«δημιουργία, ξανά!» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Π.Ο.) Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΤΟΜΕΑΣ

Ημερομηνία: 15/4/2013
Προς: Διεύθυνση Περιφερειακών Οργανώσεων
Από: Περιφερειακή Οργάνωση Νότιας Αθήνας

Θέμα: Προβλήματα, Επιτεύγματα, Προκλήσεις των Περιφερειακών Οργανώσεων
Σε συνέχεια της από 9/4/2013 και της από 14/4/2013 ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας
επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ως ακολούθως για τα τεκταινόμενα της ΠΟ Ν. Αθήνας:
 Ιδρυτική διακήρυξη Π.Ο. Ν. Αθήνας 19/1/2013 στην Αργυρούπολη
 Ημερομηνία αρχαιρεσιών για εκλογή συμβουλίου: 17/2/2013 στην Ν. Σμύρνη
Εγγεγραμμένοι 43, ψήφισαν 38
Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν οι εξής συναντήσεις:
1. 23/2/2013, Π. Φάληρο. Κλειστή συνεδρίαση για σύσταση σε σώμα
2. 8/3/2013, Αργυρούπολη. Ανοιχτή συνεδρίαση για θέματα οργάνωσης
3. 29/3/2013, Αργυρούπολη. Ανοιχτή συνεδρίαση για θέματα οργάνωσης
Τα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν οργανωτικά, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό
ΠΟ Άρθρο 13 και εστιάστηκαν στην ανεύρεση μελών-συνδέσμων με τους τοπικούς δήμους
του τομέα ευθύνης και στην ανεύρεση υπεύθυνου ΜΜΕ, στην ενημέρωση μελών καθώς και
στην οργάνωση πληροφοριών του δικτυακού μας τόπου
Αναλυτικά:
1. Μέλη και φίλοι
Κατά τη φάση ίδρυσης της ΠΟ μας δόθηκε από το μητρώο του κόμματος κατάλογος με
στοιχεία επικοινωνίας με μέλη & φίλους οι οποίοι είτε είχαν εγγραφεί είτε εκδηλώσει
ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα της «δημιουργία, ξανά!» και είχαν δηλώσει κάτοικοι των
δήμων του τομέα ευθύνης μας. Μετά από επικοινωνία με την πλειοψηφία των 233
ονομάτων του αρχικού καταλόγου περίπου 1 στους 10 δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει η
συνέχιση της σχέσης του με το κόμμα και οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται για
ενημέρωση. Εξ αυτών ως μέλη ανανέωσαν περίπου το 17%. Με την έλευση και εγγραφή
νέων μελών (εκτός των αρχικών καταλόγων) τα πιστοποιημένα και ταμειακώς
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ταχτοποιημένα μέλη του τομέα Ν. Αθήνας σήμερα αριθμούν 53 άτομα. Οι γενικές
ενημερώσεις για τα τεκταινόμενα της ΠΟ και τις ανοιχτές συνεδριάσεις στέλνονται μέσω
email στον διευρυμένο κατάλογο φίλων & μελών (περ. 220 άτομα). Στις ανοιχτές
συνεδριάσεις προσέρχονται πλην των μελών του συμβουλίου συνήθως 5-10 άτομα. Πρέπει
να διατηρηθεί το ενδιαφέρον και να αυξηθεί η δυναμική με στοχευμένες, ενδιαφέρουσες
και πρωτότυπες δράσεις. Είναι, κατά συνέπεια, σημαντικό να βρεθούν τρόποι προσέγγισης
των δημοτών μέσα από θέματα που απασχολούν τον κάθε Δήμο και ενδεχόμενη συμμετοχή
σε επιλεγμένες δράσεις και δραστηριότητες που είναι δημοφιλείς στους Δήμους αλλά
ταυτόχρονα συνάδουν και με το γενικότερο προφίλ της ΔΞ.

2. Σύνδεσμοι δήμων
Μέχρι στιγμής έχουνε βρεθεί ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν σύνδεσμοι στους 5 από τους 8
δήμους του τομέα ευθύνης και έχει οριστεί μέλος του συμβουλίου ως συντονιστής. Υπήρξε
μια πρώτη παραγωγική συνάντηση με τον δήμο Αγ. Δημητρίου. Αναζητούνται σύνδεσμοι
για τους υπόλοιπους 3 δήμους και θα υπάρξουν συναντήσεις των συνδέσμων για γνωριμία
και συντονισμό.
3. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Αν και ο ορισμός υπευθύνου δεν έχει γίνει ακόμη, μας δόθηκε από τοπικό δήμο κατάλογος
με στοιχεία επικοινωνίας τοπικών ΜΜΕ τα οποία προωθήθηκαν στον υπεύθυνο
επικοινωνίας της ΔΞ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για προώθηση δελτίων τύπου.
Σκοπός είναι όταν οργανωθούν δράσεις και εκδηλώσεις να αποστέλλονται ενημερωτικά στα
τοπικά ΜΜΕ προκειμένου να διευρυνθεί η απήχηση της ΔΞ.
4. Πόροι-χρηματοδότηση
Η εξεύρεση πόρων για τις άμεσες ανάγκες (καταρχήν) της ΠΟ είναι μείζων θέμα. Σύμφωνα
με το Άρθρο 11 του κανονισμού ΠΟ:
Οι περιφερειακές οργανώσεις είναι κυρίως αυτοχρηματοδοτούμενες, και τα έσοδα τους αποτελούνται από ποσοστό
των εισπράξεων που θα κάνει η περιφερειακή οργάνωση για λογαριασμό του κόμματος από τις παρακάτω πηγές:
α) Συνδρομές Μελών,
β) Οικονομικές Εξορμήσεις,
γ) Δωρεές –επιχορηγήσεις

Αυτή τη στιγμή όλοι οι πόροι από τις εγγραφές μελών (κουπόνια ή κατάθεση) βρίσκονται
στη διάθεση της κεντρικής διαχείρισης. Προτείνουμε να προωθηθεί η πρόβλεψη για
απόδοση ποσοστού στις ΠΟ για να καλυφθούν τα τρέχοντα λειτουργικά τους έξοδα
(ενδεικτικά με μια 50% απόδοση εγγραφών αυτή τη στιγμή η ΠΟ Ν. Αθήνας θα διέθετε
€265 για την κάλυψη τρεχόντων εξόδων).
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5. Έδρα
Η ΠΟ δεν έχει μόνιμη στέγη και εξυπηρετείται από την διαθεσιμότητα των αιθουσών των
δημοτικών συμβουλίων (προς το παρόν Ν. Σμύρνης & Αργυρούπολης). Αυτό σημαίνει ότι
προτεραιότητα έχουν οι δραστηριότητες των δήμων και οι διαθέσιμες ημερομηνίες που
μπορούμε να εξυπηρετηθούμε περιορίζονται.
6. Επικοινωνία με τα μέλη & φίλους
Επικοινωνία και ενημερώσεις γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, facebook και
δικτυακής πύλης. Προκειμένου να αυξηθεί η απήχηση στους ενδιαφερόμενους έχει
προταθεί τα γκρουπ των ΠΟ στο www.dimiourgiaxana.gr να είναι προσβάσιμα και από τους
επισκέπτες και όχι μόνο για τα μέλη (πλην των συζητήσεων. Ενδεικτικά το γκρουπ της Ν.
Αθήνας έχει 24 χρήστες (μαζί με τους διαχειριστές) και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μετά
της Β. Αθήνας (27 χρήστες) τη στιγμή που οι πληροφορίες που αναρτώνται εκεί θα
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πόλος ενδιαφέροντος για κάθε επισκέπτη. Πληροφορίες
επικοινωνίας, υπεύθυνοι, δράσεις, φωτογραφίες και άλλο υλικό θα μπορούσε να είναι
διαθέσιμα σε όλους προκειμένου να βοηθηθεί η διάχυση των μηνυμάτων της «δημιουργία,
ξανά!» και η προσέγγιση νέων φίλων και μελών. Για αυτό το λόγο τρέχει ανεπίσημη
ψηφοφορία στο δικτυακό μας τόπο και ελπίζουμε το αποτέλεσμά της να υλοποιηθεί από
τους διαχειριστές αλλιώς η χρησιμότητα των γκρουπ είναι περιορισμένη.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Κώνστας

Γεώργιος Μήτρας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Στοιχεία ΠΟ Νότιας ΑΘήνας

Email επικοινωνίας: b-ath-not@dimiourgiaxana.gr
Δικτυακός τόπος: www.dimiourgiaxana.gr
Facebook: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ @ Νότια Αθήνα
http://www.facebook.com/groups/dimiourgia.xana.south.athens/

Σύνθεση Συμβουλίου όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 17/2/2013 και την
σύγκλιση σε σώμα στις 23/2/2013:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλίας Κώνστας

:

Γιάννης Μελίτας

:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

:

ΤΑΜΙΑΣ

:

ΜΕΛΗ

:

Γεώργιος Μήτρας
Χριστίνα Γρυπάρη
1 Σπυρίδων Βουδούρης
2 Κωνσταντίνα Τασιού
3 Μανώλη Μπερτάκης

ΤΟΜΕΙΣ βάσει απόφασης Πολιτικού Συμβουλίου 6/1/2013
1.

Τομέας Τύπου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Εκκρεμεί ορισμός

2.

Τομέας Επαφής με Κοινωνικούς Εταίρους (Επιμελητήρια, Φορείς)
Εκκρεμεί ορισμός
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3.

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Παρακολούθησης Πεπραγμένων
Συντονιστής Κωνσταντίνα Τασιού:

Δήμος
Γλυφάδας
Αργυρούπολης-Ελληνικού
Αγ. Δημητρίου
Αλίμου
Μοσχάτου-Ταύρου
Π. Φαλήρου
Ν. Σμύρνης
Καλλιθέας
4.

Όνομα συνδέσμου
Γεώργιος Μήτρας
Νικόλας Τσιάκκας
Πάνος Κοσμόπουλος
Ελίνα Κατσούλα
Ιωσήφ Παρασκευάς
εκκρεμεί ορισμός
εκκρεμεί ορισμός
εκκρεμεί ορισμός

Τομέας Κοινωνικής Δράσης
Συντονιστής: Γιάννης Μελίτας
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