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Concept Paper Διοργανωτικής Ομάδας της 39ης ΕΣΕ

Η Διοργανωτική Ομάδα της 39ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής (ΕΣΕ) θα αποτελείται
από δεκαέξι (16) πρόθυμα άτομα τα οποία θα κατανεμηθούν σε τέσσερις (4) υπο-ομάδες,
κατά τη διάρκεια των προσυνεδριακών εργασιών. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε στην
πραγμάτωση του οράματος της Διοργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΔΕΣ).
Θεωρούμε πως μία ομάδα τέτοιας έκτασης θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει όλες τις
απαραίτητες για το Συνέδριο ανάγκες, διατηρώντας ταυτόχρονα ακέραιο το όραμά μας.
Ειδικότερα, επιθυμούμε η οργανωτική ομάδα να αποτελείται τόσο από άτομα με
προηγούμενη εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων, όσο και από άτομα που επιθυμούν
μέσω της συγκεκριμένης δράσης να έρθουν σε στενότερη επαφή με το σωματείο. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα της ομάδας, ενώ παράλληλα θα
καλλιεργηθεί ένα κλίμα ομαδοσυνεργατικότητας που θα στηρίζει την ατομική
πρωτοβουλία και την αμφίδρομη παροχή γνώσεων.
Υποστηρίζουμε ότι η επικοινωνία του οράματος και των στόχων μας είναι αναγκαία
προκειμένου η ομάδα να είναι σε θέση να συμφωνήσει πάνω σε ένα κοινό σύστημα αξιών.
Έτσι, κρίνουμε δόκιμο το να πραγματοποιηθούν προσυνεδριακά 2 συναντήσεις
γνωριμίας της ομάδας (μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη) και μία ημερίδα
εκπαίδευσης (Training) για τα οργανωτικά στελέχη, η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα
στις 22 Δεκεμβρίου 2018. Κατά την ημερίδα, λοιπόν, επιθυμούμε να μεταφέρουμε στην
οργανωτική ομάδα γνώσεις, εμπειρίες καθώς και προσδοκίες και στόχους της Δ.Ε.Σ.,
δίχως όμως αυτό να σημαίνει πως δε θα υπάρξει διάλογος και ανταλλαγή απόψεων και
ιδεών από την πρώτη στιγμή. Βέβαια, οι συναντήσεις γνωριμίας που θα προηγηθούν, θα
αποτελούν τη πρώτη διαπροσωπική επαφή μεταξύ των στελεχών της ομάδας, με
αποτέλεσμα την καλλιέργεια γόνιμων σχέσεων που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω
συνεργασία.
Σημαντικό πρέπει να θεωρηθεί επίσης πως η δομή που θα λάβει η Οργανωτική Ομάδα
επιτρέπει και την συμμετοχή σε αυτήν ατόμων εκτός Αττικής, σε θέσεις που δεν θα
απαιτούν την συνεχή προσυνεδριακή τους παρουσία στην πόλη της Αθήνας.
Ο χωρισμός στις τέσσερις Ομάδες Εργασίας θα είναι ο εξής:
Team A
: Delegates’ & Officials’ Support,

Team B: 
Food & Material,
Team C: 
Accommodation, Transport & Venues
Team D
: Fundraising & Public Relations (PR).


Οι επιλεγέντες organisers θα εργαστούν προσυνεδριακά κατά βάση σε αυτές τις
συγκεκριμένες υποομάδες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν θα έχουν στενή επαφή
και με όλο το υπόλοιπο Organising Team. Η κάθε υπό-ομάδα θα αποτελείται από τέσσερις
(4) organisers.
Ακολουθούν επεξηγήσεις για την κάθε υποομάδα και τις αρμοδιότητές της.
Team A
Officials & Delegates’ Support
Είναι η ομάδα που θα δουλέψει με το ανθρώπινο δυναμικό του συνεδρίου με στόχο την
κάλυψη των αναγκών τους. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό των αφίξεων
και των αναχωρήσεων των Λειτουργικών Στελεχών του συνεδρίου. Στα καθήκοντά της
περιλαμβάνεται, τέλος, η επικοινωνία με σχολεία, καθηγητές και συνέδρους.
Team B
Food & Material
Η ομάδα του Food & Material θα έχει υπό την εποπτεία της την οργάνωση της σίτισης και
την εξασφάλιση του απαιτούμενου υλικού για τη διεξαγωγή του συνεδρίου.
Συγκεκριμένα, θα οργανώνει την κατανομή του φαγητού και του υλικού πριν αλλά και
κατά της διάρκεια του συνεδρίου.
Team C
Accommodation, Transport & Venues
Η ομάδα αυτή θα είναι υπεύθυνη για τους χώρους διεξαγωγής του συνεδρίου, καθώς και
για τη διαμονή των συμμετεχόντων. Εκτός από την πρόταση και αξιολόγηση πιθανών
venues, τα μέλη της ομάδας θα συμβάλλουν και στη διαμόρφωση του πλάνου μεταφορών
κατα τη διάρκεια της συνδιάσκεψης.
Team D
Fundraising & Public Relations (PR)
Η παρούσα ομάδα καλείται να στηρίξει το συνέδριο μέσω της αναζήτησης πιθανών
χορηγών και της δημιουργίας χορηγικών αιτημάτων. Ταυτόχρονα θα κληθεί να
διαχειριστεί τις δημόσιες σχέσεις και την εικόνα του συνεδρίου στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Μία ιδιαιτερότητα για την συγκεκριμένη ομάδα είναι πως τα μέλη της θα
απορροφηθούν από τις υπόλοιπες ομάδες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τα μέλη της Διοργανωτικής Ομάδας θα αναλάβουν
επίσης και την κάλυψη των αναγκών των υπόλοιπων συμμετεχόντων, ως υπεύθυνοι για
επιτροπές (Committee Organiser) ή για τις υπολοιπες ομάδες των Λειτουργικών Στελεχών
(π.χ Media Team Organiser). Επιπροσθέτως, θα είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση λοιπών
δράσεων του συνεδρίου, όπως για παράδειγμα των Social Events.

