
 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
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Ισχύει σύμφωνα µε το Καταστατικό του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες- η Εξέλιξη , το οποίο αναγνωρίστηκε µε 

την 58/2015 Απόφαση του ειρηνοδικείο Χαλανδρίου και καταχωρήθηκε µε αυξ. αριθµ. 31051 στο βιβλίο 

Σωµατείων. 
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΙ ΗΓΕΤΕΣ - Η ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΙ ΗΓΕΤΕΣ - Η ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Εκ του άρθρου 18 του ισχύοντος Καταστατικού του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη : Το σωματείο έχει 

το δικαίωνα προκειμένου να ρυθμίσει καλύτερα τα της λειτουργιάς του, να συντάξει εσωτερικό κανονισμό µε 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου . 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του Καταστατικού σχετικά µε τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας του 

Σωματείου, όπως αυτοί ορίζονται από τα Άρθρα 2,3. 

 

Θεωρώντας ότι η προώθηση του διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων µε καλή τη πίστη συμβάλλει στη 

βελτίωση της λειτουργικότητας του Σωματείου. 

 

Υιοθετώντας τις αρχές που απορρέουν από το Καταστατικό και συγκεκριμένα τη συναδελφικότητα μεταξύ των 

µελών, την ενεργό συµµετοχή τους σε θέματα που άπτονται της επιστήμης, της κοινωνικής προσφοράς και του 

εθελοντισμού. 

 

Κάνοντας χρήση του Άρθρου 18 του Καταστατικού, για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού. 

 

 

 

 

 

 

Συντάσσει και θέτει σε ισχύ τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη ως κάτωθι: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Άρθρο 1 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημέρα ψήφισής του από την Γενική Συνέλευση , όπως 

ακριβώς ορίζει το Άρθρο 18 του καταστατικού, µε σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου. 

 

Άρθρο 2 

 

Η αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού γίνεται κατά τρόπο ίδιο µε αυτόν της σύστασης του, όπως 

ορίζεται στο Άρθρο 18 του Καταστατικού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή του διοικητικού Συμβουλίου. 

Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού επιβάλλει την εναρμόνιση του Εσωτερικού Κανονισμού µε τις ισχύουσες 

διατάξεις του Καταστατικού. 

 

Άρθρο 3 

 

Η  ισχύς του Εσωτερικού Κανονισμού λήγει κατά το χρόνο λήξης του Καταστατικού, εάν δεν προβλεφθεί 

διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση . 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Άρθρο 4 

 

Όλα τα  Μέλη/Εθελοντές/Εργαζόμενοι, του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη πρέπει να σέβονται και να 

τηρούν το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

Άρθρο 5 

 

Κώδικας Δεοντολογίας 

Γενικές Αρχές 

Σκοπός και Εφαρμογή 
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Η δυνατότητα του Ινστιτούτου να διασφαλίζει την προστασία στα Μέλη/Εθελοντές/Εργαζομένοι, και άλλα 

πρόσωπα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του (καλούμενα εφεξής «πρόσωπα ενδιαφέροντος») εξαρτάται από 

την ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού του να τηρεί και να προάγει τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογικής 

και επαγγελματικής συμπεριφοράς. 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζει τις αξίες και τους κανόνες σύμφωνα µε τους οποίους θα ενεργεί το 

Ινστιτούτο και το ανθρώπινο δυναμικό του, διαφυλάττοντας τα απαραίτητα πρότυπα δεοντολογίας µε σκοπό 

την αποτροπή ανάρμοστης συμπεριφοράς. 

 

Ποιους δεσμεύει 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για το Ινστιτούτο και για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του σε Ελλάδα 

και εξωτερικό. 

 

Η Διοίκηση σε όλα τα επίπεδα έχει ευθύνη να τηρεί τα πρότυπα αυτά, να δίνει το καλό παράδειγμα και να 

δημιουργεί ένα ενωτικό περιβάλλον που στηρίζει και ενισχύει το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Καθεστώς Κώδικα Δεοντολογίας 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν αποτελεί µόνο έναν ηθικό κώδικα που χρησιμοποιείται ως επεξηγηματικός 

οδηγός για το Ινστιτούτο και το ανθρώπινο δυναμικό του προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις δεοντολογικού 

χαρακτήρα στην εργασιακή τους ζωή. Συνιστά επίσης αναπόσπαστο κοµµάτι των συνθηκών συνεργασίας.  

Επομένως, ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι προσάρτημά του εσωτερικού κανονισμού πού διέπει τις σχέσεις των 

πολιτών εντός του Ινστιτούτου και πάντα σύμφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού. 

 

Όλο το ανθρώπινο δυναµικό του Ινστιτούτου έχει την ευθύνη, να υποστηρίζει και να προωθεί τη διάδοση του 

Κώδικα Δεοντολογίας. Επίσης, διαδραµατίζει ρόλο στην εφαρµογή, την παρακολούθηση και την επιβολή των 

προτύπων. Επιπλέον, η Διοίκηση καλείται να προτρέπει τους συνεργάτες να σέβονται τα εν λόγω πρότυπα και 

να συµβάλουν, µαζί µε το ανθρώπινο δυναµικό του Ινστιτούτου ,στην τήρησή τους.   

       

Το Διοικητικό ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα επίπεδα έχει την ιδιαίτερη ευθύνη της υποστήριξης και της 

ανάπτυξης συστηµάτων που διατηρούν το περιβάλλον αυτό. 

 

Τα Μέλη-Εθελοντές-Εργαζόμενοι του Ινστιτούτου υποχρεούνται να αναφέρουν στη Διοίκηση τυχόν ανησυχίες 

ή προβληµατισµούς σχετικά µε παραβατικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες δεοντολογικού χαρακτήρα που 

συγκρούονται µε τον Κώδικα Δεοντολογίας και οι οποίες ενδέχεται να εκθέσουν το Ινστιτούτο.  

 

Εφαρμογή και ερμηνεία 

 

Όλα τα Μέλη-Εθελοντές-Εργαζόμενοι του Ινστιτούτου θα επικοινωνούν µε τη Διοίκηση για καθοδήγηση σε 

περίπτωση που βρεθούν σε αµφιβολία σχετικά µε τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις διατάξεις του. 
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Βασικές Αξίες και Κατευθυντήριες Αρχές 

 

Το Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη και το ανθρώπινο δυναμικό του δεσμεύεται για την τήρηση των 

παρακάτω θεμελιωδών αξιών και αρχών: 

 

• Οι αξίες που κατοχυρώνονται µε τη Χάρτα των Ηνωµένων Εθνών: σεβασµός των θεµελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και  σεβασµός των ίσων 

δικαιωµάτων για άνδρες και γυναίκες. Το Ινστιτούτο προάγει ενεργά την τήρηση των αρχών του 

διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.  

 

• Το Ινστιτούτο και το ανθρώπινο δυναµικό του θα σέβονται την αξιοπρέπεια και την αξία του κάθε 

ατόµου, θα προάγουν και θα επιδεικνύουν εµπράκτως κατανόηση, σεβασµό, συµπόνοια, διακριτικότητα 

και θα διατηρούν την εµπιστευτικότητα όπως απαιτείται. Το Ινστιτούτο και το ανθρώπινο δυναµικό του 

στοχεύουν στη δηµιουργία. εποικοδοµητικών σχέσεων, επιδιώκουν διαρκώς τη βελτίωση της απόδοσης 

και καλλιεργούν ένα κλίµα που ενθαρρύνει τη µάθηση, υποστηρίζει τη θετική αλλαγή και εφαρµόζει τα 

διδάγµατα που προσφέρει ο εθελοντισµός αλλά και η πείρα. 

 

• Το Ινστιτούτο και το ανθρώπινο δυναµικό του θα επιδεικνύουν τον ίδιο σεβασµό για όλα τα άτοµα 

χωρίς να προβαίνουν σε διακρίσεις µε βάση τη φυλετική, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το φύλο, τη 

θρησκεία, το χρώµα, τη γλώσσα, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισµό, την 

ηλικία, την κοινωνικο οικονοµική κατάσταση, την σωµατική ή πνευµατική κατάσταση, τις πολιτικές 

πεποιθήσεις ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό διάκρισης. Το Ινστιττούτο και το ανθρώπινο δυναµικό 

του θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να αρθούν όλα τα εµπόδια για την επίτευξη της ισότητας. 

 

• Το Ινστιττούτο και το ανθρώπινο δυναµικό του θα σέβονται την κουλτούρα, τα έθιµα και τις 

παραδόσεις όλων των ανθρώπων και θα προσπαθήσουν να µην συµπεριφέρονται µε τρόπο που δεν είναι 

αποδεκτός σε συγκεκριµένο πολιτισµικό περιβάλλον. Είναι σαφές ότι το Ινστιτούτο συνδέεται άρρηκτα 

µε τα ήθη, τα έθιµα και την παράδοση της Ελλάδας. 

 

• Το Ινστιτούτο δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε µορφή παραβατικής συµπεριφορά µέλους έναντι άλλου 

µέλους. Τα Μέλη/Eθελοντές/Εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι τέτοιες παραβατικές συµπεριφορές 

αποτελούν βάσιµο λόγο για την επιβολή πειθαρχικών µέτρων που περιλαµβάνουν και την αποχώρηση 

µε συνοπτικές διαδικασίες. 

 

 

Δεσµεύσεις Μελών /Εθελοντών/ Εργαζόμενων. 

 

Ως Μέλος/Εθελοντής/Εργαζόμενος του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη αναλαµβάνω τις εξής 

δεσµεύσεις: 

 

• Να συµπεριφέροµαι δίκαια, µε σεβασµό και αξιοπρέπεια. 

 

• Θα ενηµερώνοµαι για τις πολιτικές, τους στόχους, τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και για τις 

ανησυχίες των Μελών/Εθελοντών/Εργαζομένων και θα καταβάλλω τη µέγιστη προσπάθεια για την 

υποστήριξη του έργου του Ινστιτούτου. 

 

• Να διατηρώ την ακεραιότητα του Ινστιτούτου, διασφαλίζοντας ότι η ατοµική και σωµατειακή µου 

συµπεριφορά είναι  και θεωρείται, άριστη. Θα επιδεικνύω εντιµότητα, ειλικρίνεια και αφοσίωση. 
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• Θα δείχνω υποµονή, ευγένεια και σεβασµό προς όλα τα άτοµα τα οποία συναναστρέφοµαι µε  επίσηµη  

ιδιότητα στο Ινστιτούτο. 

 

• Θα τηρώ την τοπική νοµοθεσία, θα εκπληρώνω όλες τις προσωπικές νοµικές και οικονοµικές µου 

υποχρεώσεις και δεν θα εκµεταλλεύοµαι για προσωπικό όφελος κανένα προνόµιο που µου έχει 

εκχωρηθεί προς το συµφέρον του Ινστιτούτου. 

 

• Να εκτελώ τα επίσηµα καθήκοντά µου και να διεκπεραιώνω τις ιδιωτικές µου υποθέσεις µε τρόπο που 

αποτρέπει τη σύγκρουση συµφερόντων, διατηρώντας και βελτιώνοντας την εµπιστοσύνη της κοινής γνώµης 

για το Ινστιτούτο. 

 

• Οι ενέργειές µου δεν θα λαµβάνουν υπόψη το προσωπικό µου όφελος και θα αντισταθώ σε οποιαδήποτε 

αθέµιτη πολιτική πίεση ασκηθεί στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων.  

 

• Δεν θα επιδιώκω ούτε θα δέχοµαι υποδείξεις σχετικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων µου από 

οποιοδήποτε πολιτικό φορέα, άλλο οργανισµό ή ιδιωτική εταιρεία. 

 

• Δεν θα συµµετέχω σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή σε 

δραστηριότητες ανθρώπινου δυναµικού όπου ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων.  

 

• Να συµβάλλω στην οικοδόµηση ενός αρµονικού χώρου σωµατειακής δραστηριότητας που στηρίζεται 

στο οµαδικό πνεύµα, τον αµοιβαίο σεβασµό και την κατανόηση. 

 

 

• Θα δείχνω σεβασµό σε όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως ιδιότητας ή θέσης και θα δίνω σε όλους 

τους συναδέλφους µου τη δυνατότητα να ακούγονται οι απόψεις τους και να συµβάλλουν µε τις 

γνώσεις και την πείρα τους στις οµαδικές προσπάθειες. 

 

• Θα επικοινωνώ ανοιχτά και θα ανταλλάσσω σχετικές πληροφορίες (µε την επιφύλαξη υποχρεώσεων 

εµπιστευτικότητας) µε άλλους συναδέλφους και θα προσπαθώ να ανταποκρίνοµαι έγκαιρα σε 

ερωτήµατα. 

 

• Θα σέβοµαι την ιδιωτική ζωή των συναδέλφων µου και θα αποφεύγω την παραπληροφόρηση. Δεν θα 

συµµετέχω σε συζητήσεις που αφορούν την ιδιωτική ή σωµατειακή ζωή συναδέλφου µου. Εάν 

διακρίνω οτιδήποτε που µπορεί να βλάψει το Ινστιτούτο, το αναφέρω άµεσα στους υψηλότερους 

βαθµούς της Διοίκησης. 

 

• Θα επιδιώκω την επίλυση των διαφορών και προβληµάτων όταν προκύπτουν και θα συµβάλλω στην 

οικοδόµηση εποικοδοµητικού διαλόγου, καθοδηγούµενου από τον αµοιβαίο σεβασµό. 

 

• Θα παραµένω ενήµερος και θα συµµορφώνοµαι µε κάθε οδηγία που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας    

και της ασφάλειάς µου. 

 

• Εάν έχω αµφιβολίες σχετικά µε µια οδηγία που θεωρώ απειλητική για την ασφάλειά µου ή την ασφάλεια 

άλλων ατόµων, θα ενηµερώνω άµεσα το Διοικητικό προσωπικό. 

 

• Να διαφυλάττω και να κάνω υπεύθυνη χρήση των πληροφοριών και των πόρων στις οποίες έχω 

πρόσβαση λόγω της συµµετοχής µου στο Ινστιτούτο. 
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• Θα επιδεικνύω τη δέουσα προσοχή σε όλα τα ζητήµατα της δραστηριοποίησής µου και δεν θα αποκαλύπτω 

τυχόν εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τα πρόσωπα ενδιαφέροντος για το Ινστιτούτο,  τους 

συναδέλφους  και άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε την εργασία, σύµφωνα µε τους όρους του 

συµφωνητικού εµπιστευτικότητας και των υφιστάµενων κατευθυντήριων οδηγιών. 

 

• Δεν θα ζητήσω ποτέ εξυπηρέτηση ή χάρη από τα πρόσωπα του Ινστιτούτου ως αντάλλαγµα για 

προστασία ή παροχή βοήθειας. 

 

• Δέχοµαι ότι το Ινστιτούτο δεν αποθαρρύνει την οποιαδήποτε σχέση µεταξύ των µελών του, αρκεί αυτές 

να µην µεταφέρονται από τους ίδιους στην σωµατειακή τους δραστηριοποίηση και να µην επηρεάζουν 

τις σωµατειακές τους υποχρεώσεις. Το Ινστιτουτο δεν µπορεί να αποδεχθεί σχέσεις µίσους µεταξύ των 

µελών του. 

 

• Να απέχω από οποιαδήποτε συµµετοχή σε παραβατικές, εγκληµατικές ή αντιδεοντολογικές 

δραστηριότητες οι οποίες αντιβαίνουν στα ανθρώπινα δικαιώµατα και υπονοµεύουν την εικόνα και τα 

συµφέροντα του Ινστιτούτου. 

 

• Δεν θα υποστηρίζω, ούτε θα συµµετέχω σε οποιαδήποτε µορφή παράνοµης δραστηριότητας. 

 

• Δεν θα δρω σε σωµατείο µε αντικρουόµενα συµφέροντα προς τους στόχους και σκοπούς του 

Ινστιτούτου ή ανταγωνιστικό, ή παράλληλων συµφερόντων και απαγορεύεται να διαρρεύσουν µέσα και 

διαδικασίες επίτευξης στόχων σε τρίτους. 

 

Δεσµεύσεις Διοικητικών Στελεχών. 

 

• Ως Διοικητικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη και των σωµάτων του αναλαµβάνω 

τις εξής δεσµεύσεις: 

 

• Να είµαι ανοικτός στις απόψεις όλων των µελών. Θα διατυπώνω εγκαίρως παρατηρήσεις σχετικά µε 

την απόδοση κάθε µέλους µέσω της καθοδήγησης, της παροχής κινήτρων και της πλήρους αναγνώρισης  

της αξίας τους. 

 

• Να προάγω την ασφάλεια, την υγεία και την ευηµερία όλου του ανθρώπινου δυναµικού του Ινστιτούτου 

ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική και σταθερή απόδοση τους.  

 

• Να καταβάλλω κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσω ότι δεν τίθενται σε αδικαιολόγητο κίνδυνο η υγεία 

και η ευηµερία των µελών του προσωπικού και των οικογενειών τους. 

 

 

• Θα προστατεύω, θα διαχειρίζοµαι και θα αξιοποιώ τους ανθρώπινους οικονοµικούς και υλικούς πόρους 

του  Ινστιτούτου αποδοτικά και αποτελεσµατικά, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω πόροι βρίσκονται 

στη διάθεση  του Ινστιτούτου προς όφελος των προσώπων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του.  

 

• Να µην καταχραστώ την εξουσία που έχω λόγω της θέσης µου. Δεσµεύοµαι να πράξω µόνο προς όφελος του 

κάθε Μέλους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Άρθρο 6 

 

Όλα τα Μέλη/ Εθελοντές / Εργαζόμενοι του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη, πρέπει να υπογράφουν και 

να τηρούν από την πρώτη ηµέρα ένταξης τους και της ενεργού συµµετοχής τους στο Ινστιτούτο ,ύστερα από 

την διαδικασία εγγραφής τους στο Σωµατείο, το Σύµφωνο Εµπιστευτικότητας Μέλους /Εθελοντή / 

Εργαζόμενος. 

 

Άρθρο 7 

Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας Μέλος / Εθελοντή/ Εργαζόμενο 

 

 

Στην  Αθήνα σήµερα την _   / ___   του   έτους   _________ συνάπτεται το παρόν 

Συµφωνητικό 

Εµπιστευτικότητας Μέλους / Εθελοντή / Εργαζόμενος µεταξύ του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη , που 

εκπροσωπείται νοµίµως από τον κ. __________________________________και (εφεξής καλούµενο ως 

«Ινστιτούτο») ή τον Γενικό Γραµµατέα___________________________ ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του 

Ινστιτούτου και της/του , 

(εφεξής καλούµενη/ο ως «Μέλος / Εθελοντής / Εργαζόμενος »). 

 

Το Μέλος / Εθελοντής / Εργαζόμενος συµφωνεί µε τους όρους του παρόντος συµφωνητικού: 

 

Το Μέλος / Εθελοντής / Εργαζόμενος αναγνωρίζει ότι, κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του και παρουσίας του 

στο Ινστιτούτο, και ίσως και στο µέλλον, βρεθούν στην κατοχή του ορισµένες εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ανήκουν στο Ινστιτούτο ,οι οποίες συµπεριλαµβάνουν, χωρίς να περιορίζονται µόνο σε αυτά, απόρρητα 

στοιχεία του Ινστιτούτο, προσωπικά δεδοµένα εξυπηρετούμενων και µη µελών, λίστες συνεργατών, χορηγών 

και δωρητών, µέθοδοι, διαδικασίες, πλάνα και παρουσιάσεις Δηµοσίων Σχέσεων, Marketing και Fundraising.  

 

Το Μέλος / Εθελοντής / Εργαζόμενος µε το παρόν συµφωνεί ότι σε καµία περίπτωση δεν θα χρησιµοποιήσει 

για οποιοδήποτε λόγο ή για προσωπικό του όφελος, ή θα αποκαλύψει, ή θα χρησιµοποιήσει για το άµεσο ή 

έµµεσο όφελος οποιουδήποτε άλλου προσώπου, εταιρείας ή οργάνωσης άλλης εκτός του Ινστιτούτου, 

οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία, ηλεκτρονικό (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, µέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α.) ή 

µη, του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη που σχετίζεται µε τις µεθόδους, την εταιρική –πολιτική του 

Ινστιτούτο , τις διαδικασίες, τις τεχνικές, τα προγράµµατα έρευνας, ανάπτυξης ή εξεύρεσης πόρων ή απόρρητα 

του Ινστιτούτο, ή άλλες γνώσεις ή διαδικασίες που αναπτύσσονται ή και χρησιµοποιούνται από το Ινστιτούτο 

Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη , ή οποιαδήποτε ονόµατα ή διευθύνσεις συνεργατών, χορηγών ή δωρητών ή δεδοµένα 

σχετικά µε προηγούµενους, τωρινούς ή υποψήφιους συνεργάτες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που 

σχετίζεται µε τη λειτουργία και τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου, που αποκτήθηκε από το Ινστιτούτο κατά τη 

διάρκεια απασχόλησής του, εθελοντικής ή µη, σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια από τον Πρόεδρο του 

Ινστιτούτου. Η δέσµευση αυτή αναλαµβάνεται και θα ισχύει από την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού 

και θα ισχύει τόσο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του Μέλους / Εθελοντή / Εργαζόμενο µε το Ινστιτούτο 

όσο και µελλοντικά, για το χρόνο µετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της µεταξύ τους συνεργασίας ή 
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σχέσης. Όποιο Μέλος / Εθελοντής / Εργαζόμενο δεν υπογράφει το παρόν εκπίπτει η ιδιότητά του και 

διαγράφεται από το Μητρώο. 

 

Το Μέλος/Εθελοντής/Εργαζόμενος µε το παρόν συµφωνεί, επίσης, ότι τέτοιου είδους πληροφορίες είναι 

εµπιστευτικές και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη και αµέσως µετά 

τη λήξη της συνεργασίας ή σχέσης του µε το Ινστιτούτο για οποιονδήποτε λόγο, θα παραδώσει στην γραµµατεία 

του Ινστιτούτου όλη την αλληλογραφία, τα έγγραφα και άλλα κείµενα, σε ηλεκτρονική ή συμβατική μορφή 

(χειρόγραφα, εκτυπωµένα έγγραφα κ.τ.λ.) σχετικά µε το Ινστιτούτο, µη διατηρώντας κάποιο αντίγραφο, 

ανεξαρτήτου από πού και από ποιόν έγινε η αλληλογραφία, τα έγγραφα ή άλλα κείµενα που προετοιµάστηκαν, 

καθώς και χωρίς περιορισµό, όλη την αλληλογραφία, τα έγγραφα και άλλα κείµενα σε σχέση µε τους 

εργαζομένους και τους εθελοντές του Ινστιτούτου ή µε οποιαδήποτε από τις οργανώσεις, εταιρείες, φορείς που 

συνεργάζονται µε αυτόν. 

 

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του ή σχέσης του Μέλους/Εθελοντή/Εργαζομένου µε το Ινστιτούτο Νέοι 

Ηγέτες – Η Εξέλιξη , και για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών µετά τη λήξη, για οποιονδήποτε λόγο, αυτής, το 

Μέλος / Εθελοντής / Εργαζόμενος δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση του Ινστιτούτου: 

άµεσα ή έµµεσα να προκαλέσει ή να προσπαθήσει να επηρεάσει οποιονδήποτε άλλον εργαζόµενο ή µέλος ή 

συνεργάτη του Ινστιτούτου να καταγγείλει τη σύµβαση εργασίας µε το Ινστιτούτο. 

Να έχει οικονοµικό συµφέρον σε οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία είναι ή/και υπήρξε συνεργάτης του 

Ινστιτούτου. 

 

Η παραβίαση του παρόντος συµφωνητικού από το Μέλος / Εθελοντή / Εργαζόμενο θα δίνει το δικαίωνα στο 

Ινστιτούτο Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη να προβεί σε ασφαλιστικά µέτρα, ώστε να εµποδίσει έναν τέτοιο ανταγωνισµό 

ή αποκάλυψη, και θα επιτρέπει στο Ινστιτούτο την προσφυγή σε κάθε µορφής νόµιµη διεκδίκηση αποζηµιώσεων 

για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί (ηθική ή χρηµατική). Το ύψος της αποζηµίωσης θα προσδιορίζεται κάθε φορά, 

συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών και εξόδων δικηγόρου. 

 

Το παρόν συµφωνητικό διέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, συµφωνείται δε ότι για κάθε διαφορά που θα 

προκύψει από το παρόν συµφωνητικό, αρµόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Το συµφωνητικό αυτό πρέπει να ακολουθείται από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, τους χορηγούς, τους 

εκπροσώπους, τους προσωπικούς εκπροσώπους, τους διαχειριστές και εντολοδόχους. Ουδείς άλλος έχει το 

δικαίωμα να ασκήσει αγωγή που µπορεί να προκύπτει από το παρόν συµφωνητικό, εκτός από τους νόµιµους 

εκπροσώπους του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη και τους διαδόχους τους. 

 

Με την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού συνοµολογώ άλλη µία φορά µε το ισχύον Καταστατικό του 

Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη και µε το σύνολο του κειµένου του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισµού 

του Ινστιτούτου και δηλώνω ότι θα σέβοµαι και θα τηρώ κάθε διάταξη αυτών των δύο βασικών κειµένων του 

Οργανισµού. 

Το παρόν συµφωνητικό δεν µπορεί να τροποποιηθεί παρά µόνο γραπτώς και µε υπογραφή από όλα τα συµβαλλόµενα 

µέρη.  

 

 

Για το Ινστιτούτο Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη 
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Ο Πρόεδρος ή Νόμιμος  Εκπρόσωπος  

 

Ηµεροµηνία 

 

Μέλος / Εθελοντής / Εργαζόμενος 

 

 

 

 

Ονοµατεπώνυµο Ηµεροµηνία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 

Άρθρο 8 

Το Ινστιτούτο ,δια των αρµοδίων διοικητικών και εκτελεστικών του οργάνων (Πρόεδρος και Διοικητικό 

Συμβούλιο), δύναται την σύσταση Επιτροπών προς υλοποίηση των σκοπών του, όπως αυτοί ορίζονται στα 

Άρθρο 25 του Καταστατικού του. Συγκεκριµένα, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην σύσταση των 

Επιτροπών, όποτε αυτό θεωρηθεί απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων και σκοπών του Ινστιτούτου. Η 

θητεία των Επιτροπών κρίνεται από τον κύκλο εργασιών της και την αποτελεσµατικότητά της ως προς τον 

σκοπό σύστασής της. 

Η λειτουργία των επιτροπών βασίζεται στις αρχές της συναδελφικότητας, της δηµοκρατικότητας στη λήψη 

αποφάσεων και λειτουργίας τους, της απρόσκοπτης και µε καλή τη πίστη µελέτης και έρευνας των 

αντικειµένων που ασχολούνται. 

 

Άρθρο 9 

Η δοµή των επιτροπών ορίζεται ως έχει αποφασιστεί από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου και έχει συµφωνηθεί 

από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Αρµοδιότητες του κυρίως υπευθύνου είναι : 

Ο συντονισµός του διαλόγου στο πλαίσιο της επιτροπής 

Η ενηµέρωση του Δ.Σ. για θέµατα που αφορούν: 

στην οργάνωση υπο-οµάδων επιτροπής και τα µέλη που τις απαρτίζουν σε θέµατα ερευνών που θα ασχοληθεί η 

επιτροπή. 

Η σύγκλιση της επιτροπής σε συνεδρίαση µία φορά τουλάχιστον κάθε δύο µήνες. Κατά τους θερινούς µήνες , 

Ιούλιο και Αύγουστο δεν είναι υποχρεωτικές οι συναντήσεις. 

Ο κυρίως υπεύθυνος της Επιτροπής υποχρεούται να συντάσσει και να αποστέλλει ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα ή όποτε το Δ.Σ. το ζητήσει, ενηµερωτικό σηµείωµα προς το Δ.Σ. αναφορικά µε την εξέλιξη των 

εργασιών τους. Συµµετέχει υποχρεωτικά όποτε του ζητηθεί στις συνελεύσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Οι επιτροπές λειτουργούν κατά τον τρόπο που οι ίδιες επιλέγουν σε ό,τι αφορά στην οργάνωσή τους. Μέσα στο 

πλαίσιο λειτουργίας της, η κάθε Επιτροπή επιλέγει τον αριθµό αλλά και το αντικείµενο των υπο-οµάδων που θα 

την συγκροτούν καθώς επίσης και θέµατα που πρόκειται να εξαντλήσουν την έρευνά τους. Τα ανωτέρω 

γνωστοποιούνται εγγράφως στο Δ.Σ. µαζί µε το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών της κάθε θεµατικής 

οµάδας. Το τελευταίο, αφού επικυρώσει την θεµατολογία των επιτροπών µε γνώµονα αποκλειστικό και µόνο 

την εναρµόνισή τους µε τους σκοπούς του Ινστιτουτου, δύναται να ιεραρχήσει τη θεµατολογία αυτή και να 

ζητήσει την επικέντρωση της επιτροπής σε ορισµένα εξ’ αυτών µέσα σε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Το 

Δ.Σ. µπορεί να ζητήσει την εκπόνηση οποιασδήποτε έρευνας µέσα σε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.  

Σε περίπτωση που το Δ.Σ. και σ’ αντίθεση µε την επιτροπή, δεν κρίνει κάποιο θέµα ως προτεραιότητα του 

σωµατείου, η επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να συνεχίσει την έρευνα πάνω στο θέµα αυτό, γνωρίζοντας 

όµως ότι η έρευνα αυτή θα παραµείνει στο αρχείο της και θα δηµοσιευθεί σε µελλοντικό χρόνο.  

 

Άρθρο 10 

 

Σε περίπτωση που το Δ.Σ. θεωρήσει ότι µία ή περισσότερες επιτροπές δεν λειτουργούν σύµφωνα µε τις αρχές 

και τους σκοπούς του καταστατικού ή και του παρόντος Ε.Κ. δύναται να λάβει µέτρα όπως:  
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να υποδείξει στον υπεύθυνο τρόπους επαναφοράς της καλής λειτουργίας  

ενώ σε περίπτωση που εξακολουθεί να υφίσταται ή παρέκκλιση της, το Δ.Σ. µπορεί προσωρινώς να αναλάβει 

την λειτουργία της επιτροπής και να πάψει το διοικητικό της δυναµικό.  

Η αποστολή εγγράφου που έχει ως σκοπό τη συνεργασία µε φορείς και που συνεπάγεται βάρος ή και όφελος 

είτε της επιτροπής είτε του Ινστιτούτου, θα πραγµατοποιείται µέσω του Δ.Σ. και κατά τρόπο που ορίζει το 

Καταστατικό, ή αφού έχει δοθεί εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. 

Ο Εσωτερικός Κανονισµός ορίζει ότι: 

Πράξεις των επιτροπών που έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία βάρους ή οφέλους στις επιτροπές ή στο 

σύνολο του Ινστιτούτου, χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του Δ.Σ. ή 

Πράξεις που αντίκεινται στις αρχές του Εσωτερικού Κανονισµού και του Καταστατικού και που 

καταστρατηγούν τις αρχές της δηµοκρατίας, και την γραμμή του Ινστιτούτου ή  

Πράξεις που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ιδιοτελών στόχων εις βάρος του Ινστιτούτου εµπίπτουν στα 

Άρθρα 7,8,9, του Καταστατικού και κυρώνονται µε βάση τις διατάξεις που προβλέπονται σε αυτά και τις 

Αποφάσεις του Δ.Σ. 

*οι παραπάνω πράξεις του Άρθρου 13 δεν είναι διαζευκτικά αποκλειόµενες µεταξύ τους.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ – 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Άρθρο 11 

Συστήνεται Επιτροπή Ενημέρωσης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού και ειδικότερα του Άρθρου 25, 

παρ. 2 περί εκπόνησης ερευνητικών ή βιβλιογραφικών µελετών και του Εσωτερικού Κανονισμού. 

Η λειτουργία της Επιτροπής βασίζεται στις αρχές της συναδελφικότητας, της δημοκρατικότητας στη λήψη 

αποφάσεων και λειτουργίας τους, της απρόσκοπτης και µε καλή τη πίστη µελέτη και έρευνα των αντικειμένων 

που ασχολούνται. 

Η Επιτροπή είναι τριμελής. Η θητεία των µελών της Επιτροπής ορίζεται στο ένα έτος και η επιλογή αυτών 

γίνεται από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου και τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου ομοφώνως. 

 

Άρθρο 12 

Οι αρµοδιότητες των µελών της επιτροπής ορίζεται ως εξής : 

Αποφασίζουν µαζί µε τον Υπεύθυνο Ενημερώσεις για την τελική µορφή που θα έχουν τα μέσα ενημέρωσης 

πριν αναρτηθούν, εκτυπωθούν η δοθούν προς δημοσίευση   

 

Έχουν συµβουλευτικό – επικουρικό ρόλο ως προς την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του υπευθύνου . 

 

Η Επιτροπή Ενημέρωσης µπορεί να αιτηθεί κάλυψη των εξόδων της από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα οποία 

θα διατεθούν µετά από έγκριση του τελευταίου. 
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Άρθρο 13 

 

Πράξεις ή παραλείψεις των µελών της Επιτροπής που είναι αντίθετες στις αρχές του Καταστατικού και του 

Εσωτερικού Κανονισµού ελέγχονται µε βάση τα Άρθρα 13, 21, 25 του Καταστατικού του Ινστιτούτου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Άρθρο 14 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή και τα Μέλη Των Τμημάτων Νεολαίας και Κοινωνικής Ένταξης του Ινστιτούτου Νέοι 

Ηγέτες – Η Εξέλιξη σέβονται και εφαρμόζουν το ισχύον κείμενο του Εσωτερικού Κανονισµού και πράττουν ως 

τους έχει υποδειχθεί από το άρθρο 25 του Κανονισμού Λειτουργίας του Νεανικού Τµήµατος του Ινστιτούτου. 

 

Άρθρο 15 

Κανονισµός Λειτουργίας Τμημάτων Νεολαίας και Κοινωνικής Ένταξης  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΙ ΗΓΕΤΕΣ - Η ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

Κανονισµός  Λειτουργίας  

 

Όπως προτάθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από τη Γενική συνέλευση και εγκρίθηκε ως κάτωθι: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη., όπως ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, 

παράγραφος ιδ  του Καταστατικού, έπειτα από σχετικό αίτηµα της Γενικής συνέλευσης, συντάσσει τον 

ακόλουθο Εσωτερικό Κανονιστώ σύµφωνα µε το άρθρο18, παράγραφος ιδ του Καταστατικού́ και τον 

καταθέτει στο Γ.Σ προς έγκριση. 

 

Ενότητα Α΄– Εισαγωγή Εδάφιο 1 

Νομική Ισχύς του Εσωτερικού Κανονισμού. 

 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός ορίζει τη λειτουργιά του Τμήματος Νεολαίας και Τμήματος Κοινωνικής 

Ένταξης  του Ινστιτούτου. και περιγράφει τις επί µέρους διαδικασίες, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 25 του 

Καταστατικού. 

 

Εδάφιο 2 

Διαδικασία Αναθεώρησης Εσωτερικού Κανονισµού 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισµός δύναται να αναθεωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική συνέλευση µπορεί 

να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο διατάξεις προς αναθεώρηση. 

mailto:info@exelixi.org


www.exelixi.org, e-mail: info@exelixi.org 13 

 

 

Ενότητα Β΄ – Συνέλευση  

Εδάφιο 3 

 

Όπως ορίζεται στο Άρθρο18 του Καταστατικού, η Συνέλευση  αποτελεί θεσµικό όργανο έκφρασης της 

βούλησης των Μελών. Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µία φορά το έτος, τους δύο πρώτους µήνες αυτού ή 

εκτάκτως σε επείγουσες περιστάσεις. Πραγµατοποιούνται προφορικές και γραπτές εισηγήσεις από τα Μέλη της 

Συνέλευσης και τίθενται προς ψήφιση, διαµορφώνοντας έτσι τις γενικές δράσεις και κατευθύνσεις των 

τμημάτων . 

Γενικού Γραµµατέα, Ταμία και Υπευθύνου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων θέτουν στη πρώτη Τακτική 

Συνεδρίαση τις υποψηφιότητες τους. Πραγµατοποιείται φανερή ψηφοφορία για κάθε ιδιότητα. Σύµφωνα µε το 

Άρθρο 20, του Καταστατικού, για κάθε ιδιότητα ισχύει το ασυµβίβαστο κατοχής έτερης θέσης στη Διοικούσα 

Επιτροπή.  

 

Εδάφιο 7 

Αρµοδιότητες  Προέδρου 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στις σχέσεις του με τις Αρχές και τα Δικαστήρια, συγκαλεί και 

διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών και τις αποδείξεις με τον 

Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αντίστοιχα. Επίσης φυλάττει την σφραγίδα και το αρχείο του Ινστιτούτου και τηρεί 

τα κατά τον νόμο προβλεπόμενα βιβλία. Αν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.    

 

Εδάφιο 8 

Αρµοδιότητες Αντιπροέδρου 

 

Ο Αντιπρόεδρος καθίσταται αρµόδιος για ζητήµατα διαχείρισης και συντονισµού του Ανθρώπινου Δυναµικού 

της Νεολαίας. 

Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται Αναπληρωτής Πρόεδρος και αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες του Άρθρου 7 του 

Εσωτερικού Κανονισµού µόνο όταν ο Πρόεδρος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του για λόγους ανωτέρας 

βίας και για λειτουργικά ζητήµατα, πάντα µε τη σύµφωνη γνώµη του Προέδρου.  

Ο Αντιπρόεδρος δύναται να αναλάβει επιπλέον αρµοδιότητες επί συγκεκριµένων διοικητικών λειτουργιών 

ύστερα από έγκριση του Προέδρου. 

 

Εδάφιο 9 

Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα 

 

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά του Σ.Δ και των Γ.Σ. και κάθε είδους έγγραφα του 

Ινστιτούτου.   

 

Εδάφιο 10 

Ταμίας  Δ.Σ 

mailto:info@exelixi.org


www.exelixi.org, e-mail: info@exelixi.org 14 

 

 

Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των πόρων και ενεργεί τις πληρωμές μετά από εντάλματα υπογεγραμμένα από 

τον Πρόεδρο, τηρεί το βιβλίο εισόδων και εξόδων και κρατά το ποσό που προσδιορίζεται από τον Δ.Σ. για τις 

τρέχουσες ανάγκες, το δε υπόλοιπο καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου από τον οποίο 

λαμβάνονται χρήματα μόνο μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου. Ο τραπεζικός λογαριασμός διαχειρίζεται από 

τον Ταμία με εντολή Προέδρου ή απευθείας από τον Προέδρο του Ινστιτούτου.   

 

Εδάφιο 11 

Υπευθύνου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 

 

Ο Υπεύθυνος Κοινωνικών Δραστηριοτήτων ασχολείται με τα θέματα της αρμοδιότητας του, τα οποία σχετίζονται με 

τις κοινωνικές δραστηριότητες.   

 

ΙΙ. Διαδικασίες  

Εδάφιο 12 

Κατάλογος Δραστηριοτήτων Νεολαίας 

 

Η κατάρτιση καταλόγου δραστηριοτήτων σύµφωνα µε το Άρθρο 3 του Καταστατικού πραγµατοποιείται από Το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Αρµόδιοι για τη σύνταξη και την προώθηση του είναι από κοινού ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. 

και η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος . Όλα τα µέλη της Επιτροπής δύνανται να εισηγηθούν τις προτάσεις 

τους. Οι εισηγήσεις για δραστηριότητες προς καταγραφή στον κατάλογο δραστηριοτήτων τίθενται σε 

ψηφοφορία από τα µέλη της Επιτροπής. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Τα αποτελέσµατα καταγράφονται στα 

πρακτικά. 

Τα Μέλη των τμημάτων µπορούν να προτείνουν δράσεις - που επιθυµούν τα ίδια να πραγµατοποιήσουν και να 

συµµετάσχουν - στη Διοικούσα Επιτροπή  µε σχετική γραπτή εισήγηση που αποστέλλουν στον Γραµµατέα. Οι 

προτάσεις - εισηγήσεις µελών τίθενται σε φανερή ψηφοφορία κατά την επόµενη τακτική συνεδρίαση της 

Επιτροπής. Οι εισηγητές-µέλη µπορεί να κληθούν να τοποθετηθούν για διευκρινήσεις στη Δ.Ε. είτε µε φυσική 

παρουσία είτε µε τηλεδιάσκεψη ή τηλεφωνική επικοινωνία. 

 

Εδάφιο 13 

Τακτικές και Έκτακτες Συνεδριάσεις – Λήψη Αποφάσεων 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 10Α του Καταστατικού οι Τακτικές Συνεδριάσεις Δ.Ε. λαµβάνουν χώρα µία φορά ανά 

δύο µήνες, στην Αθήνα, στην έδρα του Ινστιτούτου µετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γραµµατέα. Οι 

έκτακτες Συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται σε περιπτώσεις ανάγκης, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου ή 

από αίτηµα τριών, τουλάχιστον, µελών της Δ.Ε. . Η συµµετοχή στις Συνεδριάσεις Δ.Ε. προβλέπεται να γίνεται 

και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και λειτουργικών κωλυµάτων.  

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Κατά το µήνα Ιούλιο, Αύγουστο 

δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις. Η Δ.Ε. έχει απαρτία όταν τα µισά µέλη ήτοι τρία (3) είναι παρόντα ή 

συµµετέχουν όντας συνδεδεµένοι µε ηλεκτρονικά µέσα. Όταν ο αριθµός των παρόντων είναι ζυγός, σε 

περίπτωση ψηφοφορίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει. 

Εάν ένα µέλος της Διοικούσας Επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε (5) κατά σειρά 

συνεδριάσεις ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του περισσότερο από έξι µήνες, µε απόφαση των 

υπολοίπων µελών µπορεί να αντικατασταθεί µε τον επόµενο κατά σειρά επιλαχόντα σύµβουλο. Τέτοια 

αντικατάσταση µπορεί να γίνει για δύο το πολύ συµβούλους. Κατά την αυτή διαδικασία αντικαθίσταται και 

µέλος της Διοικούσας Επιτροπής που αποχωρεί για οποιονδήποτε λόγο. 
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ΙΙΙ. Χαρτοφυλάκια  

Εδάφιο 13 

Ανάθεση Χαρτοφυλακίου σε Μέλος Δ.Ε.  

 

Για την κάλυψη πάγιων και διαρκών, εξειδικευµένων αναγκών και για την ενίσχυση των εκτελεστικών 

δυνατοτήτων των Μελών της Διοικούσας Επιτροπής, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση χαρτοφυλακίων και 

αντίστοιχων διακριτικών τίτλων σε Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής χωρίς ιδιότητα. 

Ανάθεση Χαρτοφυλακίου πραγµατοποιείται µετά από πρόταση µέλους της Διοικούσας Επιτροπής µε  την σύµφωνη 

γνώµη του Προέδρου και της Διοικούσας Επιτροπής. 

 

Εδάφιο 14 

Υπεύθυνος Θεµάτων Βορείου Ελλάδος 

 

Ο Υπεύθυνος Θεµάτων Βορείου Ελλάδος είναι αρµόδιος για την διεκπεραίωση ζητηµάτων εκτελεστικής 

φύσεως που αφορούν τη Δ.Ε. και εναρµονίζονται µε τη γενική κατεύθυνση του Προέδρου και τι ς αποφάσεις 

της Διοικούσας Επιτροπής. 

Παράλληλα δύναται να εισηγηθεί δράσεις τοπικά προσδιορισµένες που µπορούν να υλοποιηθούν µόνο µε 

κινητοποίηση των Μελών των παραρτηµάτων και  αντιπροσωπειών  Βορείου  Ελλάδος,  αφότου  όµως  αυτές 

συναποφασιστούν µε το θεσµικό όργανο του Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη,  τον Τοµεάρχη Βορείου 

Ελλάδος. 

 

Εδάφιο 15 

Υπεύθυνος Θεµάτων Νοτίου Ελλάδος 

 

Ο Υπεύθυνος Θεµάτων Νοτίου Ελλάδος είναι αρµόδιος για την διεκπεραίωση ζητηµάτων εκτελεστικής φύσεως 

που αφορούν τη Δ.Ε. και εναρµονίζονται µε τη γενική κατεύθυνση του Προέδρου και τις αποφάσεις της 

Διοικούσας Επιτροπής. 

Παράλληλα δύναται να εισηγηθεί δράσεις τοπικά προσδιορισµένες που µπορούν να υλοποιηθούν µόνο µε 

κινητοποίηση των Μελών των παραρτηµάτων και αντιπροσωπειών Νοτίου Ελλάδος, αφότου όµως αυτές 

συναποφασιστούν µε το θεσµικό όργανο του Ινστιτούτου, τον Τοµεάρχη Νοτίου Ελλάδος. 

 

Εδάφιο 16 

Σύµβουλος Νοµικών Θεµάτων 

Ο Σύµβουλος Νοµικών Θεµάτων συµβουλεύει τη Διοικούσα Επιτροπή για τα νοµικά της ζητήµατα και για τις 

νοµικές υποθέσεις των τμημάτων . Καταρτίζει φακέλους αξιολόγησης και πλάνα προτεινόµενων δράσεων, µε 

σκοπό να συνεργαστεί, να βοηθήσει και να προτείνει λύσεις στo Νοµικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου. Μεριµνά 

από κοινού µε τον Πρόεδρο για την τυπικότητα και την νόµιµη λειτουργία των τμημάτων και επίτροπων , 

αναδεικνύοντας σφάλµατα και περιθώρια βελτίωσης. 
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Εδάφιο 18 

Σύµβουλος Θεµάτων Δηµοσίων Σχέσεων 

Ο Σύµβουλος Θεµάτων Δηµοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων 

εξωστρέφειας και δηµοσίων σχέσεων, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Δ.Ε. του Ινστιτούτου για την ανάδειξη 

των τμηματων νεολαίας και κοινωνικής ένταξης και την προώθηση του Οργανισµού εν συνόλω. Συµµετέχει 

συµβουλευτικά σε εκστρατείες ενημέρωσης. Επικουρεί τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο  στις εξωτερικές 

σχέσεις. 

 

Ενότητα Δ’ – Όργανα & Επιτροπές Ινστιτούτου Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη 

Εδάφιο 19 

Πρόβλεψη ύπαρξης επιτροπών Ινστιτούτου 

 

Το Ινστιτούτο Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη, για την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων µε κοινωνικό 

προσανατολισµό, δύναται να οργανώσει θεµατικές επιτροπές διεκπεραιωτικού χαρακτήρα. Η σύσταση τέτοιων 

επιτροπών πραγµατοποιείται έπειτα από εισήγηση µέλους της Διοικούσας Επιτροπής. Η εισήγηση τίθεται προς 

ψηφοφορία και καταγράφεται στον κατάλογο δραστηριοτήτων προς έγκριση.  

Η εκάστοτε επιτροπή οφείλει να ολοκληρώνει ένα πρόγραµµα το δίµηνο τουλάχιστον. Το εκάστοτε πρόγραµµα 

κατατίθεται προς ψηφοφορία στη Δ.Ε., καταγράφεται στον κατάλογο δραστηριοτήτων µετά την έγκριση του 

και υποβάλλεται προς ψήφιση στο Συµβούλιο Διοίκησης. Μετά την υπερψήφισή του Σ.Δ. ξεκινάει η υλοποίηση 

του προγράµµατος. 

Οι επιτροπές δύνανται επίσης, να επιµεριστούν βάσει των ζητηµάτων που προκύπτουν τοπικά στις 

αντιπροσωπείες και τα γραφεία του Ινστιτούτου όπου βρίσκονται εγγεγραµµένα μέλη και Δόκιµα µέλη. Τα 

μέλη και Δόκιµα  µέλη µπορούν να συµµετάσχουν σε µία ή και παραπάνω θεµατικές επιτροπές µετά από 

σχετική αίτηση. Η µοναδική ρήτρα παραµονής τους στην εκάστοτε επιτροπή είναι η δυνατότητά τους να 

ανταπεξέρχονται στις υπευθυνότητες που επιθύµησαν να αναλάβουν.  

Οι θεµατικές επιτροπές διαθέτουν έναν γενικό συντονιστή, έναν αναπληρωτή του, τοπικούς συντονιστές όπου 

κρίνεται αναγκαίο και τους αναπληρωτές τους. Οι συντονιστές ορίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή µετά από 

σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα µέλη των επιτροπών αυτών. Τα Δόκιµα µέλη δεν µπορούν 

να τεθούν συντονιστές επιτροπών, τοπικού ή θεµατικού χαρακτήρα. Κατ’ εξαίρεση µπορούν να οριστούν 

αναπληρωτές συντονιστών. 

Οι επιτροπές για την εκάστοτε δράση που πρόκειται να πραγµατοποιήσουν, θα επικοινωνούν και θα 

συνεργάζονται µε το εκάστοτε τµήµα της Γενικής Διεύθυνσης για περεταίρω διευκόλυνσής τους και για 

ανάπτυξη συλλογικότερων δράσεων. 

 

Εδάφιο 19 

Επιτροπή Εκδηλώσεων 

 

Για την υποστήριξη των προγραµµάτων του Ινστιτούτου και τη διοργάνωση εκδηλώσεων  από τα Τμήματα 

συστήνεται η παραπάνω επιτροπή. Σκοπός της είναι µε κάθε παρεχόµενο µέσο να εξασφαλίζει συµµετοχή στα 

προγράµµατα και στις εκδηλώσεις, να συνεισφέρει οργανωτικά και/ή επιτελικά, να διεκπεραιώνει διοικητικές 

υποχρεώσεις, να προωθεί το Ινστιτούτο, τις εκδηλώσεις του και τα προγράµµατά του µε όλα τα µέσα. 
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Εδάφιο 21 

Επιτροπή Εθελοντισµού και Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

 

Η παρούσα επιτροπή είναι αρµόδια για τη δηµιουργία Κοινωνικού Αντίκτυπου στο περιβάλλον του 

Οργανισµού καθώς επίσης και για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Νεολαίας µε στόχο να αναδείξει 

έµπρακτα τη διάθεση του Ινστιτούτου για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Το ανθρώπινο δυναµικό της 

παρούσας επιτροπής δύναται να αυτοδιοικηθεί για τη διεκπεραίωση ίδιων ζητηµάτων, πάντα σε συνεννόηση µε 

τον Αντιπρόεδρο . 

 

Ενότητα Ε – Επιµέρους Διατάξεις  

Εδάφιο 22 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

Για τον βέλτιστο συντονισµό των τμημάτων καθιερώνεται η ύπαρξη διαδικτυακών συζητήσεων, διαδικτυακών 

οµαδοποιήσεων, σελίδων και φόρουµ, εξειδικευµένων για το κάθε πρόγραµµα ή την κάθε δραστηριότητα. Ο 

Πρόεδρος και ο Γραµµατέας συµµετέχουν σε όλες τις επίσηµες οµαδικές διαδικτυακές συζητήσεις για την 

διαρκή εποπτεία των διαδικασιών. 

 

Εδάφιο 23 

Οικονοµικά και Λογιστικά των Τμημάτων  

Το Ινστιτούτο Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη και τα προγράµµατά του δεν διατηρούν ξεχωριστό αυτόνοµο ταµείο. 

Όλοι οι εισερχόµενοι πόροι κατατίθενται στο ταµείο του Ινστιτούτου και τελούν υπό τη διαχείριση των Ταµίων 

και του εκάστοτε Υπευθύνου. 

 

Για το  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΙ ΗΓΕΤΕΣ - Η ΕΞΕΛΙΞΗ  κυρώνεται το παρόν ως εξής: 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   Ο ΤΑΜΙΑΣ
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