ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΤΟΜΕΑΣ
Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Π.Ο. Β΄ΑΘΗΝΩΝ Νότιος Τομέας.
του κόμματος
“Δημιουργία,ξανά!”
Στην αίθουσα του ΔΣ του Δήμου Αργυρούπολης σήμερα την 3η Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα
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 πέμπτη
συνεδρίαση του Συμβουλίου της Π.Ο. Β’ Αθηνών Νότιος Τομέας.
Ως κύρια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης εισήχθησαν στη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων.
2. Συζήτηση εκκρεμών θεμάτων:
a. Κάλυψη θέσεων τομέων.
b. Κάλυψη θέσεων υπευθύνων των Δήμων.
3. Συζήτηση των προτάσεων άλλων μελών Π.Ο. όπως π.χ.
a. Δανειστικές βιβλιοθήκες (πρόταση κ. Κουτσογιάννη)
b. Έρευνα για βιβλιοθήκες στα όρια της Π.Ο. μας
c. Ελεύθερα κοινωνικά εργαστήρια.
4. Θέματα για Πολιτικό Συμβούλιο (χρηματοδότηση, site κλπ)
5. Επικαιροποίηση των email & τηλεφώνων των μελών του συμβουλίου (χρήση
@dimiourgiaxana.gr).
6. Χρονοδιάγραμμα επαφών με τους Δήμους.
7. Πρωτοβουλίες για δράσεις, χρονοδιάγραμμα δράσεων.
8. Διαδικασίας εγγραφής νέων μελών.
9. Ανάπλαση Φαληρικού όρμου.
10. Ενημέρωση για την συνάντηση με τον κύριο Ματθαίο Παπακυρίτση.
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Βάση της συζήτησης επί των θεμάτων Ημερησίας Διάταξης στη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα
ακόλουθα:
1. Έλεγχος, διόρθωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων.
2. Εκκρεμή ο ορισμός συντονιστή σε διάφορους τομείς και των συνδέσμων των δήμων.
Ανάρτηση στο face book/email/στο site/προσωπική επαφή για την εύρεση συνδέσμων
των δήμων.




Λείπουν συντονιστές
o Παλαιού Φαλήρου,
o Νέας Σμύρνης
και οι τομείς
o Τύπου και μέσων Κοινωνικής δικτύωσης
o Κοινωνικών εταίρων (φορείς επιμελητήρια)



Ο κύριος Ιωσιφίδης θα αναλάβει την Καλλιθέα.



Έως 10/6 θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με ενδιαφερόμενους. Ο κύριος
Κώνστας με την κυρία Τασιού θα ασχοληθούν με αυτό.

3. Συζήτηση για τις προτάσεις δράσεων από άλλες Π.Ο.


Δράση δανειστικής βιβλιοθήκης, έρευνα για τις δανειστικές βιβλιοθήκες της
περιοχής. Συλλογή βιβλίων από τα μέλη και παραχώρηση στις βιβλιοθήκες με
σφραγίδα της «δημιουργίας, ξανά!»



Περιμένουμε ενημέρωση για το πώς πήγε η συνάντηση στο μουσείο νομισμάτων.

4. Ενημέρωση για τα θέματα του επόμενου πολιτικού συμβουλίου.


Ο κύριος Κώνστας θα θέσει θέμα για την πιθανή χρηματοδότηση των Π.Ο. από τις
συνδρομές των μελών.



Ερώτηση προς την διοίκηση του κόμματος για το πως θα πρέπει να γίνονται οι
αγορές αναλώσιμων ή εξοπλισμού που αφορούν την Π.Ο. και πως αποδεχόμαστε την
δωρεά εξοπλισμού.



Ενημέρωση από τον κύριο Κώνστα για τα βήματα οργάνωσης τους επόμενους 12
μήνες έως τις ευρωεκλογές συγκεκριμένα:
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5.

o

Οργάνωση στη δομή του κόμματος.

o

Δημιουργία θέσεων και περιχαράκωσή τους από τεκμηριωμένα στοιχεία που θα
προκύψουν από μελέτη και έρευνα ατόμων που είναι γνώστες του κάθε θέματος
και μέσα του συμβουλίου Πολιτικής σκέψης.

o

Μελέτη των τρόπων διάχυσης (από το πολιτικό συμβούλιο) του μηνύματος που
θα παραχθεί από το πολιτικό συμβούλιο στο εκλογικό σώμα (80%)

Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας τηλ και email. ο κύριος Βουδούρης, ο κύριος
Μπερτάκης και κυριος Μελίτας, προτιμούν τα προσωπικά τους email.
 Αποστολή στα μέλη του συμβουλίου των στοιχείων επικοινωνίας.

6. Χρονοδιάγραμμα επαφών με τους δήμους.
 Η κυρία Τασιού ζήτησε οι σύνδεσμοι των δήμων να παρευρίσκονται όσο πιο συχνά
γίνεται στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.
 Ή σύνδεσμοι πρέπει άμεσα να ενημερώσουν για τα πρώτα βασικά θέματα των
δήμων.
7. Ο κύριος Μελίτας ζήτησε να έχει ενημέρωση από τους δήμους, για να συντονίσει και να
δημιουργήσει κάποια δράση.
 Συζητήθηκε η πιθανότητα οργάνωσης κάποιας δράση πριν το καλοκαίρι
 Ο κύριος Μελίτας προτείνει στοχευμένες δράσης. Σε βάθος 1 έτους θα πρέπει να
γίνονται 3 έως 4 σοβαρές δράσης.
 Συζητήθηκε η άποψη πως κάποιες δράσεις μπορεί να μην έχουν αμιγώς πολιτικό
χαρακτήρα αλλά παρόλα αυτά να έχουν τον αντίκτυπο που θέλουμε στην κοινωνία
τόσο για την αρχική γνωριμία του κόμματος όσο και για το τι το κόμμα πρεσβεύει.
 Πρόταση από τον κύριο Μελίτα για οργάνωση συνάντησης/συζήτησης νέων
επιχειρήσεων δυναμικών/εξωστρεφών με σκοπό να βρουν συνεργάτες /
εξειδικευμένο προσωπικό / χρηματοδότηση / δίκτυα διανομής.
 Πρόταση δημιουργίας κόμβου για την επαφή αυτών των ατόμων στο χώρο της
Νότιας Αθήνας.
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 Ενημέρωση της Π.Ο. Ά Αθήνας για τη ΜΚΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ.
8. Δεν συζητήθηκε.
9. Ενημέρωση από τον κύριο Μελίτα για το Φαληρικό δέλτα.


Αποφασίστηκε η προσπάθεια εύρεσης όλων των στοιχείων που αφορούν την
ανάπτυξη του Φαληρικού δέλτα.



Επικοινωνία με φορείς των όμορων δήμων για να ερευνήσουμε τις αντιδράσεις τους
(θετικές - αρνητικές).



Σε συνέχεια της εύρεσης στοιχείων θα μπορούσε να οριστεί συνάντηση με ειδικούς
των θεμάτων και τελικά να καταλήξουμε σε μία θέση ως Π.Ο. η οποία θα προταθεί
στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

10. Ενημέρωση από τον κύριο Μελίτα για τη συνάντηση τους με τον Ματθαίο
Παπακυρίτση.



Έγινε συζήτηση για την προσπάθεια οργάνωσης της οριζόντιας δομής ομάδων, με
στόχο τη δημιουργία επαφών μεταξύ των υπευθύνων των Π.Ο. ανά τομέα, π.χ.
επικοινωνία όλων των συντονιστών δράσεων ή όλων των συντονιστών επικοινωνίας
με τους δήμους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Κώνστας

Γεώργιος Μήτρας
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