«δημιουργία, ξανά!» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Π.Ο.) Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΤΟΜΕΑΣ
17/2/2014
Προς: τα μέλη της ΠΟ Νότιας Αθήνας
Αγαπητοί φίλοι/ες καλησπέρα.
Η “δημιουργία, ξανά!” προχωράει στη σύσταση του από το καταστατικό της προβλεπόμενου
οργάνου “Συμβούλιο των Περιφερειών”.
Το Συμβούλιο των Περιφερειών έχει αρμοδιότητα τον συντονισμό των πολιτικών προτάσεων του
κόμματος για την περιφερειακή πολιτική του και εισηγείται προς την Εθνική Επιτροπή, το Πολιτικό
Συμβούλιο και τον Πρόεδρο επί παντός θέματος στο οποίο έχουν αρμοδιότητα οι Περιφέρειες και οι
ΟΤΑ της χώρας όπως αυτές καθορίζονται από τους εκάστοτε νόμους του κράτους.
 Κάθε περιφέρεια της χώρας εκλέγει και έναν εκπρόσωπο. Η Αττική καλείται να εκλέξει τον
εκπρόσωπό της (Συντονιστής Περιφέρειας Αττικής) το επόμενο Σάββατο 22/2/2014.
 Δικαίωμα υποψηφιότητας έχει κάθε μέλος των ΠΟ Αττικής που πληροί τα κριτήρια του
άρθρου 5.5 του καταστατικού (δικαίωμα του εκλέγεσθαι με την πάροδο 6 μηνών από την
πρώτη εγγραφή).
 Ήδη έχει ανοίξει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή του
Συντονιστού περιφέρειας Αττικής και εκπροσώπου αυτής στο Συμβούλιο Περιφερειών.
 Οι υποψηφιότητες μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής μέχρι και Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 (καταληκτική ημερομηνία):
katerinasklirou.koskina@gmail.com ή
k.sklirou-koskina@dimiourgiaxana.gr
info@signalsecurity.gr
xristosfloros@gmail.com
 Εκλέκτορες είναι τα μέλη των εκλεγμένων συμβουλίων των ΠΟ Αττικής. Δικαίωμα
συμμετοχής στην μυστική ψηφοφορία (θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΕΥΣ το
επόμενο Σάββατο 22/2/2014) για την εκλογή του Συντονιστή περιφέρειας Αττικής, έχουν τα
7μελή Συμβούλια των Π.Ο. Αττικής.
Επισυνάπτεται απόσπασμα του Καταστατικού (Άρθρο 14) σχετικά με τις προβλεπόμενες
αρμοδιότητες του Συμβουλίου Περιφερειών.
Παρακαλώ για ανάγνωση και ενημέρωση όσων θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του συντονιστή
Περιφέρειας Αττικής.
Επίσης, σε περίπτωση που θέσετε υποψηφιότητα προς τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής στις
ανωτέρω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να κοινοποιήσετε και την υποψηφιότητά σας στο
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«δημιουργία, ξανά!» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Π.Ο.) Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΤΟΜΕΑΣ
b-ath-not@dimiourgiaxana.gr προς ενημέρωση της ΠΟ μας οργάνωσης.
Καλή επιτυχία!

Με εκτίμηση
Ηλίας Κώνστας

Γεώργιος Μήτρας

Πρόεδρος

Γραμματέας
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