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

Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Π.Ο. Β΄ΑΘΗΝΩΝ Νότιος Τομέας.
του κόμματος
“Δημιουργία,ξανά!”
Στην αίθουσα του ΔΣ του Δήμου Αργυρούπολης σήμερα την 8η Μαρτίου 2013 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθαν τα επτά(7) εκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου της
Π.Ο Β΄ Αθηνών Νότιος Τομέας του Νομού Αττικής, του κόμματος “Δημιουργία, ξανά!”
για τη δεύτερη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Π.Ο. Β’ Αθηνών Νότιος Τομέας.
Στη συνεδρίαση αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:
1) Έγινε συζήτηση για τον ορισμό των υπευθύνων επικοινωνίας με τους Δήμους
ευθύνης της Π.Ο. συγκεκριμένα ορίστηκαν υπεύθυνοι για τους Δήμους:
 Αργυρούπολης – Ελληνικού
Νικόλαος Τσιάκας
 Γλυφάδας
Γεώργιος Μήτρας
 Αλίμου
Ελίνα Κατσούλα
 Μοσχάτου – Ταύρου
Ιωσήφ Παρασκευάς
 Αγίου Δημητρίου
Πάνος Κοσμόπουλος
Και συμφωνήθηκε να υπάρξει επικοινωνία με άλλα μέλη της Π.Ο. για τους
υπόλοιπους Δήμους.
 Παλαιού Φαλήρου
 Καλλιθέας
 Νέας Σμύρνης
2) Η Κωνσταντίνα Τασιού ζήτησε και τελικώς συμφωνήθηκε να αναλάβει
συντονίστρια των υπευθύνων επικοινωνίας των Δήμων.
3) Στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε για τους υπευθύνους επικοινωνίας με
τους Δήμους έγινε μία γενική αναφορά για τις αρμοδιότητές που αυτοί πρέπει
να έχουν.
Επιγραμματικά κάποιες από τις αρμοδιότητες είναι:
Α) να γνωρίζει την ατζέντα του Δήμου
Β) να παρευρίσκεται σε Δημοτικά Συμβούλια
Γ) να εντοπίζει δράσεις των Δήμων ή άλλων ομάδων που υπάγονται σ
στον Δήμο.
Επίσης ο συντονιστής θα πρέπει να
Α) έχει τη συνολική εικόνα για όλους τους Δήμους
Β) να προτείνει δράσεις
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Γ) να ενημερώνει το συμβούλιο της Π.Ο. για τα θέματα που
προκύπτουν
4) Συζητήθηκε η ανάγκη δημιουργίας θέσης υπευθύνου για τα τοπικά μέσα
ενημέρωσης. Οι αρμοδιότητες για τη θέση αυτή θα εξειδικευτούν μετά από
προτάσεις των μελών του συμβουλίου στις επόμενες συνεδριάσεις.
5) Όπως έχει ζητηθεί από τους έως τώρα υποψήφιους Προέδρους του κόμματος
θα διερευνηθεί η πιθανότητα εύρεσης ημερομηνίας για την παρουσίασή τους
ενδεχομένως και σε συνεργασία με άλλες Π.Ο. των όμορων περιοχών. Ο
Πρόεδρος Ηλίας Κώνστας θα αναλάβει να μιλήσει με τους Προέδρους των
άλλων Π.Ο.
6) Μετά από πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του
συμβουλίου ο Πρόεδρος θα συντάξει μία ανοιχτή επιστολή που θα αναρτηθεί
στην κλειστή ομάδα του Facebook της Π.Ο., στην κλειστή ομάδα των μελών
του κόμματος, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στη λίστα των μελών της
Π.Ο.
Στην επιστολή αυτή θα υπάρχουν συστάσεις για ψυχραιμία στη δημόσια
συζήτηση όπου και αν αυτή λαμβάνει χώρα (μέσα κοινωνικής δικτύωσης
κυρίως) από τους υποψήφιους για τις αιρετές θέσεις του κόμματος.
7) Τέλος όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση ζητήθηκε από όλους η
δραστηριοποίησή μας στην ενημέρωση των μελών της Π.Ο., και γενικά των
φίλων του κόμματος στην περιοχή, για την δημιουργία δράσεων και το
κάλεσμα σε αυτούς, να προτείνουν οι ίδιοι δράσεις που θα μπορούσαν να
οργανωθούν.
Παρόντες στη συνεδρίαση πέραν του Συμβουλίου, ήταν και οι:
κ. Σβιντερίκος / κ. Γεωργιάδης Αλέξανδρος / κ. Θεοδωράτος Γεράσιμος οι
οποίοι είχαν και δικαίωμα λόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Κώνστας

Γεώργιος Μήτρας
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