητρίου σχετικά με την αναβάθμιση του ρέματος της Πικροδάφνης.
Θα μας ενημερώσει σε επόμενη συνάντηση αναλυτικότερα.
*παρόντες:
Ηλίας Κώνστας
Γεώργιος Μήτρας
Χριστίνα Γρυπάρη
Μανώλης Μπερτάκης
Σπύρος Βουδούρης
Πάνος Κοσμόπουλος
Ιωσήφ Παρασκευάς
Παναγιώτης Ιωσιφίδης

Πρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος συμβουλίου
Μέλος συμβουλίου
μέλος Π.Ο.
μέλος Π.Ο.
μέλος Π.Ο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Κώνστας

Γεώργιος Μήτρας
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