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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΤΟΜΕΑΣ

Ενημέρωση μελών της Π.Ο. Β΄ΑΘΗΝΩΝ Νότιος Τομέας αναφορικά με την
συνάντηση των Π.Ο. Αττικής στις 7/12/2013 με θέμα τις Νομαρχιακές Εκλογές
Στα γραφεία της Δημιουργία, ξανά!, στις 7 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Σαββάτο και ώρα
14:00, συνήλθαν τα Συμβούλια των Π.Ο. του Νομού Αττικής, του κόμματος
“Δημιουργία, ξανά!”.
Ως κύρια θέματα της συνάντησης εισήχθησαν στη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Προετοιμασία των Περιφερειακών Οργανώσεων για τις Νομαρχιακές εκλογές
2. Οργάνωση των Π.Ο. για να επιτελέσουν το ρόλο τους
3. Ημερίδα Money Show στις 21/12/2013

Επί των ανωτέρω θεμάτων ενημέρωσαν οι ακόλουθοι:


Γιάννης Σαρρής, Γενικός Διευθυντής της «δημιουργία, ξανά!»



Νίκος Νικολαίδης, Α’ Αντιπρόεδρος της «δημιουργία, ξανά!»



Γιώργος Γιαννούλης-Γιαννουλόπουλος, Β’ Αντιπρόεδρος της «δημιουργία,
ξανά!»



Ματθαίος Παπακυρίτσης, υπεύθυνος Περιφερειακών Οργανώσεων

Από την Π.Ο. Ν. Αθήνας παρόντες ήταν το μέλος μας Πάνος Κοσμόπουλος, ο
Αντιπρόεδρος Γιάννης Μελίτας και ο Πρόεδρος Ηλίας Κώνστας.

Βασικά σημεία:
Θέμα 1:
Η «δημιουργία, ξανά!» προσανατολίζεται να κατέβει αυτόνομα στις Νομαρχιακές
εκλογές του Μαΐου 2014. Η Νομαρχία είναι στην ουσία μια μικρή κυβέρνηση που
διαχειρίζεται σημαντικό ποσοστό των διαθέσιμων πόρων, άρα η παρουσία μας στις
Νομαρχιακές εκλογές Αττικής θα μας καταξιώσει ως πολιτικό ρυθμιστικό φορέα.
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Εάν δε, επαναλάβουμε τα ποσοστά των τελευταίων εθνικών εκλογών στην Αττική θα
εκλέξουμε και αναλογικά κάποιους συμβούλους.
Σαν ελάχιστος αριθμός για την Περιφέρεια απαιτούνται 101 υποψήφιοι για τον
συνδυασμό. Το παράβολο συμμετοχής που απαιτείται ανά υποψήφιο είναι €150.
Οι Π.Ο. Αττικής καλούνται να:


Προτείνουν κοινούς υποψήφιους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της
Περιφέρειας



Προτείνουν & επεξεργαστούν συγκεκριμένες θέσεις τις οποίες ο συνδυασμός
θα προτάξει στην προεκλογική του καμπάνια



Ορίσουν έναν υπεύθυνο συν ένα αναπληρωματικό για τις διεπαφές και το
συντονισμό του εγχειρήματος μεταξύ των Π.Ο.

Το Συμβούλιο ΠΟ Νότιας Αθήνας καλεί ενδιαφερόμενους να αναλάβουν το ρόλο
του συντονιστή. Ενημέρωση με email στο b-ath-not@dimiourgiaxana.gr ή στο
γκρουπ της ΠΟ στο δικτυακό μας τόπο.
Μέχρι τέλη Ιανουαρίου 2014 ελπίζουμε να έχουμε επαρκείς υποψήφιους για να
ολοκληρώσουμε το εγχείρημα αυτόνομης καθόδου στις Νομαρχιακές εκλογές.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν προσεχώς.
Η συμμετοχή στελεχών ή υποστήριξη συνδυασμών στις Δημοτικές εκλογές επαφίεται
στην εκτίμηση κάθε Π.Ο. για τους Δήμους που εποπτεύει.

Θέμα 2:
Οι Π.Ο. προκειμένου να υποστηρίξουν την προεκλογική καμπάνια καλούνται να
ολοκληρώσουν την οργάνωσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό
ΠΟ της Δημιουργίας και να ορίσουν υπευθύνους τομεάρχες για:
1. Τομέα Τύπου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Συντονιστής: εκκρεμεί ορισμός για ΠΟ Ν. Αθήνας
2. Τομέας Επαφής με Κοινωνικούς Εταίρους (Φορείς, Επιμελητήρια)
Συντονιστής: εκκρεμεί ορισμός για ΠΟ Ν. Αθήνας
3. Τοπικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Παρακολούθησης Πεπραγμένων
Συντονίστρια: Κωνσταντίνα Τασιού για ΠΟ Ν. Αθήνας
Σύνδεσμοι Δήμων:


Γλυφάδας:

Γεώργιος Μήτρας
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Αργυρούπολης-Ελληνικού:
Αγ. Δημητρίου:
Αλίμου:
Μοσχάτου-Ταύρου:
Π. Φαλήρου:
Ν. Σμύρνης:
Καλλιθέας:

Νικόλας Τσιάκκας
Πάνος Κοσμόπουλος
Ελίνα Κατσούλα
Ιωσήφ Παρασκευάς
εκκρεμεί ορισμός
Βιργινία Γαργαλιάνου
Παναγιώτης Ιωσηφίδης

4. Τομέας Κοινωνικής Δράσης
Συντονιστής: Γιάννης Μελίτας

Το Συμβούλιο ΠΟ Νότιας Αθήνας καλεί ενδιαφερόμενους να αναλάβουν το ρόλο
του συντονιστή των ορφανών τομέων. Ενημέρωση με email στο b-athnot@dimiourgiaxana.gr ή στο γκρουπ της ΠΟ στο δικτυακό μας τόπο.
Επιπλέον οι ΠΟ καλούνται να διαμορφώσουν ένα πλάνο ενεργειών για το προσεχές
διάστημα. Το Συμβούλιο θα το διαμορφώσει και θα το γνωστοποιήσει.

Θέμα 3:
Η «δημιουργία, ξανά» θα συμμετάσχει στο Money Show στο Athens Hilton στις
21/12/2013 το απόγευμα στις 20:00 στην αίθουσα Εσπερίδες με την παρουσίαση
νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και του πως υπερνίκησαν τα εμπόδια μέχρι την
επιτυχία. Η συμμετοχή μας κρίνεται ουσιώδης και τα μέλη των Π.Ο. καλούνται να
ενεργοποιηθούν σχετικά. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα
γνωστοποιηθούν προσεχώς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Κώνστας
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