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H Οργανωτική Ομάδα
Η Οργανωτική Ομάδα της 42ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής (ΕΣΕ) θα απαρτίζεται από 15
μέλη, σύμφωνα με το δικό μας όραμα για τη δράση· κρίνουμε τον αριθμό αυτό ιδανικό ούτως
ώστε να εξασφαλίζεται διαρκώς η ομαλότητα της ροής των πληροφοριών στο πλαίσιο της
ομάδας αλλά και επαρκή προκειμένου η Διοργανωτική Επιτροπή να αξιοποιήσει στον μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό τις ιδέες των μελών και να δουλέψει με αυτά εκτεταμένα τόσο προσυνεδρικά όσο
και κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης. Κύριος στόχος μας είναι η προσφορά στους οργανωτές
μια ευχάριστης εμπειρίας που θα διευρύνει τις γνώσεις τους σχετικά με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ) αλλά και όσον αφορά τις απαραίτητες εργασίες και
προετοιμασίες που προηγούνται μίας ΕΣΕ.
Το σύνολο της ομάδας επρόκειτο να απασχοληθεί με τρεις (3) βασικές Ομάδες Εργασίας, η κάθε
μία από τις οποίες θα συντονίζεται από ένα (ή και από τα δύο παράλληλα) μέλος της
Διοργανωτικής Επιτροπής της Συνδιάσκεψης (ΔΕΣ). Βασική μας πρόθεση είναι να δοθεί σε κάθε
μέλος της Οργανωτικής Ομάδας η ευκαιρία επιλογής της καταλληλότερης Ομάδας, έτσι ώστε να
έχει τη δυνατότητα να διοχετεύσει τις ικανότητές του και να εκφράσει τη δημιουργικότητά του σε
έναν τομέα που σχετίζεται με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Οι Ομάδες αυτές θα αποτελούν
και το θεμελιώδες πλαίσιο ενασχόλησης των μελών της Οργανωτικής Ομάδας προσυνεδριακά.
Το περιεχόμενο και το πλαίσιο ενασχόλησης της κάθε Ομάδας Εργασίας σχετίζεται με τους
απαραίτητους τομείς δράσης κατά τη διοργάνωση μιας ΕΣΕ. Πιο συγκεκριμένα ο διαχωρισμός θα
πραγματοποιηθεί ως εξής:
Ομάδα 1: Food & Material Management (4 μέλη)
Ομάδα 2: Venues, Transport & Accommodation (5 μέλη)
Ομάδα 3: Public Reations, Delegates’ & Officials’ Support (6 μέλη)
Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί πως πέρα από τις προαναφερθείσες, κύριες Ομάδες
Εργασίας, θα λειτουργήσει παράλληλα και τρεις (3) επιμέρους, δευτερεύουσες Ομάδες, στις
οποίες θα μετέχουν όλα τα μέλη της Οργανωτικής Ομάδας, δεδομένης της μεγάλης σημασίας των
κλάδων και της αναγκαιότητας εξασφάλισης μιας πληθώρας ιδεών πάνω στα θέματα που
άπτονται αυτών. Οι επιπλέον αυτές Ομάδες θα συντονίζονται και από τα δύο μέλη της ΔΕΣ και
ορίζονται ως εξής:
Ομάδα 1: Fundraising
Ομάδα 2: Theme Implementation
Ομάδα 3: Social Events
Τέλος, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (τέλη Ιουλίου - αρχές Αυγούστου) θα πραγματοποιηθεί
ένα προσυνεδριακό Team-Building Day / Training για την Οργανωτική Ομάδα, στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης. Ο χαρακτήρας της δράσης θα είναι πρωταρχικά ψυχαγωγικός και θα αποβλέπει
αφενός στην αποτελεσματική δόμηση της ομάδας μέσω της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των
μελών της και αφετέρου στην εξοικείωσή τους με τον ρόλο και τον χαρακτήρα του ΕΚΝΕ. Η
φυσική παρουσία κάθε μέλους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο ενδεικτικοί πίνακες σχετικά με τις βασικές προσυνεδρικές
αρμοδιότητες της κάθε Ομάδας Εργασίας - είτε αυτή είναι κύρια είτε δευτερεύουσα:
Σημείωση 1: Κατά τη διεξαγωγή της ΕΣΕ η σύσταση της κάθε Ομάδας ενδέχεται να αλλάξει,
προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των μελών αλλά και ώστε
να μην περιοριστεί ο κάθε οργανωτής αποκλειστικά και μόνο στις αρμοδιότητες μιας Ομάδας
Εργασίας.
Σημείωση 2: Τόσο οι Ομάδες όσο και οι δραστηριότητες αυτών θα οργανωθούν με τρόπο που θα
επιτρέπει την ανάμειξη των μελών, ανεξάρτητα από τη φυσική ή μη παρουσία τους στην πόλη της
Θεσσαλονίκης.
Σημείωση 3: Η κατανομή των μελών στις επιμέρους Ομάδες Εργασίας θα πραγματοποιηθεί
κατόπιν εξέτασης φόρμας προτιμήσεων που θα κληθούν τα μέλη της Οργανωτικής Ομάδας να
συμπληρώσουν, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
Κύριες Ομάδες Εργασίας

Food & Material Management

Καταμέτρηση, έρευνα, αγορά, αρχειοθέτηση του υλικού,
logistics γευμάτων και coffee breaks, αναζήτηση προσφορών

Venues, Transport &
Accommodation

Έρευνα, επίσκεψη, αξιολόγηση και επιλογή χώρων διεξαγωγής
και διαμονής, σχεδιασμός πλάνου μετακινήσεων και πλάνου
διαμονής

Public Relations, Delegates’ &
Officials’ Support

Διαχείριση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης,
προσυνεδριακή και ενδοσυνεδριακη μέριμνα για τα
Λειτουργικά Στελέχη και τους Συνέδρους, πραγμάτωση
σχετικής επικοινωνίας



Δευτερεύουσες Ομάδες Εργασίας

Fundraising

Έρευνα και πρόταση χορηγών, αρωγή στη διαδικασία των
χορηγικών αιτημάτων

Theme Implementation

Έρευνα και εύρεση τρόπων ενσωμάτωσης της θεματικής κατά
τις διάφορες δράσεις της Συνδιάσκεψης

Social Events

Οργάνωση ψυχαγωγικών δράσεων και συντονισμός της
θεματικής τους

